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CZĘŚĆ II  - WZÓR UMOWY 

Nazwa zamówienia:  

Dostawa i montaż elektrod ultradźwiękowych do dezintegratora w Oczyszczalni Ścieków 

w Gorzowie Wlkp.  

 

Numer umowy: ZP/22/2021/S 

 

Niniejsza Umowa zawarta dnia ...................... roku pomiędzy: 

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

ul. Kos. Gdyńskich 47, 66 – 400 Gorzów  Wlkp. 

reprezentowanym przez: 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej Zamawiającym z jednej strony 

a  

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

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

reprezentowana/ym przez: 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

zwaną/ym dalej Wykonawcą. 

 

 

Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z zapisami „Regulaminu 

udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 

do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych”. 

 

§1 

1. Integralne części niniejszej Umowy stanowią następujące dokumenty: 

1) Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 

2) Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy 

3) Załącznik nr 3 – Przekaz 

2. W przypadku rozbieżności (sprzeczności) zapisów poszczególnych dokumentów wymagania 

określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były 

w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub oczywistych omyłek 

w dokumentacji lub umowie, a o ich wykryciu winien natychmiast poinformować 

Zamawiającego, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. Tego 

rodzaju zmiany lub poprawki nie stanowią zmiany umowy i nie wymagają aneksu do niej. 

Wprowadzenie zmian lub poprawek o których mowa powyżej nie uprawnia Wykonawcy do 

zmiany Wynagrodzenia, chyba że umowa stanowi inaczej. 

3. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do przetwarzania danych osobowych osób uprawnionych 

do realizacji przedmiotu zamówienia udostępnionych przez Zamawiającego Wykonawcy na 

mocy niniejszej umowy w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w zakresie i celu 

związanym z realizacją niniejszej Umowy. Zamawiający poleca przetwarzania w zakresie 

opisanym powyżej. 

4. Wykonawca oświadcza, że jako podmiot prowadzący swoją działalność przetwarza 

udostępnione dane osobowe  na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 
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5. Wykonawca oświadcza, że znane mu są przepisy prawa regulującego przetwarzanie danych 

osobowych zawarte w rozporządzeniu 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), zwane dalej „rozporządzeniem” oraz 

wynikających z niego aktów wykonawczych oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych z zachowaniem szczególnej 

staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą oraz z poszanowaniem ich 

praw. 

7. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy zawodowej danych, przez osoby 

które upoważnia do przetwarzania w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie 

trwania upoważnienia tych osób, jak i po jego ustaniu. 

8. Wykonawca zobowiązuje się, przy przetwarzaniu danych, do ich zabezpieczenia poprzez 

wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny 

stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych 

osobowych, o którym mowa w art. 32 rozporządzenia. 

 
§2 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż elektrod ultradźwiękowych do dezintegratora 

w Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 

1) dostawę i montaż czterech sztuk sonotrod ultradźwiękowych 

2) dostawę i montaż czterech generatorów oscylatorów ultradźwiękowych 

3) wymianę klimatyzatora w szafie sterowniczej 

4) wykonanie kompleksowego przeglądu istniejącej instalacji dezintegracji 

5) rozbudowę z przebudową istniejącej szafy AKPiA 

6) wpięcie wszystkich nowych i modyfikowanych urządzeń w istniejący system AKPiA  

i wizualizacji SCADA 

7) uruchomienie zainstalowanych urządzeń oraz wykonanie rozruchu mechanicznego  

i elektrycznego całego systemu dezintegracji. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu Umowy został określony w  Opisie przedmiotu zamówienia 

stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy oraz w ofercie Wykonawcy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot umowy ze starannością wynikającą 

z zawodowego charakteru jego działalności. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za należyte wykonanie umowy, w tym za przebieg oraz 

terminowe wykonanie zamówienia do czasu wygaśnięcia wszelkich zobowiązań Wykonawcy 

wobec Zamawiającego. 

5. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną 

bazą do wykonania przedmiotu umowy. 

6. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykonany zostanie zgodnie z zasadami 

współczesnej wiedzy technicznej, z zachowaniem należytej staranności, wysokiej jakości 

użytych materiałów i obowiązującymi normami branżowymi oraz przepisami prawa. 

7. Wykonawca oświadcza, że dysponuje niezbędnym zapleczem technicznym, kadrowym 

i finansowym, pozwalającym na zgodne z umową i wymaganiami określonymi w SWZ 

zrealizowanie przedmiotu Umowy. 

8. Wykonawca oświadcza, że znane mu są obowiązki związane z realizacją umowy i zobowiązuje 

się je realizować. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do udzielania Zamawiającemu na jego wniosek wszelkich 

informacji dotyczących przebiegu prac i umożliwienia mu kontroli zaawansowania i wyników 
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prac, w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

10. Wszystkie prace będą prowadzone na czynnej Oczyszczalni Ścieków. Wykonawca podczas 

prowadzonych prac zapewni możliwość automatycznej pracy Oczyszczalni Ścieków oraz bierze 

pełną odpowiedzialność za wystąpienie ewentualnych zachwiań w procesie technologicznym 

wynikających z wdrażania nowych urządzeń. 

11. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §3 ust. 1 Umowy Wykonawca przeprowadzi 

szkolenie wskazanych przez Zamawiającego osób w zakresie obsługi i prawidłowej eksploatacji 

urządzeń. Szkolenie zostanie przeprowadzone w języku polskim. Szkolenie pracowników 

odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w godzinach od 7:00 do 15:00.  

12. Szkolenie zostanie przeprowadzone i zakończone najpóźniej 31.12.2021 r.  

13. Po zakończeniu szkolenia Wykonawca wystawi zaświadczenia, o przeszkoleniu osób w zakresie 

i na poziomie wystarczającym do samodzielnej obsługi urządzeń. 

14. Z przeprowadzonego szkolenia pracowników strony sporządzą protokół. 

15. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu odbioru bez wad istotnych. 

16. Wykonawca przed przystąpieniem do odbioru przekaże Zamawiającemu komplet dokumentów 

w języku polskim, w szczególności: 

- DTR urządzeń 

- książki gwarancyjne 

- instrukcje obsługi urządzeń. 

 

§3 

1. Ustala się następujące wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy 

(wynagrodzenie umowne): 

netto ............................................................................................................ złotych 

plus ........ % podatku VAT w kwocie ................................................................ złotych 

brutto .......................................................................................................... złotych 

2. Wynagrodzenie umowne ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego i obejmuje wszystkie 

elementy przedmiotu zamówienia wymienione w specyfikacji warunków zamówienia. 

Wykonawca przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby 

w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. 

3. Podatek od towarów i usług zostanie zapłacony zgodnie z obowiązującymi w dacie powstania 

obowiązku podatkowego przepisami prawa polskiego. 

4. Wynagrodzenie umowne należne Wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji odpowiednio 

o kwotę podatku VAT wynikającą ze stawki tego podatku obowiązującą w chwili powstania 

obowiązku podatkowego. Zmiana umowy w tym zakresie nie wymaga aneksu. 

5. Wykonawca może wystawić fakturę końcową wyłącznie po potwierdzeniu wykonania 

świadczenia umownego. Potwierdzenie świadczenia umownego stanowi protokół odbioru. 

Protokół odbioru poświadcza spełnienie świadczenia umownego jeśli nie wskazano w nim wad 

świadczenia umownego uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu świadczenia zgodnie 

z przeznaczeniem (wady istotne). Protokół odbioru i oświadczenia w nim zawarte sporządza się 

na zasadach określonych umową. 

6. Odbiór przedmiotu świadczenia, który ujawnił wady istotne powoduje, iż wynagrodzenie 

Wykonawcy nie staje się wymagalne, a Zamawiający nie pozostaje w opóźnieniu z zapłatą. Jeśli 

Wykonawca doręczy fakturę wbrew zapisom poprzedzającym zostanie ona zwrócona 

ze skutkiem jakby nigdy nie została złożona. 
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7. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury końcowej przez 

Wykonawcę, w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu z zastrzeżeniem 

ust. 5 oraz ust. 6.  

