UMOWA Nr D/M8/U/18/20
zawarta w dniu ……………………. w Kętach 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, reprezentowanym przez:
Krzysztof Michalski - Prezes Zarządu zwanym dalej „Zamawiającym
a
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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 Miasta Kęty z dzielnicą Kęty
Podlesie”, – budowa, rozbudowa, przebudowa punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z
punktami napraw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014
– 2020, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami –
SPR
Strony zgodnie postanawiają co następuje:
1.

2.

§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż 1 sztuki kasetonu
informacyjnego o wymiarach 120 cm x 200 cm i o grubości co najmniej 3 mm, mocowanego na stałe
do ściany budynku, wykonanego na płycie z dibond z nadrukiem pełno barwnym UV, zabezpieczonym
przed działaniem czynników atmosferycznych na okres min. 3 lat od daty montażu, o treści ustalonej przez
Zamawiającego (zgodnie z załącznikiem nr 1 do Umowy).
Integralną częścią niniejszej umowy stanowi treść kasetonu informacyjnego.

4.

§2
Wykonawca zobowiązuje się do zaprojektowania i wykonania oraz do dostarczenia Zamawiającemu
1 sztuki kasetonu informacyjnego stosownym transportem wraz z montażem w miejscu i terminie
wskazanym w ust. 2.
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia i montażu kasetonu, o której mowa w §1, w terminie do 21
dni od daty podpisania umowy, tj. do dnia …………………. na wskazanym terenie Przedsiębiorstwa
Komunalnego KOMAX Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 8 w Kętach.
Wykonawca zobowiązuje się do odpowiedniego opakowania, zabezpieczenia na czas transportu oraz
należytego montażu kasetonu na terenie Zakładu.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszystkich czynności będących przedmiotem umowy
w sposób zgodny z aktualnymi zasadami wiedzy technicznej oraz wszelkich obowiązujących w tym
zakresie przepisami prawa.
§3
Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za cały należycie wykonany przedmiot umowy
w kwocie: ………….. zł brutto (słownie złotych: ……………………………………….). Kwota
wynagrodzenia wyczerpuje w całości roszczenie Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej Umowy
i obejmuje koszt: projektu, materiałów, wykonania, opakowania, transportu, wyładunku w miejscu
wskazanym w §2 ust.2 oraz montażu.
Podstawą do wystawienia faktury obejmującej wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy stanowi
podpisany protokół odbioru, o którym mowa w §4 ust. 1 Umowy.
Zapłata nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie
do 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego w formie papierowej.
Termin zapłaty uważa się za zachowany z chwilą obciążenia rachunku Zamawiającego.

1.

§4
Zamawiający dokona odbioru zamontowanego kasetonu pod względem zgodności z zamówieniem
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w terminie do 3 dni od daty jego dostarczenia do miejsca o którym mowa w §2 ust. 2 Umowy lub zgłosi
w tym terminie stwierdzone wady w wykonaniu przedmiotu. Odbiór kasetonu nastąpi na podstawie
sporządzonego przez strony protokołu odbioru.
Wady przedmiotu umowy stwierdzone po terminie wskazanym w ust. 1 Zamawiający zgłosi niezwłocznie
po ich wykryciu.
W przypadku stwierdzenia wad kasetonu informacyjnego, Wykonawca zobowiązany jest do ich zbadania
i w przypadku potwierdzenia zarzutów, do uzupełnienia lub wymiany reklamowanego kasetonu na wolny
od wad w terminie do 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wadach.
§5
W przypadku naruszenia postanowień niniejszej umowy Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy
kary umowne zgodnie z poniższymi zasadami:
a. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości
10% kwoty brutto, o której mowa w §3 ust. 1 niniejszej umowy w razie niewykonania umowy.
b. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości
10% kwoty brutto, o której mowa w §3 ust. 1 niniejszej umowy w razie nienależytego wykonania
umowy z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu.
c. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości
10% kwoty wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §3 ust. 1 niniejszej umowy za
każdy dzień opóźnienia w realizacji zobowiązania, o którym mowa w §2 ust. 2 niniejszej umowy.
Kara umowna nie może przekraczać 30% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w
§3 ust. 1 niniejszej umowy. W przypadku gdy kara umowna osiągnie wartość 30% wynagrodzenia
umownego brutto,
o którym mowa w §3 ust. 1 niniejszej umowy Zamawiający
zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.
W przypadku gdy szkoda przekraczać będzie wartość zastrzeżonej kary umowy Zamawiający zastrzega
sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej,
na zasadach ogólnych.
Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz
z pisemnym uzasadnieniem. Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 7 dni od daty otrzymania w/w
dokumentów do zapłaty naliczonej kary umownej. Brak zapłaty w powyższym terminie uprawnia
Zamawiającego do potrącenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy lub innych jego wierzytelności
przysługujących Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.
Naliczenie przez Zamawiającego bądź zapłata przez Wykonawcę kary umownej nie zwalnia go
z zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.
§6
Strony zobowiązują się do koordynowania i bieżącej kontroli właściwego wykonywania przedmiotu
niniejszej umowy.
Osobami wyznaczonymi do kontaktów i przekazywania wzajemnych uwag wynikających z realizacji
niniejszej umowy są: Po stronie Zamawiającego: Pan Marcin Blok 530 436 617,
Po stronie Wykonawcy: P. …………………………………………
§7
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa,
a w szczególności Kodeksu Cywilnego. Do niniejszej umowy nie ma zastosowania ustawa Prawo
zamówień publicznych z uwagi na zapis art. 4 ust. 8 ww. ustawy.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu Stron wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
§8
Strony zobowiązują się do polubownego rozwiązywania wszelkich sporów mogących powstać na tle
wykonywania niniejszej umowy.
W przypadku braku porozumienia wszelkie spory wynikające na tle stosowania niniejszej umowy
rozstrzygać będzie Sąd powszechny właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

…………………..

………………….

