
CZĘŚĆ II SIWZ  
 
 WZÓR UMOWY 

 

zawarta w Gdańsku dnia ……..………………….. 2017 r. po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego, 

na podst. art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 

r., poz. 1579), pomiędzy: 

Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ul. Fr. Rogaczewskiego 9/19, 

80-804 Gdańsk NIP 957-00-27-503 REGON 190536641 

zwanym w treści umowy „Zamawiającym” reprezentowanym przez: 

……………………… - Dyrektora 

a  

……………………………………………………. 

………………………………………………………………….. NIP ........................... REGON ............................. 

zwanym w treści umowy „Wykonawcą” reprezentowanym przez: 

………………………………………….. 

 

§ 1 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa, montaż i rozruch hydrozespołów Małej Elektrowni 

Wodnej w Michałowie, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), 

stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz dokonanie rozruchu hydrozespołów nr 1 i 3. 

2. Przedmiot umowy jest szczegółowo określony w ofercie Wykonawcy z dnia ...................................., 

która stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że dostarczony sprzęt odpowiada wszystkim cechom określonym  

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz jest fabrycznie nowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem wyżej wymienionych urządzeń, posiada prawo 

swobodnego nimi dysponowania oraz, że urządzenia nie są dotknięte żadną wadą fizyczną, a także 

wadą prawną, w szczególności nie są obciążone prawami osób trzecich. 

5. W ramach niniejszej umowy Wykonawca, zobowiązany jest do spełnienia na rzecz Zamawiającego 

następujących świadczeń:  

1) Etap I 

a) Wykonanie rozruchu hydrozespołów nr HZ-1 i HZ-3 zgodnie z zapisami zawartymi  

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; 

2) Etap II 

a) Dostarczenie na własny koszt i ryzyko urządzeń szaf sterowniczych do obiektu Małej  

Elektrowni Wodnej w Michałowie dla hydrozespołu  HZ-2; 

b) Montaż, uruchomienie urządzeń i sprawdzenie prawidłowości ich działania; 

c) Wykonanie prac kontrolno – naprawczych elementów hydrozespołu HZ-2 (automatyka, 

okablowanie część mechaniczna) umożliwiających włączenie go do ruchu; 

d) Uruchomienie hydrozespołu HZ-2 i włączenie go do pracy w sieci energetycznej; 

e) Przeprowadzenie instruktażu dla pracowników Zamawiającego w zakresie eksploatacji, 

konserwacji  i dokonywania drobnych napraw urządzeń.  

f) Zapewnienie obsługi serwisowej w ramach gwarancji. 

g) Wykonanie innych niezbędnych prac, które wynikną w trakcie montażu elementów 

dostawy hydrozespołu HZ-2. 



6. Wraz z dostawą urządzeń, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i wydać Zamawiającemu 

dokumenty, pozwalające Zamawiającemu na korzystanie z urządzeń zgodnie z prawem oraz  

zgodnie z  ich technicznym przeznaczeniem.  

7. Wydanie Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w treści niniejszego ustępu wymaga 

pisemnego potwierdzenia w treści protokołu odbioru przez upoważnionego przedstawiciela 

Zamawiającego.  

§ 2 

1. Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji jakości na urządzenia. Okres rękojmi za wady  

urządzeń jest równy okresowi udzielonej gwarancji jakości. 

2. Wykonawca ponosić będzie nadto pełną odpowiedzialność za wynikłe szkody w mieniu 

Zamawiającego i utracone przez niego korzyści, będące następstwem ujawnionych wad 

urządzenia. 

3.  Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady urządzenia rozpoczyna swój bieg od daty podpisania 

przez strony protokołu odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 4 umowy.  

4. Obowiązki gwaranta pełni Wykonawca, przy czym wykonanie napraw gwarancyjnych Wykonawca 

może zlecić innemu profesjonalnemu podmiotowi, na własną odpowiedzialność i na własny koszt.  

W okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania wszelkich 

zaistniałych wad i uszkodzeń urządzenia, t.j. do bezpłatnej naprawy lub wymiany  - według 

wyboru Zamawiającego: podzespołów, elementów wyposażenia, części, które w okresie gwarancji 

okażą się wadliwe, tj. niepełnowartościowe lub uszkodzone na skutek zastosowania wadliwych 

materiałów, błędnej konstrukcji, niepełnej sprawności, wadliwego wykonania lub z innych 

przyczyn. Gwarancją objęte są wady urządzenia wynikające z wad materiałowych oraz wad 

wykonania. 

5.  Koszty dojazdu, wyżywienia i noclegów serwisantów, transportu, materiałów do naprawy, części 

zamiennych i podzespołów oraz wszelkie inne koszty związane wykonaniem napraw w ramach 

gwarancji jakości i rękojmi za wady obciążają Dostawcę.    

6. Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do usuwania wad 

urządzenia - ujawnionych w okresie gwarancji jakości, w ciągu 3 dni od daty doręczenia mu 

zgłoszenia wystosowanego przez Zamawiającego za pośrednictwem faksu na numer ................. 

lub poczty elektronicznej na adres: ........................................................... . 

7. Wykonawca oświadcza, że okres każdej naprawy gwarancyjnej nie przekroczy 14  od dnia 

doręczenia mu zgłoszenia, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu. Opóźnienie Wykonawcy  

w tym zakresie uzasadniać mogą jedynie zdarzenia stanowiące siłę wyższą. W odniesieniu  

do wymienionych lub naprawionych części lub podzespołów, termin gwarancji biegnie na nowo  

od chwili dokonania skutecznej naprawy lub zakończenia wymiany. Jeżeli Wykonawca nie usunie 

wad urządzenia we wskazanym powyżej terminie, Zamawiający może je usunąć samodzielnie lub 

zlecić ich usunięcie osobie trzeciej - na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający zobowiązany jest  

do stosowania się do wskazówek Wykonawcy, co do zasad korzystania z urządzenia. 

8. W przypadku rozbieżnych stanowisk, co do istnienia i zakresu wad jakościowych Strony mogą 

zlecić wykonanie ekspertyzy niezależnemu ekspertowi. Koszty tej ekspertyzy poniesie Strona, 

której stanowiska nie potwierdzi ekspertyza. Gdy Strony w terminie 14 dni nie ustalą osoby 

wspólnego, niezależnego eksperta, wówczas prawo wyboru eksperta przysługiwać będzie 

Zamawiającemu.  W przypadku, gdy wykonana ekspertyza potwierdzi stanowisko Zamawiającego, 

wówczas Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu całości kosztów wykonania 

ekspertyzy.  



§ 3 

1. Wykonanie rozruchu hydrozespołów nr HZ-1 i HZ-3 (etap I) nastąpi w terminie do 08.01.2018 r. 

2. Wykonanie pozostałych czynności i prac nastąpi w terminie do 15.03.2018 r. - etap II. 

3. Wykonawca jest zobowiązań zawiadomić Zamawiającego o planowanym terminie dostarczenia  

i montażu urządzenia z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem. 

4. Strony zgodnie oświadczają, że przeniesienie własności urządzeń na Zamawiającego nastąpi  

z chwilą podpisania przez strony protokołu odbioru – bez zastrzeżeń. 

 

§ 4 

1. Przedstawicielem Zamawiającego w odniesieniu do dostawy objętej niniejszą umową jest  

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

 

2. Wykonawcę reprezentuje ………..………………………………………………………… 

 

§ 5 

1. Z tytułu realizacji przedmiotu umowy, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe na …………………. 

zł brutto (słownie: ……………………………………………………………………….), kwota netto………………..… zł, 

(słownie:…………………………….…….……) oraz należny podatek VAT .…% ………………..zł,  

z czego: 

1) Za wykonanie etapu I kwota w wysokości: 

netto…………………………..… zł, (słownie:…………………………….………………….……) 

podatek VAT .…% ………………..zł, brutto …………………………….. zł 

(słownie:……………………….…………………………….)  

2) Za wykonanie etapu II kwota w wysokości: 

netto………………………..…… zł, (słownie:…………………………….………………….……) 

podatek VAT .…% ………………..zł,  brutto ……………………………. zł 

słownie:………………………………………………..…….)  

2. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji. 

3. Należność, o której mowa w ust. 1 Zamawiający wypłaci Wykonawcy przelewem na rachunek 

bankowy w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury prawidłowo wystawionej przez 

Wykonawcę na podstawie protokołu odbioru przedmiotu umowy, potwierdzającego dokonanie 

dostawy i jej zgodność z ofertą. 

4. Numer rachunku bankowego Wykonawcy: …………………………………………………………………………………… 

5. Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

6. W przypadku nieterminowej płatności należności Wykonawca ma prawo naliczyć 

Zamawiającemu odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki. 

7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek. 

 

§ 6 

1. Kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy ustala się na 10 % ceny ofertowej (wartość 

brutto) określonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, tj. …………………..……………………………………….., 

(słownie: ……………………………………………………….). 



2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wniesie przed podpisaniem umowy  

w formie ……………………………………………………………………………………… 

3. Kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy może być przeznaczona na pokrycie roszczeń 

z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz na pokrycie roszczeń z tytułu 

rękojmi za wady. 

4. 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwolnione w ciągu 30 dni po podpisaniu protokołu odbioru 

końcowego , 30% kwoty zabezpieczenia przewidziane jest na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi za 

wady i zostanie zwrócone Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za 

wady. 

5. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy i wygaśnięcia ważności gwarancji 

Wykonawca ma obowiązek przedstawić nowy dokument gwarancji a w razie nie przedstawienia 

Zamawiający ma prawo potrącić z rachunku za wykonanie umowy zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w wysokości podanej w umowie, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

6. Strony postanawiają, że w przypadku, jeśli Wykonawca nie wykona swoich obowiązków 

należytego wykonania umowy a obowiązki te wykona zastępczo Zamawiający przeznaczając na 

ten cel zabezpieczenie należytego wykonania umowy, to będzie on miał prawo wykorzystać na ten 

cel także odsetki wynikające z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane 

pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku.  

 

§ 7 

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy  

w formie kar umownych. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia określonego  

w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki 

b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy w wysokości 

10% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 

 

§ 8 

1. Usługa wymieniona w Części III SIWZ - Opisu przedmiotu zamówienia będzie świadczona przez 

osoby wymienione w załączniku nr 6 do umowy -  wykaz pracowników, którzy zostali wskazani 

przez Wykonawcę i/lub Podwykonawcę.  

2. Wykonawca oświadcza, że osoba/y wykonujące czynności administracyjno – biurowe w trakcie 

realizacji zamówienia będzie/ą zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie 

umowy o pracę w rozumieniu przepisów art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks 

pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.). 

Powyższe wymaganie nie dotyczy prac wykonywanych przez osoby prowadzące jednoosobową 

działalność gospodarczą. 

3. W terminie 7 dni kalendarzowych od podpisania umowy, Wykonawca przedłoży listę osób 

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, o których mowa w ust. 2. 

4. Wykaz pracowników może ulegać zmianie w sytuacji fluktuacji kadr, przy czym Wykonawca 

zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu aktualizacji wykazu Pracowników w terminie 3 

dni roboczych po zajściu ewentualnych zmian. 

5. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych, 

Wykonawca  lub Podwykonawca zobowiązuje się przedłożyć kopię umów o pracę zawartych z 

pracownikami, o których mowa w ust 1. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w 



sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności1 bez adresów, nr PESEL 

pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data 

zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 

zidentyfikowania. Zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę za ostatni okres rozliczeniowy. 

6. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopii dokumentów, o których mowa w 

ust. 5 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników 

świadczących usługi na podstawie umowy o pracę. 

 

 

§ 9 

Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili jej zawarcia, zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

 

§ 10 

Zamawiający stworzy niezbędne warunki organizacyjne umożliwiające dostęp pracownikom 

Wykonawcy do pomieszczeń i personelu Zamawiającego - w zakresie niezbędnym do wykonania 

niniejszej umowy.  

 

§ 11 

Wykonawca nie może wykonywać swego zobowiązania za pomocą takich osób trzecich, które na 

podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1579) są wykluczone z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego. Zawinione naruszenie 

w/w postanowień stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. 

 

§ 12 

1. Dopuszcza się możliwość zmiany ustaleń niniejszej umowy w stosunku do treści oferty 

Wykonawcy w następującym zakresie: wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki 

podatku VAT, w odniesieniu do tej części wynagrodzenia, której zmiana dotyczy. 

2. Zmiany wymienione wyżej wymagają zgody Zamawiającego i Wykonawcy w formie 

sporządzonego na piśmie aneksu podpisanego przez strony. 

3. Od obowiązków wynikających z umowy Strony mogą być zwolnione w przypadku zaistnienia 

okoliczności nieprzewidzianych, niezależnych od woli stron, którym strona nie mogła zapobiec 

przy dołożeniu należytej staranności (siła wyższa), i które nastąpiły po zawarciu Umowy, 

uniemożliwiając jej wykonanie w całości lub części. O zaistnieniu okoliczności uznanych za siłę 

wyższą strony są zobowiązane niezwłocznie się powiadomić w formie pisemnej. Gdyby te 

okoliczności trwały dłużej niż 30dni, każda ze stron ma prawo do rozwiązania Umowy w formie 

pisemnej ze skutkiem natychmiastowym bez obowiązku zapłaty odszkodowania drugiej stronie. 

                                                 
1 Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają 

anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowania przez składającego pod kątem przepisów ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z 

przepisami ww. ustawy. 



 

§ 13 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu, najpóźniej w dniu podpisania umowy, 

opłaconej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej. 

§ 14 

Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

 

§ 15 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, w tym 

przepisy o rękojmi dotyczące dzieła oraz przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579). 

 

§ 16 

Integralną część niniejszej umowy stanowią: 

1) oferta Wykonawcy; 

2) Opis przedmiotu zamówienia; 

3) zabezpieczenie należytego wykonania umowy; 

4) opłacona polisa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej; 

5) zestawienia kosztów wykonania usługi; 

6) wykaz pracowników. 

 

§ 17 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

     

 Zamawiający       Wykonawca 
 


