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Załącznik nr 8 

 
WZÓR UMOWA  NR  …../2019 

 

zawarta w Ostrowie Wielkopolskim w dniu …… …………… 2019 roku (zwana dalej „Umową”) 
pomiędzy: 
 

WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna w Ostrowie 
Wielkopolskim, 63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Partyzancka 27, wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto  
i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 
0000039816, kapitał zakładowy: 51.186.750,00 zł opłacony w całości, NIP 622-010-58-04, 
REGON 250521343,  
 

reprezentowanym przez: ……………..…………. – …………………………. 
 

zwaną dalej Zamawiającym,  
 
a  
 

…………………………………………….…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

reprezentowanym przez: ……………..…………. – …………………………. 
 

zwaną/ym dalej Wykonawcą, 
 

o następującej treści:  
 

§ 1 

Strony zgodnie oświadczają, iż Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy w trybie przetargu 

nieograniczonego  o wartości nie przekraczającej kwoty 443.000,00 euro określonej  

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 t.j.; dalej ustawa Pzp), na zadanie pn.: 

„Wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi w tym 

kanalizacją deszczową obejmujące: strefowanie sieci wodociągowej miasta Ostrowa 

Wielkopolskiego”. Zadanie realizowane jest w ramach projektu: „Uporządkowanie gospodarki 

wodno-ściekowej i osadowej na terenie aglomeracji Ostrów Wielkopolski” współfinansowanego  

z Funduszu Spójności w ramach: osi priorytetowej II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do 

zmian klimatu”, działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.  
 

§ 2 
[Przedmiot umowy] 

1. Przedmiotem Umowy jest zakup przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego urządzeń,  
w tym przeniesienie ich własności przez Wykonawcę na Zamawiającego oraz ich dostawa 
wraz z montażem na terenie miasta Ostrów Wielkopolski, w miejscach wskazanych przez 
Zamawiającego. 

2. Przedmiot Umowy swoim zakresem obejmuje: 
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a)  sieć wodociągowa: 

Montaż 51 szt. zestawów do pomiaru, rejestracji i zdalnego przesyłania danych 

dotyczących ciśnienia i przepływu wody w 51 punktach wskazanych przez 

Zamawiającego oraz dostawę 2 szt. zestawów do pomiarów okresowych (zestawów 

rezerwowych) określonych w załączniku nr 9 do SIWZ  

W skład zestawu wchodzi:  

 studnia betonowa Ø 1200 mm ustawiona na sieci wodociągowej – 11 szt. 

 studzienka pomiarowa Ø 400 mm – 37 szt. 

 bateryjny przepływomierz elektromagnetyczny kołnierzowy, wersja rozłączna do 

zabudowy w gruncie - 38 szt. 

 bateryjny przepływomierz elektromagnetyczny ingerencyjny (sztycowy) – 12 szt.  

 wodomierz śrubowy dwuzakresowy z nadajnikiem impulsów 1 szt. 

 zasuwy odcinające 36 szt. (umiejscowione przed lub za przepływomierzem 

kołnierzowym (umiejscowione w gruncie) 

 opaska do nawiercania 2 kpl. wraz z zasuwą i oraz rurą PEHD DN20-25 zakończoną  

w studzience pomiarowej zaworem końcowym do przyłączenia przetwornika 

ciśnienia rejestratora 

 opaska do nawiercania przeznaczona do montażu przepływomierza ingerencyjnego  

z zasuwą DN32 – 11 szt. 

 rejestrator przeznaczony do rejestrowania i transmitowania danych  

dwukierunkowego przepływu  i ciśnienia (16 szt.)  

 rejestrator przeznaczony do rejestrowania i transmitowania danych 2 x ciśnienie  

i 4 x przepływ (1 szt.) 

 rejestrator przeznaczony do rejestrowania i transmitowania danych 

dwukierunkowego przepływu (35 szt.)  

