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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

UMOWA 

Nr. WP.ZPI.271.12.2017 

 

zawarta w dniu ............... 2017 r. w Żelechowie  

pomiędzy Gminą Żelechów,  

reprezentowaną przez Mirosławę Miszkurka – Burmistrza Żelechowa,  

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”   

a  

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

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

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

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

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

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”  

o następującej treści:  

 

w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne nr WP.ZPI.271.12.2017 

w trybie zapytania ofertowego na „Zakup wraz z dostawą i rozładunkiem kotłów dla 

mieszkańców w ramach projektu: „Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie 

Miasta i Gminy Żelechów”.” została zawarta umowa następującej treści: 

 

§ 1 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania: 

dostawę wraz z rozładunkiem kotłów centralnego ogrzewania gazowych z przeznaczeniem do 

budynków mieszkalnych znajdujących się na terenie miasta i gminy Żelechów w ramach 

programu „Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Miasta i Gminy Żelechów”. 

2. Dostawa kotłów będzie realizowana transportem na koszt i ryzyko Wykonawcy po uprzednim 

uzgodnieniu z Zamawiającym. Dostawy należy wykonywać na adresy podane przez 

Zamawiającego. Szczegółowy harmonogram z adresami gdzie należy dostarczyć kotły c.o. 

zostanie przekazany Wykonawcy po podpisaniu umowy.  

3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do zmniejszenia ilości dostarczonych kotłów 

w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie pn.: „Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła 

na terenie Miasta i Gminy Żelechów” przez któregokolwiek z Beneficjentów Ostatecznych tj. 
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mieszkańca Gminy, do którego urządzenie ma być dostarczone, bądź w przypadku zaistnienia 

innej okoliczności, niż rezygnacja, powodującej brak dalszego uczestnictwa Beneficjenta 

Ostatecznego w projekcie, o którym mowa powyżej. W powyższych przypadkach Zamawiający 

ma prawo odstąpienia od umowy, które może być zrealizowane przez Zamawiającego w 

terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji przez Zamawiającego o rezygnacji mieszkańca, 

bądź o zaistnieniu innej okoliczności, o której mowa powyżej. 

4. Szczegółowy zakres dostaw objętych niniejszą umową określono w załącznikach: ofercie 

Wykonawcy złożonej Zamawiającemu wraz formularzem cenowym. Wykonawca jest 

zobowiązany dostarczyć przedmiot zamówienia do miejsc wskazanych przez Zamawiającego 

wraz z rozładunkiem ze środka transportu i złożeniem w miejscu wskazanym przez użytkownika 

na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania 

dostaw zgodnie z załączonym do umowy wykazem urządzeń i danych adresowych 

beneficjentów, pod które ma nastąpić dostawa. Wykaz, o których mowa powyżej stanowi 

załącznik do niniejszej umowy.  

5. Nie później niż w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Wykonawca dostarczy pod adresy wskazane 

przez Zamawiającego urządzenia, o których mowa w § 1 ust. 1 wraz z warunkami gwarancji, 

warunkami serwisu oraz wszelkimi innymi dokumentami, które są niezbędne do prawidłowego 

korzystania i serwisowania kotłów, w tym do korzystania z uprawnień na wypadek ujawnienia 

się wad w kotle/kotłach. Dokładny termin dostawy, nie późniejszy niż termin oznaczony w § 2 

ust. 1, zostanie ustalony pomiędzy Wykonawcą a upoważnionym przedstawicielem 

Zamawiającego.  

6. Wykonawca powinien zapewnić siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia niezbędne do 

wykonania przedmiotu umowy zgodnie z jej treścią i ze złożoną ofertą oraz do usunięcia 

ewentualnych wad przedmiotu umowy.  

7. O zakończeniu dostawy wszystkich kotłów Wykonawca niezwłocznie zawiadomi 

Zamawiającego telefonicznie lub drogą elektroniczną na adres e-mail: zelechow@interia.pl. 

