Załącznik nr 4

Projekt umowy
UMOWA Nr D/KGP/U/10/18

zawarta w dniu ……………….. r. 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
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
zwaną/nym dalej „Wykonawcą”
NIP………………….., REGON ………………………..
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.
Strony zgodnie postanawiają co następuje:
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa (zakup) oraz montaż wiaty na odpady niebezpieczne.
2. Przedmiot umowy spełnia następujące warunki techniczne:
……………………………………………………………
…………………………………………………………….
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu umowy w drodze jednorazowej
pełnej dostawy (nie dopuszcza się dostaw częściowych).
2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu umowy w terminie do 4 tygodni od daty zawarcia
umowy.
3. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do miejsca odbioru na własny koszt. Miejscem odbioru przedmiotu
umowy będzie PSZOK Zamawiającego w Kętach, ul. Kęckie Góry Północne. Warunkiem przystąpienia do
odbioru będzie zachowanie przez Wykonawcę gotowości do odbioru, przy czym przez zachowanie gotowości
rozumie się obecność przedstawiciela Wykonawcy upoważnionego do podpisywania protokołu odbioru oraz
ewentualnego podpisania protokołu rozbieżności. Zamawiający zastrzega, że gotowość do odbioru w dniu
odbioru winna być zachowana w taki sposób, aby Zamawiający mógł dokonać skutecznego odbioru
materiałów najpóźniej do godziny 13.00 tego dnia.
4. Ze strony Zamawiającego upoważnioną do odbioru towaru będącego przedmiotem umowy będzie powołana
w tym celu Komisja.
5. Podczas odbioru przedmiotu umowy Zamawiający dokona zbadania jego stanu technicznego oraz zgodności
parametrów techniczno-eksploatacyjnych z warunkami określonymi w Zapytaniu. W ramach odbioru
Zamawiający zastrzega sobie również prawo przeprowadzenia prób technicznych (wytrzymałość itp.), których
wyniki zostaną uwzględnione w protokole odbioru.
6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego, jeżeli przedmiot dostawy ma wadę
zmniejszającą jego wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony, lub gdy przedmiot
dostawy nie posiada właściwości, o których istnieniu Wykonawca zapewnił Zamawiającego (rękojmia).

O stwierdzeniu wad Zamawiający zawiadamia Wykonawcę niezwłocznie, jednak nie później niż do 30 dni
roboczych po dokonaniu odbioru dostawy.
7. W wypadku potwierdzenia wadliwości dostarczonego przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany
do niezwłocznego dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad. Wykonawca poniesie ponadto koszty
zwrotu wadliwego towaru, dostawy towaru wolnego od wad oraz wszelkie inne koszty, których poniesienia
strony mogłyby uniknąć, gdyby Wykonawca w terminie dostarczył towar wolny od wad.
8. Okoliczność opisana w ust. 6 oraz niedopełnienie obowiązku wskazanego w ust. 7 stanowią przesłanki
do wypowiedzenia przez Zamawiającego umowy z winy Wykonawcy, ze skutkiem natychmiastowym.
§3
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe za cały należycie wykonany przedmiot umowy
w kwocie: …………… zł brutto (słownie złotych: ………………………), w tym VAT w wysokości 23% tj.
….. zł., kwota netto …… zł. Kwota wynagrodzenia wyczerpuje w całości roszczenie Wykonawcy z tytułu
realizacji niniejszej Umowy i obejmuje koszt: wykonania, opakowania, transportu oraz uczestnictwa
w odbiorze przedmiotu umowy w miejscu wskazanym w § 2 ust. 3 umowy. Wynagrodzenie zawiera wszystkie
elementy kosztowe niezbędne do realizacji dostawy zgodnie z warunkami umowy oraz bez wad fizycznych
i prawnych.
2. Podstawą do wystawienia faktury obejmującej wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy stanowi
podpisany protokół odbioru. Podpisanie protokołu rozbieżności wyklucza dokonanie skutecznego odbioru,
w przypadku sporządzenia protokołu rozbieżności będzie on określał nową datę odbioru ostatecznego.
3. Zamawiający wymaga dostarczenia faktury w formie papierowej. Wykluczone jest dostarczenie faktury wraz
z dostawą! Wystawienie faktury jest możliwe dopiero po dokonaniu odbioru dostawy.
4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze,
w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego.
5. Termin zapłaty uważa się za zachowany z chwilą obciążenia rachunku Zamawiającego.
§4
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy gwarancji z okresem ważności: ......................
miesięcy od daty bezusterkowego odbioru.
Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia.
W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zapewnia serwis obejmujący ewentualne naprawy gwarancyjne
na miejscu w siedzibie Zamawiającego.
Zamawiający nie będzie ponosił kosztów ewentualnych napraw gwarancyjnych, tj. kosztów robocizny oraz
kosztów użytych podczas naprawy części w okresie udzielonej gwarancji, jak również kosztów dojazdów
celem wykonania napraw gwarancyjnych.
Termin rękojmi rozpoczyna bieg z dniem dokonania skutecznego bezusterkowego protokołu odbioru.
Uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają, przy zastosowaniu art. 558 § 1 kc, z upływem 48 miesięcy od dnia
dokonania odbioru dostawy. Uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji jakości są od siebie niezależne w tym
sensie, że ustanowienie gwarancji nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego roszczeń
z tytułu rękojmi.
W przypadku stwierdzenia wadliwości przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązany jest przekazać towar
Wykonawcy do reklamacji.
Po usunięciu wad towaru zgłoszonego do reklamacji Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym
Zamawiającego oraz uzgodnić z nim warunki odbioru towaru.
W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej umowy oraz treścią dokumentu gwarancyjnego jako
wiążące będą uznawane postanowienia umowy.
§5

