
PROJEKT UMOWY Nr ……… 
 

Zawarta w Oławie dnia ……………………….. roku pomiędzy: 
 
Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 55-
200 Oława ul. 3 Maja 30 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia- 
Fabrycznej , IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS 0000136724, 

NIP 912-17-48-498, kapitał zakładowy 48.621.000 zł,  

reprezentowanym przez: 
1. Krzysztofa Pękalę - Prezesa Zarządu: 

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym 
 
a 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
zwanym w dalszej części umowy wykonawcą 
 
w wyniku wygranego przetargu przez Wykonawcę postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art.40 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami  ) o następującej treści: 

§1 
 
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać następujący przedmiot 
umowy: Kontrakt 8b „Dostawa i montaż agregatów prądotwórczych na potrzeby 
rezerwowego zasilania oczyszczalni ścieków”, realizowana na warunkach 
niniejszej umowy oraz zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.    
 

§2 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać określony w §1 przedmiot umowy, zgodnie 
z aktualnymi przepisami prawa w tym zakresie, a w szczególności z ustawą z dnia 
7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane oraz z zasadami współczesnej wiedzy 
technicznej, stosując tylko materiały posiadające wymagane stosownymi normami 
atesty i aprobaty techniczne, oraz zapewniając i przestrzegając norm 
bezpieczeństwa i higieny, warunków wykonania przedmiotu umowy i przepisów 
ppoż., pod rygorem całkowitej odpowiedzialności wobec Zamawiającego lub osób 
trzecich za ich naruszenie. Prace wykonane będą z materiałów dostarczonych 
przez Wykonawcę, za których jakość i zgodność z obowiązującymi przepisami 
odpowiada Wykonawca. 

2. Prace nieobjęte niniejszą umową, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, 
oraz prace dodatkowe i zamienne mogą być wykonywane wyłącznie na podstawie 
pisemnego aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem nieważności. Bez 
uprzedniej zgody Zamawiającego wykonane mogą być jedynie prace niezbędne 
ze względu na bezpieczeństwo ludzi lub mienia. 

3. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu zapoznał się  
z wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania przedmiotu umowy 



bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych 
kosztów. 

4. Od daty protokolarnego przejęcia terenu, obiektów, na/w których zrealizowany ma 
być przedmiot umowy, aż do chwili odbioru przedmiotu umowy Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody (w tym uszkodzenie 
ciała, śmierć, szkodę w mieniu stanowiącym własność Zamawiającego lub osoby 
trzeciej) wynikłe w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

 
 

§3 
 
1. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia prac objętych umową w terminie 5 

dni od daty podpisania umowy i przekazania obiektu do montażu, pod rygorem 
odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy z winy Wykonawcy, ze 
skutkiem natychmiastowym oraz pod rygorem postanowień §9 ust. 1 pkt c umowy. 

2. Wykonawca dokona należytego zabezpieczenia przekazanego obiektu do 
montażu, przystosuje do montażu, dokona ubezpieczenia zakresu robót 
montażowych wynikających z niniejszej umowy oraz przedłoży kopie polisy 
ubezpieczeniowej przy podpisywaniu niniejszej umowy jako zał. nr 8 do umowy  

 
§4 

 
1. Termin zakończenia realizacji i przekazania do użytkowania przedmiotu umowy 

strony ustalają na dzień ……………………roku. 
2. O gotowości dokonania protokolarnego przekazania w terminie, o którym mowa w 

ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego w formie 
pisemnej (fax) 7 dni przed terminem przekazania. 

3. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi jednorazowo, po całkowitym wykonaniu 
przedmiotu umowy, na postawie protokołu zdawczo-odbiorczego, sporządzonego 
przez Wykonawcą, a podpisanego i zatwierdzonego przez obie strony umowy. 

4. W protokole zdawczo-odbiorczym Zamawiający ma prawo zgłaszać wady i usterki 
w przedmiocie umowy, które będą naprawiane z zachowaniem postanowień Karty 
Gwarancyjnej w terminie określonym w protokole odbioru. 

5. Wykonawca obowiązany jest bez dodatkowego wezwania dostarczyć 
Zamawiającemu wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty i specyfikacje 
techniczne na zastosowane materiały, urządzenia, instalacje, zaświadczenia, 
protokoły niezbędne do dokonania odbioru pod rygorem odmowy dokonania przez 
Zamawiającego odbioru przedmiotu umowy.  