 łączniki rurowo-kołnierzowe, zwężki i inne elementy montażowe – w ilości  

-i rozmiarach niezbędnych do montażu wszystkich przepływomierzy kołnierzowych  

i zasuw  

b) wyposażenie stanowiska dyspozytorskiego, ściana graficzna i oprogramowanie: 

 komputer przenośny ze wzmocnioną obudową (laptop) z pięcioma tabletami do 
konfiguracji punktów pomiarowych oraz archiwizacji i analizy pomiarów doraźnych 
oraz urządzenie do wyświetlania obrazów, 

 ściana graficzna zbudowana z czterech monitorów wielkoformatowych, z ultracienką 
ramką przeznaczoną do pracy ciągłej 24/7. Do sterowania pracą ściany graficznej 
należy dostarczyć stację komputerową z monitorem (2 szt.). 

 oprogramowanie  do:  
 analizy i  archiwizacji danych współpracujące z wszystkimi rejestratorami do 

monitoringu wody w jednym systemie. Oprogramowanie ma być kompatybilne  
z oprogramowaniem, które działa u Zamawiającego, umożliwić odczyt danych  
o przepływomierzach i wodomierzach na podstawie, których można będzie 
bilansować straty wody poniesione w danych strefach. Wykonawca powinien 
nadto doposażyć aktualne oprogramowanie, z którego korzysta Zamawiający,  
w funkcje które pozwolą dokonywać: prezentacji graficznej, analizy, archiwizacji 
oraz raportowania danych SCADA, 

 analizy, archiwizacji oraz raportowania danych Syndis RV oraz Syndis RAP. 
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Przy czym doposażenie to może się odbyć poprzez rozbudowę istniejącego 

oprogramowania, wykonanie nowego oprogramowania, bądź w inny wskazany 

przez Wykonawcę sposób, który pozwoli na spełnienie powyższych wymagań. 

Wymóg integracji GIS i ZSI z systemem monitoringu: 
System musi umożliwiać wystawienie widoków z wybranym zakresem danych do 
wykorzystywanego w przedsiębiorstwie zintegrowanego systemu 
informatycznego.  

 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w OPISIE PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA, będącym załącznik nr 7 do SIWZ, stanowiącym załącznik nr 3 do umowy, 

4. Integralną częścią Umowy jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz  
z załącznikami do tejże specyfikacji, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, Formularz 
Ofertowy złożony przez Wykonawcę wraz z oświadczeniami załączonymi do tejże oferty, 
stanowiącymi załącznik nr 2 do umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy zgodnie ze Specyfikacją Istotnych 
Warunków Zamówienia w tym załącznikami oraz przyjętą ofertą.  

6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy z należytą starannością, 
zgodnie z zasadami sztuki i wiedzy technicznej, z zachowaniem obowiązujących przepisów, 
norm i warunków technicznych, oraz zaleceń producenta instalowanych urządzeń. 

7. Wykonawca obowiązany jest bez dodatkowego wezwania dostarczyć Zamawiającemu 
wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty i specyfikacje techniczne na zastosowane 
materiały, pod rygorem odmowy dokonania przez Zamawiającego odbioru Przedmiotu 
Umowy. 

8. Wykonawca gwarantuje, że osoby wyznaczone do realizacji Przedmiotu Umowy posiadają 
stosowne kwalifikacje, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami, aprobatami 
technicznymi oraz z zachowaniem zawodowej staranności. 

9. Prace związane z wykonaniem Przedmiotu Umowy wykonywane będą na czynnym 
obiekcie. 

10. Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt zorganizuje i utrzyma zaplecze socjalne 
dla pracowników oraz kontener na śmieci i odpady wytworzone w czasie realizacji prac. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania powstających odpadów, na swój koszt, 
zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 296t.j.). 

12. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim  
w trakcie wykonywania prac.  

 

§ 3 
[Terminy] 

1. Ostateczny termin zakończenia Przedmiotu Umowy nastąpi nie później niż do dnia 
31.12.2020r, po dokonaniu rozruchu zamontowanych urządzeń i podpisaniu protokołu 
odbioru Przedmiotu Umowy.  

2. Po wykonaniu prac, Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację niezbędną 
do dokonania odbioru, w tym atesty i certyfikaty na zastosowane materiały, gwarancje, 
DTR, instrukcje obsługi. 