1. W przypadku naruszenia przez którąkolwiek ze stron postanowień niniejszej umowy, druga strona ma prawo
naliczyć stronie zawinionej kary umowne zgodnie z poniższymi zasadami:
1) za przekroczenie terminu planowanej dostawy, z wyłączeniem przesłanek w umowie przewidzianych,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kwotę odpowiadającą 2 % brutto wartości przedmiotu niniejszej
umowy brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; kara umowna naliczona na tej podstawie nie może
przekroczyć 30% wynagrodzenia umownego brutto, niemniej w przypadku, gdy kara umowna osiągnie
wartość 30% wynagrodzenia umownego brutto Zamawiający będzie dodatkowo uprawniony
do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.
2) za zawinione przekroczenie terminu płatności faktury Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu odsetki
ustawowe,
3) w razie nieuzasadnionego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego zapłaci on Wykonawcy 30 %

wartości przedmiotu niniejszej umowy brutto, określonej w § 3 ust. 1 umowy,
4) w razie nieuzasadnionej odmowy zawarcia umowy przez Wykonawcę zapłaci on Zamawiającemu 30 %
wartości przedmiotu niniejszej umowy brutto, określonej w § 3 ust. 1 umowy.
2. W przypadku gdy szkoda przekraczać będzie wartość zastrzeżonej kary umowy, strona poszkodowana
zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej,
na zasadach ogólnych.
3. Naliczenie kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem.
Strona obowiązana do zapłaty kary umownej opłaci ją terminie do 7 dni od daty otrzymania noty księgowej.
4. Naliczenie kary umownej określonej w § 5 ust. 1 pkt 1-2 nie zwalnia strony zobowiązanej do jej zapłaty
z realizacji zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, chyba że w wyniku przekroczenia określonych
umownie terminów na zapłacenie kary umownej umowa zostanie rozwiązana.
§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:
➢ po stronie Zamawiającego: Pan Tomasz Chowaniec tel. 720 896 301, email: tchowaniec@komax.pl
➢ po stronie Wykonawcy: P. …………………………………………
§7
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą 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.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu Stron wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
§8
1. Strony zobowiązują się do polubownego rozwiązywania wszelkich sporów mogących powstać na tle
wykonania niniejszej umowy.
2. 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 trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden
egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

…………………..

………………….

