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UMOWA  nr…………. 

W dniu ..................  2022 r. w Ozimku, pomiędzy: 
Gminą Ozimek  z siedzibą w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku,  
ul. Ks. J. Dzierżona 4b, 46-040 Ozimek, NIP: NIP: 99103251175, reprezentowaną przez : 
Mirosława Wieszołka  -  Burmistrza  Ozimka,  

zwanym dalej „Zamawiającym”  

a 
 (nazwa i adres podmiotu gospodarczego) 
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez właściciela, upełnomocnionego 
(ych) przedstawiciela (i) - (niepotrzebne skreślić): 
1  ............................................................................................  
2  ............................................................................................  
w rezultacie dokonania wyboru oferty w zapytaniu ofertowym, została zawarta umowa o następującej 

treści: 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa, montaż i uruchomienie nowego zautomatyzowanego urządzenia do 
zbiórki opakowań po napojach PET z możliwością zgniatania. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do kompleksowego wykonania i oddania przedmiotu umowy zgodnie z 
obowiązującymi normami, przepisami branżowymi i standardami oraz wytycznymi Zamawiającego w 
zakresie przeznaczenia przedmiotu umowy, parametrów technicznych, użytkowych i funkcjonalnych, a 
Zamawiający zobowiązuje się dokonać odbioru przedmiotu umowy zgodnie z niniejszą umową i zapłacić 
wynagrodzenie ustalone w umowie. 

3. Automat ma spełniać następujące parametry: 
3.1. urządzenie wolnostojące, przystosowane do pracy w warunkach zewnętrznych w zakresie 

temperatur -20oC - 45oC, 
3.2. pojemność: 

a) min. 400l na butelki PET 
3.3. łatwy w obsłudze dla klientów, 
3.4. moduł rozpoznawania kształtu i akceptowania opakowań, 
3.5. czytnik kodów kreskowych, 
3.6. instrukcja obsługi poprzez wyświetlacz dotykowy w języku polskim, 
3.7. druk bonów (bony promocyjne lub kupony), 
3.8. możliwość zgniatania, 
3.9. komputerowa diagnostyka i ostrzeżenie przed uszkodzeniami, 
3.10. sygnalizacja rozpoczęcia i zakończenia procesu przyjmowania opakowań, 
3.11. napięcie zasilania 230 V, 
3.12. napięcie wewnętrzne 24 V. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dodatkowych świadczeń składających się na przedmiot 
zamówienia, tj. 

4.1. dostarczenia i zamontowania urządzenia we wskazanym przez Zamawiającego miejscu (, 
zgodnie z zaleceniami producenta, 

4.2. przyłączenia urządzenia do sieci elektroenergetycznej , 
4.3. przeprowadzenia w dniu dostawy min. 2 godzinnego szkolenia u Zamawiającego w zakresie 

funkcji, wydajności, aspektów technicznych niezbędnych do zapewnienia funkcjonowania i 
działania automatu, 

4.4. udzielenia gwarancji i rękojmi na okres 24 miesięcy od daty odbioru urządzenia i gwarantuje 
poprawne działanie urządzenia oraz systemu zdalnego zarządzania przez cały okres gwarancji, 

5. Do dnia odbioru dostawy i montażu urządzenia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 



Zamawiającemu następującą dokumentację w języku polskim obejmującą: 
5.1. książkę serwisową, 
5.2. instrukcję obsługi, wraz ze wszystkimi niezbędnymi do prawidłowej eksploatacji przez 

Zamawiającego automatu - 1 komplet. 
6. Dostarczenie dokumentów, o których mowa w ust. 5, jest warunkiem dokonania przez Zamawiającego 

odbioru przedmiotu umowy. Dokumenty te muszą być sporządzone w języku polskim. 
7. Przedmiot umowy ma być wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, nie może toczyć się żadne 

postępowanie, którego przedmiotem jest dostarczany butelkomat, nie może stanowić on również 
przedmiotu zabezpieczenia. 

8. Przeniesienie przez Wykonawcę jakichkolwiek praw związanych z wykonywaniem umowy bez pisemnej 
zgody Zamawiającego na osobę trzecią jest nieważne. 

9. Wykonawca będzie ponosić odpowiedzialność wobec Zamawiającego za jakość i terminowość 
wykonywania umowy oraz za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewykonania lub niewłaściwego 
wykonania umowy. 

§ 2 
Prawa i obowiązki stron 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy terminowo, z najwyższą starannością 
wymaganą od profesjonalisty, w sposób kompletny i należyty, zgodnie z jego przeznaczeniem 
określonym w niniejszej umowie i załącznikach do niej, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego w 
sposób pozbawiony jakichkolwiek wad i usterek. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu przy odbiorze wszelkiej dokumentacji 
związanej z realizacją Przedmiotu umowy, w tym dokumentacji niezbędnej do właściwego korzystania 
przez Zamawiającego z przedmiotu umowy w szczególności dokumentację techniczną, instrukcje obsługi 
w języku polskim, certyfikat CE, atesty, deklaracje zgodności oraz inne wymagane prawem dokumenty. 

