Załącznik nr 3 do SIWZ
Umowa
zawarta w dniu …………………….. w Bełchatowie pomiędzy:
”EKO–REGION” sp. z o.o. z/s w Bełchatowie, 97–400 Bełchatów ul. Bawełniana 18; Sąd
Rejonowy dla Łodzi -Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego nr
0000005790; nr NIP 769–19–17–979; wysokość kapitału zakładowego 57 988 400, 00 zł, którą
reprezentują:
1) Andrzej Kaczmarek
Prezes Zarządu
2) Mariusz Pękala
V-ce Prezes Zarządu
zwaną dalej „Zamawiającym”,
a:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… którą reprezentuje:
1) ………………………………………………………
2) ………………………………………………………
zwanym dalej „Wykonawcą”,
§1
Umowa niniejsza została zawarta w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych (t.j. DZ.U.
z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego.
§2
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i dostawy fabrycznie nowych
pojemników plastikowych (łącznie: 1850 sztuk)
a) Wykonanie i dostawa fabrycznie nowych pojemników plastikowych:
Korpus brązowy, pokrywa brązowa (biotajner) o pojemności:
140L – ilość
- 1350 sztuk
b) Wykonanie i dostawa fabrycznie nowych pojemników plastikowych:
Korpus brązowy, pokrywa brązowa (biotajner) o pojemności:
240L – ilość
– 70 sztuk
c)

Wykonanie i dostawa fabrycznie nowych pojemników plastikowych:
Korpus szary antracyt, pokrywa szary antracyt o pojemności:
240L – ilość
– 170 sztuk

