
UMOWA NR ……..
(dalej: „Umowa”)

zawarta w Bystrzycy Kłodzkiej w  dniu  …………. roku  pomiędzy:
(I)  Zakład  Usług  Komunalnych  w  Bystrzycy  Kłodzkiej  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością
z siedzibą w Bystrzycy Kłodzkiej, ul. Strażacka 13, 57-500 Bystrzyca Kłodzka, wpisaną do Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000206350 posiadającą
kapitał  zakładowy  w  wysokości  1.572.000,00  zł,   NIP:  8811241581,  REGON:  890585959,
reprezentowaną przez:

1) Kazimierza  Sołotwińskiego -  Prezesa Zarządu;
(aktualny odpis z KRS stanowi załącznik nr 1 do Umowy) 

- zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”;
a

(II) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
reprezentowaną przez:

1) ………………………………… - ……………………………………..;
2) ………………………………… - ……………………………………..;

- zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”.

Zamawiający i Wykonawca zwani są łącznie w dalszej części Umowy „Stronami”, oraz każda z osobna 
również „Stroną”.

Niniejsza  umowa  jest  następstwem  wyboru  przez  Zamawiającego  oferty  Wykonawcy  na  dostawę
wyposażenia do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w ramach projektu „Rozbudowa
i remont istniejącej infrastruktury wraz z zakupem wyposażenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Zamenhofa 41” dofinansowanego z projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego
ze  środków  Unii  Europejskiej,  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego  w  postępowaniu
prowadzonym  z  pominięciem  przepisów  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.U.2017.1579  t.j.)  ze
względu na treść art. 4 ust. 8 ww. ustawy.

§ 1
Przedmiotem  niniejszej  umowy jest  dostawa przedmiotów określonych w części  II  Zamówienia,  tj.
regałów  magazynowych,  sztuk  5,  zwanych  dalej  Przedmiotem  umowy  w  celu  realizacji  przez
Zamawiającego projektu „Rozbudowa i remont istniejącej infrastruktury wraz z zakupem wyposażenia
Punktu  Selektywnej  Zbiórki  Odpadów Komunalnych  w Bystrzycy  Kłodzkiej  przy  ul.  Zamenhofa  41”
dofinansowanego  z  projektu  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa
Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego.

§ 2
1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy spełnia następujące parametry techniczne: 

 szerokość x głębokość x wysokość (w cm) 150 x 50 x 200,
 ilość półek – do 5 szt.,
 półka – płyta laminowana, MDF lub podobna,
 konstrukcja z zabezpieczonych przeciwkorozyjne elementów metalowych,



 obciążenie na półkę min. 100 kg.

2. Wykonawca oświadcza, że Przedmiot umowy jest nowy, nieużywany, kompletny,  wolny od
wad fizycznych i  prawnych oraz  obciążeń  prawami  osób trzecich,  jak  również  nie  stanowi
przedmiotu zabezpieczenia.

3. Wykonawca  oświadcza,  że  Przedmiot  umowy  posiada  wymagane  prawem  polskim  atesty
dopuszczające do stosowania na rynku polskim oraz jest zgodny z normami obowiązującymi w
Polsce i Unii Europejskiej. 

4. Wykonawca wraz z Przedmiotem umowy dostarczy Zamawiającemu wszystkie niezbędne do
używania Przedmiotu umowy dokumenty w języku polskim, a w szczególności: 

a. instrukcję montażu i konserwacji,
b. dokument gwarancyjny.

5. Wykonawca w pełni odpowiada za jakość i terminowość wykonania Przedmiotu umowy.
6. Wykonawca zapewni zabezpieczenie Przedmiotu umowy w taki sposób, aby nie dopuścić do

jego  uszkodzenia  lub  pogorszenia  jakości  w  trakcie  transportu  do  Zamawiającego  oraz  w
trakcie jego montażu, pierwszego uruchomienia, sprawdzenia i przystosowania.

7. Miejscem dostawy przedmiotu umowy jest Bystrzyca Kłodzka ul. Strażacka 13. 
8. Wykonawca dostarczy Przedmiot umowy na własny koszt i ryzyko.
9. Wykonanie Przedmiotu umowy (dostawa) nastąpi w terminie od 15.10.2018 do 18.11.2018 
10. Za dostarczony Przedmiot Umowy odpowiada Wykonawca do czasu protokolarnego odbioru

końcowego Przedmiotu umowy przez Zamawiającego. 