6. Termin podany w ust. 1 pkt 2 może ulec wydłużeniu, bez konsekwencji naliczania 
kar umownych, w następujących przypadkach: 
1) Działania sił wyższych, o okres uzgodniony między stronami - w razie 
niemożliwości wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z 
niniejszej umowy z powodu siły wyższej, Wykonawca niezwłocznie zawiadomi o 
tym Zamawiającego na piśmie, podając okoliczności stanowiące siłę wyższą. 
Przez siłę wyższą rozumie się wszelkie okoliczności i zdarzenia zewnętrzne, 
będące poza kontrolą strony, niemożliwe do przewidzenia, którym strona nie 
może zapobiec, ani też uniknąć, nawet jeżeli okoliczność lub zdarzenie było 
możliwe do przewidzenia, którego skutkiem jest niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie zobowiązania przez stronę. Za siłę wyższą strony będą uważały w 
szczególności: pożar, huragan, powódź, trzęsienie ziemi, zamieszki, strajki (ale 



nie strajk pracowników Wykonawcy). Strona powołująca się na działanie siły 
wyższej dołoży należytej staranności w celu powstrzymania siły wyższej i 
naprawienia negatywnych skutków jej działania. Działanie siły wyższej nie będzie 
usprawiedliwiało niewykonania zobowiązań, lecz jedynie opóźnienie ich 
wykonania.  

2) zaistnienia istotnych przeszkód w wykonywaniu Robót, których nie można było 
w żaden sposób przewidzieć na etapie zawierania umowy. 

7. Wydłużenie terminu realizacji umowy w przypadkach, o których mowa w ust. 6 
niniejszego paragrafu, stanowi zmianę umowy w rozumieniu § 12 niniejszej 
umowy i wymaga sporządzenia aneksu. 

 
 

§5 
 

1. Do kierowania pracami montażowymi i do podpisywania wszystkich koniecznych 
dokumentów Wykonawca wyznacza: ………………………………………………….  
. 

2. Ze strony Zamawiającego do nadzorowania prac montażowych i podpisywania 
wszystkich koniecznych dokumentów upoważnia się: ………………………………...   

 
 

§6 
 
1. Za całościowe i prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 

umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 
………………………………………. zł brutto (słownie : …………………………….  
złotych brutto) ściśle z ofertą cenową Wykonawcy.  

2. Strony ustalają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi po 
zakończeniu zadania montażu agregatów prądotwórczych dla oczyszczalni 
ścieków oraz stwierdzeniu zgodności instalacji ze specyfikacją 

3. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie pozytywny protokół zdawczo-
odbiorczy podpisany przez osoby upoważnione niniejszą umową ze strony 
Zamawiającego i Wykonawcy zgodnie z § 5 umowy. 

4. Należność za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy zostanie zapłacona w 
terminie 30 dni od daty podpisania i zaakceptowania faktury VAT przez 
Zamawiającego przelewem na rachunek Wykonawcy w banku wskazanym na 
fakturze VAT. 

5. Zwłoka w zapłacie faktury VAT rodzi po stronie Zamawiającego obowiązek zapłaty 
ustawowych odsetek, za każdy dzień zwłoki. 

 
 

§7 
 

1. Wykonawca dokona zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 
10% wartości brutto przedmiotu umowy tj. ………………… zł, w terminie nie 
późniejszym niż dzień przed podpisaniem niniejszej umowy.  

2. Zabezpieczenie wniesione zostanie w jednej z form podanych w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, o której Wykonawca poinformuje 
Zamawiającego. 



3. Strony postanawiają, że 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji, 
zaś 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza się jako gwarancję zgodnego z 
umową wykonania robót. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w 
terminie i wysokościach jak niżej: 

1) 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty podpisania 
pozytywnego i bezusterkowego końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego, 

2) 30% wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upłynięcia okresu 
gwarancji. 

§8 
1. Wykonawca, udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 

wynoszący 36 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego 
(bezwadliwego). Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji 
niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy. 

2. Szczegółowe warunki gwarancji zostały zawarte w Karcie Gwarancyjnej, 
stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej umowy.  

