
-Projekt- 

 

U  M O W A 

 

 

zawarta w dniu ……………………………….. r. 

pomiędzy Powiatem Opolskim , 45 – 068 Opole, ul. 1 Maja 29 

                 ( NIP  754 -30-23-121) 

reprezentowanym przez  

………………………………………………… 

………………………………………………… 

zwanym dalej Zamawiającym 

 

a 

……………………………………………….. 

reprezentowanym przez 

………………………………………………. 

zwanym dalej Wykonawcą. 

 

zwanymi dalej łącznie „Stronami” 

 

§ 1 

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. „Dostawa  

i montaż agregatu prądotwórczego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Opolu,  

przy ul. 1 Maja 29 w Opole” w następującym zakresie: 

 

1) dostarczenia fabrycznie nowy agregat prądotwórczy spełniającego wymagania 

określone w pkt II zapytania ofertowego, 

2) dostawy wraz z rozładunkiem i posadowieniem agregatu prądotwórczego, 

3) wykonania drogi kablowej w tym materiał niezbędny do wykonania okablowania, 

4) montażu układu SZR (Samoczynne Załączenie Rezerwy),  

5) uzgodnieniem z Zakładem Energetycznym (przygotowanie pełnej dokumentacji 

wystąpienie z wnioskiem i uzgodnienia), 

6) uruchomienia dostarczonego agregatu prądotwórczego, 

7) dostarczenie paliwa na rozruch, 
8) przeszkolenia wyznaczonych pracowników Starostwa (bez limitu osób). 

– zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia ………………….. oraz  ofertą Wykonawcy, 

stanowiącymi załączniki nr 1 i 2 do niniejszej umowy. 

 

2. Karta techniczna agregatu jest załącznikiem nr 3 do Umowy 

 

§ 2 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia i uruchomienia Urządzenia w miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego, tj. : …………………………………………….. 

2. Protokół dostawy urządzenia zostanie podpisany przez niżej wyszczególnionych 

przedstawicieli obu stron w dniu jego dostawy dla Zamawiającego. 

3. Protokół uruchomienia Urządzenia zostanie podpisany przez niżej wyszczególnionych 

przedstawicieli obu Stron w dniu jego uruchomieniu i potwierdzeniu prawidłowego 

działania. 

4. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do podpisania protokołu dostawy Urządzenia 



oraz protokołu uruchomienia Urządzenia jest ………….. telefon kontaktowy: ……….., 

adres e-mail: ……………….. 

5. Osobą upoważnioną przez Wykonawcę do podpisania protokołu uruchomienia Urządzenia  

jest ………….. telefon kontaktowy: ……….., adres e-mail: ……………….. który jest 

również przedstawicielem Wykonawcy w zakresie dotyczącym realizacji niniejszej 

umowy. 

6. Od momentu podpisania protokołu uruchomienia Urządzenia przez Zamawiającego, 

Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za odebrane urządzenie. 

7. Urządzenie zostanie dostarczone Zamawiającemu w terminie do ………. na miejsce 

wyszczególnione w § 2 pkt 1. W przypadku wystąpienia czynników, które mogą wpłynąć 

na zmianę powyższego terminu zarówno z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego 

jak i Sprzedającego, odpowiednia Strona zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego 

powiadomienia o tym fakcie drugiej Strony.  

8. O planowanym terminie dostawy Sprzedający powiadomi Zamawiającego, na co najmniej 

5 dni przed planowaną dostawą w miejsce wskazane w §2 ust. 1., Zamawiający potwierdzi 

zaś gotowość do odbioru urządzenia i przygotowania miejsca dostawy. 

9. Sprzedający w trakcie  uruchomienia agregatu przeszkoli osoby wskazane przez 

Zamawiającego w zakresie obsługi Urządzenia.  

 

§ 3 

 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy  za przedmiot Umowy określony w § 1 

pkt 1 wynagrodzenie umowne w kwocie ………………………………zł netto (słownie: e 

………………………….1/100) + ………………% VAT, Wartość brutto z podatkiem 

VAT :  ………………………….zł (słownie:………………………………) 

2. Zamawiający oświadcza, że posiada zagwarantowane środki do sfinansowania zadania 

określonego w § 1 ust.1 i ureguluje należności z konta bankowego Powiatu Opolskiego w 

formie przelewu, w terminie 21 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury VAT, 

na konto bankowe Wykonawcy. 

3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu przedmiot umowy po uprzednim sprawdzeniu 

poprawności jego wykonania. 

4. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół uruchomienia Urządzenia podpisany przez 

obie strony umowy bez zastrzeżeń. 

5. Zamawiający  oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, posiada nr NIP i upoważnia 

Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu. 

 

§ 3 

 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania przedmiotu umowy, jeśli 

takie są wymagane, a użyte materiały do wykonania przedmiotu umowy będą posiadać 

atesty producenta i będą odpowiadać warunkom określonym w umowie. 

2. Prace montażowe należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

normami. 

3. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zabezpieczy dostawę niezbędnych 

materiałów i urządzeń oraz dokona uzgodnień technologicznych niezbędnych do 

wykonania przedmiotu umowy. 

4. W trakcie wykonywania robót Wykonawca zapewni ciągłość dotychczasowego 

funkcjonowania obiektu. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania porządku podczas prac montażowych agregatu 

prądotwórczego przestrzegania wszelkich zasad BHP i p.poż. 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu 

lub osobom trzecim powstałe w związku dostawą i montażem agregatu prądotwórczego.  



 

7. Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się w miejscu wykonywanych 

prac montażowych, naprawić na własny koszt wszystkie szkody, jak również wynikłe ze 

złego zabezpieczenia wykonywanych prac montażowych. 

8. Wykonawca na własny koszt zutylizuje materiały nie podlegające złomowaniu lub 

nienadające się do ponownego zabudowania. 

9. Wykonawca przekaże Zamawiającemu przedmiot umowy po uprzednim sprawdzeniu 

poprawności jego wykonania. 

10. Po zakończeniu swoich prac montażowych Wykonawca zobowiązany jest uporządkować 

teren na którym wykonywał prace montażowe na własny koszt. 

 

§ 4 

 

1. Na dostarczone Urządzenie opisane w § 1 pkt 1 Wykonawca udziela 36 miesięcy gwarancji 

na zasadach producenta, licząc od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu uruchomienia, 

lub do 3000 motogodzin w zależności co nastąpi pierwsze, określonych w karcie 

gwarancyjnej produktu. Karta Gwarancyjna jest załącznikiem nr 4 do niniejszej umowy. 

2. W dniu podpisania protokołu uruchomienia urządzenia, Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu instrukcję obsługi, schematy, karty katalogowe i kartę gwarancyjną. 

3. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień  

wynikających z gwarancji. 

4. W okresie gwarancji wszelkie wady przedmiotu umowy będą przez Wykonawcę bezpłatnie 

usuwane w terminie 14 dni od ich zgłoszenia, pod rygorem zapłaty kar przewidzianych  

w § 5 ust. 2 niniejszej umowy. 

5. Naprawa agregatu prądotwórczego nastąpi w siedzibie Zamawiającego. 

 

§ 5 

 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań      

umownych w formie kar umownych. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia  w wysokości 0,5 % wynagrodzenia 

umownego brutto, za każdy dzień zwłoki, 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji  

w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki, 

3) z tytułu odstąpienia od umowy lub jej części przez Zamawiającego z przyczyn 

zależnych od Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto  

lub jego części, 

4) za nie uporządkowanie terenu budowy 100 zł za każdy dzień opóźnienia, licząc od 

terminu wyznaczonego przez Zamawiającego. 

4. Maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia 

umownego brutto. 

5. Zamawiający wezwie Wykonawcę do zapłaty kar umownych dodatkowym wezwaniem. W 

przypadku naliczenia kar umownych w wykonaniu umowy Zamawiający zastrzega sobie 

prawo potrącenia tych kar z faktury za wykonanie umowy. 

6. Termin zapłaty kary umownej w okresie gwarancji oraz rękojmi wynosi 7 (siedem) dni od 

daty doręczenia zawiadomienia o obciążeniu karą umowną. 

7. Uiszczanie powyższych kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizowania 

obowiązków określonych niniejszą Umową. 

8. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w 

przypadku, gdy szkoda przekracza wartość kar umownych. 

 



§ 6 

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy będą dokonywane w formie obustronnie podpisanych 

aneksów, pod rygorem nieważności. 

§ 7 

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 

 

§ 8 

 

Wierzytelności objęte niniejszą umową nie mogą być przedmiotem przelewu        

wierzytelności, o którym mowa w § 509 i następnych Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 9 

 

Ewentualne spory będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny  w Opolu. 

 

§ 10 

 

Umowę niniejszą sporządzono w 2 ( dwóch ) jednobrzmiących egzemplarzach po 1 

egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

 

 

Wykonawca                                                                     Zamawiający 

 

 


