
UMOWA  nr  ZP.272.01.2017.D 

 

zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 

trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych. 

Niniejsza umowa, zwana dalej „umową” została zawarta w dniu ………...2017 r. pomiędzy:  

Gminą Złotów 

z siedzibą : ul. Leśna 7,  77-400 Złotów 

NIP: 767-16-10-628 

zwaną dalej Zamawiającym, 

reprezentowaną przez: 

                 Wójta Gminy – Piotra Lacha 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Emilii Konopińskiej - Nochowicz  

a 

 …………………………………………………………………………. 

z siedzibą:  

NIP:   

zwanym dalej Wykonawcą 

reprezentowanym przez: 

                    …………………………………………………………… 

 

w rezultacie postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) została zawarta umowa następującej treści: 

 

§ 1 

1.W ramach wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia pn.: 

„Dostawa i montaż wyposażenia stacji uzdatniania wody w Nowym Dworze”, na 

warunkach określonych w niniejszej umowie oraz specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia i ofercie z dnia …………….2017 r., które stanowią integralna część niniejszej 

umowy. 

2. Zakres zamówienia obejmuje dostawę i montaż wyposażenia stacji uzdatniania wody, a w 

szczególności: 

1) Zestaw hydroforowy składający się z: 

- czterech pomp normalnie ssących, pionowych, wielostopniowych odśrodkowych, 

montowany na ramie wykonanej ze stali nierdzewnej, 

- kolektora ssawnego i kolektora tłocznego wraz z armaturą, 

- rozdzielni sterowniczej. 

2) Agregat prądotwórczy o mocy znamionowej 60kVA w obudowie dźwiękochłonnej, wraz z 

kanałem czerpni i wyrzutni powietrza. 

3) Sprężarka śrubowa o mocy 3kW, w komplecie ze zbiornikiem sprężonego powietrza.  

4) Instalacja alarmowa, wykonana w oparciu o czujniki ruchu oraz czujniki otwarcia drzwi i 

włazów zbiorników retencyjnych. 

3. Zakres zamówienia obejmuje również: 

1) Wykonanie By-pass DN125  

2) Rozbudowę istniejącego systemu wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietową 

transmisję danych GPRS. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i zasadami wiedzy techniczno–budowlanej oraz z należytą starannością. 



5. Wykonawca potwierdza, iż przed podpisaniem niniejszej umowy, przy zachowaniu 

najwyższej staranności, zapoznał się z istniejącym stanem faktycznym terenu i warunkami 

realizacji przedmiotu umowy i nie zgłasza żadnych zastrzeżeń. 

  

§ 2 

1. Całość zamówienia zostanie wykonana w terminie do dnia …………………….. 

2.Wykonawca zobowiązuje się zrealizować dostawę urządzeń stacji do miejsca przeznaczenia 

, własnym transportem i na własny koszt. 

 

§ 3 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, Strony – zgodnie z ofertą z dnia 

……………...2017 r. stanowiącą załącznik do umowy, ustalają wynagrodzenie w kwocie : 

netto: …………………………. zł, 

brutto: ………………………. zł,  w tym VAT ….. % w kwocie ……………………… zł 

(słownie brutto zł: …………………………………………………………………………… ). 

2. Powyższa kwota stanowi wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie pełnego 

zakresu zamówienia przewidzianych w SIWZ i ofercie, a także inne koszty niezbędne do 

prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, ma charakter ryczałtowy i nie 

podlega zmianie. 

4. Wykonawca wystawi końcową fakturę VAT w oparciu o końcowy protokół odbioru i 

przekazaniu do użytkowania. 

5. Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe (po wykonaniu bez zastrzeżeń części 

zamówienia i odbiorze protokołem częściowym), przy czym wartość pierwszej faktury nie 

może być mniejsza niż 30 % wartości umowy. 

6. Zamawiający dokona płatności za fakturę VAT wystawioną przez Wykonawcę przelewem 

na konto Wykonawcy wskazane w fakturze,  w terminie do 30 dni od daty otrzymania 

faktury. 

7. W przypadku zwłoki w zapłacie faktur Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia 

odsetek ustawowych. 

