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załącznik nr 7 do SWZ  
 

Zamawiający: 
Gmina Rawicz 
Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu  
ul. Winiary 4b 
63-900 Rawicz 

 

(PROJEKT) 

 Umowa nr DOP/361-23/21  

 

W dniu ……………………… 2021 roku w Rawiczu pomiędzy Gminą Rawicz, Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu NIP 

6991871057, REGON 384637174 zwaną w tekście „Zamawiającym” reprezentowaną przez: 

 

Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Rawiczu    - Pana Łukasza Pruskiego  

przy kontrasygnacie Głównej Księgowej Zakładu Usług Komunalnych w Rawiczu - Pani Anny Jankowiak, 

z jednej strony, 

a ................... NIP ……………. zwanym dalej w umowie „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: …………………  

z drugiej strony  

 

w rezultacie przeprowadzonego na podstawie art. 275 – 296 ustawy z dnia 11 września 2019 roku  Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 1129 ze zm.) postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym,  

o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp i dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, została zawarta umowa 

o następującej treści: 

§ 1 

1. Zamawiający zleca Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace polegające na dostawie fabrycznie nowej 
zamiatarki samojezdnej,  realizowane w ramach zadania budżetowego pn. „Zakup zamiatarki chodnikowo-ulicznej”. 
 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zakres rzeczowy zamówienia określają niżej podane dokumenty stanowiące 
integralną część niniejszej umowy: 
1) specyfikacja warunków zamówienia Nr DOP/361-23/21 z załącznikami, 
2) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 
3) oferta Wykonawcy z dnia ……….…. 

 
3. Zakres zamówienia obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę wszelkich prac i czynności związanych  

z pełną realizacją umowy w szczególności wymienionych w rozdziale III specyfikacji warunków zamówienia.  
 

4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na rzecz Zamawiającego fabrycznie nową zamiatarkę samojezdną zgodnie ze 
szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ (zwane dalej również zamiatarką). 
 

5. Wykonawca dostarczy wraz z zamiatarką specyfikację techniczną przedmiotu zamówienia. 
 

6. Dostarczona zamiatarka musi pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta     obejmujących    również    rynek    
Unii    Europejskiej,     zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych. 
 

7. Elementy wchodzące w skład przedmiotu zamówienia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta do  
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wycofania z produkcji lub sprzedaży. 

8. Przedmiot zamówienia będzie dostarczony wraz z instrukcjami obsługi, sterownikami, oprogramowaniem towarzyszącym 
niezbędnym do prawidłowego korzystania z tych elementów (uzyskania pełnej funkcjonalności wskazanej w specyfikacji 
technicznej). 
 

9. Zaoferowany przedmiot zamówienia w dniu sporządzenia oferty nie może być przeznaczony przez producenta do wycofania z 
produkcji lub sprzedaży. 

 

§ 2 

1. Wartość przedmiotu umowy określonego w §1, została ustalona zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy 
i wynosi: 

 

Cena netto Stawka % VAT Kwota podatku VAT Wartość brutto 

    

Słownie brutto: ……………………………………………………………………… 

 

2. Wynagrodzenie, określone w ust. 1 stanowi wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całkowitego 
i kompletnego wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 
 

3. Ustalona wysokość wynagrodzenia ryczałtowego jest ostateczna, niezależna od rozmiaru wykonanych p r a c  i innych 
świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji. Wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty niezbędne do 
zrealizowania zamówienia wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia, ale także m.in. podatek VAT, koszty dostarczenia 
przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego, gwarancji oraz wykonanie wszystkich obowiązków Wykonawcy, niezbędnych do 
zrealizowania przedmiotu zamówienia, zgodnie z niniejszą umową, SWZ i ofertą Wykonawcy, jak i ewentualne ryzyko 
wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania  oferty. Nie uwzględnienie  powyższego  
przez  Wykonawcę w zaoferowanej przez niego cenie nie będzie stanowić podstawy do ponoszenia przez Zamawiającego 

jakichkolwiek dodatkowych kosztów w terminie późniejszym. Wykonawca ponosi wszystkie ryzyka związane z przyjętą stawką VAT. 
 
4. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 obejmuje koszty wszystkich czynności niezbędnych do zrealizowania zamówienia 

i uwzględnia cały zakres dostawy, czynności i obowiązków wynikających z SWZ, jak również wszelkie koszty w nich nie ujęte, a 
bez których nie można wykonać zamówienia w zakresie podanym  
w opisie przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ i obowiązującymi przepisami prawa. 

 
5. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie jakiejkolwiek części zamówienia, która jest niezbędna do 

prawidłowego wykonania prac, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia  
z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie. 

 
6. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania prac nie objętych zamówieniem, Wykonawcy nie wolno ich realizować bez 

uzyskania dodatkowego zamówienia w formie odrębnej pisemnej umowy lub aneksu do umowy. Wszelkie samoistne dyspozycje 
Wykonawcy w tym zakresie będą bezskuteczne. 

 
7. Podane w ofercie i umowie ceny są ostateczne i nie mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy, za wyjątkiem przypadków wyraźnie 

wskazanych  w SWZ i niniejszej umowie. 

§ 3 

1. Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy ustala się na - ……………………… 2021 roku. 
2. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustala się na 160 dni od dnia zawarcia umowy tj. do dnia 

…………………………... .   
3. Za termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy uznaje się dzień pisemnego sporządzenia przez Zamawiającego 

końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu zamówienia. 
 

4. Wykonawca w tym terminie postawi zamiatarkę kompletnie wyposażoną   i zabezpieczoną do dyspozycji Zamawiającego w 
siedzibie Zamawiającego wraz z kompletem dokumentów i kluczykami lub innymi urządzeniami dostępowymi. 
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5. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia zamiatarki na czas transportu w sposób zgodny ze stosownymi normami 
technicznymi i zapobiegający ich uszkodzeniu. Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko związane z uszkodzeniem, bądź utratą  
przedmiotu dostawy w trakcie jego transportu i rozładunku. 
 

6. Dostawa zamiatarki nastąpi do miejsca i w ilości określonej zgodnie ze wskazaniem SWZ oraz niniejszej umowy. Dostawa 
zostanie potwierdzona protokołem dostarczenia zamiatarki, spisanym w dniu jej dostawy, między Zamawiającym a Wykonawcą. 
Protokół ten nie stanowi podstawy do wystawienia faktury, dlatego Wykonawca nie może wraz z protokołem dostarczenia 
przedmiotu zamówienia dostarczyć faktury (faktura zostanie zwrócona Wykonawcy, jako wystawiona niezgodnie z umową). 

 

7. Wraz z zamiatarką Wykonawca dostarczy: 
1) książkę gwarancyjną wraz z listą autoryzowanych punktów serwisowych/danymi kontaktowymi serwisu mobi lnego , 

2) instrukcję obsługi w języku polskim, 

3) inne wymagane prawem dokumenty pojazdu, 

4) indywidualne wyposażenie zgodnie ze specyfikacją techniczną. 

8. Dostarczona zamiatarka powinna wskazywać taki stan baku, aby światło rezerwy nie było zapalone i aby możliwe było jego 

uruchomienie. 

9. Miejscem przekazania przedmiotu zamówienia będzie: 

Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu, ul. Winiary 4B, 63 – 900 Rawicz 

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie z należytą starannością zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji 
warunków zamówienia oraz niniejszej umowie. 

2. W przypadku ustalenia, że Wykonawca realizuje lub zrealizował dostawę objętą niniejszą umową niezgodnie  
z założeniami wynikającymi z ust. 1, Zamawiający ma prawo do: 
1) wstrzymania dostawy,  
2) odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

 

3. Zamawiający przeprowadzi czynności sprawdzające zgodność przedmiotu zamówienia z ofertą Wykonawcy, niniejszą umową 

oraz SWZ i sprawdzi jego prawidłowe funkcjonowanie w ciągu 3 dni roboczych od daty dostarczenia przedmiotu zamówienia. W 

przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że dostarczony przedmiot zamówienia jest zgodny z SWZ, ofertą Wykonawcy i 

niniejszą umową oraz prawidłowo funkcjonuje Zamawiający i Wykonawca podpiszą końcowy protokół zdawczo-odbiorczy 

przedmiotu zamówienia. 

