
UMOWA Nr …/2020 – projekt umowy 

 

Umowa zawarta w dniu …………………….. r. , pomiędzy: 

Gminą Przesmyki, z siedzibą w Przesmykach, ul. 11 Listopada 13, NIP 821-238-96-33,  

reprezentowaną przez:  

Wójta Gminy Przesmyki – Andrzeja Skolimowskiego  

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy -  Jolanty Hawryluk, zwanym dalej  „Zamawiającym”,   

 

a: 

………………………………………………………… 

NIP: ………………………. Regon: ………………….. 

reprezentowanym przez: 

……………………………… 

zwanym dalej „Wykonawcą”  

 

§ 1 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Umowa zawarta zgodnie z wynikiem zapytania ofertowego GKIZp.271.11.2020 z dnia 

25.06.2020 r. 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę używanych pojemników na odpady 

komunalne, które muszą być przystosowane do obrotowych lub grzebieniowych 

mechanizmów załadowczych, co zapewnia bezpieczne opróżnienie pojemnika poprzez 

kompatybilność z zabudową pojazdu bezpylnego przystosowane do opróżniania przez 

typowe samochody śmieciarki. Pojemniki muszą spełniać wymagania europejskiej normy 

PN-EN 840-NR 1 (lub numery kolejne) dotyczącej „ruchomych pojemników na odpady” do 

obrotowych lub grzebieniowych mechanizmów załadowczych lub posiadające „deklarację 

producenta” o zgodności ze wskazaną normą.  

3. Pojemniki na odpady komunalne winny być kompletne (z pokrywami i ze sprawnymi 

kółkami), o trwałej konstrukcji, w dobrym stanie technicznym, bez pęknięć i innych  

uszkodzeń.  

4. Pojemniki dostarcza Wykonawca własnym transportem i na własny koszt do siedziby 

Zamawiającego (termin do ustalenia na 2 dni robocze przed terminem dostawy).  

5. Szczegółowa charakterystyka pojemników.  

Rodzaj pojemnika Pojemność w litrach Ilość sztuk 

Pojemnik PEHD – czarny 120 850 

Pojemnik PEHD – kolor 

…………… 

1100 3 

 

6. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 

23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. 

zm.). 

7. Przekazanie przedmiotu zamówienia nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym.  

 

 

 

 



§2 

Termin realizacji 

Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie 30 dni od zawarcia umowy tj. do dnia 

………………2020 r. 

     §3 

Wynagrodzenie 

 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie netto ………….……  

(słownie: ………………………………… + ….. VAT, tj. kwota brutto : …………………. 

(słownie: …………………..………………………………….). 

 

2. Wypłata wynagrodzenia nastąpi za faktycznie dostarczone pojemniki zgodnie z cenami 

jednostkowymi określonymi w ofercie. 

3. Wykonawca wystawia fakturę na następujące dane:  

Nabywca: 

Gmina Przesmyki ul. 11 Listopada 13, 08 - 109 Przesmyki  

NIP 821 238 96 33 

Odbiorca:  

Urząd Gminy w Przesmykach ul. 11 Listopada 13, 08-109 Przesmyki 

4. Termin płatności faktur ustala się do 30 dni od daty ich otrzymania. 

5. Płatność nastąpi przelewem na konto Wykonawcy …………….…………………………… 

Za termin zapłaty ustala się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

6. W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, na który ma nastąpić 

zapłata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako 

podatnicy VAT, niezarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz 

wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, Zamawiającemu przysługuje prawo 

wstrzymania zapłaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku bankowego 

do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w 

ww. wykazie. 

7. Okres do czasu uzyskania przez Wykonawcę wpisu rachunku bankowego do 

przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. 

wykazie nie jest traktowany jako opóźnienie Zamawiającego w zapłacie należnego 

wynagrodzenia i w takim przypadku nie będą naliczane za ten okres odsetki za opóźnienie 

w wysokości odsetek ustawowych. 

 

§4 

Kary umowne 

1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne z 

następujących tytułów i w podanych wysokościach: 

1) Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu kary umowne: 

a) W przypadku zwłoki w płatnościach przedstawionych faktur, Wykonawca ma 

prawo do naliczania należnej kwoty odsetek ustawowych. 

2) Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne: 

a) z tytułu odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy z przyczyn niezależnych 

od Zamawiającego – z powodu okoliczności za które odpowiedzialność ponosi 

Wykonawca – w wysokości 5% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 3 



ust. 1. 

b) za zwłokę w dostarczeniu przez Wykonawcę pojemników w terminie o którym mowa 

w § 2 - w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki.  

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie 

gwarancji i rękojmi – w wysokości 50,00 zł za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu 

terminu wyznaczonego na usuniecie poszczególnych wad. 

2. Zamawiający jest upoważniony do potrącania należnych kar umownych z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy. 

§ 5 

Reprezentacja stron 
1. Ze strony Zamawiającego osobą  sprawującą nadzór nad realizacją niniejszej umowy jest: 

…………….……………., tel. ……………………… 

2.  Ze strony Wykonawcy osobą sprawującą nadzór nad realizacją niniejszej umowy, 

odpowiedzialną w szczególności za kontakt z zamawiającym jest: ……., nr tel………………., 

adres e-mail: ………….. 

 

§6 

Zmiany umowy  

1.  Zmiany umowy będą mogły nastąpić w następujących okolicznościach: 

a) zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy i Zamawiającego zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa, 

b)  zmiany wynagrodzenia związanej ze zmianą ustawowej stawki podatku VAT, 

c)   zmiana ogólnie obowiązujących przepisów prawa. 

2.  Nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy: 

a) zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy lub Zamawiającego; 

b) zmiana adresu do korespondencji; 

3. W przypadku zaistnienia w/w okoliczności należy niezwłocznie powiadomić pisemnie lub 

drogą elektroniczną drugą stronę umowy. 

4. Zamawiający, oprócz  przypadków wymienionych w przepisach K.C., może odstąpić od 

umowy także w  razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od 

umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim 

wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 

wykonania części umowy. 

 

§ 7 

Gwarancja 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na pojemniki objęte niniejszą 

umową. 

2. Okres gwarancji na pojemniki ustala się na 3 miesiące, licząc od dnia podpisania protokołu 

zdawczo-odbiorczego. 

3. W razie wystąpienia wad lub usterek Zamawiający zgłosi je Wykonawcy niezwłocznie po 

ich ujawnieniu, wyznaczając termin na ich usunięcie. 

4. Wykonawca obowiązany jest do usunięcia wad i usterek w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

5. W razie nie usunięcia wad i usterek w terminie, o którym mowa w ust. 4, Zamawiający 

powierzy ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowując prawa 

wynikające z  gwarancji i rękojmi. 



6. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiający może wykonywać 

uprawnienia wynikające z tytułu rękojmi określone w Kodeksie cywilnym. 

 

§8 

Postanowienia końcowe 

 

1. Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach 

ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej. 

2. Ewentualne sporne sprawy miedzy stronami będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy 

dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach dwa dla Zamawiającego 

i jeden dla Wykonawcy. 

 

WYKONAWCA:                                                                                    ZAMAWIAJĄCY:  

 

 