3. Ostatecznego pogwarancyjnego odbioru przedmiotu umowy Zamawiający dokona 
wspólnie z Wykonawcą w ciągu 14 dni od daty zakończenia okresu gwarancji. 

 
§9 

 
Strony ustalają kary umowne z następujących tytułów: 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za opróźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy- w wysokości 0,5 % 
wynagrodzenia brutto określonego w §6 ust.1 umowy, za każdy dzień 
opóźnienia, 

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 
0,5% wynagrodzenia brutto określonego  w § 6 ust.1 umowy, za każdy dzień  
opóźnienia liczony od terminu wyznaczonego na  usunięcie wad, 

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy -  wysokości 
20% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust.1 umowy.  

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od wykonania 
umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 20% 
wynagrodzenia brutto określonego w §6 ust. 1 umowy. 

3. W przypadku, gdy opóźnienie Wykonawcy w spełnieniu świadczenia w całości  
lub w części wynosi co najmniej 30 dni, Zamawiający może odstąpić od umowy, 
zachowując roszczenie o zapłatę kar umownych należnych mu za okres od dnia 
powstania opóźnienia do dnia odstąpienia od umowy oraz kar przewidzianych w 
ust. 1 pkt c niniejszego paragrafu.  

4. Naliczanie kar umownych nastąpi nota obciążeniową, która będzie stanowiła 
podstawę ewentualnego dochodzenia zapłaty kary umownej w części 
przekraczającej wartość dokonanego potrącenia. 

5. Każda ze stron umowy będzie uprawniona do odstąpienia od umowy ze skutkiem 
natychmiastowym, na podstawie pisemnego zawiadomienia dotyczącego drugiej 
strony w przypadku ogłoszenia upadłości lub (i) rozpoczęcia likwidacji jednej ze 
Stron. 

6. Jeżeli szkoda przewyższa wartość kar umownych, dopuszczalne jest w tym 
zakresie dochodzenie odszkodowania na zasadach ogólnych. 

 



§ 10 
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej , że wykonanie 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w 
chwili zawarcia umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni 
od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

2. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego 
mu   z tytułu wykonania części umowy. Żądanie wykonawcy winno zawierać 
uzasadnienie, w tym stosowną kalkulację kwoty wynagrodzenia z tytułu 
wykonania części umowy. 

3. Poza wynagrodzeniem, o którym mowa w ust. 2 Wykonawcy nie będą 
przysługiwały żadne roszczenia odszkodowawcze związane z odstąpieniem 
Zamawiającego od umowy na podstawie ust. 1 niniejszego paragrafu.  

4. Zamawiający ma także prawo do odstąpienia od umowy w następujących 
przypadkach: 

1) jeżeli Wykonawca realizuje umowę w sposób niezgodny z SIWZ, ofertą 
Wykonawcy lub oświadczeniami zawartymi w umowie Wykonawcy, 

2) jeżeli Wykonawca opóźnia się w wykonaniu świadczenia w całości lub części 
o co najmniej 30 dni kalendarzowych, 

3) jeżeli realizacja umowy odbywać się będzie niezgodnie z powszechnie 
obowiązującymi przepisami prawa, 

4) jeżeli wobec Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe, 
układowe lub w wypadku otwarcia likwidacji Wykonawcy albo wykreślenia 
Wykonawcy z właściwego rejestru, 

5) jeżeli zaistnieją okoliczności wskazane w powszechnie obowiązujących 
przepisach prawa, a w szczególności w przepisach Kodeksu cywilnego. 

5. Odstąpienie uzasadnione ziszczeniem się dyspozycji ust. 4 pkt 1 – 3 niniejszego 
paragrafu uważane będzie za zawinione przez Wykonawcę, uprawniające 
Zamawiającego do naliczenia kar umownych. 

6. Strony oświadczają, iż w wypadku odstąpienia od umowy na jakiejkolwiek 
podstawie, odstąpienie to będzie odstąpieniem od niewykonanej części umowy. 
W takim przypadku Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na 
wykonaną cześć umowy na warunkach określonych w umowie.   

7. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 
 

§ 11 
1. Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie wiadomości, dane 

techniczne oraz informacje handlowe dotyczące Zamawiającego, które uzyskał w 
związku z realizacją niniejszej umowy. 

2. Wykonawca odpowiada za udostępnienie wykonanej dokumentacji osobom 
trzecim, poza przypadkami mającymi uzasadnienie w obowiązujących przepisach 
prawa. 