8. W trakcie dostawy zostanie sporządzony protokół odbioru dla każdego z dostarczonych kotłów 

(podpisany przez Wykonawcę i mieszkańca, do którego dostarczono kocioł), a następnie 

podpisany przez Zamawiającego. Po zakończeniu dostawy wszystkich kotłów i sporządzeniu 

protokołów, o których mowa powyżej, Strony przystąpią do odbioru końcowego poprzez 

sporządzenie łącznego protokołu odbioru końcowego dla wszystkich kotłów (podpisany przez 

Wykonawcę i przedstawiciela Zamawiającego). Odbiór końcowy jw. nastąpi w terminie do 14 

dni od daty zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o zakończeniu wszystkich 

dostaw, ale nie później niż do ………………….2017 r. W przypadku, gdyby Zamawiający miał 

wiedzę o jakichkolwiek nieprawidłowościach związanych z dostawą kotłów, przedstawiciel 

Zamawiającego i Wykonawca w trakcie czynności odbioru końcowego w razie potrzeby udadzą 

mailto:zelechow@interia.pl
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się do miejsca dostawy kotła, celem przeprowadzenia jego oględzin.  

9. Miejscem przekazania protokołów odbioru dokumentacji jest siedziba Urzędu Miejskiego 

w Żelechowie, Wydział Planowania i Zarządzania Infrastrukturą.  

10. Każda dostawa (odbiór) przedmiotu zamówienia będzie realizowana zgodnie z wykazem o 

którym mowa w pkt. 4. Wykonawca będzie zobowiązany do awizowania każdej dostawy u 

beneficjentów telefonicznie najpóźniej na pięć dni roboczych przed planowanym terminem 

dostawy.  

11. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, w pierwszej 

kategorii oraz nieużywany.  

   

                                                                 § 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac w terminie:  14 dni od dnia podpisania 

umowy. 

2. Termin realizacji zadania o którym mowa w ust. 1 liczony jest od dnia podpisania umowy do 

dnia faktycznego dostarczenia wszystkich kotłów objętych przedmiotem umowy, stwierdzonego 

w protokole dostawy. 

 

§ 3 

1. Za wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia opisanego w § 1 niniejszej Umowy 

Zamawiający zobowiązuje się do zapłacenia Wykonawcy wynagrodzenia ryczałtowego w 

wysokości: ……………………… zł brutto PLN (słownie: ………………………………………). 

Powyższa kwota jest całkowitym i ostatecznym wynagrodzeniem Wykonawcy zawierającym 

podatek VAT, koszty innych opłat publicznoprawnych, materiałów, dojazdów, itp. oraz wszelkie 

inne koszty pośrednie.  

2.Wszystkie protokoły odbioru wymagają podpisu Zamawiającego.  

3. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 30 dni od 

daty doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę faktury VAT, wystawionej na podstawie 

protokolarnego końcowego odbioru robót (bez zastrzeżeń) przez Komisję Zamawiającego, zgodnie 

z postanowieniem § 4 ust. 3 oraz po stwierdzeniu przez nadzór prawny zgodności przyjętych  

rozwiązań z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

§ 4 

1.  Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1)  dokonanie odbioru końcowego popartego protokołem po wykonaniu powyższego zadania, 

    2)  zapewnienie środków finansowych na jego realizację. 
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2.  Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że przedmiot umowy lub jego część ma wady albo wykonany 

został sprzecznie z umową, może wezwać Wykonawcę do usunięcia wad i wyznaczyć odpowiedni 

termin. W przypadku stwierdzenia istotnych wad Zamawiający może odmówić podpisania 

protokołu odbioru do czasu usunięcia tych wad. 

3. Przedmiot umowy zostanie przekazany protokołem zdawczo – odbiorczym podpisanym przez 

obie strony wraz z oświadczeniem Wykonawcy, że przedmiot umowy jest zgodny z umową 

oraz postanowieniami zapytania ofertowego. 

 

§ 5 

1. Strony ustalają kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach: 

a) odstąpienie od umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 

10% wynagrodzenie umownego brutto; 

b) za zwłokę w usunięciu wad -  w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego pisemnie przez Zamawiającego na usunięcie 

wad;  

c) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia 

umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

2. W przypadku powstania szkody przewyższającej kary umowne Zamawiający może dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

3. Zapłata kar umownych określonych w ust.1 lit. b i c nie zwalniają Wykonawcy od obowiązku 

wykonania umowy. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z faktury należnych Zamawiającemu kar umownych. 

5. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego nie ogranicza go w możliwości dochodzenia od 

Wykonawcy zapłaty kar umownych, o których mowa w ust.1 

6. Wykonawca zobowiązuje się do poniesienia wszelkich konsekwencji prawnych z tytułu roszczeń 

Zamawiającego i osób trzecich skierowanych wobec Wykonawcy wynikłych z realizacji niniejszej 

umowy.  

