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                                                                                                                                               Załącznik  nr 3 do 

zapytania ofertowego 

– WZÓR UMOWY – 

                                                                                                                                                

 

UMOWA Nr  ....................... 

 

zawarta w dniu ....................2017 r. pomiędzy: 

 

Zakładem Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą w Ustce, przy ul. Wiejskiej 7, NIP 839-10-36-755, 

reprezentowanym przez: 

Prezesa  Zarządu  -  Grzegorza Nosewicza  

zwanym dalej Zamawiającym, 

 

 

a ................................................................................ z siedzibą w .................................., zarejestrowanym w 

……………………………….. pod nr …………………………… NIP .................................... reprezentowanym przez:  

……………………………     -  …………………………….. 

zwanym w dalszej części „Wykonawcą”, 

 

 

  

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do złożenia oferty w trybie rozeznania 

cenowego w wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na podstawie art. 4 

pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na sukcesywną dostawę fabrycznie nowych pojemników na odpady. 

Zamawiający zleca Wykonawcy realizację zamówienia o następującej treści, zgodnego w treści ze złożoną przez 

Wykonawcę ofertą z dnia………………..: 

 

§ 1. 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem zamówienia  jest sukcesywna dostawa fabrycznie nowych pojemników na odpady: l-120 zielony 

20 szt., l-120 żółty 60 szt., l-120 niebieski 20 szt., l-120 brązowy 30 szt., l-120 szary 60 szt., l-240 żółty 30 

szt., l-240 niebieski 10 szt., l-240 brązowy 20 szt., l-240 szary 40 szt., l-1100 szary 30 szt., l-1100 żółty 10 

szt., l-1100 niebieski 10 szt. do siedziby Zamawiającego mieszczącej się  w Ustce przy ul. Wiejskiej 7. Dostawa i 

rozładunek odbywać się będzie na koszt Wykonawcy. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  zawiera załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Szczegółowy opis 

techniczny, stanowiący integralną część niniejszej umowy. 

3. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobligowany będzie do dostarczenia pojemników zgodnie z Opisem 

przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 2 do siedziby  Zamawiającego w Ustce ul. Wiejska 7. 
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§ 2. 

Termin realizacji 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie: sukcesywnie według potrzeb 

Zamawiającego od dnia podpisania umowy do 31.12.2017 r., z tym zastrzeżeniem,  iż  I transza 

dostawy tj. l-120 zielony 10 szt., l-120 żółty 20 szt., l-120 niebieski 10 szt., l-120 brązowy 10 szt., l-120 

szary 20 szt., l-240 żółty 10 szt., l-240 niebieski 5 szt., l-240 brązowy 10 szt., l-240 szary 10 szt., l-

1100 szary 10 szt., l-1100 żółty 5 szt., l-1100 niebieski 5 szt. odbędzie  się w terminie do 14 dni od dnia 

podpisania umowy. Pozostała część dostawy tj. II transza w ilości  nie mniejszej niż 100 szt. będzie zrealizowana do 

30.09.2017, a III transza dostawy w ilości około 100 szt. do 31.12.2017.  Dostawy II i III transzy odbędą się 

maksymalnie do 7 dni od momentu złożenia zamówienia przez Zamawiającego na adres mailowy wskazany przez 

Wykonawcę.  

§ 3. 

Dostawa przedmiotu umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia do Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. ,  

w Ustce, przy ul. Wiejskiej 7  w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8. 00 do 14. 00, na własny  

koszt, maksymalnie w terminie 7 dni od momentu złożenia zamówienia przez Zamawiającego na adres mailowy 

wskazany przez Wykonawcę. 

2. O faktycznym terminie realizacji zamówienia - dostawy, Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego 

telefonicznie z dwudniowym wyprzedzeniem. 

3. Odbioru jakościowego i ilościowego przedmiotu umowy dokonają przedstawiciele stron w siedzibie 

Zamawiającego. Dowodem zrealizowania dostawy będzie pisemne potwierdzenie przyjęcia przedmiotu umowy 

(protokół odbioru) przez upoważnionego pracownika Zamawiającego, o którym mowa w ust. 8, dokonującego 

odbioru dostawy po sprawdzeniu ilości i jakości towaru. 

4. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi po dostarczeniu pojemników zgodnie z „Opisem przedmiotu zamówienia”, 

stanowiącymi załączniki do umowy, bez wad. 

5. W przypadku stwierdzenia braków lub wad w dostarczanym przedmiocie umowy Zamawiający zastrzega sobie 

prawo żądania do wydania przez Wykonawcę przedmiotu umowy bez wad. 

6. W przypadku dostawy pojemników  niezgodnych z opisem przedmiotu umowy zawartym w „Szczegółowym 

opisie technicznym”, Zamawiającemu przysługuje prawo do odmowy ich przyjęcia. 

7. Datą wykonania przedmiotu umowy (danej dostawy)  jest data odbioru bez wad. 

8. Za realizację przedmiotu umowy odpowiedzialne są następujące osoby: 

1) ze strony Zamawiającego: ……………………………………………………. 

2) ze strony Wykonawcy: ………………………………………………………… 
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§ 4. 

Cena przedmiotu umowy, wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 Zabawiający zapłaci na rzecz Wykonawcy, cenę łączną w 

wysokości : 

netto: …………………………………….. zł + VAT ….. % tj. ………………………. zł 

brutto: ……………………………………. zł 

(słownie brutto: ………………………………………………………………………………………………………………………) 

zgodnie z Formularzem oferty złożonym przez Wykonawcę na etapie zapytania  cenowego, w tym: 

Cena jednostkowa  1 szt. pojemnika l-120 zielony 

netto: .................................. zł + podatek VAT .......% tj. .......................... zł 

brutto: ……………………………… zł 

Cena jednostkowa  1 szt. pojemnika l-120 żółty 

netto: .................................. zł + podatek VAT .......% tj. .......................... zł 

brutto: ……………………………… zł 

Cena jednostkowa  1 szt. pojemnika l-120 niebieski 

netto: .................................. zł + podatek VAT .......% tj. .......................... zł 

brutto: ……………………………… zł 

Cena jednostkowa  1 szt. pojemnika l-120 brązowy 

netto: .................................. zł + podatek VAT .......% tj. .......................... zł 

brutto: ……………………………… zł 

Cena jednostkowa  1 szt. pojemnika l-120 szary 

netto: .................................. zł + podatek VAT .......% tj. .......................... zł 

brutto: ……………………………… zł 

Cena jednostkowa  1 szt. pojemnika l-240 żółty 

netto: .................................. zł + podatek VAT .......% tj. .......................... zł 

brutto: ……………………………… zł 

Cena jednostkowa  1 szt. pojemnika l-240 niebieski 

netto: .................................. zł + podatek VAT .......% tj. .......................... zł 

brutto: ……………………………… zł 

Cena jednostkowa  1 szt. pojemnika l-240 brązowy 

netto: .................................. zł + podatek VAT .......% tj. .......................... zł 

brutto: ……………………………… zł 



 

4/6 

Cena jednostkowa  1 szt. pojemnika l-240 szary 

netto: .................................. zł + podatek VAT .......% tj. .......................... zł 

brutto: ……………………………… zł 

Cena jednostkowa  1 szt. pojemnika l-1100 żółty 

netto: .................................. zł + podatek VAT .......% tj. .......................... zł 

brutto: ……………………………… zł 

Cena jednostkowa  1 szt. pojemnika l-1100 niebieski 

netto: .................................. zł + podatek VAT .......% tj. .......................... zł 

brutto: ……………………………… zł 

Cena jednostkowa  1 szt. pojemnika l-1100 szary 

netto: .................................. zł + podatek VAT .......% tj. .......................... zł 

brutto: ……………………………… zł 

2. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, 

bez których  wykonanie przedmiotu zamówienia byłoby niemożliwe, w tym koszty ich transportu oraz podatek 

VAT. 

