
 
Załącznik nr 5 do SIWZ 

Znak sprawy: SZP. 271.20.2012 
 

Projekt 
 Umowa  nr IRG.272..........2012 

 

zawarta w dniu …............. r. w Pilchowicach, pomiędzy: 
Gminą Pilchowice, z siedzibą w Pilchowicach ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice,  

reprezentowaną przez: 

 
 Joannę Kołoczek-Wybierek – Wójt Gminy Pilchowice 

 
zwaną dalej „Zamawiającym” 
 
a 
 
….................................................... 
z siedzibą w ….............................. 
zarejestrowanym w ….............................. 
pod numerem …...................... posiadającym NIP: ….................... 
 
reprezentowanym przez : 
…..................................................................................... 
 
zwanym dalej „Wykonawcą” 
 
Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu 
nieograniczonego (nr przetargu SZP.271.20.2012) na Zakup wiat przystankowych została zawarta 
umowa o następującej treści: 
 

§1 
 

Zamawiający zleca Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dostawy wraz z 
montażem wiat przystankowych w ilości 9 szt. w tym 2 wiaty duże i 7 wiat małych, zgodnie  
z opisem przedmiotu zamówienia w SIWZ ww. przetargu oraz ofertą wykonawcy, będącymi 
załącznikami do niniejszej umowy. 
 

§ 2 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu Umowy w terminie do 60 dni od 
podpisania umowy. 

2. Wykonawca poinformuje zamawiającego telefonicznie o terminie i miejscu montażu przedmiotu 
zamówienia. 



 
§ 3 

 
1. Potwierdzenie przekazania przedmiotu zamówienia nastąpi w postaci pisemnego protokołu 

odbioru, sporządzonego przez Wykonawcę, zawierającego co najmniej następujące dane: datę 
i miejsce sporządzenia protokołu, opis przedmiotu Umowy, datę dokonania odbioru, 
oświadczenie Zamawiającego czy dokonuje odbioru bez zastrzeżeń, czy też zgłasza 
zastrzeżenia wraz z ich opisem. Opis przedmiotu powinien zawierać zestawienie ilościowe. 

2. W razie odmowy odbioru przedmiotu Umowy przez Zamawiającego, sporządza się protokół 
podpisany przez obie Strony, w którym wskazuje się przyczynę odmowy odbioru.  
W przypadku gdy Wykonawca odmówi podpisania protokołu, okoliczność ta zostanie 
zaznaczona w treści protokołu. 

3. Za dzień odbioru przyjmuje się datę odbioru przedmiotu zamówienia, podpisany przez Strony, 
nie zawierający zastrzeżeń. 

 
§ 4 

 
1. Tytułem wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1 

niniejszej Umowy, Wykonawca otrzyma kwotę: 
− netto …............ złotych (słownie: …................................ ), 
- brutto ….............. złotych (słownie: …........zł ), w tym …....... % podatku VAT: …........  
złotych (słownie: ….....................zł ). 

2. Wynagrodzenie płatne jest na rachunek Wykonawcy w terminie 21 dni, licząc od dnia 
otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT, przy czym Strony ustalają, że za datę 
terminowej płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

3. Podstawę do wystawienia faktury VAT stanowi protokół odbioru przedmiotu zamówienia, 
podpisany przez Strony, nie zawierający zastrzeżeń, o którym mowa w § 3 ust.1. 

4. Po zamontowaniu urządzeń wraz z protokołem odbioru Wykonawca powinien przekazać 
Zamawiającemu: informację identyfikującą producenta (importera), dokumentację techniczną 
przedmiotowego urządzenia oraz stosowne certyfikaty, badania i inne dokumenty 
potwierdzające zgodność sprzętu z obowiązującymi normami. 

5. W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym w dokumentach 
księgowych, a wskazanym w umowie przyjmuje się , że prawidłowo podano termin określony  
w umowie. 

6. W przypadku zmiany stawki podatku VAT cena brutto wskazana w umowie nie ulegnie zmianie. 
W takiej sytuacji wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktur zgodnie z ceną brutto 
podaną w ofercie. 

7. Zamawiający nie wyraża zgody na obrót wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej umowy. 
§ 5 

 
1. W przypadku wystąpienia usterek lub wad przedmiotu Umowy, zgłoszonych na piśmie przez 

Zamawiającego przed terminem zapłaty, o którym mowa w § 4 ust. 2, Zamawiający ma prawo 
odmówić Wykonawcy zapłaty oraz żądać usunięcia wad. W takim wypadku wynagrodzenie 
zostanie zapłacone Wykonawcy po zakończeniu usuwania wad lub usterek. Usunięcie wad lub 
usterek potwierdzone zostanie w protokole. Dokonanie zapłaty zgodnie z postanowieniami 
niniejszego paragrafu uznaje się za dokonane w terminie. 

2. Fakt usunięcia usterek lub wad musi zostać potwierdzony dodatkowym protokołem odbioru. 



§ 6 
 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy 24 miesięcznej gwarancji  
i rękojmi. 
Termin gwarancji liczy się od dnia odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego 
protokołem zdawczo-odbiorczym, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, nie zawierającym 
zastrzeżeń. 

2. W sprawach gwarancji Zamawiający kontaktować się będzie z przedstawicielem Wykonawcy: 
…........................................., 
zgłoszenia wysłane na powyższe numery telefoniczne lub adres e-mail będą skuteczne. 

3. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usuwania wad ujawnionych  
w przedmiocie umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego w pisemnym zgłoszeniu 
wady. W razie nie przystąpienia do usuwania wady w terminie 7 dni od daty zgłoszenia albo 
nie usunięcia wady w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający uprawniony 
będzie do powierzenia usunięcia wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.  

4. Niezależnie od udzielonej gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za 
wady fizyczne (ograniczające wartość lub użyteczność ) na zasadach określonych w Kodeksie 
cywilnym, w okresie 2 lat od daty końcowego protokołu odbioru.  

5.  Wykonawca odpowiada za wadę również po okresie rękojmi lub gwarancji, jeżeli 
Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem tych okresów.  

6. Do uprawnień Zamawiającego należy prawo skorzystania z gwarancji lub rękojmi. 
 

§ 7 
 

1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy obowiązywać 
będzie odszkodowanie w formie kar umownych: 
a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 5% wartości brutto zamówienia, 

gdy Zamawiający odstąpi od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 
b) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości brutto zamówienia, 

za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy przekraczający termin 
realizacji zamówienia określony w § 2 Umowy; 

c) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości brutto zamówienia, 
za każdy dzień opóźnienia w terminie realizacji zobowiązań wynikających z gwarancji i 
rękojmi. 

2. Zamawiający zastrzega prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody. 

3. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania kar umownych  
z wynagrodzenia Wykonawcy. 

4. Należności z tytułu kar umownych stają się wymagalne w terminie 14 dni od daty zaistnienia 
przyczyn uzasadnionych naliczenie. 

 
§ 8 

 
1. W razie niewłaściwego wykonania przedmiotu Umowy stwierdzonego w protokole odbioru, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy.  
2. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona 

odstępująca od umowy powinna podać także pisemne uzasadnienie swojej decyzji. 
 



§ 9 
 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego z wyłączeniem art. 509. 

2. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny, 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają zastosowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

 
§ 10 

 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 
ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 

1. SIWZ 
2. Oferta wykonawcy 