3.  Strony ustalają, że wierzytelności przysługujące Wykonawcy z tytułu uiszczenia 
należności za wykonane prace nie mogą być przeniesione na osoby trzecie w 
formie przelewu wierzytelności lub w jakiejkolwiek innej formie. 

 



§ 12 
 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, z zastrzeżeniem ust. 3 – 4. 

3. Zmiany umowy mogą nastąpić pod następującymi warunkami: 

1) Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę umowy, 

2) okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany zostaną wskazane w 

preambule aneksu, 

3) konieczność dokonania zmian uzasadniona będzie co najmniej jedną z 

okoliczności wskazanych w ust 4. 

4. Okoliczności uzasadniające zmianę umowy: 

1) wystąpienie uzasadnionej konieczności zmiany któregokolwiek z terminów 
wskazanych w umowie, 

2) dokonanie zmiany umowy jest korzystne dla Zamawiającego, a w 
szczególności: 

a) może przyczynić się do podniesienia bezpieczeństwa wykonania przedmiotu umowy, 

b) może przyczynić się do podniesienia jakości wykonania przedmiotu 

umowy, 

3) zmiany umowy dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, 
literowych i liczbowych, zmiany układu graficznego umowy, numeracji 
jednostek redakcyjnych, śródtytułów, lub uzupełnień treści niepowodujących 
zmiany celu i istoty umowy, 

4) w przypadku uchwalenia (lub zmiany) powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa krajowego lub wspólnotowego, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły 
po dniu zawarcia umowy, a z których treści wynika konieczność lub zasadność 
wprowadzenia zmian umowy, 

5) podczas wykonania przedmiotu umowy zaistnieje konieczność dokonania 
uszczegółowienia, wykładni lub doprecyzowania poszczególnych zapisów 
umowy, niepowodujących zmiany celu i istoty umowy, 

6) w przypadku wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć 
użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie 
umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu 
jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony, 

7) obiektywnie jest to niezbędne dla zachowania i realizacji celów umowy, dla 
których została ona zawarta, 

8) w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 
wykonanie umowy, przy zachowaniu jej dotychczasowej treści, nie leży w 
interesie Zamawiającego lub w interesie publicznym, 

9) w przypadku zaistnienia innych okoliczności uzasadniających zmianę umowy, 
których wystąpienia nie można było przewidzieć na etapie zawierania umowy, 
w szczególności w przypadku wystąpienia siły wyższej ( def. siły wyższej 
została określona w par. 4 pkt. 6).  



5. Zamawiający przewiduje także możliwość dokonania zmian i uzupełnień w 
umowie, które nie stanowią istotnej zmiany niniejszej umowy w stosunku do 
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z tym 
zastrzeżeniem, iż zmiany te wymagają zgody Wykonawcy i nie mogą naruszać 
naczelnych zasad udzielania zamówień publicznych, a w szczególności uczciwej 
konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz modyfikować zakresu i 
przedmiotu zamówienia oraz jego warunków i treść oferty. W takim przypadku 
mają odpowiednie zastosowanie postanowienia ust. 1 oraz ust. 3 pkt 1 i 2 
niniejszego paragrafu. 

6. Ilekroć w treści umowy jest mowa o zmianach umowy, należy przez to rozumieć 
także jej uzupełnienia. 

7. Zmiany osób uprawnionych do reprezentacji Stron, a także zmiana siedziby lub 
nazwy Stron, nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu niniejszego paragrafu i 
nie wymagają aneksu, przy czym wymagane jest skuteczne doręczenie drugiej 
Stronie pisemnej informacji o dokonaniu zmiany, wraz z załącznikiem w postaci 
aktualnego odpisu z właściwego rejestru. 

 

 
§ 13 

Sporne kwestie wynikające w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać 
będą polubownie. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia, spory rozstrzygane 
będą przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 
 

§ 14 

1.  Podstawowym dokumentem wiążącym Strony jest umowa podpisana przez 
Zamawiającego i Wykonawcę. 

2.  Językiem umowy jest język polski. 
3.  Załącznikami do niniejszej umowy stanowiącymi jej integralną część są: 

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – załącznik nr 1 do umowy, 
2) oferta Wykonawcy – załącznik nr 2 do umowy, 
3) Karta Gwarancyjna – załącznik nr 3 do umowy, 
4) kopia polisy ubezpieczeniowej – załącznik nr 4 do umowy. 

