Załącznik nr 4
Projekt umowy

Umowa nr D/KGP/U/07/18
zawarta w dniu ….............................. w siedzibie Zamawiającego pomiędzy
Przedsiębiorstwem Komunalnym „KOMAX” Sp. z o.o., z siedzibą w Kęty przy ul. Mickiewicza 8, 32-650 Kęty,
wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000049640 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w
Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 549-000-13-56, REGON 071007834, kapitał
zakładowy w wysokości 2.754.000,00 zł,
zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
Krzysztof Michalski
- Prezes Zarządu
a …………………………........................ z siedzibą: ……………………………………………………
wpisaną do KRS nr …………………………..,
NIP …………………………., REGON …………………….,
zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:
……………………………………………………………
Przedmiot niniejszej umowy współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 5. Ochrona
Środowiska. Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR
w ramach projektu pn. „Rozbudowa PSZOK w Gminie Kęty dla obszaru sołectw: Bielany, Bulowice, Malec, Nowa
Wieś, Łęki i Witkowice”– budowa, rozbudowa, przebudowa punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
wraz z punktami napraw.
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu i przeniesienia własności
kontenera magazynowego o wymiarach i specyfice określonej w ust.2.
2. Kontener magazynowy, o których mowa w ust. 1, spełnia następujące parametry techniczno-użytkowe:
• wymiary min 6000x2350x2350 mm
• konstrukcja stalowa
• malowany i zamykany z podłogą rusztową
• odporny na działanie czynników atmosferycznych, chemicznych i biologicznych
3. Wraz z przedmiotem dostawy Wykonawca dostarczy w dniu odbioru dokument gwarancyjny (jeśli został
wystawiony przez producenta) oraz instrukcję obsługi w języku polskim (lub pełne tłumaczenie instrukcji), jeśli dla
danego wyrobu została wydana instrukcja obsługi.
4. Strony ustalają, że umieszczenie przez Zamawiającego na gładkich powierzchniach bocznych urządzenia objętych
dostawą oznakowania związanego z pozyskaniem środków na realizację projektów z funduszy europejskich nie
będzie powodować utraty uprawień gwarancyjnych.
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu przedmiot umowy do jego PSZOK przy ul. Kęckie Góry
Północne w Kętach, przy czym całość dostawy musi zostać zrealizowana do 4 tygodni od podpisania umowy.
2. Jako termin dostawy należy rozumieć dzień, w którym Wykonawca dostarczył przedmiot umowy (pełny zakres
dostawy) do miejsca odbioru i zachował gotowość do odbioru.
3. W ramach odbioru Zamawiający dokona sprawdzenia stanu technicznego przedmiotu dostawy oraz zgodności jego
parametrów techniczno-eksploatacyjnych z wymaganiami niniejszej umowy.
4. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony towar jest fabrycznie nowy, kompletny a także wolny od wad
materiałowych i konstrukcyjnych oraz gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.
5. W przypadku stwierdzenia wadliwości towaru Zamawiający zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę i uzgodnić
sposób przekazania towaru do reklamacji, przy czym w wypadku zasadności reklamacji koszt dostawy, naprawy
i odbioru ponaprawczego lub koszt dostarczenia towaru wolnego od wad poniesie Wykonawca.
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6. Po usunięciu wad towaru zgłoszonego do reklamacji Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym
Zamawiającego oraz uzgodnić z nim warunki ponownego odbioru towaru. Zapis niniejszy należy traktować
odpowiednio w przypadku uzgadniania terminu dostawy towaru wolnego od wad.
§3
1. Strony ustalają, że wartość przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy, wynosi łącznie
…………… zł netto, a z podatkiem od towarów i usług VAT: ………………. brutto.
2. W cenę umowną wliczono całkowity koszt transportu urządzenia do miejsca odbioru i uczestnictwa Wykonawcy
w czynnościach odbioru.
§4
1. Za przedmiot niniejszej umowy Wykonawca wystawi fakturę VAT ze szczegółowym wyspecyfikowaniem rodzaju
dostarczonego towaru, liczby oraz wartości. W treści faktury Wykonawca zobowiązany jest ponadto do powołania
się na numer niniejszej umowy.
2. Należność umowną Zamawiający ureguluje jednorazowo przelewem ze swojego konta w terminie 30 dni od daty
otrzymania faktury VAT. Zapłata dokonana będzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
3. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
4. Za zwłokę w zapłacie Wykonawca może żądać odsetek ustawowych.
§5
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić kary umowne
w następujących wypadkach i okolicznościach:
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % wartości brutto towaru niedostarczonego
w terminie wskazanym przez Zamawiającego za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 1 % wartości brutto nieodebranego towaru
za każdy rozpoczęty dzień zwłoki licząc od umówionego terminu przekazania towaru, jeśli Wykonawca
udostępnił go w umówionym miejscu i zachował gotowość do odbioru.
3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% ceny ofertowej brutto ustalonego w § 3
za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z uwagi na jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie
z przyczyn zależnych od Wykonawcy. Odstąpienie od umowy z uwagi na nienależyte wykonanie umowy lub
niewykonanie umowy może nastąpić w terminie 28 dni od daty pozyskania przez Zamawiającego informacji
o niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu umowy.
2. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić
odszkodowania uzupełniającego.
§6
1. Strony zobowiązują się do koordynowania i bieżącej kontroli właściwego wykonywania przedmiotu niniejszej
umowy.
2. Osobami wyznaczonymi do kontaktów i przekazywania wzajemnych uwag wynikających z realizacji niniejszej
umowy są:
1) Po stronie Zamawiającego: Dyrektor Techniczny Pan Tomasz Chowaniec, tel. 720 896 301,
2) Po stronie Wykonawcy: …………………………………………………………………………………
§7
1. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą polubownie
w drodze zastosowania przewidzianych prawem środków mediacji lub zapisu na sąd polubowny. O wyborze
sposobu rozstrzygnięcia sporu zadecyduje Zamawiający przekazując pisemną informację Wykonawcy.
3. W przypadku nie dojścia do porozumienia w drodze przewidzianej w ust.1 spory rozstrzygane będą przez Sąd
właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiającego.
§8
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, a w sprawach
proceduralnych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.
2. Do niniejszej umowy nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(t.j.: Dz.U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.), z uwagi na zapis art. 4 pkt 8 tej ustawy.
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§9
Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Zamawiający

Wykonawca

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

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

(podpis)

(podpis)
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