 

§ 4 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) udostępnienie Wykonawcy terenu robót, co nastąpi w terminie i na warunkach 

uzgodnionych z zarządcą SUW; 

2) zapłata wynagrodzenia zgodnie z § 3. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zakresem określonym w § 1; 

2) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 

prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności: 

a) deklaracje zgodności z aprobatami technicznymi w odniesieniu do wbudowanych 

materiałów i urządzeń,, 

3) zapewnienia ochrony mienia i zabezpieczenia ppoż. na terenie wykonywanych prac oraz 

obiektach własnego zaplecza technicznego, jak i zapewnienia właściwych warunków BHP 

oraz niezbędnych urządzeń ochronnych na realizowanej inwestycji i stałej kontroli ich 

przestrzegania; 

4) po zakończeniu robót montażowych uporządkowanie terenu robót; 

5) Zamawiający określa wymóg zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o 

pracę, w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 

2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia 



czynności związane z wykonywaniem prac fizycznych z montażem wyposażenia stacji 

uzdatnienia wody.  

6) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 

5 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 

dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

7) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w 

tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w 

celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 5 czynności w 

trakcie realizacji zamówienia: 

a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to 

powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 

wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 

osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę 

b) kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia 

czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z 

dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia 

umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i 

nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, 

rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub 

podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do 

ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

8) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 5 czynności zamawiający 

przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w 

wysokości określonej w § 8 ust 1 pkt i/  niniejszej umowy. 

9) Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych 

przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 

niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności.  



10) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 

przez Państwową Inspekcję Pracy. 

11) Obowiązek określony w pkt 7 dotyczy także Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o 

podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na 

umowę o pracę wszystkich osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt 7.  

12) Z chwilą protokolarnego przejęcia od Zamawiającego terenu budowy, Wykonawca, aż do 

chwili oddania obiektu ponosi odpowiedzialności na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na 

tym terenie.  

§ 5 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kar umownych: 

a/ za opóźnienie w realizacji zamówienia będącego przedmiotem umowy oraz w usuwaniu 

wad – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 za 

każdy dzień opóźnienia; 

b/ za opóźnienie w usunięciu wad lub  usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie   

gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w  

§ 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie 

tych wad lub usterek; 

c/ w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności leżących 

po stronie Wykonawcy – w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto  określonego w § 3 ust. 1; 

d/ w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności leżących po 

jego stronie – w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto  określonego w § 3 ust. 1; 

e/ w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia 

umownego brutto należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za każdy 

przypadek; 

f/ w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub 

projektu jej zmiany – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego  brutto określonego w § 

3 ust. 1 umowy za każdy przypadek; 

g/ w przypadku nieprzedłożenia w wymaganym terminie poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w §4 ust. 1 umowy za każdy przypadek; 

h/ w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo, w zakresie terminu zapłaty, w 

wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto  określonego w §3 ust. 1 umowy, za każdy 

przypadek. 
i/ za niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 5, 

Wykonawca, zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości odpowiadającej 50% kwoty 

minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego 

niedopełnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, wymogu 

zatrudniania pracowników świadczących czynności określone w § 4 ust. 2 pkt 5 na podstawie 

umowy o pracę w rozumieniu kodeksu pracy) za każdy stwierdzony przypadek. 
2. Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia Wykonawcy kar umownych w przypadku 

odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi 

Zamawiający – w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1. 

3. Zamawiający ma prawo dochodzić uzupełniającego odszkodowania na zasadach ogólnych 

w przypadku, gdy kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody do wysokości rzeczywiście 

poniesionej szkody. Kara umowna płatna jest w terminie 14 dni od daty doręczenia 



pisemnego wezwania do zapłaty. Naliczone kary umowne Zamawiający ma prawo potrącić z 

należności Wykonawcy. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający zobowiązany jest zapłacić należność za 

wykonaną część przedmiotu umowy w wysokości faktycznie poniesionych kosztów. 

 

 

§ 6 

1. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad; 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 

a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie poprzez dokonanie potrąceń części 

wynagrodzenia, korzystając z uprawnień płynących z tytułu rękojmi za wady fizyczne robót, 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy lub żądać wykonania przedmiotu 

umowy po raz drugi, bez dodatkowego wynagrodzenia.  

3. Jeżeli pomimo ponownego wykonania prac nie jest możliwe usunięcie wad w przedmiocie 

umowy, Zamawiający ma prawo stosownie obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy. 

 

§ 7 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres   

…………….miesięcy, licząc od daty sporządzenia pisemnego protokołu zakończenia i 

odbioru końcowego i przekazania do użytkowania.  

2. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w 

ust. 1, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. 

3. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w ustalonym przez strony terminie, Zamawiający może 

zlecić ich usunięcie stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. 