3. Wykonanie poszczególnych etapów dostaw i usług instalacji zawiera harmonogram 
rzeczowo-finansowy, stanowiący Załącznik nr 5 do umowy.  

 

§ 4 
[Obowiązki Wykonawcy] 

1. Wykonawca w czasie realizacji prac zobowiązany jest do:  
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a. utrzymania terenu prac w stanie umożliwiającym dojazd do wszystkich znajdujących się 
na terenie obiektów (wolnym od przeszkód komunikacyjnych); 

b. bieżącego usuwania wszelkich urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów, odpadów 
i śmieci. 

c. po zakończeniu realizacji prac, Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren prac. 

2. Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą być nowe, posiadać dokumenty 
dopuszczające je do stosowania w Polsce, a także spełniać wymagania norm, przepisów, 
w tym w zakresie bezpieczeństwa użytkowania maszyn i urządzeń, świadectwa, aktualne 
aprobaty techniczne, certyfikaty produktów lub inne dokumenty świadczące, że nie 
stanowią zagrożenia dla życia, zdrowia, mienia i środowiska – wszystkie dokumenty 
w języku polskim. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli jakości prac i materiałów użytych przez 
Wykonawcę do realizacji Umowy. 

4. Wykonawca, w przypadku konieczności zajęcia pasa drogowego, zobowiązany jest 
poinformować Zamawiającego, nie później niż na 7 dni robocze przed planowanym 
zajęciem pasa drogowego, o terminie, w którym nastąpi zajęcie pasa drogowego, a także 
dokładnie wskazać miejsce zajęcia (zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ, stanowiącym 
załącznik nr 4 do umowy) i powierzchnię pasa. Zamawiający uzyska niezbędne zezwolenia  
i poniesie niezbędne z tego tytułu opłaty za zajęcie pasa.  

5. Wykonawca obowiązany jest na własny koszt zabezpieczyć i oznakować teren robót  
z zachowaniem najwyższej staranności i wymagań wynikających z przepisów ustawy z dnia 
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 222), natomiast po zakończeniu 
prac zobowiązany jest przywrócić pierwotną organizację ruchu. 

6. W przypadku, gdy realizacja prac wymaga ingerencji w infrastrukturę przesyłową 
Zamawiającego w sposób, który wymaga wstrzymania dostaw wody, jak również  
w przypadku, gdy po zrealizowaniu określonych prac, możliwe będzie wznowienie dostaw 
wody, Wykonawca zawsze (tak w przypadku zamiaru wstrzymania dostaw wody, jak  
i w przypadku wznowienia dostaw wody) jest zobowiązany przed podjęciem jakichkolwiek 
działań w tym zakresie uzgodnić je z Zamawiającym. Zamawiający we własnym zakresie 
dokona zamknięcia i otwarcia zasuw na przewodach magistralnych lub rozdzielczych. 
Zakazuje się jakiejkolwiek ingerencji na urządzeniach wodociągowych.  

7. Brak wywiązania się z obowiązku lub naruszenie zakazu, o którym mowa w ust. 6 powyżej, 
skutkować będzie automatycznie zobowiązaniem do zapłaty przez Wykonawcę na rzecz 
Zamawiającego kary umownej, o której mowa w §11 ust. 1 lit. „g”, przy czym w przypadku 
powstania po stronie Zamawiającego (lub jego odbiorców usług) szkody z tego tytułu, 
Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar 
umownych. 

  

§ 5 
[Wynagrodzenie] 

1. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 Umowy jest 
wynagrodzeniem ryczałtowym.  

2. Tytułem wynagrodzenia za wykonane Przedmiot Umowy Zamawiający zgodnie 
z  Formularzem Ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy zapłaci Wykonawcy: 
wynagrodzenie brutto w wysokości:………….. PLN           

słownie: ………………………………………………………………………………..PLN    

3. Ustala się, że wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce 

podatki, włącznie z podatkiem VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane  

z wykonywaniem przedmiotu umowy. Wynagrodzenie obejmuje pełny zakres Przedmiotu 

Umowy. 
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§ 6 

1. Rozliczenie za realizację umowy nastąpi, po protokolarnym odbiorze Przedmiotu Umowy, 
stwierdzającym należyte wykonanie Przedmiotu Umowy.  

