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U M O W A N r

zawarta w dniu
pomiędzy. Gminą Miasto Zgierz z siedzibą w 95-100
Zgierz, Plac Jana Pawła II 16, NIP 732-20-37-248, Regon 472057721
zwaną dalej
Zamawiającym reprezentowaną przez:
przy kontrasygnacie
a

zwaną dalej Wykonawcą reprezentowaną przez:

§ 1

1.

Przedmiotem umowy jest zakup ... nowych pojemników do segregacji odpadów
o pojemności 240 1 i pojemności 360 1, w tym:
1)

.... pojemników o pojemności 240 1 w kolorze żółtym,

2)

.... pojemników o pojemności 240 1 w kolorze niebieskim,

3)

.... pojemników o pojemności 240 1 w kolorze zielonym,

4)

.... pojemników o pojemności 240 1 w kolorze brązowym,

5)

.... pojemników o pojemności 360 1 w kolorze żółtym,

6)

.... pojemników o pojemności 360 1 w kolorze niebieskim,

7)

... .pojemników o pojemności 360 1 w kolorze zielonym,

-zgodnie z warunkami określonymi w Opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi
Załącznik Nr 1 do umowy.
2.

Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy odpowiada polskim normom oraz
gwarantuje ich dobrą jakość.

3.

Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem pojemników o których mowa w ust.l,
przysługuje mu prawo swobodnego rozporządzania tym przedmiotem i przedmiot ten nie
jest obciążony jakimkolwiek prawem na rzecz osób trzecich.

§2
Wykonawca sprzedaje i dostarcza, a Zamawiający nabywa pojemniki o których mowa w § 1
ust.l i wskazuje miejsca dostawy pojemników zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Opisu
przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik Nr 1 do umowy.

§3
1.

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy wraz z kartami gwarancyjnymi
w terminie do dnia 10 grudnia 2020 r.

2.

Wydanie przedmiotu umowy nastąpi we wskazanych przez Zamawiającego miejscach,
wymienionych w Załączniku Nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia.

3.

Wykonawca uprzedzi Zamawiającego o dokładnym terminie dostawy przedmiotu umowy
(dzień, godzina) w formie pisemnej drogą elektroniczną co najmniej na 2 dni przed tym
terminem.

4.

Odbiór przedmiotu umowy zostanie dokonany na podstawie protokołu odbioru przedmiotu
umowy przez przedstawicieli obu stron po wcześniejszym zweryfikowaniu prawidłowego
oklejenia pojemników stanowiących przedmiot umowy oraz ich stanu.

5.

Strony ustalają, że datą wykonania umowy jest data podpisania przez strony protokołu
odbioru przedmiotu umowy.

§4
1.

2.

Strony ustalają, że wartość przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 nie przekroczy
kwoty
zł brutto (słownie:
złotych brutto), w tym:
podatek VAT
Strony ustalają, iż obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy
jest wynagrodzenie wyliczone przy zastosowaniu cen jednostkowych, zgodnie
z Formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy. Zamawiający
zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za faktyczną liczbę pojemników zakupionych i
dostarczonych w ramach realizacji postanowień niniejszej Umowy w kwocie:
zł brutto (słownie:
złotych brutto) za każdy pojemnik o pojemności 240 1 oraz
zł brutto (słownie:
złotych brutto) za każdy pojemnik o
pojemności 360 1.

3.

Wynagrodzenie określone w ust.l uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu umowy.

4.

Należność, o której mowa w ust. 2, Zamawiający zapłaci przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy nr
po podpisaniu protokołu odbioru
przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3 ust. 4, w terminie ..30... dni od otrzymania
faktury VAT.

5.

Podstawą wystawienia faktury VAT jest podpisanie przez Strony protokołu odbioru
przedmiotu umowy.

§5

1.

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na pojemniki będące przedmiotem umowy
na okres 5 lat.

2.

Termin gwarancji biegnie od dnia odbioru przedmiotu umowy wraz z kartami
gwarancyjnymi.

§6
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,
odpowiednio do treści art. 144 PZP.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy na
warunkach określonych w SIWZ tj. w następującym zakresie:
1) zmiany terminu dostawy spowodowanej siłą wyższą,
2) zmiany stanu prawnego, która będzie wnosiła nowe wymagania co do sposobu
realizacji jakiegokolwiek tematu ujętego przedmiotem zamówienia jeśli nie będzie
to związane ze zmianą zakresu i wartości przedmiotu zamówienia.
3. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić
zgodę, ale nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej
zgody.
4. Żadna z ewentualnych ww. zmian nie będzie uprawniała Wykonawcę do dodatkowego
wynagrodzenia.
5. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie wynagrodzenia w przypadku zmiany
ustawowej stawki podatku od towarów i usług lub innych opłat wynikających
z obowiązujących przepisów prawa.
6. Z okoliczności stanowiących podstawę zmiany do umowy zostanie sporządzony protokół
podpisany przez obie strony.
7. Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą dopuszcza zmianę poszczególnych zakresów
umowy bez zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 4 ust.l umowy.
8. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej-aneksów
do umowy podpisanych przez strony, pod rygorem nieważności.
§7
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez wyznaczania terminu
dodatkowego w przypadku gdy Wykonawca:
1) wykonuje umowę niezgodnie z jej warunkami, pomimo wezwania Wykonawcy do
należytego wykonania umowy i wyznaczenia mu w tym celu dodatkowego, nie
dłuższego niż 5-dniowego terminu, który w żadnym wypadku nie może przekroczyć
terminu określonego w § 3 ust. 1;
2) przedmiot umowy nie zostanie dostarczony w terminie określonym w § 3 ust.l.

§8

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) za nieterminowe zrealizowanie przedmiotu umowy w wysokości równowartości 1 %
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.
2) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20%
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1,
3) za każde stwierdzone, udokumentowane naruszenie warunków wynikających
z niniejszej umowy, a nie wymienione w § 8 ust. 1 pkt 1-2 w wysokości 100 zł za każdy
przypadek.
2. Kara umowna nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogólnych.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z należnego wynagrodzenia kar umownych
z uwzględnieniem art.l5r' dodanego przez art.77 pkt 21 ustawy z dnia 19 czerwca 2020
r. (Dz. U. 2020.1086) zmieniającej ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 1 zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wytworzonych nimi sytuacji kryzysowych
z dniem 24 czerwca 2020 r.
§9
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
§10
Wszelkie spory powstałe na tle realizacji umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu
właściwego dla siedziby Zamawiającego.
§11

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.
§12
Integralną częścią niniejszej umowy stanowi:
1. Opis przedmiotu zamówienia jako załącznik nr 1,
2. Formularz cenowy jako załącznik nr 2.
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