
UMOWA nr ZP/2/2022-P 
   

zawarta w dniu …………………… r. w Karpaczu, pomiędzy: 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Karpaczu, ul. Obrońców 
Pokoju 2a,  
reprezentowanym przez: 
 
Henryk Morys - Prezes Zarządu MZGK Sp. z o.o.  
NIP: 6112732094,    REGON: 022269127 

zwaną  dalej „Zamawiającym”,  a: 

………………………………………………………………………………………………….. 
zwanym dalej „Wykonawcą” 

o następującej treści: 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówieni: „Dostawa, montaż 
i uruchomienie kratopiaskownika na terenie oczyszczalni ścieków przy ul. Nadrzecznej w 
Karpaczu” zgodnie z zamieszczonym SIWZ. 

3. Wykonawca zapewnia, że przedmiot  umowy spełnia wszelkie wymagane prawem 
wymagania i normy oraz zapisy SIWZ. 

 § 2 

Wymagany termin wykonania umowy (dostawa, montaż i uruchomienie) – 8 tygodni od 
podpisania umowy. 

§ 3 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, strony ustalają wynagrodzenie na 
podstawie ceny wynikającej z oferty, która obejmuje:   
 - dostawę i montaż przedmiotu umowy. 
- rozruch technologiczny dostarczonych urządzeń i szkolenie obsługi   
 

 Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w łącznej wysokości  : 
                wartość netto : ……………………………….... 

                podatek VAT: …………………………….…… 

                wartość brutto : ………………………………. 

Ogółem łączna wartość umowy brutto wynosi: ………………………………………….……. 
2. Rozliczenie między stronami nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę 
po wykonaniu całego przedmiotu umowy, przy czym termin płatności wynosi   14 dni od daty 
wpływu faktury do Zamawiającego. 
3. Za termin zapłaty faktury przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego należną kwotą. 



4. Wykonawca nie może powierzyć wykonanie umowy osobie trzeciej, ani też przelewać na nią 
swych wierzytelności wynikających z umowy, pod rygorem nieważności. 
5. Integralnymi częściami niniejszej umowy jest: 
Formularz ofertowy z dnia …………………. – załącznik do umowy. 
 

 

§ 4 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na 
okres ………………….  miesięcy od dnia uruchomienia urządzeń i odbioru końcowego. 

2.Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej 
jakości wykonania całego zakresu przedmiotu zamówienia, po wykonaniu zadania i 

przyjęciu go przez zamawiającego, na okres 5 lat licząc od daty odbioru końcowego. 

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek   
w terminie 4 dni  roboczych licząc od daty pisemnego (listem lub e-mail) powiadomienia przez 
Zamawiającego.   

4. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie 
gwarancji i rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem 
okresu rękojmi lub gwarancji. 

5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 4 dni roboczych od daty wyznaczonej przez 
Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej 
na koszt Wykonawcy,  na co wyraża zgodę Wykonawca. 

6. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie gwarancji istnienia wad 
nienadających się do usunięcia, Zamawiający może: 

a) obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej           
i technicznej, jeżeli wada umożliwia użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego 
przeznaczeniem, 

b) żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowując prawo 
żądania od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia oddania przedmiotu 
umowy, jeżeli wada uniemożliwia użytkowanie przedmiotu zgodnie z jego przeznaczeniem. 

7. O wykryciu wady Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie (listem 
lub e-mail) lub telefonicznie, jednocześnie podając termin i miejsce oględzin mających na celu 
jej stwierdzenie. 

8. W wyniku dokonania oględzin sporządzony zostanie protokół, w którym również ustalony 
zostanie termin usunięcia wad. Usunięcie wad winno być stwierdzone na piśmie. 

§ 5 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) Za opóźnienie w wykonaniu  przedmiotu umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, 
określonego w §3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, 

b) Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 
0,5% wynagrodzenia brutto, określonego w §3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, 



c) Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10% 
wynagrodzenia brutto, określonego w §3 ust. 1, 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn 
zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego                        
w § 3 ust. 1. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość 
faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych. 

4. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku 
realizacji niniejszej umowy. 

5. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z 
przysługującego mu wynagrodzenia umownego brutto. 

§ 6 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie 
aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności. 

§ 7 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

§ 8 

Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa 
egzemplarze otrzymuje Zamawiający,  a jeden egzemplarz Wykonawca.     

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                   WYKONAWCA: 