§ 3
1. Za  terminowe  i  prawidłowe  wykonanie  Przedmiotu  umowy  oraz  niniejszej  umowy,

Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  wynagrodzenie  ryczałtowe  w  wysokości  ….  netto  plus
podatek VAT w wysokości … , co daje kwotę brutto … (słownie: …).

2. Wynagrodzenie  określone  w  ust.  1  obejmuje  całość  kosztów  związanych  z  kompleksową
realizacją zamówienia.

3. Wynagrodzenie  określone w ust.  1  nie  podlega waloryzacji,  tzn.  za  wykonanie Przedmiotu
umowy Wykonawca nie może żądać wyższej kwoty niż wskazana w ust. 1.

4. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zostanie Wykonawcy wypłacone w terminie … dni od dnia
doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT na adres siedziby Zamawiającego.

5. Podstawą  wystawienia  faktury  VAT  jest  odbiór  przedmiotu  Umowy  bez  zastrzeżeń,
potwierdzony końcowym protokołem odbioru podpisanym przez obie Strony.

6. Zapłata  wynagrodzenia  nastąpi  przelewem  na  rachunek  bankowy  Wykonawcy  wskazany  
w fakturze VAT.

7. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4
Wykonawca  nie  ma  prawa  zawierać  z  pracownikami  Zamawiającego  umów  o  pracę  bądź  umów
cywilnoprawnych.

§ 5
Wykonawca nie może przelać przysługującej mu względem Zamawiającego wierzytelności bez zgody
Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 6
1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty następujących kar umownych:
a. za opóźnienie w wykonaniu całości lub jednego z etapów przedmiotu Umowy – w wysokości

0,05 % wartości brutto Przedmiotu umowy określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia;



b. za opóźnienie w wykonaniu obowiązków gwarancyjnych określonych w § 9 ust. 6 oraz § 9 ust.
10 – w wysokości 0,05 % wartości brutto Przedmiotu umowy określonego w § 3 ust. 1 za każdy
dzień opóźnienia;

c. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn określonych w § 8 – w wysokości 25
% wartości brutto Przedmiotu umowy określonego w § 3 ust. 1 umowy.

2. Zamawiający  ma  prawo  dochodzenia  odszkodowania  przewyższającego  wysokość  kar
umownych.

3. Zamawiający  ma  prawo  potrącenia  kar  umownych  z  wynagrodzenia  przysługującego
Wykonawcy.

4. Kary umowne przewidziane niniejszą umowy podlegać mogą kumulacji.
5. Kara umowna płatna będzie w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania do

zapłaty.

§ 7
Zamawiający jest  uprawniony do stałej  kontroli  postępów realizacji  Przedmiotu umowy oraz może
wydawać Wykonawcy wiążące polecenia w tym zakresie.

§ 8
1. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z realizacją któregokolwiek z etapów określonych w § 2 ust. 9 w

taki sposób, iż wątpliwe będzie zrealizowanie umowy w terminie określonym w § 2 ust. 11,
Zamawiający  może  odstąpić  od  umowy,  nawet  w  części  zrealizowanej  oraz  prawidłowo
odebranej,  w  terminie  7  dni  od  dnia  bezskutecznego  upływu  terminu  wyznaczonego
Wykonawcy na usunięcie opóźnienia. W przypadku odstąpienia, Zamawiający uprawniony jest
zlecić wykonanie Przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez
konieczności występowania o zezwolenie sądu w tym przedmiocie. 

2. Jeżeli Wykonawca realizuje Przedmiot umowy w sposób niezgodny z normami technicznymi,
zagrażający bezpieczeństwu bądź zdrowiu pracowników Wykonawcy lub Zamawiającego lub
naruszający  ciągłość  produkcyjną  Zamawiającego,  Zamawiający  może  odstąpić  od  umowy,
nawet  w  części  zrealizowanej  oraz  prawidłowo  odebranej,  w  terminie  7  dni  od  dnia
bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego Wykonawcy na usunięcie nieprawidłowości.
W przypadku odstąpienia, Zamawiający uprawniony jest zlecić wykonanie Przedmiotu umowy
innemu  podmiotowi  na  koszt  i  ryzyko  Wykonawcy,  bez  konieczności  występowania  o
zezwolenie sądu w tym przedmiocie.

