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UMOWA NR .../...-.../2018 

zawarta w dniu ......................... 2018 r. w Busku – Zdroju 

pomiędzy: 

Gminą Busko-Zdrój z siedzibą: ul. A. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój,  

NIP ………….., reprezentowaną przez: 

1.  Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój – Waldemara Sikorę 

przy kontrasygnacie 

2.  Skarbnika Miasta i Gminy Busko-Zdrój – Artura Tokarza 

zwanym w dalszej części umowy 

Zamawiającym a 

(nazwa .............................................................................................................. i adres podmiotu gospodarczego), 

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym we .................... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 

pod numerem KRS .................. , NIP ................. , REGON ..................... ,wysokość kapitału zakładowego .................... zł., 

reprezentowanym przez: 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, 

w rezultacie dokonania wyboru oferty w przetargu nieograniczonym, została zawarta umowa o 

następującej treści: 

§ 1 

1.  Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia nowych pojemników na odpady 

wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. 

2.  Przedmiotem dostawy są pojemniki nowe, zgodne z opisem przedmiotu zamówienia (znajdującym się 

w SIWZ) w ilości wskazanej w SIWZ 

§ 2 

1.  Realizacja zamówienia – do 25 września  2020 r., wg następującego harmonogramu: 

 Partia 1 – do 1 października 2018 r – dostawa wraz z montażem 7 szt. kompletów pojemników; 

 Partia 2 - W 2019 roku: dostawa 15 szt. kompletów pojemników;  

 Partia 3 - W 2020 roku: dostawa 15 szt. kompletów pojemników. 

Terminy dostaw pojemników w latach 2019 i 2020 będą wyznaczane na bieżąco z min. 30-dniowym 

wyprzedzeniem. 

2.  Zamówienie w ramach partii zrealizowane będzie jednorazowo, bez podziału na dostawy w różnych 

terminach. 

 

§ 3 

1.  Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na dostarczony przedmiot umowy w 

wysokości ……….. miesięcy (zgodnie ze złożoną ofertą). 

2.  Podstawę roszczeń gwarancyjnych stanowi faktura za dostarczony przedmiot umowy. 

3.  Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego dla danej 

partii. 

4. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad, usterek w przedmiocie umowy, nie wynikających 

z bieżącego lub niewłaściwego użytkowania, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o powstałych 

wadach, a Wykonawca zobowiązuje się w terminie 14 dni do ich bezwzględnego i bezpłatnego 

usunięcia. 
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§ 4 

1.  Strony ustalają wynagrodzenie umowne Wykonawcy, zgodnie z przyjętą ofertą, w wysokości brutto  

………………………..zł (słownie:…………………………………….. złotych), tj……………………..netto+………………VAT. 

2.  Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty niezbędne do 

poniesienia przez Wykonawcę z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności 

koszt wykonania (lub zakupu) pojemników oraz ich dostarczenia do Miejsca wskazanego przez 

Zamawiającego. 

3.  Wynagrodzenie płatne będzie po zrealizowaniu każdej partii dostawy. 

4.  Podstawę do wystawienia faktur stanowi protokół zdawczo - odbiorczy podpisany przez Strony, 

potwierdzający wywiązanie się Wykonawcy z obowiązków wynikających z § 1. 

5.  Należność wynikającą z faktury Zamawiający zobowiązany jest przelać na konto bankowe 

Wykonawcy w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury. W przypadku nieterminowej zapłaty 

Wykonawcy przysługiwać będą odsetki ustawowe liczone za każdy dzień zwłoki. 

6.  Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca wystawił fakturę bez jego podpisu. 

7.  Wykonawca może przenieść ewentualne wierzytelności wynikające z realizacji niniejszej umowy na 

osobę trzecią wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego. 

§ 5 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Strony zobowiązują się zapłacić kary 

umowne w następujących wypadkach i wysokościach: 

1.1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1.1.1.  W wysokości 10% wynagrodzenia umownego Wykonawcy określonego w § 4 ust.1, gdy 

Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca; 

1.1.2.  W wysokości 1% wynagrodzenia umownego Wykonawcy określonego w § 4 ust. 1, za 

zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy, licząc za każdy dzień zwłoki. 

1.2.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

1.2.1.  W wysokości 10% wartości umownej określonej w § 4 ust.1, w razie odstąpienia przez 

Wykonawcę od umowy w okolicznościach, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, z 

zastrzeżeniem, o którym mowa w § 6. 

2. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa powstałej szkody, Strony mogą 

dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 

§ 6 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1.2.  Niezwłoczne zgłaszanie Wykonawcy reklamacji w zakresie wad jakości dostarczonego 

przedmiotu umowy. 

1.3.  Niezwłoczne zgłaszanie Wykonawcy usterek występujących podczas użytkowania przedmiotu 

umowy. 

1.4.  Terminowe uregulowanie należności Wykonawcy określonej w § 4. 

2. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy: 

2.1. Terminowe dostarczenie przedmiotu umowy. 

2.2.  Niezwłoczne reagowanie na reklamacje zgłaszane przez Zamawiającego w zakresie wad 

przedmiotu umowy i powstałych usterek. 

2.3. Pełna odpowiedzialność za należyty transport i zabezpieczenie przedmiotu umowy. 

§ 7 

Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1.  Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1.1.  Dostarczone pojemniki nie odpowiadają ofercie Wykonawcy złożonej na etapie ubiegania się o 

udzielenie zamówienia publicznego 

1.2.  Zwłoka w oddaniu przedmiotu umowy wynosi więcej niż 10 dni. 
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2.  Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 

2.1.  Zamawiający odmawia dokonania odbioru bez podania uzasadnienia; 

2.2.  Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistniałej, uprzednio nieprzewidzianej, 

okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

§ 8 

1. Ze strony Zamawiającego nadzór nad realizacją postanowień umowy sprawować będzie 

……………………………. 

2. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy będzie 

………………………….. 

§ 9 

1.  Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod 

rygorem nieważności. 

2.  Strony zgodnie ustalają, iż zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

§ 10 

Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą 

polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez właściwy, dla 

siedziby Zamawiającego sąd. 

§ 11 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy - 

Prawo zamówień publicznych. 

§ 12 

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.  

 

 

WYKONAWCA         ZAMAWIAJĄCY 


