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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 

UMOWA NR GPWiK/DTO/D/…/2023 

zawarta w Truskawiu pomiędzy: 

Gminnym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” sp. z o.o. 

z siedzibą w Truskawiu, adres: ul. Mokre Łąki 8, 05-080 Izabelin, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS: 0000008468, NIP: 1181592156, REGON: 017277808, kapitał zakładowy w wysokości: 

30 627 422,00 zł, reprezentowaną przez: 

………………………… – …………………………, 

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

a 

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

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

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

reprezentowaną przez: 

………………………… – ………………………… 

nr rachunku bankowego: …… ……… ……… ……… ……… ……… 

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

wspólnie zwanymi dalej także „Stronami”, zaś każdy z osobna „Stroną”, 

W wyniku wyboru oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie Zapytania Ofertowego zawarto 

umowę o następującej treści: 

§ 1 

[przedmiot zamówienia] 

Przedmiot zamówienia określa Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowiący załącznik nr 1 do 

Umowy. 

§ 2 

[postanowienia wstępne] 

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem zamówienia i przyjmuje go do wykonania 

zgodnie ze złożoną ofertą, postanowieniami niniejszej umowy, oraz dokumentami zamówienia. 

2. Wykonawca, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, przeprowadzi bezpłatne szkolenie 

pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia; czas trwania szkolenia 

min. 1 dzień roboczy. 

§ 3 

[podwykonawcy] 

1. Wykonawca może zlecić podwykonawcom wykonanie części prac objętych przedmiotem 

zamówienia. 
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2. Zakres części prac zleconych do wykonania podwykonawcom powinien być zgodny z zakresem 

określonym w Ofercie Wykonawcy. Późniejsze zlecenie podwykonawstwa wymaga uzasadnienia. 

3. Zlecenie wykonania części prac podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec 

Zamawiającego za wykonanie tej części prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, 

uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to 

były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników lub jego własne. 

§ 4 

[termin wykonania] 

1. Umowa zostaje zawarta z datą złożenia ostatniego podpisu z upoważnionych osób. 

2. Termin wykonania zamówienia (zgodnie ze wskazaniem w Ofercie Wykonawcy) do 30 dni od 

dnia zawarcia umowy i obejmuje: 

1) dostawę i montaż urządzeń – trwające do 30 dni od dnia zawarcia Umowy; 

2) szkolenie – trwające min. 1 dzień. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania terminów wykonania umowy zgodnie z ust. 2. 

4. Strony umowy zgodnie ustalają, iż za termin wykonania przedmiotu zamówienia uznają dzień 

podpisania protokołu odbioru. 

§ 5 

[odbiór] 

1. Z czynności odbioru przedmiotu zamówienia sporządzony zostanie protokół odbioru. 

2. Odbiór przedmiotu zamówienia obejmuje pełen zakres rzeczowy, określony zgodnie z § 1. 

3. Wykonawca, najpóźniej w dniu odbioru przedmiotu zamówienia, zobowiązuje się do przedłożenia 

Zamawiającemu następujących dokumentów: 

1) dokumentacja techniczno-ruchowa; 

2) instrukcja obsługi w języku polskim; 

3) katalog części zamiennych; 

4) inne dokumenty producenta przydatne w prawidłowej eksploatacji przedmiotu zamówienia; 

5) atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty. 

4. W wypadku stwierdzenia, iż przedmiot zamówienia nie jest wykonany w pełnym zakresie, 

Zamawiającemu przysługuje prawo przerwania czynności odbiorowych. 

5. W sytuacji, gdy: 

1) wykonana dostawa nie odpowiada przedmiotowi zamówienia; 

2) wykonany przedmiot zamówienia zawiera wady; 

3) dokumentacja dotycząca przedmiotu zamówienia zawiera wady lub braki; 

- Zamawiający wyznaczy Wykonawcy, na jego koszt, termin do usunięcia stwierdzonych wad lub 

braków. Termin ten nie wstrzymuje terminu wykonania umowy. 

6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, które: 

1) nadają się do usunięcia (wady nieistotne) – Zamawiający ma prawo odmówić odbioru do 

czasu usunięcia wad; 

2) nie nadają się do usunięcia ale nie uniemożliwią użytkowania przedmiotu zamówienia zgodnie 

z jego przeznaczeniem (wady nieistotne nieusuwalne) – Zamawiający może obniżyć 

wynagrodzenie w odpowiednim stosunku z zachowaniem roszczeń odszkodowawczych na 

zasadach ogólnych; 

3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwią użytkowanie przedmiotu zamówienia 

zgodnie z jego przeznaczeniem (wady istotne nieusuwalne) – Zamawiający może odstąpić od 

umowy lub żądać wykonania na koszt Wykonawcy (niezależnie od jego wysokości) przed-

miotu zamówienia po raz drugi. 
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7. Za datę odbioru uważać się będzie dzień podpisania protokołu odbioru, niezawierającego uwag, 

z zastrzeżeniem ust. 6 pkt 2. 

