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Wzór umowy w sprawie zamówienia publ icznego  nr  ZPU.271/1/JRP/2016  

UMOWA NR .......................... 

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

w związku z realizacją Projektu POIS.01.01.00-00-259/10 „Modernizacja i rozbudowa systemu 
infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej Gminy Milanówek”. Projekt jest współfinansowany 
z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet I: 
Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1: gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach pow. 
15 tys. RLM. 

 

Zawarta w dniu .............................. w Milanówku  

pomiędzy Gminą Milanówek z siedzibą 05-822 Milanówek ul. Kościuszki 45, reprezentowaną przez: 

 

Panią Wiesławę Kwiatkowską  - Burmistrza Miasta Milanówka, 

przy kontrasygnacie 

Pani Bożeny Sehn   - Skarbnika Miasta Milanówka 

zwaną dalej Zamawiającym,  

a 
…………………………........................................................ 
             (Dane Wykonawcy i osób reprezentujących)                                             

zwanym/zwaną w dalszej części „Wykonawcą”, 

zwani/zwane łącznie „Stronami” 

 

na podstawie rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

Nr ZPU.271/1/JRP/2016 przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach 

określonych w art. 66 – 72 Kodeksu cywilnego, w związku z art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych. 

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: 

1) demontaż istniejących  tablic informacyjnych Projektu „Modernizacja i rozbudowa 

systemu infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej Gminy Milanówek” 

2) dostawę i montaż tablic pamiątkowych Projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu 

infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej Gminy Milanówek”,  

zwane w dalszej treści „przedmiotem zamówienia”. 

 

2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został opisany w pkt 4 Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia (SIWZ), która stanowi integralną część Umowy. 

 

§ 2 

1. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie 6 tygodni od daty zawarcia Umowy. 

2. Termin określony w ust. 1 nie podlega przedłużeniu. 

 

§ 3 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, zwane dalej 

„wynagrodzeniem umownym”, ustala się kwotę....................... PLN brutto (słownie: 

.................................), w tym podatek VAT ..................... PLN.  



 

 Strona 2 z 4 
 

2. Wynagrodzenie umowne jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje wykonanie całości 

przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem ryzyka i odpowiedzialności Wykonawcy za prawidłowe 

oszacowanie wszystkich kosztów niezbędnych do  jego wykonania. 

3. Wynagrodzenie umowne zawiera kwotę podatku od towarów i usług (VAT) według stawki 

obowiązującej w dniu zawarcia Umowy. 

4. Zmiana podatku VAT w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia nie wymaga zmiany Umowy. 

 

§ 4 

 
1. Wypłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi 

w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. 

2. Płatność wynagrodzenia Wykonawcy Zamawiający dokona przelewem na rachunek bankowy 

wskazany w fakturze. 

3. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

4. Wykonawca wystawi fakturę dla Gminy Milanówek, 05-822 Milanówek, ul. Kościuszki 45, 

NIP: 529-17-99-245. 

 

§ 5 

Wykonawca wykonana przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a także zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Ministra 

Rozwoju Regionalnego w zakresie promocji projektów współfinansowanych z Funduszu Spójności UE. 

 

§ 6 

Miejscem odbioru przedmiotu zamówienia będzie siedziba Urzędu Miasta Milanówka (bud. C) 

w Milanówku, ul. Spacerowa 4. 

 

§ 7 

1. Na dostarczone i zamontowane tablice pamiątkowe (rzecz sprzedana) Wykonawca (gwarant) 

udzieli Zamawiającemu gwarancji przy sprzedaży na okres 5 lat liczony od daty podpisania przez 

Strony Protokołu odbioru końcowego.  

2. Wykonawca załączy do Protokołu odbioru końcowego pisemne oświadczenie gwarancyjne 

określające obowiązki Wykonawcy i uprawnienia Zamawiającego w przypadku gdy przedmiot 

zamówienia nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu. 

3. Oświadczenie gwarancyjne będzie zawierało co najmniej: 

1) nazwę i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej, 

2) adres poczty elektronicznej, numer telefonu i/lub numer faksu, na które Zamawiający 

będzie kierował powiadomienia o stwierdzonej wadzie w rzeczy sprzedanej, 

3) czas trwania ochrony gwarancyjnej, 

4) zobowiązanie przystąpienia do usunięcia wady w rzeczy sprzedanej, w terminie nie 

dłuższym niż 48 godzin od momentu powiadomienia, 

5) zobowiązanie do usunięcie wady w rzeczy sprzedanej, w terminie nie dłuższym niż 7 dni 

od daty powiadomienia lub wymianie rzeczy sprzedanej na nową, 

6) zobowiązanie do usunięcia wady w miejscu zamontowania rzeczy sprzedanej. 

4. Do gwarancji przy sprzedaży mają zastosowanie przepisy określone w Dziale III Kodeksu 

cywilnego – Gwarancja przy sprzedaży. 