8. Działając w wykonaniu obowiązku określonego w art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. 

o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. 2021 

poz. 424 ze zm.) Zamawiający oświadcza, że posiada  status dużego przedsiębiorcy. 

9. Wykonawca jest uprawniony do złożenia faktury końcowej po zakończeniu wszystkich prac 

objętych umową oraz pod warunkiem podpisania protokołu odbioru końcowego bez wad 

istotnych przez Wykonawcę i Zamawiającego.  

10. Faktura i dokumentacja dotycząca płatności będzie sporządzana przez Wykonawcę w języku 

polskim. 

11. W przypadku opóźnień w zapłacie uiszczona kwota zostanie zaliczona przez wierzyciela zgodnie 

z oświadczeniem dłużnika w tym zakresie. 

12. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

13. Przelew praw i/lub wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy, nie może nastąpić bez 

zgody Zamawiającego, udzielonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

14. Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. 

15. Wykonawca oświadcza, że podany numer rachunku rozliczeniowego wskazany w fakturze, jest 

taki sam jak w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.) tzw. „biała 

lista”. 

16. Zamawiający spełni świadczenie pieniężne tylko na rachunek bankowy Wykonawcy widniejący 

na białej liście. Jeśli na białej liście nie ma żadnego rachunku bankowego kontrahenta, 

Zamawiający wstrzyma zapłatę do czasu jego pojawienia się rachunku bankowego Wykonawcy 

w wykazie. Powyższe wstrzymanie nie stanowi opóźnienia zapłaty i nie uprawnia Wykonawcy do 

żądania zapłaty żadnych odsetek za opóźnienie.  

17. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany w fakturze, która będzie 

wystawiona w jego imieniu, jest rachunkiem*/nie jest rachunkiem*, dla którego zgodnie 

z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1896) prowadzony jest rachunek VAT.   

18. Jeśli numer rachunku rozliczeniowego wskazany przez Wykonawcę, o którym mowa w ust. 16, 

jest rachunkiem, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 

Prawo Bankowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1896) prowadzony jest rachunek VAT to: 

a) Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za fakturę z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment. Zapłatę w tym systemie uznaje się 

za dokonanie płatności w terminie określonym w Umowie, 

b) podzieloną płatność tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach 

bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia 

zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie 

wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT 

(np. zapłata odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane 

stawką 0% lub jeżeli wynika to z innych przepisów prawa. 

19. W przypadku, gdy dostawy towaru z instalacją i montażem dokona nierezydent, tj. Wykonawca 

z krajów UE, nieposiadający siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium 

Polski i nie zarejestrowany w Polsce jako podatnik VAT, wynagrodzenie wykonawcy za 

wykonanie przedmiotu umowy ustala się jako netto w kwocie ……………… zł. 

20. Do powyższej kwoty Zamawiający doliczy podatek VAT w wysokości zgodnie z obowiązującymi 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000935
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000935
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przepisami. Zamawiający zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku od towarów i usług 

(Dz.U. 2021.0.685) dokona naliczenia i odliczenia podatku VAT „odwrotne obciążenie”. 

21. W przypadku, gdy Wykonawca nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, złoży Oświadczenie do umowy (jako załącznik), że firma ……… 

nie posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zakładu, przedsiębiorstwa, oddziału 

i przedstawicielstwa, o którym mowa w art. 82 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja 

Podatkowa (Dz. U. 2020.01325). 

22. W przypadku dostawy towaru ze specjalistycznym montażem przez Wykonawcę, o którym 

mowa w ust. 19 powyżej nie mają zastosowania zapisy ust. 1, 4, 15, 16, 17, 18. 

23. Zamawiający spełni świadczenie pieniężne wyrażone w złotych polskich, na rzecz Wykonawcy 

wskazanego w ust. 19, tylko na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. 