d) Wykonanie i dostawa fabrycznie nowych pojemników plastikowych:
Korpus szary antracyt, pokrywa szary antracyt o pojemności:
1100L – ilość
– 260 sztuk
2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia w pełni skompletowanych pojemników gotowych
do użytkowania zgodnie z parametrami technicznymi wskazanymi w SIWZ.
§3
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy na teren zakładu Zamawiającego
w Bełchatowie przy ul. Przemysłowej 14 w terminie od dnia ……………. do dnia …………………..
(………….. tydzień roku 2017).
§4
1. Za dostarczony przedmiot umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie
……………zł netto (słownie: …………………… 00/100) plus obowiązująca stawka podatku VAT,
razem – brutto ………………..…zł (słownie: …………………………………... 00/100) odpowiednio:
- pojemnik 140L
(korpus brązowy, pokrywa brązowa) – cena netto za sztukę ………………
- pojemnik 240L
(korpus brązowy, pokrywa brązowa) – cena netto za sztukę ………………
- pojemnik 240L
(korpus szary antracyt, pokrywa szary antracyt) – cena netto za sztukę
………………
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- pojemnik 1100L (korpus szary antracyt, pokrywa szary antracyt) – cena netto za sztukę
………………
2. Płatność nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy w ciągu 45 dni od daty otrzymania
faktury przez Zamawiającego wraz z dokumentami potwierdzającymi wykonanie dostawy
(protokoły zdawczo – odbiorcze). Przez dostarczony przedmiot umowy rozumie się dostawę
kompletu pojemników.
3. Faktura VAT zostanie wystawiona wyłącznie po dostarczeniu przedmiotu umowy i dokonaniu
odbioru i podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego.
§5
1. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do miejsca przeznaczenia na własny koszt.
2. Podczas odbioru pojemników zbadany zostanie stan techniczny pojemników oraz zgodność
parametrów techniczno-eksploatacyjnych z warunkami technicznymi określonymi w SIWZ.
§6
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy gwarancji z okresem ważności
36 miesięcy.
2. Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od daty dostarczenia całości przedmiotu umowy
(podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego).
3. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu dokument gwarancyjny na cały
przedmiot zamówienia w dniu wydania przedmiotu umowy. Dokument ten winien określać
okres gwarancji.
§7
Strony przewidują następujące kary umowne:
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy,
Stronom przysługuje prawo do naliczenia następujących kar umownych:
1.1. W przypadku rozwiązania Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych
od Zamawiającego lub rozwiązania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną
w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto;
1.2. Z tytułu niedotrzymania umownego terminu realizacji , Zamawiający ma prawo obciążyć
Wykonawcę karami umownymi: w wysokości 1 % wartości brutto wynagrodzenia za
pierwszy i kolejne trzy rozpoczęte dni opóźnienia (dni kalendarzowe), a począwszy od
piątego dnia opóźnienia w wysokości 5 % wartości brutto wynagrodzenia za każdy
rozpoczęty dzień opóźnienia (dni kalendarzowe).
1.3. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona napraw wad i usterek stwierdzonych przy
odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi, Zamawiający ma prawo do powierzenia
usunięcia wad innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy (jeżeli wady da się
usunąć) oraz do nałożenia kary w wysokości 1 % wartości brutto przedmiotu zamówienia
za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad i usterek.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo kumulowania prawa rozwiązania Umowy wraz z karą
przysługującą za to rozwiązanie z prawem naliczenia kary umownej za opóźnienie.
3. Za niewypełnienie obowiązków wynikających z zapisów § 8 ust. 1 i 2 Wykonawca zobowiązuje
się zapłacić Zamawiającemu karę umowną: w wysokości 0,5 % wartości brutto przedmiotu
zamówienia za każdy dzień opóźnienia.
4. Za niewypełnienie obowiązków wynikających z zapisów § 8 ust. 3 Wykonawca zobowiązuje się
zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % wartości umownej brutto przedmiotu
zamówienia za każdy dzień opóźnienia.
5. W przypadku, gdy wartość kar umownych nie pokryje poniesionych przez Strony szkód, Strony
zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
6. Strony ustalają płatność kar umownych w terminie 14 dni od daty otrzymania obciążenia z tym
zastrzeżeniem, iż roszczenia z tytułu kar umownych będą pokrywane w pierwszej kolejności
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, a następnie z zabezpieczenia należytego wykonania
Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
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§8
1. Wykonawca zobligowany jest do wymiany pojemników, co do których podczas odbioru
Zamawiający wniósł zastrzeżenia co do ich stanu technicznego w terminie 14 dni od daty
zgłoszenia nieprawidłowości.
2. W przypadku stwierdzenia niekompletnej dostawy pojemników, Wykonawca zobligowany jest
do dostarczenia brakujących pojemników i elementów pojemników w okresie 7 dni od daty
zgłoszenia.
3. W przypadku braku możliwości naprawy przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest
dostarczyć na własny koszt, w nieprzekraczalnym terminie 21 dni roboczych, pojemniki
o takich samych parametrach i właściwościach w miejsce wadliwych pojemników.
§9
1. Zamawiający może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w następujących
przypadkach:
a) Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu Umowy powyżej 14 dni.
b) Wykonawca w rażący sposób zaniedbuje lub narusza zobowiązania umowne.
2. Zamawiający może rozwiązać niniejszą Umowę na podstawie oświadczenia w przypadku, gdy
z przyczyn niezależnych od Zamawiającego wykonanie Umowy nie leży w jego interesie.
§ 10
1. Wykonawca w dniu podpisania umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy
w
wysokości
5
%
wartości
brutto
umowy
tj.
…………………….zł.
w
formie
……………………………………
2. Po wykonaniu całości umowy zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy według zasad
przewidzianych w art. 151 Ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz.2164
ze zm.) z zastrzeżeniem zapisu §7 ust. 6.
§ 11
Poza przypadkiem, o którym mowa w § 9, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od
umowy w następujących sytuacjach:
1) została rozwiązana firma Wykonawcy,
2) został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
3) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez podania uzasadnionych
przyczyn i nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego na piśmie.
§ 12

1. Zmianie może ulec treść umowy dotycząca:

a) miejsca dostawy - ze względu na zmianę docelowego miejsca dostawy pojemników,
b) ceny umownej – przypadku zmiany podatku VAT ustalonego przez władzę ustawodawczą.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
nieważności.
§ 13
Wszelkie sprawy sporne wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą w pierwszej kolejności
polubownie, a w przypadku braku takiej możliwości rozstrzygać będzie Sąd Rejonowy właściwy dla
adresu Zamawiającego.
§ 14
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 15
Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
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