2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania rozliczeń częściowych, przy czym 
rozliczeń tych może być nie więcej niż trzy. Częściowe rozliczenie obejmować może 
wyłącznie zrealizowane prace, przy czym za zrealizowane prace Zamawiający nie uznaje 
samodzielnych dostaw materiałów. Rozliczenie prac, w zakres których ujęte są także 
dostawy powinno być dokonane proporcjonalnie do zakresu wykonanych prac wiążących 
się z urządzeniami będącymi przedmiotem dostaw (np. w zakresie ich instalacji, kalibracji 
itp.). Pierwsze rozliczenie może nastąpić po zrealizowaniu co najmniej 25% prac objętych 
Przedmiotem Umowy, drugie rozliczenie – po zrealizowaniu co najmniej 50% prac, 
natomiast trzecie po zrealizowaniu co najmniej 75% prac. Częściowe rozliczenie winno być 
potwierdzone protokołem częściowego odbioru prac. 

3. Podstawą wystawienia Faktur będzie: 

 protokół odbioru sporządzony przez Zamawiającego, podpisany przez strony  
(ze strony Zamawiającego przez osobę wyznaczoną), stwierdzający należyte wykonanie 
Przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 1,  

 protokół częściowego odbioru prac sporządzony przez Zamawiającego, podpisany przez 
strony (ze strony Zamawiającego przez osobę wyznaczoną), stwierdzający należyte 
wykonanie części prac, o którym mowa w ust. 2. 

4. Faktury należy wystawić i dostarczyć w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu 
odbioru Przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 1 bądź podpisania protokołu 
częściowego odbioru prac, o którym mowa w ust. 2 wraz z zaświadczeniem Naczelnika 
właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzającym status wykonawcy jako podatnika VAT 
czynny na dzień podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Umowy bądź protokołu 
częściowego odbioru prac. 

5. Protokół zawierać będzie wszelkie ewentualne ustalenia dokonane w toku odbioru oraz 
terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze usterek. 

6. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych 
czynności ujawniono istnienie wad lub niezgodności przedmiotu odbioru z ofertą. 

7. Jeżeli w czasie odbioru ujawnione zostanie nienależyte wykonanie Przedmiotu Umowy, 
oznaczać to będzie, iż odbiór zostanie dokonany z opóźnieniem z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy ze skutkiem przewidzianym w § 11 ust.1 pkt 1a. 

8. Jeżeli w protokole odbioru Przedmiotu Umowy stwierdzone zostaną wady Zamawiający 
może żądać ich usunięcia w uzgodnionym przez Strony terminie przesuwając tym samym 
termin wypłaty wynagrodzenia do czasu usunięcia wad. 

9. Faktura uregulowana zostanie przelewem na konto Wykonawcy podane 
na fakturze w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej Faktury. 

10. Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego. 

11. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji prac Podwykonawcy, Wykonawca 
jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie  
z Podwykonawcą. 

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uregulowania zobowiązań metodą podzielonej 
płatności (split payment). 

13. W przypadku zastosowania mechanizmu podzielonej płatności zapłata kwoty 
odpowiadającej całości kwoty podatku VAT wynikająca każdorazowo z otrzymanej faktury 
będzie dokonywana na rachunek VAT Wykonawcy, natomiast kwota netto wynikająca 
 z każdorazowo otrzymanej faktury będzie wpłacona przez Zamawiającego na rachunek 
rozliczeniowy Wykonawcy. 
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14. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyrażenie zgody na dokonanie płatności 
faktur VAT z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności. 

15. Zasady regulujące sposób dysponowania odrębnym rachunkiem bankowym VAT wynikają  
z przepisów powszechnie obowiązującego prawa o podzielonej płatności. 

 

 
§ 7 

Do kontaktów wzajemnych w związku z realizacją Przedmiotu Umowy strony wyznaczają 

         - ze strony  Wykonawcy     -   …………………………... 

         tel. ………………..……… 

                      mail ………………..….… 

         - ze strony  Zamawiającego  -  ………………..….….… 

         tel. ………………..……… 

                      mail………………..……… 
 

§ 8 
[Gwarancja] 

1. Wykonawca udziela gwarancji na pełny zakres zgodnie z Formularzem Ofertowym 
stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru 
przedmiotu umowy przez Zamawiającego. 