3. Dostawca zobowiązuje się ponadto do: 
3.1. Wytworzenia, transportu i instalacji (montażu) przedmiotu umowy w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego, 
3.2. Prowadzenia montażu urządzenia w sposób nie powodujący utrudnień lub zakłóceń, 
3.3. Zapewnienia wszelkich niezbędnych maszyn i urządzeń do właściwej realizacji montażu. 
3.4. Niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o zauważalnych nieprawidłowościach, które 

jego zdaniem mogą mieć niekorzystny wpływ na wymagania jakościowe i terminowość 
wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić 
Zamawiającego o przeszkodach uniemożliwiających prawidłowe wykonanie umowy. 

4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania jakiegokolwiek obowiązku po stronie Wykonawcy, 
Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę kosztami wykonania powyższych obowiązków przez inny 
podmiot działający na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

5. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania terminowej płatności za wykonanie przedmiotu umowy 
przez 
Wykonawcę, zgodnie z prawidłowo wystawioną fakturą. 

6. Zamawiający zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą w celu pełnego umożliwienia mu wykonania 
przedmiotu umowy. 

§ 3 
Termin realizacji 

1. Przedmiot umowy będzie realizowany: 
1.1. W zakresie dostawy i montażu w terminie do ... (30 dni licząc od dnia podpisania umowy); 

2. Za wykonanie umowy w zakresie dostawy i montażu uznaje się odebranie przez Zamawiającego 
przedmiotu umowy na podstawie protokołu odbioru bez uwag. 

3. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego pisemnie o gotowości do dostawy 
przedmiotu umowy, z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem i uzgodnić termin z Zamawiającym. 

4. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo dostarczonego przedmiotu umowy, aż do momentu jego 
protokolarnego przekazania Zamawiającemu. 

5. Zamawiający odmówi dokonania odbioru przedmiotu umowy w zakresie dostawy i montażu w 
szczególności w takiej sytuacji, gdy przedmiot umowy nie będzie odpowiadał wymaganiom określonym 
w zapytaniu ofertowym. 

6. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 5 Wykonawca zobowiązany jest w 
terminie 3 dni od odmowy dokonania odbioru do usunięcia wad, usterek bądź innych uchybień 
przedmiotu umowy, tak aby odpowiadał określonym wymaganiom. 

7. Własność przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego z momentem dokonania odbioru 
przedmiotu dostawy bez uwag. 



8. Termin, o którym mowa z ust. 1 , pkt. 1.1 jest terminem ostatecznym na dostawę przedmiotu umowy i 
nie podlega wydłużeniu. 

9. Za wykonanie umowy w zakresie obsługi uznaje się odebranie przez Zamawiającego przedmiotu umowy 
na podstawie miesięcznego protokołu odbioru świadczonej usługi, wystawianego po przepracowanym 
miesiącu. 

§ 4 
Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają łączne wynagrodzenie brutto w wysokości  ........  zł 
(słownie: ................... , na które składa się wynagrodzenie za: 

1.1. dostawę i montaż wynagrodzenia w wysokości zł, 
2. Wynagrodzenie brutto za dostawę i montaż urządzenia, o którym mowa w ust. 1, pkt. 1.1. zawiera w 

szczególności: 
2.1. Koszt zakupu, dostawy i montażu urządzenia za miejscu wskazanym przez Zamawiającego, 
2.2. Koszt przeszkolenia w zakresie obsługi, 
2.3. Koszt udzielonej gwarancji i rękojmi, 
2.4. Pozostałe koszty nieujęte powyżej, a niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, 
2.5. Koszt uzyskania niezbędnych dokumentów i świadectw przez Wykonawcę jeżeli są wymagane 

przepisami prawa, 
2.6. Koszt niezbędnych licencji oprogramowania oraz dwuletniego abonamentu, 
2.7. Okresowe przeglądy gwarancyjne, które odbywać się będą u Zamawiającego na koszt 

Wykonawcy przez cały okres gwarancji. 
3. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT. 
4. Podstawę wystawienia przez Wykonawcę faktury za dostawę i montaż urządzenia stanowić będzie 

protokół odbioru końcowego bez wad, o którym mowa w § 3 ust. 2. 
5. Podstawę wystawienia przez Wykonawcę miesięcznej faktury za obsługę stanowić będzie protokół 

odbioru , o którym mowa w § 3 ust. 9. 
6. Płatność zostanie dokonana przelewem na wskazany na fakturze rachunek bankowy w terminie 30 dni 

od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. 
7. Wykonawca nie może dokonać cesji żadnych praw i roszczeń lub przeniesienia obowiązków wynikających 

z umowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

§ 5 
Kary umowne 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 
1.1. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w zakresie dostawy i montażu powstałą z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 
ust. 1 niniejszej umowy, 

1.2. z tytułu niewykonania umowy przez Wykonawcę, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w 
wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, 

1.3. z tytułu odstąpienia od umowy w całości lub w części przez Zamawiającego, z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy - w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 
niniejszej umowy, 

1.4. za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w zakresie obsługi urządzenia - w wysokości 1 
000,00 zł za każde stwierdzone uchybienie.. 