4.  W razie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących poszczególnych dokumentów 
umownych obowiązuje następująca kolejność: 

– umowa ze Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 
– Karta Gwarancyjna, 
– oferta Wykonawcy. 

 
 

§ 15 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Budowlanego. 
 

§ 16 
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym 
egzemplarzu dla każdej ze stron. 
 
 
 



 
 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY            WYKONAWCA 
 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

   



WZÓR GWARANCJI NALEŻYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU1 
 

Do:  ……………………………………………………………………………………………………… 

Dotyczy kontraktu: ………………………………………………………………………………… 

Kontrakt nr: ........................... 

My, niżej podpisani [nazwisko, nazwa firmy, adres] niniejszym oświadczamy, iż udzielamy 
Zamawiającemu Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
w Oławie, ul. 3 Maja 30, 55-200 Oława, jako główny dłużnik, gwarancji w imieniu [nazwa 
i adres Wykonawcy] zapłaty kwoty [kwota zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu], 

stanowiącej zabezpieczenie wykonania wymienione w §7 Umowy, niezwłocznie i bezspornie, po 

otrzymaniu pierwszego wezwania na piśmie od Zamawiającego.  

Zgadzamy się również, że żadna zmiana ani uzupełnienie lub jakakolwiek modyfikacja 

Warunków Kontraktu, które mają zostać wykonane zgodnie z wymienionym powyżej 

Kontraktem lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących Kontrakt, jakie mogą zostać 

sporządzone między Państwem a Wykonawcą, nie zwalnia nas w żaden sposób z 

odpowiedzialności wynikającej z niniejszej gwarancji. Niniejszym rezygnujemy z 

konieczności zawiadamiania nas o takiej zmianie, uzupełnieniu lub modyfikacji.  

Gwarancja należytego wykonania Umowy wchodzi w życie i uzyskuje moc obowiązującą od 

podpisania Kontraktu przez obie Strony, tj. przez Wykonawcę i Zamawiającego i będzie ważna: 

– w wysokości 100% kwoty stanowiącej zabezpieczenie, do daty podpisania pozytywnego i 

bezusterkowego końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego, lecz nie dłużej niż do dnia 

………………………………..; 

– w wysokości 30% kwoty stanowiącej zabezpieczenie do upływu okresu gwarancji lecz nie 

dłużej niż do dnia ……………………….  

Zwracamy uwagę, że winni Państwo zwolnić niniejszą gwarancję i zawiadomić nas o tym 

fakcie w następujący sposób i w poniższych terminach: 

– 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty podpisania pozytywnego i 
bezusterkowego końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego, 

– 30% wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upłynięcia okresu gwarancji. 

 

Gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwołalna. Gwarancja wykonania musi być wykonalna na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem 

Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby 

Zamawiającego. 

Sporządzono w:_________________________, dnia ________________. 
Nazwisko i imię: _______________  
W imieniu ___________________ 
Podpis: ____________________ 

 

[pieczęć instytucji wystawiającej Gwarancję] 

                                                 
1
  Podczas przygotowywania Gwarancji z dokumentu zatytułowanego „WZÓR GWARANCJI NALEŻYTEGO WYKONANIA 
KONTRAKTU ” należy usunąć słowo ‘WZÓR’ i pozostawić „GWARANCJA NALEŻYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU” 
 



CZĘŚĆ 5 WZÓR KARTY GWARANCYJNEJ2 

Kontrakt 8b „Dostawa i montaż agregatów prądotwórczych na potrzeby rezerwowego 
zasilania oczyszczalni ścieków”  
 

KARTA GWARANCYJNA 

Kontrakt 8b „Dostawa i montaż agregatów prądotwórczych na potrzeby rezerwowego 
zasilania oczyszczalni ścieków” w ramach projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni 
ścieków oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w mieście Oława”  
 

GWARANTEM jest [nazwa, adres] będący Wykonawcą Zadania pn. „Dostawa i montaż 

agregatów prądotwórczych na potrzeby rezerwowego zasilania oczyszczalni ścieków”  

realizowanego w ramach projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci 

wodociągowej i kanalizacyjnej w mieście Oława”. 

