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CZĘŚĆ II  - WZÓR UMOWY 

Nazwa zamówienia:  

Dostawa fabrycznie nowego samochodu brygadowego 

 

Numer umowy: ZP/25/2021/S 

 

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

 

Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Kos. Gdyńskich 47,  

66 – 400 Gorzów Wlkp., zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, VIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000055358, kapitał zakładowy: 

217.150.500,00 zł, NIP 5990110427, REGON 210511028, BDO 000022043,  

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. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować 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. 
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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. 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. 

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

udostępnione dane osobowe  na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

11. 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. 

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

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

praw. 

13. 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. 

14. 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 fabrycznie nowego samochodu brygadowego 

………………………, rok produkcji ………………. 

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

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

3. Samochód będący przedmiotem zamówienia powinien spełniać wymagania techniczne 

określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach 

publicznych w szczególności Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym 

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 450 ze zmianami). 

4. Dostawa samochodu nastąpi staraniem Wykonawcy na jego koszt i ryzyko do siedziby Wydziału 

Sieci Wodociągowej PWiK Sp. z o.o., ul. Śląska 95, 66 – 400 Gorzów Wlkp. w terminie do 

21.12.2021 r. Wykonawca ubezpieczy samochód na czas transportu do Zamawiającego na swój 

koszt.  
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5. Odbiór – przekazanie samochodu nastąpi w siedzibie PWiK Sp. z o.o. w obecności 

upoważnionych pracowników Zamawiającego i Wykonawcy wraz z przekazaniem 

Zamawiającemu kompletu dokumentów.  

6. Z czynności odbioru samochodu zostanie spisany protokół odbioru zawierający ustalenia 

dokonane w toku odbioru. 

7. Wykonawca udzieli Zamawiającemu wszystkich niezbędnych wyjaśnień o stosunkach prawnych 

i faktycznych samochodu będącego przedmiotem niniejszej umowy.  

8. Wraz z samochodem Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet dokumentów w języku 

polskim, w szczególności: 

− kartę pojazdu 

− książkę gwarancyjne, 

− instrukcję obsługi samochodu, 

− dane kontaktowe z adresem Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO), 

− 2 komplety kluczyków z autoalarmem, 

− Protokół z natężenia oświetlenia części ładunkowej, 

− inne niezbędne do prawidłowej eksploatacji dokumenty. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do oklejenia samochodu znakami i symbolami związanymi 

z PWiK Sp. z o.o., w okresie gwarancji i rękojmi bez ich utraty. 

10. Samochód zostanie włączony do systemu zarządzania flotą pojazdów PWiK Sp. z o.o. Włączenie 

do systemu wykona Firma dostarczająca Zamawiającemu system zarządzania flotą w terminie 

30 dni kalendarzowych od daty podpisania protokołu odbioru bez wad istotnych samochodu, 

w siedzibie Wydziału Sieci Wodociągowej PWiK Sp. z o.o., ul. Śląska 95, 66 – 400 Gorzów 

Wlkp. Wykonawca zobowiązany jest nadzorować montaż urządzeń niezbędnych do włączenia 

samochodu do systemu zarządzania flotą pojazdów. Wykonawca wykona nadzór w ramach 

wynagrodzenia umownego, o którym mowa w §3 ust. 1 Umowy. Włączenie do systemu 

zarządzania flotą pojazdów PWiK Sp. z o.o. nie powoduje utraty uprawnień Zamawiającego 

z tytułu gwarancji i rękojmi, również w przypadku braku nadzoru Wykonawcy nad montażem 

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 w rozumieniu art. 632 kc 

i obejmuje wszystkie elementy przedmiotu zamówienia wymienione w specyfikacji warunków 

zamówienia. Oznacza to, iż wynagrodzenie ma charakter niezmienny i zawiera wszystkie 

dostawy i usługi zdefiniowane i 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 wyłącznie po potwierdzeniu wykonania świadczenia 

umownego. Potwierdzenie wykonania świadczenia umownego stanowi protokół odbioru dostawy 
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samochodu. 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  

7. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury 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 PWiK Sp. z o.o. oświadcza, że posiada  status dużego 

przedsiębiorcy. 