4. Osoby upoważnione do podpisania protokołów, o których mowa w niniejszej umowie: 

1) po stronie Zamawiającego: Łukasz Pruski, Krzysztof Żyto 

2) po stronie Wykonawcy: ....................................... 

3. Podpisanie przez Zamawiającego końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu zamówienia nie wyklucza dochodzenia 

roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji w przypadku wykrycia wad przedmiotu zamówienia w terminie późniejszym. 

4. W przypadku stwierdzenia w toku czynności sprawdzających, o których mowa w ust. 1, że dostarczony przedmiot zamówienia 

nie jest zgodny z postanowieniami SWZ, niniejszą umową oraz ofertą Wykonawcy lub nie funkcjonuje prawidłowo, zostanie 

sporządzony i podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego protokół rozbieżności, w którym: 

1) zawarty zostanie wykaz stwierdzonych wad lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu lub niezgodności dostarczonego 

przedmiotu zamówienia z postanowieniami SWZ, niniejszą umową oraz ofertą Wykonawcy; 
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2) określony zostanie termin i sposób usunięcia stwierdzonych wad, nieprawidłowości lub niezgodności nie krótszy niż 14 dni. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego w celu wyznaczenia terminu 

końcowego odbioru zamiatarki bez wad. 

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie stawi się do sporządzenia lub podpisania protokołu rozbieżności w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego, Zamawiający sporządzi taki protokół rozbieżności jednostronnie, zawiadamiając Wykonawcę o tym 

fakcie oraz wzywając go do usunięcia wad lub nieprawidłowości lub niezgodności w terminach wskazanych w protokole 

rozbieżności. 

7. Jeżeli Wykonawca odmówi usunięcia stwierdzonych wad lub nieprawidłowości lub niezgodności w wyznaczonym terminie lub 

nie usunie ich w wyznaczonym terminie, Zamawiający może według swego uznania naliczyć karę umowną za opóźnienie w 

wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto przysługującego Wykonawcy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia albo odstąpić od 

umowy z winy Wykonawcy bez wyznaczania dodatkowego terminu. 

8. Dostawa Zamawiającemu, zamiatarki samojezdnej bez wad, wskutek skorzystania przez niego z uprawnień określonych w ust. 

4 nie pozbawia go prawa do żądania zapłaty kary umownej za opóźnienie w dostawie zamiatarki. 

§ 5 

1. W przypadku ujawnienia się w trakcie realizacji niniejszej umowy szkód powstałych na skutek działania lub zaniechania 
Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy na własny koszt. W przypadku nienaprawienia ich Wykonawca 
wyraża zgodę na potrącenie należności niezbędnych do ich usunięcia z wynagrodzenia,  
o którym mowa w § 2. 

2. W przypadku, jeśli szkody, o których mowa w ust. 1 lub wady przedmiotu umowy ujawnią się w okresie gwarancji lub rękojmi 
po odbiorze przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy na własny koszt. W przypadku 
nienaprawienia ich przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie, uznaje się, że wyraża on zgodę: 
1) aby Zamawiający zlecił naprawę tych szkód innemu podmiotowi, a Wykonawcę obciążył kosztami, 
2) na skorzystanie z zabezpieczenia w pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi za wady.   

 

§ 6 

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie, 
tj. w wysokości ……………………. zł, które zostało wniesione przez Wykonawcę przed zawarciem umowy w formach i 
terminach przewidzianych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp. 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz roszczeń z tytułu 
rękojmi. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego 
za należycie wykonane, pozostawiając na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady 30 % wysokości zabezpieczenia, 
które zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowywał będzie na oprocentowanym 
rachunku bankowym i zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
Wykonawcy. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione przez Wykonawcę w formie innej niż pieniężna zwrócone (zwolnione) 
zostanie Wykonawcy w terminie określonym w ustawie Pzp. 