2. Zamawiający zobowiązany jest do zgłoszenia reklamacji faksem lub drogą elektroniczną 
i potwierdzenia pismem w ciągu 7 dni kalendarzowych od stwierdzenia wad. 

3. Wykonawca zobowiązuje się rozpatrzyć każdą reklamację związaną z zakresem umowy, nie 
później niż w ciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia. Brak odpowiedzi w terminie oznacza 
uznanie reklamacji Zamawiającego. W wyjątkowych sytuacjach Zamawiający może 
zdecydować o przedłużeniu powyższego terminu.   

4. Wykonawca przystąpi do usunięcia stwierdzonej wady, w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego i wykona ją w ustalonym terminie, nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych 
od daty zgłoszenia, niezależnie od uznania reklamacji. W wyjątkowych sytuacjach 
Zamawiający może zdecydować o przedłużeniu powyższego terminu. 

5. Wszelkie koszty związane z uznaną reklamacją ponosi Wykonawca. 

6. W przypadku odmowy uznania reklamacji przez Wykonawcę, przedmiot reklamowany 
poddany będzie badaniu przez specjalistyczną firmę, na koszt strony której stanowisko nie 
zostało potwierdzone.  

7. W przypadku uznania racji Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest do usunięcia wad 
na własny koszt. 

8. W przypadku, gdy mimo upływu terminu, o którym mowa w ust. 3 i ust. 4, Wykonawca nie 
dokonał usunięcia wady, Zamawiający według swego wyboru może dokonać usunięcia 
wady przez inną specjalistyczną Firmę na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. 

9. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady 
fizyczne i wady prawne rzeczy sprzedanych. 

10. Zapisy w udzielonej gwarancji sprzeczne z przedmiotową umową są nieważne. 
 

§ 9 
[Odstąpienie od umowy] 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w następujących sytuacjach: 
a)  zostanie ogłoszona likwidacja lub  rozwiązanie firmy Wykonawcy, 

b) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął realizacji Przedmiotu Umowy lub 

z własnej winy przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje go przez okres  

7 dni pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego, 
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c) Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy niezgodnie z umową i nie przystąpił do 

prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy w terminie 14 dni pomimo wezwania 

Zamawiającego, 

d) Wykonawca zlecił realizację części przedmiotu Podwykonawcom bez wcześniejszej 

akceptacji Zamawiającego. 

W tych przypadkach Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o zaistnieniu podstawy do odstąpienia. 

2. Wykonawca może odstąpić od Umowy, jeżeli zostanie ogłoszona likwidacja firmy 
Zamawiającego, w terminie 60 dni od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu ww. 
zdarzeń. 

3. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał Przedmiot Umowy wadliwie albo sprzecznie z Umową 
Zmawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania Przedmiotu Umowy 
i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego 
terminu Zamawiający może w terminie 30 dni odstąpić od Umowy, powierzyć poprawienie 
wad na koszt Wykonawcy i dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi. 

4. Odstąpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności  
z podaniem uzasadnienia. 

5. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia drugiej strony od zapłaty kar umownych. 
 

§ 10 

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze 

wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa Państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
 

§ 11 
[Kary umowne] 

1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne:  

a. za opóźnienie w wykonaniu umowy, w wysokości 0,3% całkowitego wynagrodzenia 
umownego (brutto), o którym mowa w § 5 ust. 2 Umowy za każdy dzień opóźnienia 
licząc od upływu terminu wykonania przedmiotu umowy w całości, o którym mowa w 
§ 3 ust. 1 Umowy; 

b. za  opóźnienie w usunięciu usterek stwierdzonych przy odbiorze, bądź rozpatrzeniu 
reklamacji, bądź  usunięciu usterek w okresie gwarancji lub rękojmi, w wysokości 
0,3% całkowitego wynagrodzenia umownego (brutto), o którym mowa w § 5 ust. 2 
Umowy za każdy dzień opóźnienia, liczoną od dnia wyznaczonego na rozpatrzenie 
reklamacji oraz na usunięcie wad (§ 8 ust.3 i 4 Umowy); 