* ust. 19 – 23 niniejszego paragrafu będzie miał zastosowanie w przypadku złożenia oferty przez 

Wykonawcę z krajów UE, nieposiadającego siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalności na 

terytorium Polski i nie zarejestrowanego w Polsce jako podatnik VAT 

 

§4 

1. Termin wykonania zamówienia: do 31.12.2021 r. 

2. Wykonawca, w oznaczonym czasie, przedłoży do uzgodnienia z Zamawiającym, w formie 

wniosków materiałowych, materiały oraz urządzenia, które zostaną zabudowane w ramach 

Umowy. Wykonawca nie może używać niezatwierdzonych przez Zamawiającego materiałów 

i urządzeń. Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne 

z postanowieniami Umowy. Akceptacja przez Zamawiającego wniosków materiałowych 

nie zwalnia Wykonawcy od zastosowania materiałów, urządzeń lub technologii wykonania 

zgodnych ze specyfikacją warunków zamówienia. 

 

§5 

1. W ramach rozbudowy istniejącego systemu dezintegracji GSD-8 na GSD-12 Wykonawca 

zobowiązany jest na swój koszt, w szczególności dostarczyć, zamontować i wykonać: 

1) Cztery kompletne sonotrody ultradźwiękowe: 

− Producent: Martin Walter Ultraschalltechnik AG, Starubenhardt 

− Model: Seria Pusch/Pull 

− Materiał: stop tytanu 

− Częstotliwość: 25 kHz 

− Wymiary: długość 1131 mm, średnica 50/70 mm 

2) Cztery generatory oscylatorów ultradźwiękowych: 

− Producent: Martin Walter Ultraschalltechnik AG, Starubenhardt 

− Model: Seria Pusch/Pull 

− Generatory muszą być w potrójnej obudowie z możliwość wsuwania i wysuwania 

w istniejącej szafie. Zabezpieczone przed przeciążeniem, praca na sucho  

i biegiem jałowym. 

3) Klimatyzator przystosowany mocą i wydajnością do schłodzenia wszystkich elementów szafy 

sterowniczo – zasilającej.  Wykonanie klimatyzatora ze wzmocniona powłoką antykorozyjna. 

4) Kompleksowy przegląd istniejącej instalacji dezintegracji – w szczególności  

8 sonotrod Producenta Martin Walter Ultraschalltechnik AG, Starubenhardt (z ich 

optymalizacją oraz pomiarem CHZT osadu poddanego dezintegracji), zbiornika reakcyjnego 

wraz z wyposażeniem, szafy AKPiA. Z przeglądu Wykonawca przygotuje Zamawiającemu 

szczegółowy raport ze stanu technicznego sonotrod i pozostałych urządzeń systemu 

dezintegracji. 
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5) Rozbudowę z przebudową istniejącej szafy AKPiA – należy dostosować istniejącą szafę do 

zabudowy czterech nowych generatorów oscylatorów ultradźwiękowych wraz z wszystkimi 

niezbędnymi elementami układu sterowania i zasilania (karty wejść wyjść do sterownika, 

przewody, styczniki, bezpieczniki, elementy sieciowe, wyłączniki ochronne, przełączniki 

i sygnalizatory świetlne).  

6) Wpięcie wszystkich nowych i modyfikowanych urządzeń w istniejący system AKPiA  

i SCADA. Przewody zasilające i sterownicze należy ułożyć w istniejących korytach 

kablowych. Rozbudowę programu sterującego oraz oprogramowania graficznego panelu 

obsługowego o zamontowane dodatkowe elementy. W wyniku zamontowania dodatkowych 

czterech sonotrod należy przeprogramować sterownik pompy nadawy osadu zagęszczonego 

na dezintegrację do wydajności nowego układu dwunastu sonotrod. Korektę istniejącego 

oprogramowania pompy nadawy w celu zwiększenia jej wydajności. 

7) Uruchomienie zainstalowanych urządzeń oraz wykonanie rozruchu mechanicznego  

i elektrycznego całego systemu dezintegracji. 