Uprawnionym z tytułu gwarancji jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Oławie ul. 3 Maja 30, 55-200 Oława, zwane dalej Zamawiającym. 

 

§ 1 

Przedmiot i termin gwarancji 

1. Niniejsza gwarancja obejmuje całość przedmiotu Zadania pn. „Kontrakt 8b „Dostawa i 

montaż agregatów prądotwórczych na potrzeby rezerwowego zasilania oczyszczalni 

ścieków” określonego w Kontrakcie 8b oraz w innych dokumentach będących integralną 

częścią Kontraktu. Gwarancja obejmuje również maszyny i urządzenia. 

2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu niniejszej Karty Gwarancyjnej za cały 

przedmiot Kontraktu, w tym także za części realizowane przez podwykonawców. 

Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizacje wszystkich 

zobowiązań, o których mowa w § 2 ust. 2. 

3. Termin gwarancji jakości wynosi 36 miesięcy od daty podpisania pozytywnego i 

bezusterkowego końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego. 

4.  Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie należy przez to rozumieć 

wadę fizyczną, o której mowa w art. 556 § 1 k.c. 

 

§ 2 

Obowiązki i uprawnienia stron 

1. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Kontraktu Zamawiający 

uprawniony jest do: 

                                                 
2
  Podczas przygotowywania Karty Gwarancyjnej z dokumentu zatytułowanego „WZÓR KARTY GWARANCYJENJ ” należy 

usunąć słowo ‘WZÓR’ i pozostawić „KARTA GWARANCYJNA”. 



a)  żądania usunięcia wady przedmiotu Kontraktu, a w przypadku gdy dana rzecz 

wchodząca w zakres przedmiotu Kontraktu była już dwukrotnie naprawiana – do 

żądania wymiany tej rzeczy na nową, wolną od wad; 

b)  wskazania trybu usunięcia wady/wymiany rzeczy na wolną od wad; 

c)  żądania od Gwaranta odszkodowania (obejmującego zarówno poniesione straty, jak  

i utracone korzyści jakich doznał Zamawiający lub osoby trzecie) na skutek 

wystąpienia wad; 

d) żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystąpienie do usuwania 

wad/wymiany rzeczy na wolną od wad w wysokości 0,5 % wartości Umowy 

określonej w § 6 pkt. 1 Umowy (włącznie z podatkiem od towarów i usług) za każdy 

dzień zwłoki; 

e)  żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad/wymianę rzeczy 

na wolną od wad w wysokości 0,5 % wartości Umowy określonej w § 6 pkt. 1 Umowy  

(włącznie z podatkiem od towarów i usług) za każdy dzień zwłoki; 

f)  żądania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecie wad/wymianę 

rzeczy na wolne od wad w wysokości przewyższającej kwotę kary umownej, o której 

mowa w lit. e). 

2.  W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Kontraktu Gwarant jest 

zobowiązany do: 

a)  terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia wady, przy 

czym usuniecie wady może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy wchodzącej w 

zakres przedmiotu Kontraktu na wolną od wad; 

b)  terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego wymiany rzeczy na 

wolną od wad; 

c)  zapłaty odszkodowania, o którym mowa w ust. 1 lit. c); 

d)  zapłaty kary umownej, o której mowa w ust. 1 lit. d); 

e)  zapłaty kary umownej, o której mowa w ust. 1 lit. e); 

f)  zapłaty odszkodowania, o którym mowa w ust. 1 lit. f). 

3.  Ilekroć w dalszych postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady” należy przez to 

rozumieć również wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu Kontraktu na wolną 

od wad. 

 

§ 3 

Przeglądy gwarancyjne 

1.  Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą co 12 miesięcy obowiązywania 

niniejszej gwarancji. 



2.  Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, 

zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie (listem poleconym z potwierdzeniem odbioru), 

z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. 

3.  W skład komisji przeglądowej będą wchodziły, co najmniej 2 osoby wyznaczone przez 

Zamawiającego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta. 

4.  Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania 

przeglądu gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało 

żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez 

komisję przeglądową. 

5.  Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządza się szczegółowy Protokół Przeglądu 

Gwarancyjnego, w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i 

dla Gwaranta. W przypadku nieobecności przedstawicieli Gwaranta, Zamawiający 

niezwłocznie przesyła Gwarantowi jeden egzemplarz Protokołu Przeglądu. 

