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UMOWA NR ZO-13/2021 

 
zawarta dnia ................. 2021 roku w Rzeszowie pomiędzy:  

…, zwana w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowana przez: 

a, 

Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

z siedzibą w Rzeszowie, ul. Naruszewicza 18, 35-055 Rzeszów, zarejestrowana 
w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000185541, NIP 813-33-36-039, zwana 

w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowana przez: 
 

mgr inż. Robert Potoczny – Dyrektor ds. Technicznych Prokurent 
 
Niniejsza umowa została zawarta na podstawie rozstrzygnięcia postępowania  

sektorowego udzielanego w celu wykonywania działalności w sektorze 
gospodarki wodnej, określonej w art. 5 ust. 4 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 

2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2019 poz. 2019), którego 
wartość nie przekracza progów unijnych, nr ZO-13/2021, w stosunku do 
którego nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych. Nie podlega 

ustawie na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2) w/w ustawy. 

§1  

1. Przedmiotem umowy jest dostawa zgarniacza flotatu oraz systemu 

czyszczenia koryta odpływowego i bieżni osadnika wtórnego zwana 
dalej „instalacją”. 

2. Zapytanie ofertowe wraz ze wszelkimi załącznikami stanowi integralną 
część umowy i jej uzupełnienie. Umowę, zapytanie ofertowe, ofertę 
Wykonawcy i wszelkie załączniki należy odczytywać łącznie.  

3. Wykonawca oświadcza, że instalacja jest wolna od wad fizycznych 
i prawnych, w tym nieobciążona prawami ustanowionymi na rzecz osób 

trzecich. 

§2   

1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i zamontować Zamawiającemu 

instalację w terminie  do dnia 31.10.2021r. 

2. Wykonawca, w terminie 14 dni licząc od daty zawarcia umowy przedstawi 
Zamawiającemu wstępny harmonogram prac. 

3. Przedmiot Umowy będzie realizowany na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

§3  

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 
w wysokości …………zł netto plus należny podatek VAT 23% w kwocie, co 
stanowi łącznie kwotę brutto, (słownie:). 
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2. Wynagrodzenie za wykonanie Umowy zawiera wszelkie koszty niezbędne  

do prawidłowego zrealizowania przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy,  
z uwzględnieniem wszystkich związanych z tym obowiązków Wykonawcy 

wynikających z Umowy lub z powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa. 

3. Ustala się, że rozliczenie za Przedmiot Umowy nastąpi na podstawie 

faktury wystawionej po zrealizowaniu całego Przedmiotu Umowy.  

4. Podstawę płatności faktury i zapłaty wynagrodzenia stanowi wyłącznie 
protokół odbioru podpisany przez Zamawiającego. 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu 
Umowy przelewem bankowym w terminie 21 dni od daty otrzymania 

prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy 
wskazany w treści faktury. 

6. Strony uzgadniają, że miejscem spełnienia świadczenia pieniężnego jest 

bank Zamawiającego, a za datę jego wykonania uznaje się dzień obciążenia 
rachunku Zamawiającego w tym banku. 

§4  

1. Odbiór instalacji wymaga potwierdzenia w formie protokołu odbioru, 
podpisanego przez obie Strony.  

2. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu 
Umowy, Strony uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia 
Wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposób ustalony 

w Protokole odbioru, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu 
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi 

trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

3. Za dzień faktycznego Odbioru uznaje się dzień podpisania przez 
upoważnionych przedstawicieli Stron Umowy Protokołu odbioru.  

4. W terminie 14 dni przed upływem okresu gwarancji dokonany zostanie 
odbiór pogwarancyjny. Wykonawca zostanie uprzednio powiadomiony 

pisemnie przez Zamawiającego o terminie odbioru pogwarancyjnego.  

5. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub 
gwarancji jakości w określonym przez Zamawiającego terminie, 

uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące 
usunięcia Wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, 
jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt 

i ryzyko Wykonawcy. 

6. Z chwilą podpisania protokołu odbioru przez Strony Umowy wszelkie 

prawa w stosunku do instalacji przechodzą na Zamawiającego. 

§5  

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy gwarancji 

jakości (dalej Gwarancja) na okres 24 miesięcy licząc od dnia podpisania 
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protokołu odbioru.  

2. Z tytułu Gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady 
przedmiotu umowy objętego Gwarancją, w szczególności zmniejszające 

jego wartość techniczną i/lub użytkową. 

3. Jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1, tj. w okresie Gwarancji, 
Zamawiający stwierdzi wystąpienie wady przedmiotu umowy objętego 

Gwarancją, uprawniony jest do zgłoszenia Wykonawcy reklamacji (dalej 
Reklamacja), pocztą elektroniczną lub w formie pisemnej poleconej za 
potwierdzeniem odbioru. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie 

potwierdzić na piśmie lub pocztą elektroniczną otrzymanie zgłoszenia 
Reklamacji. 

4. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie, jednak nie później niż 
w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia Reklamacji przez 
Zamawiającego, usunąć na własny koszt wadę. 

5. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności ze względów 
technologicznych, Zamawiający na wniosek Wykonawcy wyrazi w formie 

pisemnej zgodę na przedłużenie terminu przewidzianego w ust. 4.  

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował 
w czasie usuwania wad. 

7. Wykonawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu Gwarancji, jeżeli: 

1) wady powstały na skutek siły wyższej; 

2) wady spowodowane zostały niezgodnym z przeznaczeniem lub 

instrukcją obsługi Przedmiotu objętego Gwarancją korzystaniem z tego 
Przedmiotu przez Zamawiającego, za które Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności, 

Za wadę uznaje się stan niezgodny z dokumentacją producenta 
w tym stosowanymi przez niego standardami i w istotny sposób 

uniemożliwiający eksploatacje instalacji zgodnie z przeznaczeniem. 

8. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu Gwarancji także po upływie 

okresów Gwarancji, jeżeli wady ujawnią się przed ich upływem pod 
warunkiem zgłoszenia w ich trakcie trwania gwarancji. 

9. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają ani nie ograniczają 

uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przysługujących mu 
na zasadach ogólnych. Zamawiający może wykonywać uprawnienia 
z tytułu rękojmi za wady fizyczne Przedmiotu objętego Gwarancją 

niezależnie od uprawnień wynikających z Gwarancji. 

§6  

1. Za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy, Zamawiający może naliczyć 
karę Wykonawcy w wysokości 10% wartości netto umowy. 

2. Za niedotrzymanie terminu realizacji zamówienia, Zamawiający może 

naliczyć karę Wykonawcy w wysokości 1% wartości netto umowy za każdy 
dzień zwłoki. 
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3. Za niedotrzymanie terminu usunięcia wad w okresie trwania rękojmi oraz 

gwarancji, Zamawiający może naliczyć karę Wykonawcy w wysokości 
0,05% wartości netto umowy za każdy dzień zwłoki. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia na zasadach 
ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne w przypadku 
poniesienia strat z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania 

umowy.  

§7  

1. Strony postanawiają, iż nie będą zmieniały istotnych postanowień umowy 

w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru 
Wykonawcy. 

2. Zamawiający dopuszcza, w szczególności możliwość zmian umowy: 

a. spowodowanych zmianą nazwy firmy stron umowy, 

b. spowodowanych poprawieniem oczywistych omyłek pisarskich 

i rachunkowych, 

c. zmianę terminów, gdy wystąpiły okoliczności (niezależne od 

Wykonawcy) uniemożliwiające wykonanie czynności określonych 
w umowie, 

d. spowodowanych koniecznością wykonania prac zamiennych lub 

dodatkowych, o ile ich wykonanie jest niezbędne do uzyskania efektu 
(celu) określonego pierwotnie w umowie, 

e. w wyniku zmian regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie 

podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy, wraz ze 
skutkami wprowadzenia takiej zmiany; 

3. Wszystkie powyższe postanowienia § 8 ust. 2 stanowią katalog zmian, na 
które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie 
zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.  

4. Ponadto Zamawiający może dokonać zmian umowy, o ile łączna wartość 
zmian jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonego pierwotnie 

w umowie oraz nie prowadzą do zmiany charakteru umowy. 

5. Wszelkie zmiany umowy muszą być dokonywane wyłącznie w formie 
aneksu podpisanego przez Wykonawcę i Zamawiającego, pod rygorem 

nieważności takiej zmiany. 

§8  

1. Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do kontaktów w sprawach 

dotyczących Umowy oraz podpisania protokołu odbioru jest  Kazimierz 
Tendera, tel.: 607808252, email: ktendera@mpwik.rzeszow.pl 

2. Ze strony Wykonawcy osobą upoważnioną do kontaktów  
w sprawach dotyczących Umowy oraz do podpisania protokołu odbioru jest  

§9  
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1. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie 

na podstawie art. 4c ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom 
w transakcjach handlowych (Dz.U. 2019, poz. 118 ze zm.) oświadcza, że 

posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt. 6) tej 
ustawy. 

2. Wszelka korespondencja i oświadczenia stron dotyczące niniejszej Umowy 

kierowane będą na adresy wskazane w części wstępnej niniejszej Umowy. 
Każda ze stron jest zobowiązana do powiadamiania drugiej ze stron 
o każdorazowej zmianie adresu swojej siedziby oraz adresu do 

korespondencji. W przypadku niedochowania obowiązku powiadomienia 
o zmianie adresu korespondencje kierowaną na adres wskazany w części 

wstępnej niniejszej Umowy uważać się będzie za skutecznie doręczoną. 

3. Sprawy sporne wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozpatrywać 
będzie właściwy rzeczowo Sąd Powszechny dla miejsca siedziby 

Zamawiającego. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§10  

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egzemplarze 

dla Zamawiającego, 1 dla Wykonawcy. 
 
Wykonawca:           Zamawiający:  
 