 

§6 

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia na własny koszt z tytułu szkód, które mogą 

zaistnieć w okresie od rozpoczęcia prac do przekazania wykonanego przedmiotu umowy - od 

ryzyk oraz od odpowiedzialności cywilnej.  

2. Wykonawca obowiązany jest okazać Zamawiającemu na jego żądanie właściwe polisy.  

3. Zamawiający nie będzie pokrywał kosztów spowodowanych przerwami w pracach ani żadnych 

innych kosztów wyrządzonych ewentualnych szkód powstałych z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy albo podwykonawcy (zatwierdzonego jak i niezatwierdzonego).  

Strony mocą umowy rozszerzają w ten sposób, że Wykonawca na zasadzie ryzyka ponosi 

odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim przez jego podwykonawców 

(zatwierdzonych jak i niezatwierdzonych). Art. 249 kc strony w tym zakresie modyfikują.  

 

§7 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne, które 

naliczane będą w następujących przypadkach i wysokościach: 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za zwłokę w terminie wykonania przedmiotu umowy w wysokości 0,3% całkowitego 

wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki licząc od dnia, 

o którym mowa w §4 ust. 1 umowy, 

2) za zwłokę w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji lub rękojmi 

w wysokości 0,03% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust. 1 za każdy 

dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

3) za nieprzedłożenie wniosków materiałowych w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień zwłoki 

liczonej od dnia wyznaczonego na ich złożenie, 

4) za nieprzestrzeganie przepisów BHP w wysokości 1.000,00 zł za każde naruszenie, 

5) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy – 

1.000,00 zł za każde zdarzenie, 

6) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 500,00 złotych za każdą nieprzedłożoną 

kopię umowy lub jej zmiany, 

7) w wysokości 1.000,00 zł za brak przedłożenia Zamawiającemu polecenia przekazu, o którym 

mowa w § 8 ust. 7 za każdy stwierdzony przypadek, 
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8) za nieprzeprowadzenie szkolenia osób wskazanych przez Zamawiającego, o którym mowa 

w §2 ust. 11 i dalszych w wysokości 500,00 złotych za każdy dzień zwłoki licząc od dnia, 

w którym obowiązek strony powinien być dopełniony. 

2. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa poniesionej 

szkody, to Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych 

określonych przepisami Kodeksu cywilnego. 

3. Jeśli rozwiązanie lub odstąpienie od umowy w całości lub części nastąpi z winy Wykonawcy, 

zobowiązany jest on do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10% całkowitego 

wynagrodzenia umownego netto określonego w §3 ust. 1 umowy. Zamawiający zachowuje w 

tym przypadku prawo do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych. 

4. Jeśli rozwiązanie lub odstąpienie od umowy w całości lub części  nastąpi z zawinionych przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego, zobowiązany jest on do zapłaty Wykonawcy kary umownej 

w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia umownego netto określonego w §3 ust. 1 

umowy. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań 

przewyższających wysokość kwot kar umownych. 

6. Kara umowna może być potrącona z wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy. Potrącenie 

wykonuje się poprzez złożenie Wykonawcy oświadczenia o potrąceniu z podaniem uzasadnienia 

dokonanego potracenia. Potracenie nie następuje jeśli powszechnie obowiązujące przepisy 

prawa wyłączają taką możliwość.  

7. Kara umowna nie wymaga ani wykazania ani powstania po stronie Zamawiającego szkody. 

8. Kara umowna staje się wymagalna z chwilą sporządzenia przez Zamawiającego stosownego 

dokumentu z jej naliczeniem. 

9. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności 

należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia realizacji zamówienia lub 

jakichkolwiek innych  obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy. 

10. Strony zgodnie oświadczają, że wskazany w niniejszym paragrafie sposób wyliczenia wysokość 

kar umownych nie jest rażąco wygórowany. 

11. Maksymalna wysokość kar umownych z tytułu niniejszej umowy nie może przekroczyć 50% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1. 

 

§8 

1. Wykonawca może powierzyć Podwykonawcom wykonanie części zamówienia. 

2. Zawarcie umowy o podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. W przypadku realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy z udziałem Podwykonawców, 

Wykonawcę obciążać będą obowiązki opisane w umowie i w przepisach prawa, w tym 

w Regulaminie. Przez umowę o podwykonawstwo należy rozumieć umowę w formie pisemnej 

o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi stanowiące część zamówienia, zawartą 

między Wykonawcą a innym podmiotem (Podwykonawcą).  

4. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, pod rygorem 

wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w §7 ust. 1 pkt 6 Umowy. 

5. Zmiana umowy z Podwykonawcą, z którym Wykonawca zawarł umowę o podwykonawstwo, 

wymaga dopełnienia obowiązków opisanych w ust. 4 i ust. 7.   

6. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za własne.  

7. W przypadku zwarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest obowiązany wraz z kopią 

zawartej umowy przedłożyć Zamawiającemu polecenie przekazu, o którym mowa w art. 9211 
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kodeksu cywilnego, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy pod 

rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w §7 ust. 1 pkt 7 Umowy. 

8. Zamawiający nie ponosi solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania Wykonawcy wobec 

Podwykonawców. 

9. Zapisy powyższych ustępów stosuje się także w przypadku zawierania umów przez 

Podwykonawców z dalszymi podwykonawcami. 

 

§9 

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na kompletny przedmiot zamówienia 

odpowiednio na: 

- dostarczone i zamontowane urządzenia – na okres 36 miesięcy od daty podpisania 

protokołu odbioru bez wad istotnych przez obie strony, 

- wykonane prace związane z przeglądem istniejącej instalacji dezintegracji 8 sonotrod 

producenta Martin Walter Ultraschalltechnik AG, Starubenhardt oraz zbiornika reakcyjnego 

Zamawiającego – na okres 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru bez wad 

istotnych przez obie strony. 

2. Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od momentu podpisania protokołu odbioru końcowego 

bez wad istotnych. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi na zasadach określonych 

w Kodeksie Cywilnym, z zastrzeżeniem poniższych postanowień. 

4. Okres gwarancji na przedmiot Umowy obejmuje wszystkie prace, części, elementy, urządzenia, 

instalacje. 

5. Wykonawca zobowiązany jest w okresie gwarancji zapewnić na swój koszt, w ramach 

wynagrodzenia wynikającego z Umowy, do usunięcia wszelkich wad i/lub usterek w terminie 21 

dni kalendarzowych, licząc od chwili powiadomienia Wykonawcy o ich wystąpieniu.  

6. Powiadomienie o stwierdzeniu wady i/lub usterki nastąpi drogą elektroniczną lub pisemnie. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia przyjęcia powiadomienia, o którym mowa w 

ust. 6 powyżej w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od momentu jego otrzymania. W przypadku 

braku potwierdzenia uznaje się doręczenie za skuteczne z upływem 48 godzin od momentu 

przekazania powiadomienia przez Zamawiającego. 

8. W przypadku bezskutecznego upływu terminu usunięcia stwierdzonych wad i/lub usterek 

Zamawiający ma prawo usunąć je we własnym zakresie lub zlecić ich usunięcie innemu 

podmiotowi bez konieczności uzyskania zgody Sądu w tym zakresie a kosztami obciążyć 

Wykonawcę bez utraty praw gwarancyjnych. 

9. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady (usterki), jeżeli powiadomienie 

o wystąpieniu wady (usterki) nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji. 

10. Integralną częścią Umowy są warunki gwarancji Wykonawcy/Producenta, z zastrzeżeniem 

wyłączenia stosowania regulacji sprzecznych z zasadami opisanymi w SWZ i zapisami niniejszej 

Umowy.  