 

§ 6 

1. Zmiana lub uzupełnienie umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2.  Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,  na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w szczególności następujących przypadkach:  

a) zmiana ilości dostarczanego przedmiotu umowy – tylko w sytuacji, kiedy zmiany nastąpiły 

po dniu podpisania umowy, a dotyczyły zmiany zapotrzebowania Zamawiającego na ilość 

dostarczonych kotłów, w tym m.in. z uwagi na zmianę lub rezygnację z udziału w projekcie 

pn.: „Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Miasta i Gminy Żelechów” 
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przez któregokolwiek z Beneficjentów Ostatecznych tj. mieszkańca Gminy, do którego 

urządzenie ma być dostarczone, bądź w przypadku zaistnienia innej okoliczności 

powodującej brak dalszego uczestnictwa Beneficjenta Ostatecznego w projekcie. Zmiana 

taka powodować będzie obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy o wartość kotłów, od 

dostawy których Zamawiający odstąpił 

b) zmiany ilości poszczególnych typów kotłów, z zastrzeżeniem iż całkowita ilość 

dostarczonych kotłów nie ulegnie zwiększeniu. Zmiana taka powodować może zmianę 

całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy,  

                                                                          

 § 7 

1. Termin gwarancji urządzeń wyniesie ……… miesięcy. Udzielenie gwarancji zostanie 

stwierdzone w karcie gwarancyjnej, która zostanie przekazana przez Wykonawcę mieszkańcowi, 

do którego urządzenia będą dostarczone – Beneficjentowi ostatecznemu.  

2. Gwarancją objęte są urządzenia zamontowane zgodnie z przepisami przez osoby mające 

stosowne uprawnienia oraz zaleceniami producenta zawartymi w karcie gwarancyjnej i instrukcji 

obsługi urządzenia.  

3. W przypadku awarii urządzenia w okresie gwarancyjnym, mieszkaniec, u którego zainstalowano 

kocioł, jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia awarii urządzenia do serwisu producenta 

i poinformowania Zamawiającego o dokonanym zgłoszeniu. Czas usunięcia zgłoszonych awarii 

jest regulowany zapisami karty gwarancyjnej, a w przypadku braku takiego zapisu wynosi nie 

więcej niż 48 godzin od chwili zgłoszenia jw.  

4. Wykonywanie ewentualnych przeglądów gwarancyjnych będzie dokonywane na warunkach 

opisanych w karcie gwarancyjnej.  

5. W przypadku stwierdzenia wad, Wykonawca zobowiązuje się wymienić towar wadliwy na 

nowy, wolny od wad albo dokonać naprawy bez dodatkowych kosztów po stronie 

Zamawiającego w terminie 10 dni od dnia zgłoszenia wad przez Beneficjenta do 

Zamawiającego. W przypadku ujawnienia wad, Zamawiający powiadomi Wykonawcę 

telefonicznie lub faksem, podając informację o ujawnionych wadach i potwierdzi na piśmie, co 

jest równoznaczne z przyjęciem zgłoszenia przez Wykonawcę.  

6. W uzasadnionych przypadkach za zgodą Zamawiającego termin usunięcia wad/usterek może być 

wydłużony.  

7. Do rękojmi za wady stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.  

                                                                                

§ 8 

1. Wszelkie zawiadomienia dla drugiej Strony umowy, w wykonaniu jej postanowień, wymagają 

formy pisemnej i będą przesyłane listem poleconym na adres Zamawiającego lub Wykonawcy 
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do korespondencji określony w umowie. Brak pisemnego zawiadomienia drugiej strony 

o zmianie adresu, w razie zwrotu korespondencji bez doręczenia, wywołuje skutek doręczenia 

pod ostatnio podany adres do korespondencji w dacie zwrotu korespondencji.  

2. Osobami wyznaczonymi do uzgodnień i koordynacji przedmiotu umowy są: 

a)  ze strony Zamawiającego …………………….  tel. ………………. 

b)  ze strony Wykonawcy …………………….             tel. ………………. 

   § 9 

1. W sprawach nieunormowanych Umową zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2. Spory wynikłe w trakcie realizacji umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy miejscowo dla 

siedziby Zamawiającego. 

3.  Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 3 dla Zamawiającego i 1 dla 

Wykonawcy.  

 

 

 

 

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

          Wykonawca                   Kontrasygnata                              Zamawiający 

Skarbnika Gminy 

 