5. W przypadku przesunięcia terminu realizacji zamówienia z powodów określonych w § 11, Wykonawca zobowiązany jest do 

przedłożenia zabezpieczenia na przedłużony termin realizacji zadania i rękojmi (nie licząc 30 dni ważności polisy przewidzianej 
na jej zwrot w zakresie należytego wykonania umowy i 15 dni ważności w zakresie rękojmi za wady). Przedłożona gwarancja 
(aneks) musi gwarantować ciągłość zabezpieczenia interesu Zamawiającego w zakresie należytego wykonania umowy oraz 
rękojmi.  

§ 7 

1. Kary umowne będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:                                                               

a) za opóźnienie w przypadku niedotrzymania umownego terminu realizacji przedmiotu zamówienia (decyduje data 
sporządzenia przez Zamawiającego protokołu końcowego zdawczo-odbiorczego) w wysokości 0,1% wynagrodzenia 
brutto, określonego w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 
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b) w przypadku opóźnienia w usunięciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji 

w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy  i to za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia od dnia wyznaczonego na usunięcie tych wad/usterek, 

c) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wartości 

brutto niniejszej umowy (po zaokrągleniu w górę do pełnego złotego),  

d) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wartości 
brutto niniejszej umowy (po zaokrągleniu w górę do pełnego złotego), w szczególności  
w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn określonych w §12 ust. 2 pkt 2 i 3, 

e) za niedostarczenie przedłużonej gwarancji należytego wykonania umowy w terminie, o którym  mowa  
w § 9 ust. 7 niniejszej umowy  – w wysokości 500,00 zł, 

f) za nieterminowe przedłożenie przedłużonej gwarancji należytego wykonania umowy w terminie,  

o którym mowa w § 9 ust. 7 niniejszej umowy – w wysokości 50,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 
2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego poza 

przypadkiem określonym w § 12 ust. 2 pkt 1, w wysokości 20% wartości brutto niniejszej umowy (po zaokrągleniu w górę 
do pełnego złotego). 

2. Nałożone kary podlegają sumowaniu. 
3. Maksymalna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie § 7 ust. 1 nie może przekroczyć 25 % wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust.1.  
4. Naliczone kwoty z tytułu kar Wykonawca przekaże Zamawiającemu na wskazane konto w terminie 7 dni od daty doręczenia 

żądania zapłaty tych kar. 
5. W przypadku wystąpienia kar umownych, Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwot z tego tytułu, z wynagrodzenia 

Wykonawcy, o którym mowa w § 2. 
6. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 

§ 8 

1. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia Zamawiającemu na przedmiot zamówienia określony w § 1 pisemnej gwarancji 

jakości i rękojmi w formie odrębnego oświadczenia na okres nie krótszy niż ….. miesiące/cy.  

2. Bieg terminu gwarancji i rękojmi liczy się od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy (końcowy protokół zdawczo-

odbiorczy bez uwag). Podstawowe warunki serwisu i gwarancji określa SWZ oraz umowa. 

3. W ramach udzielonej gwarancji i rękojmi Wykonawca jest obowiązany do usunięcia ujawnionych wad (naprawy) lub do 

dostarczenia rzeczy wolnej od wad, o ile wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w ust.1. Jeżeli usunięcie wady ani 

wymiana rzeczy na wolną od wad nie będzie możliwa Wykonawca zwróci Zamawiającemu odpowiednią część ceny. 

4. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek usterek w trakcie trwania okresu gwarancji, Wykonawca winien zapewnić czas reakcji 

serwisu w ciągu 48h, licząc od przyjęcia pisemnego lub telefonicznego zgłoszenia Zamawiającego dotyczącego konieczności serwisu. 

Za równoważne z formą pisemną uznaje się wysłanie wiadomości e-mail na adres mailowy Wykonawcy. Numer telefonu do 

zgłoszeń: …………………., adres e-mail: …………………………. 

5. Obowiązki wynikające z gwarancji Wykonawca wykona w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia wady/usterki 

przez Zamawiającego.  

6. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego wszelkie uprawnienia z tytułu gwarancji udzielonych przez 

producenta sprzętu, materiałów, wydając w tym celu Zamawiającemu właściwe dokumenty gwarancyjne. 

7. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi. 

8. Szczegóły uprawnień gwarancyjnych określa karta gwarancyjna, z tym, że uprawnienia te nie mogą być mniej korzystne niż 

wynikające z niniejszej umowy oraz przepisów kodeksu cywilnego. 

9. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być objęty gwarancją producenta. Świadczenia z tytułu gwarancji producenta muszą 

być realizowane bezpośrednio przez Wykonawcę albo przez autoryzowany serwis producenta w Polsce. 
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10. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje/współpracuje z co najmniej 1 stacją serwisową oddaloną o nie więcej niż 100 km od Zakładu 

Usług Komunalnych w Rawiczu lub serwisem mobilnym świadczącym usługi w siedzibie Zamawiającego. W przypadku gdy serwis 

mobilny nie jest w stanie wykonać naprawy w siedzibie Zamawiającego, koszt transportu i zabezpieczenia zamiatarki do punktu 

serwisowego i z powrotem, jest po stronie Wykonawcy o ile odległość do punktu serwisowego przekracza 100 km. 

§ 9 

1. Wykonawca wniósł przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego jej wykonania w formie: 

...................................................... w wysokości: ……………………………………..zł, co stanowi 5% ceny całkowitej brutto, 

podanej w ofercie Wykonawcy. 

2. 30% z całkowitej wartości wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy będzie przeznaczone na pokrycie 

roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji. 

3. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia lub nie usunięcia wad przedmiotu umowy, ewentualnych odszkodowań, kar 

umownych i kosztów zastępczego usunięcia wad i usterek zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością 

Zamawiającego i będzie wykorzystywane do zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy oraz do pokrycia roszczeń 

z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości. 

4. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący sposób: 

1) 70 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 

Zamawiającego za należycie wykonane (po podpisaniu przez obie Strony bez uwag protokołu odbioru końcowego 

przedmiotu zamówienia); 

2) 30 % wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za 

wady,   kwota   ta   zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. 

5. Jeżeli zostanie przesunięty termin realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio przesunąć termin ważności  

poręczenia lub gwarancji, najpóźniej w terminie podpisania aneksu do umowy. 

6. Wykonawca zobowiązany jest dostosować terminy ważności poręczeń/gwarancji na okres rękojmi. 

7. Wykonawca ma obowiązek najpóźniej na 7 dni przed upływem terminu ważności zabezpieczenia, o którym mowa powyżej w 

ust. 4 pkt 1) przedłużyć okres jego ważności  lub przedłożyć nowe zabezpieczenie w sytuacji stwierdzenia wad istotnych w 

dacie odbioru końcowego, na okres równy okresowi ich usunięcia. Nie wywiązanie się przez Wykonawcę z tego zobowiązania 

spowoduje naliczenie kary umownej, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 lit e) i f) niniejszej Umowy, która przy braku 

dobrowolnej zapłaty zostanie pokryta z faktury bądź ze środków uzyskanych przez Zamawiającego z obowiązującego jeszcze 

zabezpieczenia. 

§ 10 

1. Wynagrodzenie za cały przedmiot zamówienia określa oferta Wykonawcy. Przedstawiona cena jest ceną ryczałtową.  
2. Podstawą do rozliczenia za cały przedmiot umowy stanowić będzie protokół końcowy odbioru przedmiotu zamówienia bez uwag 

podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego oraz Wykonawcy. 
3. Rozliczenie umowy za wykonany przedmiot zamówienia nastąpi jedną fakturą końcową, wystawioną na podstawie protokołu 

końcowego odbioru przedmiotu zamówienia. 
4. Nabywcą przedmiotu zamówienia jest Gmina Rawicz, ul. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz NIP 6991871057. Odbiorcą i 

płatnikiem wynagrodzenia za wykonanie niniejszej umowy będzie Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu, ul. Winiary 4B, 
63-900 Rawicz, wobec tego faktura winna być wystawiona na ten podmiot i na NIP 6991871057 (na fakturze winny być 
umieszczone dane Nabywcy i Odbiorcy). 

5. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 14 dni licząc od daty ich doręczenia wraz z dokumentami 
rozliczeniowymi, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.  

6. Płatność za fakturę nastąpi według formuły podzielonej płatności. 
7. Zamawiający umożliwia Wykonawcy wystawienie faktury przy wykorzystaniu Platformy Elektronicznego Fakturowania. 
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8. Wykonawca, jeżeli jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, zobowiązany jest do zamieszczenia na fakturze VAT 
rachunek bankowy lub wirtualny rachunek, który jest powiązany z rachunkiem rozliczeniowym należącym do Wykonawcy 
znajdującym się w elektronicznym wykazie podatników VAT prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 

9. W przypadku, gdy Wykonawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (podatku VAT), Zamawiający zastrzega 
prawo do odmowy/wstrzymania wypłaty wynagrodzenia, jeżeli wskazany do zapłaty rachunek bankowy, bądź w przypadku 
rachunku wirtualnego – powiązany z nim rachunek rozliczeniowy - nie znajduje się na udostępnionym przez Szefa Krajowej 
Administracji Skarbowej wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT.”  W takim przypadku zapłata nastąpi w 
terminie określonym w umowie, którego bieg rozpocznie się od dnia poinformowania Zamawiającego przez Wykonawcę na 
piśmie o wpisaniu podanego na fakturze rachunku bankowego – lub rachunku rozliczeniowego połączonego z rachunkiem 
wirtualnym widocznym na fakturze - do wykazu podatników VAT bądź otrzymania korekty faktury, na której wskazany zostanie 
rachunek bankowy zawarty w wykazie podatników VAT lub rachunek wirtualny połączony z takim rachunkiem. 

10. Powstrzymanie się przez Zamawiającego od zapłaty w sytuacji wskazanej w ust. 10 nie powoduje powstania jakichkolwiek 
roszczeń z tego tytułu po stronie Wykonawcy. 

 

§ 11 

1. Zamawiający dopuszcza – jeżeli uzna za uzasadnione – możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy w stosunku do treści oferty 
Wykonawcy, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, w następujących przypadkach: 
1) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności: 

b) zmiany opisu przedmiotu zamówienia, w szczególności z powodu braku rozwiązań technicznych,  
c) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.  

2) zmiany terminu realizacji zamówienia, w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności: 
a) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące brakiem możliwości zawarcia 

umowy w pierwotnym terminie związania ofertą, prowadzenia dostaw lub prac lub wykonywania innych czynności 
przewidzianych umową, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, przy 
czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni odpowiadającą okresowi opóźnienia wywołanego 
ww. okolicznościami, 
 

3) zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami: 
a) zmiany technologii wykonania zamówienia, w szczególności poprzez zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub 

materiałowych powodujących: osiągnięcie wymaganego efektu przy niższych kosztach wykonania zamówienia, 
zwiększenie jakości, parametrów technicznych lub eksploatacyjnych wykonanych dostaw, skrócenie terminu realizacji 
zamówienia, uniknięcie niewykonania lub wadliwego wykonania przedmiotu umowy, 

b) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze 
względu na zmiany obowiązującego prawa,  

c) zamiany w zakresie dostarczanych urządzeń, materiałów, w przypadku gdy Wykonawca nie jest w stanie nabyć na rynku 
zaoferowanego w ofercie Wykonawcy urządzenia, materiału np.: w związku z wycofaniem urządzenia lub elementu 
urządzenia, materiału z produkcji lub wprowadzeniem nowej wersji zamawianych urządzeń lub ich elementów, materiałów; 
zaoferowane przez Wykonawcę urządzenie, materiał musi charakteryzować się wyższymi lub lepszymi parametrami niż 
wymagane były w SWZ i Zamawiający wyrazi na nie zgodę, 

4) pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: 
a) zmiany personelu Wykonawcy i Zamawiającego, za uprzednią zgodą Zamawiającego (np. osoby odpowiedzialne za 

realizację zamówienia itp.), 
 

b) zmiany nazwy, adresu którejkolwiek ze stron umowy, 
c) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu 

umowy lub świadczenia stron umowy. 

d) innych niezbędnych zmian pod warunkiem, że są korzystne dla Zamawiającego.  
2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w niniejszym paragrafie, Zamawiającemu przysługuje prawo do zmiany 

ustaleń zawartej umowy w zakresie, który uzna za uzasadniony. Zmiana dokonana zostanie  
w formie aneksu do umowy.  