 

§10 

Dopuszczalne są zmiany w postanowieniach zawartej umowy za zgodą stron, w szczególności gdy 

zachodzą przesłanki określone w §55 „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy 

ustawy Prawo zamówień publicznych”. 
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§11 

1. W razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 

Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający 

może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

3. Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym lub odstąpić od umowy 

w całości lub części (z zastrzeżeniem, iż odstąpienie może nastąpić jedynie do dnia upływu 

okresu rękojmi) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w terminie 30 dni od daty 

zaistnienia którejkolwiek z niżej wymienionych  przyczyn: 

1) został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub Wykonawca ogłosił zrzeczenie się 

swojego majątku na rzecz wierzycieli, 

2) Wykonawca nienależycie wykonuje obowiązki wynikające z umowy po uprzednim 

bezskutecznym wezwaniu do zaniechania naruszeń. 

3) Wykonawca co najmniej dwukrotnie nie usunął lub opóźnił się z usunięciem wady i/lub 

usterki w okresie rękojmi lub gwarancji, 

4) Wykonawca opóźnia się z realizacją świadczenia umownego tak dalece, że mało 

prawdopodobnym jest, że nie ukończy go w terminie, 

5) suma kar umownych przekroczy 50% całkowitego wynagrodzenia umownego netto z dnia 

zawarcia umowy określonego w §3 ust. 1 umowy. 

4. Jeżeli odstąpiono od umowy, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać realizację 

przedmiotu umowy, dokonać komisyjnie z udziałem Zamawiającego inwentaryzacji prac 

wstrzymanych,. 

5. Jeżeli odstąpiono od umowy, Zamawiający: 

1) dokona protokolarnego odbioru wykonywanego przedmiotu umowy, 

2) sprawdzi fakturę Wykonawcy określającą wartość wykonanej części przedmiotu umowy, 

pomniejszoną o wartość części przedmiotu umowy, która nie została do tego dnia 

ukończona, a która została już zafakturowana lub która została wykonana z wadami, 

3) spowoduje wypłatę uznanej należności Wykonawcy. 

6. W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, wykonane prace opłacone przez 

Zamawiającego stanowią jego własność i pozostaną w jego dyspozycji. 

7. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

i powinno zawierać uzasadnienie. 

8. Odstąpienie od umowy nie powoduje utraty uprawnień Zamawiającego do naliczenia kar 

umownych, uprawnień z gwarancji, rękojmi. Odstąpienie wywołuje skutek na przyszłość 

(ex nunc). 

 

§12* 

1. Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę są solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie. 

2. Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę wyznaczają niniejszym spośród siebie Lidera  

i upoważniają do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących 

wspólnie Umowę. Lider upoważniony jest także do wystawiania faktur, przyjmowania płatności 

od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców 

realizujących wspólnie Umowę [pełnomocnictwo]. 

3. Liderem, o którym mowa w ust. 2 jest {.......................................................................} 

4. Postanowienia Umowy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców 

realizujących wspólnie Umowę. 
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5. Przed podpisaniem Umowy Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę przedłożą Zamawiającemu 

kopię poświadczonej za zgodność z oryginałem umowy regulującej współpracę tych 

wykonawców, określającą zakres obowiązków każdego z Wykonawców przy realizacji niniejszej 

Umowy. 

6. Odstąpienie od Umowy przez któregokolwiek z Wykonawców realizujących wspólnie Umowę lub 

wstąpienie w prawa i obowiązki umowne takiego Wykonawcy przez inny podmiot może 

stanowić podstawę do wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego wobec tego Wykonawcy 

lub wobec wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie umowę. W takim przypadku żaden 

z Wykonawców realizujących wspólnie Umowę nie będzie uprawniony do jakichkolwiek roszczeń 

w tym odszkodowania z tytułu rozwiązania umowy. 

*Paragraf niniejszy będzie miał zastosowanie w przypadku złożenia Oferty wspólnej. 

 

§13 

1. Jakiekolwiek spory mające związek z wykonywaniem Umowy będą rozstrzygane przez sąd 

powszechny właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie stosowne przepisy prawa 

polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego. 

3. Zmiana Umowy wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej. 

4. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, 

dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

5. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez obie Strony. 

 
Wykonawca         Zamawiający  