3. Jeżeli  Wykonawca  uniemożliwia  Zamawiającemu  dokonania  kontroli  postępów  realizacji
Przedmiotu  umowy, o której  mowa w § 7 lub nie  stosuje się  do poleceń Zamawiającego,
Zamawiający  może  odstąpić  od  umowy,  nawet  w  części  zrealizowanej  oraz  prawidłowo
odebranej,  w  terminie  7  dni  od  dnia  bezskutecznego  upływu  terminu  wyznaczonego
Wykonawcy na zaprzestanie naruszeń.  W przypadku odstąpienia, Zamawiający uprawniony
jest zlecić wykonanie Przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy,
bez konieczności występowania o zezwolenie sądu w tym przedmiocie.

§ 9
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu …… (słownie: ………)  miesięcznej gwarancji na Przedmiot

umowy. 
2. Okres  gwarancji  zaczyna  biec  od  dnia  odbioru  Przedmiotu  umowy  bez  zastrzeżeń,

potwierdzonego protokołem odbioru końcowego podpisanym przez obie Strony. 
3. Wykonawca udziela Zamawiającemu Gwarancji jakości należytego wykonania umowy:

na wszelkie wady Przedmiotu umowy oraz poszczególnych jego elementów,
na wszelkie wady w zakresie montażu Przedmiotu umowy.



4. Wykonawca   gwarantuje  w  ramach  wynagrodzenia  w  okresie  gwarancji  prawidłowe,
bezusterkowe  funkcjonowanie Przedmiotu umowy, w tym w szczególności usuwanie wad i
usterek, przeglądy techniczne, bieżącą konserwację.

5. W przypadku awarii, Zamawiający zgłosi wystąpienie  wady lub usterki  pocztą elektroniczną -
mailem na adres:…………….. oraz pisemnie, z tym że dla rozpoczęcia biegu terminu naprawy
gwarancyjnej wystarczające będzie wysłanie wiadomości mailem.

6. Wykonawca przystąpi do usuwania wad i  usterek Przedmiotu umowy w nieprzekraczalnym
terminie dwóch dni roboczych od daty powiadomienia o ich wystąpienia i  usunie wady lub
usterki w terminie nie dłuższym niż 7 dni w wypadku zagrożenia unieruchomienia Przedmiotu
umowy, a w pozostałych przypadkach do 14 dni kalendarzowych,  chyba że Strony ustalą inny
termin. 

7. W razie  uchybienia terminom określonym w ust. 7, Zamawiający jest uprawniony do zlecenia
usunięcia  wad lub  usterek  osobie  trzeciej  na  koszt  i  ryzyko Wykonawcy,  bez  konieczności
uzyskiwania zezwolenia sądu.

8. W okresie gwarancji Wykonawca dostarczy Zamawiającemu części zamienne w terminie 2 dni
roboczych,  co  zapewni  nieprzerwaną  pracę,  a  których  wymiana  jest  możliwa  przez
Zamawiającego  na  podstawie  instrukcji  obsługi.  Po  zużyciu  części  Wykonawca  uzupełni
niedobór  po  zgłoszeniu  zapotrzebowania  przez  Zamawiającego  pocztą  elektroniczną  w
terminie  7 dni.

9. Uprawnienia  Zamawiającego  z  tytułu  rękojmi  za  wady  Przedmiotu  umowy,  wygasają  w
stosunku do  Wykonawcy  w zakresie  zgłoszenia  wad  w terminie  2  lat  od  dnia  podpisania
końcowego  protokołu  odbioru,  a  w  zakresie  dochodzenia  roszczeń  w  terminie  2  lat  od
zgłoszenia wady. W pozostałym zakresie stosuje się postanowienia kodeksu cywilnego.

10. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  nieodpłatnego  usunięcia  wad  i  dokonania  uzupełnień  w
wykonanym Przedmiocie umowy w okresie obowiązywania rękojmi, w terminie nie krótszym
niż 7 dni od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego lub w innym terminie uzgodnionym z
Zamawiającym. W pozostałym zakresie stosuje się postanowienia kodeksu cywilnego.

§ 10
1. Strony  dopuszczają  możliwość  zmiany  postanowień  niniejszej  umowy  w  przypadku,  gdy

niemożność wykonania zobowiązania przez którąkolwiek ze stron wynikła z okoliczności siły
wyższej,  których nie można było przewidzieć  w chwili  zawarcia umowy. W takim wypadku
strony  uzgodnią  nowe  warunki  umowy,  jak  najbardziej  odpowiadające  dotychczasowym
postanowieniom.

2. Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają odpowiednie przepisy
kodeksu cywilnego.

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,  pod jednym dla każdej  ze

stron.

………………………………………………. ……………………………………………….
Zamawiający Wykonawca



Załączniki:


