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Załącznik nr 5 do SIWZ 

    
WZÓR 

UMOWA nr………… 
zawarta w Giżycku  

 dnia .................................... 
 

 
pomiędzy: 
Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą przy ul. Nadbrzeżnej 15  
w Giżycku zwane dalej „Zamawiającym” 
reprezentowane przez: 

 ……………………………….. 

 ……………………………….. 
z jednej strony, a: 
 …………………………… 
z siedzibą w ................................. 
zarejestrowaną w KRS/ ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez  
.................................. pod numerem .......................................................... 
NIP .......................................................... 
REGON/PESEL .................................................. 
zwanym dalej „Wykonawcą” 
reprezentowanym przez: 

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

 ....................................................... 
z drugiej strony. 
Reprezentanci obu stron oświadczają, iż okazali sobie przy podpisywaniu niniejszej umowy 
dokumenty wskazujące ich tożsamość oraz dokumenty, z których wynika ich umocowanie do 
działania w imieniu reprezentowanych przez Nich Stron.  
 
 W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty wyboru oferty w trybie przetargu zgodnie  
z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 907 
ze zm.), została zawarta umowa następującej treści: 

 
§ 1 

 
1. Na podstawie oferty złożonej w dniu ................... w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia w przedmiocie zamówienia: dostawa łodzi ratowniczej o długości ……….. 
2. Wykonawca przyjmuje do wykonania realizację dostawy łodzi, o której mowa w ust. 1,  

o parametrach określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy oraz zgodnie ze 
złożoną ofertą. 

  
§ 2 

 
Termin realizacji przedmiotu umowy – od dnia podpisania umowy do …………………... 
 

§ 3 
 

1. Wykonawca oświadcza że łódź ratownicza, będącej przedmiotem niniejszej umowy nie 
jest prototypem łodzi. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy łodzi na miejsce wskazane przez 
zamawiającego, koszty sprawdzenia, ubezpieczenie w czasie transportu, itd. obciążają 
w całości wykonawcę. 
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3. Termin dostawy Wykonawca uzgodni z Zamawiającym, co najmniej na 5 dni przed 
datą odbioru łodzi.  

4. Podstawą dokonania odbioru będzie podpisanie protokołu odbioru podpisanym przez 
przedstawicieli obu stron, 

5. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze wad, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć 
przedmiot zamówienia wolny od wad w terminie 5 dni od dnia wykrycia wady.  

 
§ 4 

 
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenie wraz z przedmiotem zamówienia następujące 
dokumenty: 

1) sporządzonej w języku polskim instrukcji obsługi łodzi; 
2) sporządzona w języku polskim instrukcji obsługi zamontowanego wyposażenia; 
3) certyfikaty zgodności lub odpowiednio deklaracje zgodności, potwierdzające 

dokładnie oznaczonego produktu, będącego przedmiotem dostawy – znakiem 
zgodności CE; 

4) książka gwarancyjna; 
5) wykaz wyposażenia dodatkowego. 

 
§ 5 

 
1. Wykonawca udziela gwarancji na łodzi na okres …………….1 miesięcy. 
2. Wykonawca udziela gwarancji na elementy mechaniczne, w tym silnik na okres 

……………. 2miesięcy. 
3. Wykonawca udziela gwarancji na wyposażenie na okres ……………. 3miesięcy. 

 
§ 6 

 
1. W okresach gwarancji, o których mowa w § 5, Wykonawca zapewni 2 pełne bezpłatne 

przeglądy serwisowe w ciągu każdego roku trwania gwarancji,  
2. Zamawiający pokryje koszty materiałów eksploatacyjnych i elementów zużywalnych. 
3. Naprawy gwarancyjne będą wykonywane przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego 

lub w serwisie wskazanym przez Wykonawcę w zależności od potrzeb, z zastrzeżeniem, 
że jeśli serwis będzie znajdował się w odległości 30 km od siedziby zamawiającego 
Wykonawca pokryje koszt transportu łodzi do serwisu. 

 
§ 7 

 

1.  Zamawiający zobowiązuje się powiadomić Wykonawcę o awarii łodzi oraz ujawnionych 
usterkach w trakcie eksploatowania przedmiotu umowy telefonicznie lub faksem. 

2. W sytuacji powstania awarii bądź ujawnienia usterek łodzi Wykonawca dokona jej 
likwidacji-usunięcia niezwłocznie, nie później jak w ciągu ….4 godzin od jej zgłoszenia,  
o którym mowa w ust. 1. 

3. Strony ustalają, że maksymalny termin na usuniecie awarii/usterki wynosi 7 dni  
z zastrzeżeniem § 7 ust. 4 niniejszej umowy. 

4. Jeżeli usunięcie awarii nie jest możliwe w siedzibie Zamawiającego Wykonawca 
zobowiązany jest do dostarczenia zastępczej łodzi ratowniczej o podobnych 
parametrach technicznych z zachowaniem terminu określonego w ust. 3. 

 

                                                 
1
 Zostanie wpisany zgonie z okresem podanym w ofercie. 

2
 Zostanie wpisany zgonie z okresem podanym w ofercie. 

3
 Zostanie wpisany zgonie z okresem podanym w ofercie 

4
 Termin zgodnie z opisem w zależności od rodzaju łodzi 
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§ 8 
 
 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie w wysokości 

............................ zł  (słownie: 

...................................................................................................) netto,  z ...............% 
podatkiem VAT  w wysokości ...........................zł (słownie: 
.......................................................... ), ............zł brutto 
(słownie:.............................................) zgodnie z wynikiem postępowania z dnia 
.............................. 