 

§ 4 

Wezwanie do usunięcia wady 

1. W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niż podczas przeglądu gwarancyjnego, 

Zamawiający niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 7 dni od ujawnienia wady, 

zawiadomi na piśmie o niej Gwaranta, równocześnie wzywając go do usunięcia 

ujawnionej wady w odpowiednim trybie: 

a) zwykłym, o którym mowa w § 5 ust. 1, lub 

b) awaryjnym, o którym mowa w § 5 ust. 2. 

 

§ 5 

Tryby usuwania wad 

1.  Gwarant obowiązany jest przystąpić do usuwania ujawnionej wady w ciągu 3 dni od daty 

otrzymania wezwania, o którym mowa w § 4 lub daty sporządzenia Protokołu Przeglądu 

Gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie może być dłuższy niż 14 dni od daty 

otrzymania wezwania lub daty sporządzenia Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego. (tryb 

zwykły). 

2.  W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemożliwia działanie części lub 

całości przedmiotu Kontraktu, a także gdy ujawniona wada może skutkować 

zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem 

niepowetowanej szkody dla Zamawiającego lub osób trzecich, jak również w innych 

przypadkach nie cierpiących zwłoki (o czym Związek poinformuje Gwaranta w 

wezwaniu, o którym mowa w § 4) Gwarant zobowiązany jest: 



a)  przystąpić do usuwania ujawnionej wady niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 24 

godzin od chwili otrzymania wezwania, o którym mowa § 4, lub od chwili 

sporządzenia Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego, 

b)  usunąć wadę w najwcześniej możliwym terminie, nie później niż w ciągu 2 dni od 

chwili otrzymania wezwania, o którym mowa w § 4 lub daty sporządzenia Protokołu 

Przeglądu Gwarancyjnego. (tryb awaryjny). 

3.  W przypadku nie przystąpienia przez Gwaranta do usuwania ujawnionej wady w 

terminie określonym w ust. 2 lit. a), awaria zostanie usunięta przez Zamawiającego na 

koszt Gwaranta. 

4.  Usuniecie wad przez Gwaranta uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie 

strony Protokołu odbioru prac z usuwania wad. 

§ 6 

Komunikacja 

1.  Wszelka komunikacja pomiędzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej. 

2.  Komunikacja za pomocą telefaksu lub poczty elektronicznej (e-mail) będzie uważana za 

prowadzoną w formie pisemnej, o ile treść telefaksu lub e-mail zostanie niezwłocznie 

potwierdzona na piśmie, tj. poprzez nadanie w dniu wysłania telefaksu lub e-mail listu 

poleconego potwierdzającego treść telefaksu lub e-mail. Data otrzymania tak 

potwierdzonego telefaksu lub email będzie uważana za datę otrzymania pisma. 

3.  Nie odebranie albo odmowa odebrania listu poleconego lub innej korespondencji 

pisemnej będzie traktowane równoważnie z jego doręczeniem. 

4.  Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta należy wysyłać na adres: 

[adres Gwaranta, nr faksu, e-mail] 

5.  Wszelkie pisma skierowane do Zamawiającego należy wysyłać na adres: 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w 

Oławie 

ul. 3 Maja 30; 55-200 Oława 

tel. 71 303 95 21, fax. 71 303 95 33 

e-mail biuro@zwik.olawa.pl 

6.  O zmianach w danych teleadresowych, o których mowa w ust. 4 i 5 strony obowiązane 

są informować się niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod 

rygorem uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie 

doręczona. 

7.  Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub 

likwidacje powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

 

§ 7 



Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja odpowiednie przepisy Prawa,  

w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (odpowiednio Dz. U. z 2014 r., poz. 121 oraz Dz. U. z 2013 r., 

poz. 907 z późn. zmianami1058). 

2.  Integralną częścią niniejszej Karty Gwarancyjnej są Umowa oraz inne dokumenty 

będące integralną częścią Kontraktu, w zakresie, w jakim określają one przedmiot 

Kontraktu oraz wartość Umowy (łącznie z podatkiem od towarów i usług). 

3.  Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

4.  Niniejszą Kartę Gwarancyjną sporządzono w dwóch egzemplarzach na prawach 

oryginału, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 