5. Potwierdzeniem usunięcia wady w rzeczy sprzedanej będzie Protokół naprawy gwarancyjnej 

podpisany przez Strony. 

 

§ 8 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 25% wynagrodzenia określonego 

w § 3 Umowy w razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które 

odpowiada Wykonawca. 
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2. Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia lub usunięcia w nim wad  Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu odsetki maksymalne stanowiące dwukrotność wysokości odsetek ustawowych 

stosownie do art. 481 § 2
1
 K.c. Odsetki za opóźnienie będą naliczane od kwoty wynagrodzenia 

określonego w § 3 Umowy. 

 
3. Postanowienia zawarte w ust. 2 mają zastosowanie także w okresie ochrony gwarancyjnej. 

 

4. Niezależnie od postanowień zawartych w ust. 1-3, Zamawiający może dochodzić odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych, w przypadku gdy szkoda przekracza wysokość kar 

umownych lub odsetek za opóźnienie. 

 

5. Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy, jeżeli zwłoka w wykonaniu  

przedmiotu zamówienia przekroczy o 2 tygodnie termin wskazany w § 2 Umowy. 

 

§ 9 

Dla wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca może zatrudnić podwykonawców, za których 

działanie lub zaniechanie ponosi pełną odpowiedzialność, jak za własne. 

 

§ 10 

1. Przedstawicielem Zamawiającego wobec Wykonawcy będzie Zbigniew Skłodowski – Kierownik 

Jednostki Realizacji Projektu POIS.01.01.00-00-259/10. 

 

2. Przedstawicielem Wykonawcy wobec Zamawiającego oraz osobą odpowiedzialną za wykonania 

przedmiotu zamówienia będzie ..................................................... 

 
3. Zmiana przedstawicieli Stron nie wymaga zmiany Umowy. 

 
4. O zmianie swoich przedstawicieli Strony będą siebie informowały niezwłocznie (pisemnie, faksem 

lub pocztą elektroniczną), lecz nie później niż trzy dni po terminie, kiedy nastąpiła zmiana. 

 

§ 11 

1. Zamawiający oprócz przypadków wymienionych w przepisach ustawy - Kodeks cywilny, 

regulujących postępowanie w sprawach umowy o dzieło, może odstąpić od umowy także 

w przypadku istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

 

2. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w trybie i na zasadach określonych 

w ustawie – Kodeks cywilny. 

 

§ 12 

W sprawach nie unormowanych Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 13 

Wszelkie zmiany Umowy będą dokonywane, z zachowaniem formie pisemnej pod rygorem 

nieważności, w postaci kolejno numerowanych aneksów podpisanych przez upoważnionych 

przedstawicieli Stron. 

 

§ 14 

1. W przypadku wystąpienia sporu wynikającego z Umowy lub pozostającego w bezpośrednim bądź 

pośrednim związku z Umową, Zamawiający i Wykonawca podejmą wszelkie starania w celu 

polubownego jego rozstrzygnięcia na drodze negocjacji. 
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2. Każda ze Stron, przed wystąpieniem na drogę sądową, zobowiązana jest do skorzystania 

z postępowania pojednawczego uregulowanego w art. 184-186 Kodeksu postępowania cywilnego, 

tj. do zawezwania drugiej strony do podjęcia próby ugodowej. 

 

3. Spory nie rozstrzygnięte w trybie określonym w ust. 1 i 2 rozstrzygane będą przez sądy 

powszechne właściwe ze względu na siedzibę Zamawiającego 

 

§ 15 

1. Prawa i obowiązki wynikające z Umowy nie mogą być przeniesione na osoby trzecie bez zgody 

drugiej Strony wyrażonej na piśmie. 

 

2. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z Umowy na osoby trzecie bez zgody 

Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

 

§ 16 

Wykonawca przenosi na Zamawiającego wszystkie zbywalne prawa autorskie i własnościowe do 

przedmiotu zamówienia, wynikające z przepisów o ochronie praw autorskich i praw pokrewnych. 

 

§ 17 

Wykonawca wyraża zgodę i nie wnosi zastrzeżeń co do przetwarzania danych osobowych przez 

publikację Umowy, wraz z jej numerem, szczegółowym zakresem przedmiotu zamówienia, datą 

zawarcia, wynagrodzeniem umownym, nazwą/imieniem i nazwiskiem oraz adresem Wykonawcy, 

w publicznym rejestrze umów prowadzonym przez Burmistrza Miasta Milanówka i publikowanym 

w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Milanówka.  Gmina Milanówek jest administratorem danych 

osobowych w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst 

jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182) i jest zobowiązana do  przetwarzania danych osobowych 

Wykonawcy z zachowaniem zasad określonych w powołanej ustawie.  

 

§ 18 

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron 

 

 

 

W ykonawca        Zamawiający  

    

 

 

 

 

 

 

Klasyfikacja budżetowa:  

900/90001/6059 


