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Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego  

PROJEKT UMOWY 

 

 

UMOWA NR _____/2023 

 

zawarta w dniu ……… w Urzędzie Gminy Gizałki, ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki, pomiędzy:  

- Gminą Gizałki, mającą swą siedzibę w Gizałkach, ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki, 

NIP 608 010 16 33, zwaną dalej w umowie  „Zamawiającym”,  reprezentowaną przez: 

Pana Roberta Łozę – Wójta Gminy Gizałki 

przy kontrasygnacie 

Pani Donaty Potockiej – Skarbnika Gminy Gizałki 

a  

……………………….. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: 

……………………….. z siedzibą w …………………………… 

NIP ……………………………… 

zwanym dalej w umowie „Wykonawcą”  

 

Zgodnie z zamówieniem Zamawiającego, udzielonym bez zastosowania przepisów ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), 

została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zaprojektowanie i wykonanie urządzeń systemu 

oczyszczania ścieków wraz z robotami towarzyszącymi w ramach zadania  

pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gizałkach” zwane dalej „przedmiotem 

umowy”. 

2. Szczegółowy zakres rzeczowy, opis i sposób wykonania przedmiotu umowy określają 

zapisy zawarte w zapytaniu ofertowym oraz niniejszej umowie. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami 

wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami 

oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej 

uzgodnionym.  

 

§ 2 

Termin wykonania 

1. Termin rozpoczęcia: do 5 dni od dnia podpisania umowy. 

2. Termin zakończenia:  do dnia 05.05.2023 r. 

3. Przez zakończenie realizacji przedmiotu umowy uznaje się dzień zgłoszenia przez 

Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego robót po wykonaniu całości prac objętych 

zamówieniem. 

 

§ 3 

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, Strony ustalają 

wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ……………..……….. zł brutto (słownie: 

…………………………….. zł 00/100), w tym cena netto ……………..….. zł 

(słownie:………………………………… zł 00/100) i VAT w wysokości …………… zł. 
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2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 umowy, obejmuje wszystkie koszty 

związane z zaprojektowaniem, dostawą i montażem urządzeń, w tym ryzyko Wykonawcy                    

z tytułu niedoszacowania kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także 

oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.  

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy                        

nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego                  

w ust. 1 niniejszej umowy.  

4. Strony uzgadniają dokonanie rozliczenia w oparciu o jedną fakturę (końcową) płatną 

w terminie do 21 dni od daty jej dostarczenia Zamawiającemu na konto bankowe 

Wykonawcy …………………………. z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej. 

5. Wykonawca oświadcza, iż wskazany w ust. 4 numer rachunku bankowego jest numerem 

rachunku rozliczeniowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

Prawo bankowe oraz wskazany jest w wykazie rachunków zgłoszonych do naczelnika 

urzędu skarbowego lub organu właściwego na podstawie odrębnych przepisów, zgodnie  

z zasadami ewidencji identyfikacji podatników i płatników. Wykonawca zobowiązuje się 

do każdorazowego informowania Zamawiającego o zmianie numeru tego rachunku.   

6. Faktura wystawiona zostanie po zakończeniu całości zamówienia na podstawie 

podpisanego przez obie Strony umowy protokołu odbioru końcowego. 

7. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT uprawnionym do wystawienia faktury. 

Numer NIP Wykonawcy:…………………………. 

8. Fakturę należy wystawić na: Gmina Gizałki, ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki,  

NIP 608 010 16 33. 

9. W przypadku udziału podwykonawców w realizacji przedmiotu umowy, bieg terminu  

o którym mowa w ust. 1 powyżej ulega zawieszeniu do czasu przedłożenia przez 

Wykonawcę oryginału zaświadczenia każdego z podwykonawców, zawierającego 

oświadczenie o uregulowaniu pełnej wierzytelności każdego z podwykonawców przez 

Wykonawcę w związku z realizacją określonego przedmiotu umowy.  

10. W związku z koniecznością zaspokojenia roszczeń podwykonawców przez 

Zamawiającego, należne Wykonawcy wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust. 1 

powyżej, ulega proporcjonalnemu obniżeniu.  

11. Za nieterminową zapłatę faktury Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.  

12. Wykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw i wierzytelności 

powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy.  

 

§ 4 

Podwykonawcy 

1. Zlecenie prac przez Wykonawcę firmie podwykonawczej możliwe jest wyłącznie za 

zgodą Zamawiającego, wyrażoną w trybie art. 6471 KC. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania podwykonawcy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość uczestniczenia w odbiorze prac wykonywanych 

przez podwykonawcę. 

 

§ 5 

Odbiory 

1. Strony zgodnie postanawiają, że odbiór końcowy prac nastąpi na podstawie protokołu 

odbioru końcowego podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Stron umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zgłoszenia zakończenia prac oraz do 

zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego. 

3. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu wszelkie niezbędne dokumenty związane z odbiorem w terminie 
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umożliwiającym ich weryfikację, jak np. pomiary powykonawcze, atesty materiałowe, 

oświadczenia kompetentnych instytucji upoważnionych do kontroli prac i inne dokumenty 

niezbędne do przekazania inwestycji do użytkowania. 

4. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie do 7 dni 

roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego. 

5. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego   

    w terminie 14 dni roboczych od dnia rozpoczęcia tego odbioru. 

6. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy, 

uznaje się datę odbioru stwierdzoną w protokole odbioru końcowego. 

7. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że prace będące jego przedmiotem 

nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia istotnych 

wad uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu 

nieprzeprowadzenia wymaganych badań, prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać 

odbiór, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania prac, usunięcia wad lub 

przeprowadzenia badań, prób i sprawdzeń, uwzględniając złożoność techniczną, a po jego 

upływie powrócić do wykonywania czynności odbioru końcowego. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu 

wad oraz do żądania wyznaczenia terminu do odbioru zakwestionowanego przedmiotu 

odbioru. 

9. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie 

gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy. 

 

§ 6 

Gwarancja jakości 

1. Ustala się okres rękojmi równy okresowi gwarancji. W zakresie rękojmi mają 

zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2. Wykonawca udziela na przedmiot umowy gwarancji na okres 24 miesięcy licząc od daty 

odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

3. W okresie gwarancji Wykonawca zapewni reakcję serwisu na zgłoszoną awarię/usterkę             

w nieprzekraczalnym czasie 2 godzin, a usunięcie awarii/usterki w ciągu 24 godzin od 

zgłoszenia. Wydłużenie terminu usunięcia awarii/usterki będzie możliwe po uzyskaniu 

zgody Zamawiającego. 

 

§ 7 

Prawa autorskie 

1. Po zakończeniu prac Wykonawca jest zobowiązany do przekazania praw autorskich do 

przekazanej dokumentacji (części opisowej, schematów, rysunków) oraz oprogramowania 

sterowników PLC, panelu HMI, jak również jest zobowiązany do przekazania 

Zamawiającemu kodów źródłowych lub programów sterujących sterowników PLC, paneli 

HMI oraz urządzeń trzecich wraz z koniecznymi hasłami dostępowymi umożliwiającymi 

pełny dostęp do zasobów oraz nastaw wbudowanych urządzeń.  

2. W przypadku urządzeń nieposiadających możliwości wykonania archiwizacji parametrów 

oraz nastaw, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania w formie tabelarycznej 

wszystkich parametrów nastaw urządzeń wymagających konfiguracji z poziomu 

operatorskiego, jak również dostępu serwisowego. 
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§ 8 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli:  

1) zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy lub likwidacja jego firmy, 

2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy                            

i nie kontynuuje prac pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego, 

4) jeżeli Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub nienależycie wykonuje  

swoje zobowiązania umowne, 

5) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży                           

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – 

odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 21 dni od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać 

jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

2. Wykonawca może odstąpić od umowy jeżeli Zamawiający: 

1) odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robót, 

2) zawiadomi Wykonawcę, iż na skutek zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio 

okoliczności nie będzie mógł wywiązać się ze zobowiązań umownych. 

3.  Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia. 

4. W razie odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego, sporządzi 

protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia oraz: 

1) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt Strony, 

która spowodowała odstąpienie od umowy, 

2) wezwie Zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych robót w toku i robót 

zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które 

Wykonawca nie odpowiada. 

 

§ 9 

Kary umowne 

1. Strony ustalają odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących wypadkach                                 

i wysokościach: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% 

ceny umowy, 

b) za opóźnienie w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 1% 

ceny umowy za każdy dzień opóźnienia, przy czym łączna wysokość kary umownej                       

z tego tytułu nie może przekroczyć 10% ceny umowy, 

c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 1% ceny 

umowy za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

przy czym łączna wysokość kary umownej z tego tytułu nie może przekroczyć 10% 

ceny umowy, 

d) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokości 1% 

ceny umowy za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie 

wad, przy czym łączna wysokość kary umownej z tego tytułu nie może przekroczyć 

10% ceny umowy, 

e) w przypadku naruszenia obowiązku, o którym mowa w § 10 ust. 1, w wysokości 10% 

ceny umowy. 



 Strona 5 z 5 

2) Zamawiający zapłaci kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn 

zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% ceny umowy (nie dotyczy sytuacji 

opisanej w § 8 ust. 1 pkt 5). 

2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należności ustalonych w ust. 1 pkt 1) z zapłaty 

należnego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. 

4. Zapłata kary umownej staje się wymagalna w terminie 7 dni od dnia doręczenia Stronie 

wezwania do jej zapłaty. 

 

§ 10 

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązany jest w okresie obowiązywania niniejszej umowy posiadać 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności 

gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie niższą niż kwota 100 000,00 zł. 

2. Wykonawca w dacie zawarcia niniejszej umowy zobowiązany jest przedłożyć 

Zmawiającemu kopię umowy ubezpieczenia, o której mowa w pkt 1 powyżej.  

3. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie szkody na mieniu i na 

osobie powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy, będące następstwem działań 

lub zaniechań Wykonawcy oraz jego podwykonawców.  

 

§ 11 

Postanowienia końcowe 

1. Zmiana postanowień umownych może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron, wyrażoną 

na piśmie w formie aneksu do umowy. 

2. Wszelkie sprawy sporne rozstrzygać będzie sąd właściwy dla Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, Strony obowiązują odpowiednie 

postanowienia Kodeksu cywilnego. 

4. Umowę sporządzono w trzech jednakowo brzmiących egzemplarzach, z których jeden 

otrzymuje Wykonawca, a pozostałe Zamawiający. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:     WYKONAWCA: 

 

 

 

 

 

 

 

 KONTRASYGNATA: 