4. Jeżeli na skutek wadliwie wykonanych robót wystąpią zjawiska zagrażające 

bezpieczeństwu i zdrowiu, a czynności zabezpieczające nie zostaną podjęte przez 

Wykonawcę niezwłocznie, to jest nie później niż 3 dni od dnia powiadomienia, Zamawiający 

może zlecić ich usunięcie stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. 

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstałe w okresie gwarancji na zasadach 

określonych w przepisach Kodeksu cywilnego. Wykonawca zobowiązany będzie w okresie 

gwarancyjnym do realizacji corocznych przeglądów gwarancyjnych zapewniających 

bezusterkową eksploatację obiektu. 

6. Terminy przeglądów gwarancyjnych wyznaczać będzie Zamawiający. Wykonawca usunie 

ujawnione wady i usterki w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

7. W przypadku, gdy Wykonawca nie stawi się na wyznaczony termin przeglądu 

gwarancyjnego, Zamawiający ma prawo dokonać jednostronnie przeglądu i sporządzić  z tego 

protokół. W takiej sytuacji Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia stwierdzonych 

wad i usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

§ 8 

1. Wykonawca może powierzyć wykonywanie części zamówienia Podwykonawcom na 

następujących zasadach: 

1) Zamawiający wymaga od Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, aby 

przed zawarciem umowy o podwykonawstwo, przedstawiony został do akceptacji 

Zamawiającego projekt tej umowy, a także projekt jej zmiany. Dodatkowo Podwykonawca 

lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 

podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 



2) Zamawiający w terminie 14 dni od daty przedłożenia projektu umowy o podwykonawstwo, 

będzie miał prawo wniesienia w formie pisemnej zastrzeżeń do projektu umowy o 

podwykonawstwo, a także projektu jej zmiany. Jeżeli w ciągu 14 dni Zamawiający nie 

wniesie zastrzeżeń, oznaczać to będzie jego akceptację. 

3) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca będzie zobowiązany do 

przedłożenia każdorazowo Zamawiającemu potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii 

zawartej umowy o podwykonawstwo oraz kopii zmiany do umowy, w terminie 7 dni od jej 

zawarcia. Poświadczenia za zgodność z oryginałem może dokonać przedkładający. 

4) Zamawiający w terminie 14 dni od daty otrzymania kopii zawartej umowy o 

podwykonawstwo, będzie miał prawo wniesienia w formie pisemnej sprzeciwu do umowy o 

podwykonawstwo niespełniającej wymagań określonych w ust. 3, wzywając Wykonawcę do 

wprowadzenia stosownych zmian. Niedoprowadzenie do zmiany umowy powoduje, że 

umowa o podwykonawstwo zawarta została bez zgody Zamawiającego w rozumieniu art. 

647¹ §2 Kodeksu cywilnego. Jeżeli w ciągu 14 dni Zamawiający nie wniesie sprzeciwu do 

umowy, oznaczać to będzie jej akceptację. 

3. Umowa o podwykonawstwo zawarta pomiędzy Wykonawcą, a Podwykonawcą lub 

dalszym Podwykonawcą musi spełniać co najmniej poniższe uwarunkowania: 

1) umowa wymaga formy pisemnej; 

2) wysokości kar umownych nie mogą być wyższe niż kary umowne zastosowane w umowie 

zawartej pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym; 

3) umowa musi określać zasady odpowiedzialności z tytułu wymaganej gwarancji i rękojmi 

za wady. 

4. Przed złożeniem przez Wykonawcę faktury Zamawiającemu za wykonanie całości robót 

będących przedmiotem zamówienia, Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu dowody 

zapłaty (potwierdzenie nadania przelewu i oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy o otrzymaniu wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy), za usługi 

objęte, umowami z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami. 

5.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność, jak za działania własne, za efekty robót 

zatwierdzonego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wszelkie zaniedbania, wady i 

usterki wynikające z jego pracy oraz szkody związane z jego pracą, poniesione przez 

Zamawiającego oraz osoby trzecie. 

6. Do umów o podwykonawstwo zawieranych z dalszym Podwykonawcą mają odpowiednio 

zastosowanie zasady dotyczące Podwykonawcy zawarte w niniejszym paragrafie. 

 

§ 9 

1.Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane za zgodą obu stron wyrażoną na 

piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie 

mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. l - Prawo zamówień publicznych. 

2. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy miejscowo dla 

siedziby Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie właściwe 

przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych. 

4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 

Wykonawca:                                                                   Zamawiający: 

 

 
 