2. Zapłacenie przez Wykonawcę kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązków określonych w 
przedmiocie umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potracenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. 

§ 6 
Warunki gwarancji i rękojmi 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy gwarancji i rękojmi, której okres zaczyna biec 
w dniu 
dokonania odbioru bez uwag i wynosi miesięcy. 

2. Wykonawca dokona naprawy gwarancyjnej lub wynikającej z udzielonej rękojmi w terminie 4 dni 
kalendarzowych od zawiadomienia go o wadzie. 

3. Jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonanie naprawy gwarancyjnej jest w tym czasie niemożliwe, strony w 
drodze pisemnego uzgodnienia ustalą inny termin dokonania naprawy, jednak nie dłuższy niż 30 dni 
kalendarzowych. 

4. Naprawa gwarancyjna odbywać się będzie w zależności od możliwości technicznych usunięcia wady u 



Zamawiającego, a jeżeli usuniecie wady w tym miejscu nie jest możliwe, Wykonawca na własny koszt 
zabierze za pokwitowaniem rzecz wadliwą i usunie wadę w innym miejscu oraz dokona zainstalowania 
naprawionego elementu i sprawdzenia prawidłowości działania. 

5. Wszelkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi, w tym ewentualne koszty transportu w obie 
strony, ponosi Wykonawca. 

6. W przypadku, gdy wada jest nieusuwalna Wykonawca w terminie przewidzianym dla naprawy 
gwarancyjnej, wymieni rzecz wadliwą na rzecz nową, wolna od wad. 

7. Upływ gwarancji, rękojmi nie zwalnia Wykonawcy od wykonania obowiązków z tytułu gwarancji, rękojmi 
jeżeli wada powstała w okresie gwarancji i rękojmi, a Zamawiający zawiadomi go o wadzie w okresie 
gwarancji. 

8. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń lub nieprawidłowości działania przedmiotu umowy wynikających z 
uszkodzeń mechanicznych spowodowanych działaniem zewnętrznym lub powstałych z winy 
Zamawiającego. 

9. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji mogą być wykonywane niezależnie od uprawnień z tytułu 
rękojmi. 

10. Okresowe przeglądy gwarancyjne odbywać się będą u Zamawiającego przez cały okres gwarancji. 
Częstotliwość wykonywania przeglądów gwarancyjnych zgodna z zaleceniami producenta i instrukcją 
obsługi - nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy. Wykonawca może wskazać inny autoryzowany podmiot, 
który będzie wykonywać przeglądy w jego imieniu. Rozliczenie dotyczące takiej sytuacji nie będzie 
obciążać Zamawiającego. Wykonawca ponosi koszty robocizny i dojazdów a Zamawiający koszty 
materiałów eksploatacyjnych. 

§ 7 
Osoby do kontaktu 

1. Strony wyznaczają następujące osoby do kontaktu: 
1.1. Ze strony Zamawiającego: Barbara Durkalec- Sekretarz Gminy Ozimek, tel. 77 46 22 837. 

2. Ze strony Wykonawcy: ..................................  

§ 8 
Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 
1.1. Wykonawca nie dostarczył przedmiotu umowy w terminie określonym w § 3, ust. 1 pkt. 1.1. niniejszej 

umowy; 
1.2. Wykonawca realizuje obsługę urządzenia przewidzianą niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą 

umową; 
1.3. Zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy; 
1.4. Zostanie wydany przez komornika nakaz zajęcia składników majątku Wykonawcy; 
1.5. Zamawiający ujawni, że roboty są wykonywane przez niezgłoszonych podwykonawców. 

2. Odstąpienie nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowań i kar umownych. 
3. Zamawiający może skorzystać z prawa od odstąpienia od umowy w terminie 30 liczonych od dnia wystąpienia 

okoliczności stanowiących podstawę do odstąpienia od umowy. 

§ 9 
Postanowienia ogólne 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej i muszą być 
akceptowane przez obydwie Strony umowy. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu 
Cywilnego oraz innych ustaw. 

3. Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy Strony zobowiązują się przede wszystkim załatwić 
polubownie, a nie dające się usunąć wątpliwości poddać pod rozstrzygnięcie właściwego dla Zamawiającego sądu 
powszechnego. 

4. Niniejsza umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze 
otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca. 

 

Z A M A W I A J Ą C Y: 
 

W Y K O N A W C A: 