c. za nieprzekazanie we właściwym terminie (§4 ust. 4 Umowy) wymaganych informacji 
o zajęciu pasa drogowego, w wysokości 0,3% całkowitego wynagrodzenia umownego 
(brutto), o którym mowa w § 5 ust. 2 Umowy za każde naruszenie; 

d. za niedopełnienie obowiązków wymaganych w związku z zajęciem pasa drogowego 
(§4 ust. 5 Umowy), w wysokości 0,3% całkowitego wynagrodzenia umownego 
(brutto), o którym mowa w § 5 ust. 2 Umowy za każde naruszenie; 

e. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które 
odpowiada Wykonawca - w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia umownego 
(brutto), o którym mowa w § 5 ust. 2 Umowy; 

f. za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę wskutek  okoliczności, za które  
odpowiada  Wykonawca - w wysokości  10% całkowitego wynagrodzenia umownego 
(brutto), o którym mowa w § 5 ust. 2 Umowy, 

g. w przypadku naruszenia obowiązków wynikających z §4 ust. 6 Umowy - w wysokości 
5000,00 zł za każde stwierdzone naruszenie. 
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2. Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od Umowy przez 
Zamawiającego, z przyczyn za które odpowiada Zamawiający w wysokości 10% 
całkowitego wynagrodzenia umownego. 

3. Strony zobowiązane są do zapłaty kary umownej w terminie 5 dni od dnia otrzymania noty 
obciążeniowej lub wezwania. W przypadku uchybienia przez Wykonawcę temu terminowi 
Zamawiający ma prawo potrącić kwotę wynikającą z noty obciążeniowej/wezwania  
z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar 
umownych na zasadach ogólnych.  

 

§ 12 
[Zmiana umowy] 

1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania 
zmian zawartej Umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru 
Wykonawcy. 

2. Zakres istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy mogących stanowić podstawę 
do przedłużenia terminu wykonania dostaw: 

a. wystąpienie niesprzyjających warunków atmosferycznych, 

b. wystąpienie warunków terenowych, odmiennych od przyjętych w Opisie Przedmiotu 
Zamówienia,  

c. w szczególności istnienia podziemnych urządzeń, instalacji, fragmentów budowli,   
obiektów infrastrukturalnych lub ich części, a także- utrudniających terminowe lub 
prawidłowe wykonanie zamówienia, których nie można było wcześniej przewidzieć. 

d. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 
realizację przedmiotu zamówienia, 

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, za zgodą stron umowy termin wykonania  dostaw 
przedłuża się o: 

a. czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych, 

b. czas trwania warunków terenowych, odmiennych od przyjętych w OPZ, warunki 
terenowe, w szczególności istnienia podziemnych urządzeń, instalacji, fragmentów 
budowli, obiektów infrastrukturalnych lub ich części, uniemożliwiających terminową 
realizację umowy, 

4. Ponadto dopuszcza się zmiany umowy w przypadku: 

a. zmiany osób odpowiedzialnych za realizacje zamówienia; 

b. zmiany danych teleadresowych; 

c. zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy dotyczącej podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b Pzp w celu 
wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 
1 Pzp Wykonawca jest obowiązany wykazać, iż proponowany inny podwykonawca lub 
Wykonawca samodzielnie spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany  
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

d. Zmiany zakresu przedmiotu umowy wykonywanych przez podwykonawców 
zgłoszonych przez Wykonawców według postanowień umowy.  

5. W przypadku zmian proponowanych przez Wykonawcę musi on złożyć do Zamawiającego, 
pisemny wniosek z uzasadnieniem. 

6. Warunkiem wprowadzenia istotnych zmian zawartej umowy jest podpisanie 
sporządzonego przez strony Protokołu konieczności określającego przyczyny zmiany. 
Protokół konieczności będzie załącznikiem do aneksu zmieniającego umowę. 