2.  Wartość całkowita przedmiotu umowy ani ceny nie będą waloryzowane w okresie 
realizacji umowy 

3. .Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru końcowego podpisany bez 
zastrzeżeń przez przedstawicieli obu stron umowy.  

4. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury pisemne potwierdzenie przez 
podwykonawcę lub dalszemu podwykonawcy, których wierzytelność jest częścią 
składową wystawionej faktury o dokonaniu zapłaty na rzecz tego podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy. Potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kwot, które były 
należne podwykonawcy z tej faktury. Za dokonanie zapłaty przyjmuje się datę uznania 
rachunku podwykonawcy. 

5. W przypadku nie dostarczenia potwierdzenia, o którym mowa w ust. 74 Zamawiający  
w stosunku do płatności na rzecz podwykonawcy zastosowanie będą miały zapisy § 9 
niniejszej umowy.  

6. Zamawiający ma prawo potrącić z kwoty wynikającej z faktury końcowej naliczone kary 
umowne. 

7. Zakaz przelewu wierzytelności na rzecz podmiotu trzeciego bez pisemnej zgody 
Zamawiającego.  

 

§ 9 

1. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, dostawy w 

przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia.  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi.  

3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

4. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi wykonawcy zgłoszenie 

pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1. Zamawiający 

informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej 

informacji.  

5. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo  

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
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wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo  

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty.  

6. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.  

  

§ 10. 

1. Przekazanie wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę osobie trzeciej w całości 

lub części wymaga pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności 

2.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia, jest obowiązany,  

w terminie 7 dni od zawarcia umowy, do przedłożenia zamawiającemu kopi umowy  

z podwykonawcą/ dalszym podwykonawcą, przy czym podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy  

o podwykonawstwo.  

3. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny  

za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub 

pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania. 

4. Do zwarcia umów z dalszymi podwykonawcami zastosowanie mają zapisy dotyczące 

zawierania umów pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą.  

5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b PZP- w celu   

warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest zobowiązany udowodnić 

zamawiającemu, że inny proponowany podwykonawca, lub wykonawca samodzielnie 

spełnia je w stosunku nie mniejszym, niż wymagany w trakcie postępowania. 

6. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b PZP, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 

1PZP, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny 

podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

§ 11. 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, 

zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  

o powyższych okolicznościach. 

2. W przypadku określonym w ust. 1 wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i zawierać uzasadnienie. 

 

§ 12 

1. Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne: 
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a) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca -  

w wysokości 10 % wynagrodzenia, określonego w § 8; 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia należnej kary umownej z należności 

Wykonawcy. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy przez 

Zamawiającego z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca  

- w wysokości 10 % wynagrodzenia, określonego w § 8, z zastrzeżeniem art. 145 pzp. 

4. W przypadku zwłoki w zapłacie faktury Wykonawca może żądać od Zamawiającego 

odsetek ustawowych. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 

wysokości poniesionej szkody. 

 

§ 13 

W okresie realizacji robót i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego 

zawiadamiania Zamawiającego w terminie siedmiu dni od wystąpienia jednej z poniższych 

okoliczności o: 

1) zmianie siedziby firmy, 

2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę, 

3) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy, 

4) rozpoczęciu likwidacji firmy Wykonawcy. 

 

§ 14 

1. Wszelka korespondencja związana z realizacją umowy będzie kierowana pod adres: 

1) Zamawiającego: Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe; ul. Nadbrzeżna 15 
11 – 500 Giżycko, 

2) Wykonawcy: ………………………………………………….. 

2. Za skutecznie doręczoną uważa się wyłącznie korespondencję wysłaną listem poleconym, 

pocztą kurierską albo doręczoną bezpośrednio, pod adresy stron wymienione w ust. 1. 

3. Zmiany adresów, o których mowa w ust. 1, potwierdzone na piśmie przez drugą stronę nie 

stanowią zmiany Umowy. 

 

§ 15. 

1. Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego 

2.  5Wykonawcy składający wspólnie ofertę ponoszą solidarną odpowiedzialność za 

wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 

§ 16 

1. Wszelkie załączniki do niniejszej umowy stanowią integralną część umowy. 

                                                 
5
zapis zostanie umieszczony tylko w przypadku zawarcia umowy z wykonawcami, którzy złożą wspólnie ofertę 



6 

 

2. Załącznikami do niniejszej umowy są  

1) oferta Wykonawcy; 

2) opis łodzi 

1) ............................................................ 

 

§ 17 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy: 

a) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć pomimo 
zachowania należytej staranności; 

b) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zawieszenia realizacji przedmiotu 
umowy przez zamawiającego; 

c) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia przestojów i opóźnień 
zawinionych przez Zamawiającego; 

d) zamiany terminu realizacji umowy w przypadku działania siły wyższej (np. klęski 
żywiołowe, strajki), mającej bezpośredni wpływ na terminowość przedmiotu 
zamówienia; 

e) zmiany terminu na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, 
które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji przedmiotu 
umowy; 

f) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. 

g) Zmiany podwykonawców, pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże 
spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie 
postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy podwykonawca; 

h) w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT, z tym, że koszt wzrostu stawki VAT 
pokrywa Wykonawca. 

3. W przypadkach wystąpienia okoliczności określonych lit „b” – „e” strony ustalą nowe 

terminy realizacji, z tym, że minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy 

będzie okresowi przerwy lub postoju. 

 

§ 18 

W kwestiach nieunormowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy pzp i kc. 

§ 19 

Niniejsza umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po egzemplarzu 

dla każdej ze stron. 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 

 

 

 