3. Za realizację przedmiotu umowy Wykonawca każdorazowo po wykonaniu dostawy  wystawi fakturę VAT na 

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., 76-270 Ustka, ul. Wiejska 7, NIP 839-10-36-755. Podstawą wystawienia 

faktury będzie podpisane przez osoby uprawnione, o których mowa w § 3 ust. 8, pisemne potwierdzenie przyjęcia 

przedmiotu umowy. 

4. Faktura płatna będzie przelewem z konta Zamawiającego na rachunek Wykonawcy podany na fakturze w 

terminie 30 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego. 

 

§ 5. 

Gwarancja jakości 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na dostarczone pojemniki  na okres 24 miesięcy. 

2. Gwarancja, o której mowa w ust. 1 obejmuje cały przedmiot dostawy i liczy się od daty odbioru przedmiotu 

umowy bez wad. 

3. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do naprawy rzeczy w terminie nie dłuższym niż 14 dni 

kalendarzowych od dnia zgłoszenia Wykonawcy przez Zamawiającego wady w rzeczy, stanowiącej przedmiot 

umowy. Zgłoszenia dokonywane będą pocztą elektroniczną lub faksem. 

4. W przypadku gdy Wykonawca nie wypełni warunków gwarancji lub wypełni je w sposób nienależyty, 

Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad w drodze naprawy na ryzyko i koszt Wykonawcy, zachowując przy 

tym inne  uprawnienia przysługujące mu na podstawie niniejszej umowy. 

4. Niezależnie od gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia z rękojmi przez okres 24 miesięcy na 

zasadach określonych w kodeksie cywilnym.  
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§ 6. 

Zwłoka i kary umowne 

1. Strony postanawiają, że podstawową formą odszkodowania są kary umowne. 

2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany będzie 

do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w wysokościach: 

1) w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy (danej partii dostawy ) w stosunku do terminu określonego 

w § 2, kara dotyczy każdej partii (transzy) dostawy odrębnie  ; 

2) w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, w 

przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy lub jej rozwiązania z powodu okoliczności, za które odpowiada 

Wykonawca. 

3. Kary umowne są niezależne od poniesionej szkody. 

4. Kary, o których mowa w ust. 2 Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy 

przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia doręczenia mu żądania Zamawiającego zapłaty takiej 

kary umownej. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar. 

6. Kary umowne, o których mowa w ust. 2, mogą zostać potrącane przez Zamawiającego z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy. 

7. Zapłacenie kary umownej za zwłokę nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji dostawy  jak również z 

żadnych innych zobowiązań umownych. 

§ 7. 

Odstąpienie od umowy 

1. Niezrealizowanie przedmiotu umowy w okresie dłuższym niż 14 dni od terminu określonego w § 2 stanowi 

podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w terminie 21 

dni od daty wystąpienia zdarzenia stanowiącego podstawę odstąpienia i naliczenia kary umownej w wysokości 

określonej w § 6 ust. 2  niniejszej umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy i naliczeniu kary umownej 

winno być przekazane listem poleconym. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca i Zamawiający przedłożą szczegółowe zestawienie swoich 

roszczeń, aby umożliwić zawarcie polubownego porozumienia. 

3. W razie zaistnienia 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 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku wykonawcy 

przysługuje wynagrodzenie z tytułu wykonania części umowy. 

4. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie. 

Strony winny dążyć do określenia sposobu wzajemnych rozliczeń wraz z pokryciem wszystkich kosztów jakie 

poniosła strona nie odpowiadająca za odstąpienie od umowy.  
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§ 8 

Rozwiązanie sporów 

1. Wykonawca i Zamawiający oświadczają, że dołożą wszelkich starań, aby ewentualne spory, jakie mogą 

powstać przy realizacji niniejszej umowy były rozwiązywane polubownie poprzez bezpośrednie negocjacje. 

2. Spory między stronami mogące zaistnieć na tle stosowania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd 

powszechny  właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 

 

§ 9. 

Postanowienia końcowe 

1. Umowa wiąże strony z dniem jej podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

3. Wszystkie wymienione załączniki stanowią integralną część umowy. 

4. Umowę sporządzono w języku polskim w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 

Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

5. wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają  formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

                WYKONAWCA                                                                                         ZAMAWIAJĄCY 

 