9. Wykonawca jest uprawniony do złożenia faktury po dostarczeniu samochodu. 

10. Podstawę do wystawienia przez wykonawcę faktury stanowić będzie podpisany przez 

Zamawiającego protokół odbioru bez wad istotnych samochodu. 

11. Wykonawca dostarczy fakturę za dostawę samochodu do Zamawiającego nie później niż 

w kolejnym dniu roboczym po potwierdzeniu wykonania świadczenia umownego. Zamawiający 

dopuszcza przesłanie faktury w formie pdf na adres e-mail: sekretariat@pwikgo.pl. 

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

polskim. 

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

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

zgody Zamawiającego, udzielonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

15. W razie opóźnień w zapłacie Wykonawca zaliczy dokonaną przez Zamawiającego wpłatę 

zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego. 

16. 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”. 

17. 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 pojawienia się rachunku bankowego Wykonawcy 

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

żądania zapłaty żadnych odsetek za opóźnienie.  

18. 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 (.j. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1896) prowadzony jest rachunek VAT.   

19. 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 (.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, 

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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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. 

 

§4 

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

odpowiednio na: 

- powłokę lakierniczą, podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne – na okres 

min. 36 miesięcy bez limitu kilometrów licząc od daty podpisania protokołu odbioru bez 

wad istotnych samochodu przez obie strony, 

- perforację blach nadwozia – na okres min. 72 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu 

odbioru bez wad istotnych samochodu przez obie strony. 

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

w Kodeksie Cywilnym, z zastrzeżeniem poniższych postanowień. 

3. Uprawnienia Zamawiającego wynikające z rękojmi opisane w niniejszej umowie Zamawiający może 

realizować niezależnie od uprawnień wynikających z tytułu rękojmi wynikających z kodeksu 

cywilnego w tym zakresie. 

4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić autoryzowany serwis dla marki dostarczonego 

samochodu na terenie Polski.  

5. Wykonawca wskaże najbliższą lokalizację Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO) od siedziby 

Zamawiającego.  

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

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

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

wyłączenia stosowania regulacji sprzecznych z zasadami opisanymi w specyfikacji warunków 

zamówienia i zapisami niniejszej Umowy. 

8. Wykonawca w dniu podpisania protokołu odbioru przekaże Zamawiającemu, sporządzoną 

w języku polskim, pisemną gwarancję, która w szczególności będzie zawierać: 

1) nazwę (firmę) i adres gwaranta lub jego przedstawiciela na terenie Polski, 

2) obowiązki gwaranta, 

3) uprawnienia Zamawiającego w przypadku, gdy w dostarczonym przedmiocie umowy ujawni 

się jakaś wada/usterka, 

4) okres trwania gwarancji. 

9. Zamawiający w razie stwierdzenia ewentualnych wad/usterek podczas użytkowania przedmiotu 

umowy lub w przypadku wystąpienia awarii w okresie gwarancji i/lub rękojmi za wady 

przedłoży Wykonawcy stosowną reklamację w formie pisemnej lub drogą elektroniczną. 

10.  Wykonawca, w ramach gwarancji i/lub rękojmi, jest zobowiązany: 

1) do podjęcia, w przypadku wystąpienia awarii (nieprawidłowe działanie przedmiotu umowy 

uniemożliwiające jego funkcjonowanie) lub wady/usterki (nieprawidłowe działanie 

przedmiotu umowy utrudniające jego funkcjonowanie): 

a) usuwania skutków wad/usterek  

b) usuwania skutków awarii. 
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2) w przypadku, gdy usuwanie skutków wad/usterek i/lub awarii przekroczy 14 dni 

kalendarzowych Wykonawca, na okres naprawy, dostarczy samochód zastępczy 

o parametrach niegorszych niż samochód będący przedmiotem niniejszej umowy.  

11. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje obowiązków gwarancyjnych, bądź odmówi i/lub 

nie przystąpi do usuwania awarii i/lub wad/usterek, Zamawiającemu przysługuje w ramach 

gwarancji/rękojmi prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, przez powierzenie usunięcia 

awarii i/lub wad/usterek osobie trzeciej – bez utraty praw wynikających z gwarancji i/lub rękojmi. 

 

§5 

1. Strony wprowadzają 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 0,05% wartości 

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

o którym mowa w §2 ust. 4 umowy, 

2) za zwłokę w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,05% towaru 

dostarczonego z wadami za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie 

wad, 

3) w wysokości 0,05% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust. 1, gdy 

Wykonawca nie realizuje uprawnień wynikających z gwarancji lub rękojmi należycie albo nie 

realizuje tych uprawnień w terminach określonych kodeksem cywilnym lub Umowie, po 

upływie terminu wskazanego w uprzednim pisemnym wezwaniu Zamawiającego do 

zaniechania naruszeń, za każdym razem, gdy taka sytuacja będzie miała miejsce, 

4) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 2.000,00 złotych za każdą nieprzedłożoną 

kopię umowy lub jej zmiany, 

5) w wysokości 2.000,00 zł za brak przedłożenia Zamawiającemu polecenia przekazu, o którym 

mowa w § 6 ust. 7 za każdy stwierdzony przypadek. 

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 przyczyn leżących po 

stronie 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 potrącenia. Potrącenie nie następuje jeśli powszechnie obowiązujące przepisy 

prawa wyłączają taką możliwość.  

7. Kara umowna nie wymaga ani wykazania ani powstania po stronie Zamawiającego szkody. 
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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. Maksymalna wysokość kar umownych jakich dochodzić może strona z tytułu niniejszej umowy 

nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1. 

 

§6 

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. Przez umowę 

o podwykonawstwo należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, 

której przedmiotem są dostawy lub 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 §5 ust. 1 pkt 4 Umowy. 

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

wymaga dopełnienia obowiązków opisanych w ust. 4.   

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 

kodeksu cywilnego, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszej umowy pod 

rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w §5 ust. 1 pkt 5 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. 

 

§7 

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”. 

 

§8 

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

swojego majątku na rzecz wierzycieli, 

2) Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje przedmiot umowy, 

3) Wykonawca nie realizuje w sposób prawidłowy i/lub terminowy obowiązków wynikających 

z gwarancji lub rękojmi po uprzednim pisemnym wezwaniu Zamawiającego do zaniechania 

naruszeń, 

4) w przypadku naruszenia warunków niniejszej Umowy, po uprzednim bezskutecznym 

wezwaniu do zaniechania przez Wykonawcę naruszeń 

5) suma kar umownych przekroczy 30% całkowitego wynagrodzenia umownego netto z dnia 

zawarcia umowy określonego w §3 ust. 1 umowy, 

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

i powinno zawierać uzasadnienie. 

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

umownych, uprawnień z gwarancji i rękojmi. Odstąpienie od umowy wywołuje skutek od chwili 

odstąpienia ex nunc. 

 

§9 

1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy 

będące bezpośrednim następstwem okoliczności, które stanowią skutek działania siły wyższej. 

2. Siła wyższa stanowi zdarzenie nagłe, o charakterze nadzwyczajnym i niezależne od woli Stron, 

którego skutki są niemożliwe do zapobieżenia, uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości 

lub części, na stale lub na pewien czas, któremu działając racjonalnie nie można zapobiec, ani 

przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności, oraz które nie może być zasadniczo 

przypisane żadnej ze Stron. 

3. W przypadku wystąpienia siły wyższej Strona dotknięta jej działaniem, niezwłocznie 

poinformuje pisemnie drugą stronę o jej zaistnieniu. W takiej sytuacji Strony niezwłocznie 

uzgodnią tryb dalszego postępowania. 

 

§10* 

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. 

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 
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w tym odszkodowania z tytułu rozwiązania umowy. 

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

 

§11 

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  