§ 12 

1. Strony zgodnie ustalają, że przysługuje im prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach wymienionych  
w treści księgi III Kodeksu cywilnego. 
 

2. Oprócz wypadków wymienionych w ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności:  
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1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego 
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 

 
2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy uniemożliwiający wykonanie umowy, 

 
3) Wykonawca nie wykonał dostawy bez uzasadnionych przyczyn i nie wykonuje jej pomimo wezwania 

Zamawiającego złożonego na piśmie. 
 
3. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli: 

1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu 
terminu na zapłatę faktur określonego w niniejszej umowie, 

 
2) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru dostawy lub odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania 

protokołu odbioru, 
 

3) Zamawiający powiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić 
swych zobowiązań wobec Wykonawcy. 

 
4. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje Stronom w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu przyczyny 

odstąpienia od umowy, w szczególności którejkolwiek z przyczyn wskazanych w ust. 1, 2 i 3. 
 

5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia  
i powinno zawierać uzasadnienie. 

 
§ 13 

Wierzytelność Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy, nie może być przeniesiona na osobę trzecią w wyniku przelewu 

wierzytelności, ani na podstawie innego tytułu prawnego bez wyraźnej zgody Zamawiającego - Gminy Rawicz, Zakład Usług 

Komunalnych w Rawiczu - wyrażonej w formie zawartej umowy. 

§ 14 

1. Strony ustalają, że wszelka korespondencja będzie kierowana na adresy do doręczeń wskazane niżej: 
1) Zamawiającego – ul. Winiary 4b, 63-900 Rawicz, 
2) Wykonawcy – …………………………………….. 

2. W przypadku zmiany wskazanych wyżej adresów, każda ze stron jest zobowiązana do poinformowania o takiej zmianie, w 
formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. W przypadku braku zgłoszenia o zmianie adresu korespondencyjnego uznaje się, że wszelka korespondencja wysyłana na adres 
wskazany w umowie będzie uważana za skutecznie doręczoną. 

 

§ 13 

1. Wykonawca oświadcza, że  wdraża i stosuje adekwatne środki techniczne i organizacyjne, w celu zapewnienia stopnia 
bezpieczeństwa odpowiedniego do ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, których dane osobowe są 
przetwarzane na podstawie Umowy, w tym zapewniające możliwość ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności 
i odporności systemów służących do przetwarzania danych osobowych oraz usług przetwarzania oraz zapewniające możliwość 
szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego. 
Naruszenie tak określonego obowiązku przez Wykonawcę uprawniać będzie Zamawiającego do odstąpienia od Umowy z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
 

2. W przypadku, gdy w trakcie realizacji Umowy konieczne będzie powierzenie Wykonawcy przez Zamawiającego przetwarzania 
danych osobowych, Strony zobowiązują się zawrzeć umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, zgodnie z 
wymogami artykułu 28 RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 
1). Uchylanie się Wykonawcy od zawarcia tej umowy, uznaje się za przerwę w realizacji Umowy leżącą po stronie Wykonawcy. 
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§ 14 

Strony oświadczają, że osoby podpisujące niniejszą umowę posiadają uprawnienia do ich reprezentacji i podpisania niniejszej 

umowy. 

§ 15 

Spory mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądowi właściwemu ze względu na 

siedzibę Zamawiającego (miejsce wykonania umowy).  

§ 16 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy 

kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych nie stanowią 

inaczej. 

 

§ 17 

Umowę niniejszą sporządzono w 2 egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron. 

 

Zamawiający:    Wykonawca: 

(podpisy osób wskazanych w części wstępnej umowy)  

 

 

 

 