7. Każda zmiana musi być wprowadzona aneksem do umowy w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 
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§ 13 
[Podwykonawcy] 

1. Wykonywanie przedmiotu umowy przy pomocy Podwykonawców może odbywać się 
za aprobatą Zamawiającego. 

2. Zlecenie części przedmiotu umowy Podwykonawcom nie zmieni zobowiązań Wykonawcy 
wobec Zamawiającego, który jest odpowiedzialny za wykonanie całości przedmiotu umowy. 

3. Ustalony w umowie zakres przedmiotu umowy realizowany będzie z udziałem 
następujących Podwykonawców: 

...............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................... 

(zakres rzeczowy i udział Podwykonawców) 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców  
w takim samym stopniu, jak by były to jego własne. 

 

§ 14 
[Siła wyższa] 

1. Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
zobowiązań wynikających z Umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
zobowiązania nastąpiło wskutek siły wyższej w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 
r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025) zwanej dalej Kodeks cywilny. 

2. Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyższej 
zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki, o jej zajściu  
i ustaniu. 

3. Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą  
się na nią. 

 

§ 15 
[Ubezpieczenie wykonawcy] 

Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej      
w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż ………… zł. Kopia 
polisy ubezpieczeniowej stanowi Załącznik nr 6 do Umowy. 

 

§ 16 
[Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy] 

1. Dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie  
w formie …………………….., w wysokości 5% ceny ofertowej brutto w kwocie: ………………….. zł. 

2. Zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy mogą być dokonywane  
z zachowaniem ciągłości i bez zmniejszania wysokości. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wymaganej wysokości, będzie ważne do 
daty 30 dni późniejszej od daty podpisani protokołu odbioru przedmiotu umowy. Część 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy przeznaczona na okres rękojmi za wady 
będzie ważne do daty 15 dni późniejszej od daty obowiązywania rękojmi za wykonane 
prace. 

4. Zwrot zabezpieczenia odpowiadający 70 % wniesionej kwoty zabezpieczenia nastąpi  
w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za 
należyte wykonanie przedmiotu umowy. 

5. Pozostałe 30 % zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi  
za wady. 

 

§ 17 
[Przetwarzanie danych osobowych] 

1. Strony umowy oświadczają, że jako administratorzy danych osobowych w rozumieniu 
Rozporządzenia 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 
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(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),  
przestrzegają przepisów o ochronie danych osobowych. 

2. Strony umowy wzajemnie udostępniają sobie, jako odbiorcom, dane osobowe osób 
fizycznych uczestniczących w realizacji niniejszej umowy i oświadczają, że wszystkie osoby, 
których dane dotyczą, uzyskały informację o przetwarzaniu ich danych przez odbiorcę oraz 
że dane te będą przetwarzane wyłącznie w związku z zawarciem i realizacją niniejszej 
umowy.   

 
 

§ 18 
[Postanowienia końcowe] 

1. Wprowadzenie zmian do postanowień umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem 
nieważności, oprócz zmiany osób do kontaktów wzajemnych w związku z realizacją umowy, 
o których mowa w § 7 Umowy. Zmiany w zakresie osób do kontaktów, odbywać się będą: 
pisemnie, faksem, drogą elektroniczną (do wyboru), zgodnie z decyzją każdej strony. 

2. Ewentualne spory wynikające z przedmiotu umowy rozstrzygane będą przez sąd  właściwy 
dla   siedziby Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp  
oraz Kodeksu cywilnego.  

4. Wykonawca nie może dokonywać żadnych cesji lub obowiązków wynikających z niniejszej 
umowy bez pisemnej zgody  Zamawiającego,  wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

 

§ 19 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem po 
egzemplarzu dla każdej ze stron. 
Załączniki do umowy: 
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami do tejże specyfikacji, 
2. Formularz Ofertowy złożony przez Wykonawcę wraz z oświadczeniami załączonymi do tejże 

oferty, 
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, 
4. Wykaz punktów pomiarowych na sieci wodociągowej, 
5. harmonogram rzeczowo-finansowy, 
6. Kopia polisy ubezpieczeniowej, 

 
ZAMAWIAJĄCY                                         WYKONAWCA 