8. Od daty odbioru rozpoczyna się bieg okresu gwarancji i rękojmi. 

§ 6 

[wynagrodzenie oraz zasady rozliczenia] 

1. Za zrealizowane zgodnie z warunkami umowy dostawy należy się Wykonawcy wynagrodzenie 

w łącznej kwocie ……… ………,…… zł netto  

(słownie: …………………………………………………………………) 

podatek VAT …… %, tj. ……… ………,…… zł 

2. Nie przewiduje się możliwości zmiany wynagrodzenia, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Wysokość wynagrodzenia może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki VAT. 

4. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia. 

5. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie faktury VAT, 

wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o podpisany przez Strony protokół odbioru. 

6. Wynagrodzenie Wykonawcy Zamawiający przekaże przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy wskazany na fakturze VAT. 

7. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty prawidłowo wystawionej faktury w ciągu 14 dni od daty 

jej doręczenia. 

8. Płatność następuje na podstawie polecenia przelewu z chwilą uznania rachunku bankowego 

Wykonawcy; Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, obowiązany jest przedstawić potwier-

dzenie uznania rachunku bankowego. 

§ 7 

[gwarancja i rękojmia] 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia. 

2. Okres gwarancji wynosi 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru i jest równy okresowi 

rękojmi. 

3. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca, na własny koszt i odpowiedzialność, usunie powstałe 

wady fizyczne. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstałe w okresie gwarancji i rękojmi, zgodnie 

z postanowieniami umowy oraz uzupełniająco z przepisami kodeksu cywilnego. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca uchyla się od odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi, 

Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do usunięcia wad w wyznaczonym przez siebie 

terminie, a w wypadku bezskuteczności wezwania ma prawo do powierzenia usunięcia wad 

innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. 

6. Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę o powstałych wadach i awariach 

przedmiotu zamówienia w ciągu 7 dni od ich ujawnienia, natomiast Wykonawca jest zobowiązany 

do przystąpienia do usunięcia wad w ciągu 72 godzin od momentu zgłoszenia wady lub awarii. 

Za przystąpienie do usunięcia wad i awarii Strony uznają rozpoczęcie czynności naprawczych. 

7. Okres trwania gwarancji i rękojmi ulega przedłużeniu o czas od momentu zgłoszenia przez 

Zamawiającego wad lub awarii do czasu ich usunięcia przez Wykonawcę. 

8. Zgłoszenie wady przedmiotu zamówienia lub jego awarii może nastąpić telefonicznie lub e-

mailowo, przy czym zgłoszenie telefoniczne wymaga potwierdzenia zgłoszenia e-mailem. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do udziału w corocznych przeglądach gwarancyjnych. O terminie 

przeglądu Zamawiający powiadomi Wykonawcę odrębnym pismem nie później niż na 7 dni przed 

datą przeglądu. W protokole z przeglądu wykazane zostaną wszelkie wady w przedmiocie 

zamówienia i wskazany przez Zamawiającego zostanie możliwy technicznie termin ich usunięcia. 



4 

§ 8 

[kary umowne] 

1. Strony ustalają kary umowne z następujących tytułów: 

1) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wypadku odstąpienia od umowy 

z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, 

określonego w § 6 ust. 1; 

2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w niżej wymienionych wypadkach 

i wysokościach:  

a) opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia – 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia liczony od terminu wykonania umowy, 

b) opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie 

gwarancji i rękojmi – 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczony od terminu 

wyznaczonego na usunięcie wad, 

c) opóźnienie w przystąpieniu do usuwania prawidłowo zgłoszonej awarii – 1 000,00 zł za 

każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

d) odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 5 % wynagrodzenia 

brutto, określonego w § 6 ust. 1. 

- maksymalny poziom kar, jakich może domagać się Zamawiający od Wykonawcy, wynosi 

10 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1. 

2. Strony ustalają, że kary umowne, naliczane Wykonawcy, mogą zostać potrącone z przysługującego 

mu wynagrodzenia. 

3. Strony zastrzegają, że Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości poniesionej szkody. 

§ 9 

[osoby do kontaktu] 

Osobami upoważnionymi do kontaktu w sprawach wykonywania niniejszej umowy są: 

1) ze strony Zamawiającego: 

…………… ……………, tel. ………………………, mail: ……………@mokrelaki.pl 

2) ze strony Wykonawcy: 

…………… ……………, tel. ………………………, mail: ……………@………….pl 

§ 10 

[postanowienia końcowe] 

1. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla miejsca 

siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

§ 11 

[załączniki do umowy] 

Niniejsze dokumenty stanowią załączniki do umowy: 

1) Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ); 

2) Zapytanie Ofertowe; 

3) Oferta Wykonawcy; 

4) klauzula informacyjna RODO. 
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§ 12 

[egzemplarze umowy] 

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego oraz 1 egz. dla 

Wykonawcy. 

 

PODPISANO 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 

 


