
WZÓR - UMOWA

UMOWA Nr ZGKiM/D/3/03/2018  zawarta w dniu ..................... w miejscowość Malbork pomiędzy: 

Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku Sp. z o.o. 

ul. Gen. de Gaulle'a 70, 82-200 Malbork,

zarejestrowanym w  Wydziale  Gospodarczym Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  pozycją  0000299365,

wniesiony  kapitał  zakładowy 10  571  529,63  zł,  REGON 220531610,  NIP 579-215-31-75,  zwanym dalej

"Zamawiającym" i reprezentowanym przez: Prezesa Zarządu - Władysława Krawczyka

a firmą:

.............................................................................................................................................................................

.....................................................................................................,  zwaną  dalej  "Wykonawcą"

i reprezentowaną przez: .............................................................................

została zawarta umowa następującej treści.

§ 1.

1.  Umowa  jest  następstwem  wyboru  oferty  Wykonawcy  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o oznaczeniu numer,   ZGKiM/D/3/03/2018 

2. Przedmiot umowy dotyczy sukcesywnych dostaw do Zamawiającego, w miejsce przez niego wskazane,
kruszywa łamanego niesortowanego o frakcji 0-32 w ilości około 3000 ton.

3. Wymagany maksymalny termin dostarczenia: 

Dostawy  sukcesywne,  na  zamówienie  telefoniczne  konkretnej  partii  dostawy  w  terminie  do  24  godzin,
do wyczerpania się przedmiotu zamówienia lub do końca czasu trwania umowy.

4. Umowa zostaje zawarta na czas 36 miesięcy od dnia jej podpisania.

5. Ilość przedmiotu zamówienia została podana szacunkowo na okres 36 miesięcy. Zamawiający zastrzega
sobie prawo do niezrealizowania przedmiotu zamówienia w całości,  tj.  w ilościach wskazanych powyżej,
a wykonawcy w takim przypadku nie będzie przysługiwać roszczenie z tego tytułu.

6.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecania dostaw w wielkości minimalnej, 25 ton danego
przedmiotu. 

7. Obowiązek ubezpieczenia przedmiotu dostawy na czas transportu i rozładunku spoczywa na Wykonawcy.

8.  W  każdym  zamówieniu  zamawiający  określi  miejsce  oraz  wielkość  dostawy.  Każdorazowa  ilość
dostarczanego kruszywa winna być udokumentowana dokumentm WZ oraz atestem (deklaracją zgodności)
potwierdzającym jakość dostarczanego przedmiotu zamówienia z odpowiednią normą. 

9. W przypadku dostarczenia kruszywa w ilości  lub jakości  nieodpowiadającej przedmiotowi zamówienia
opisanemu  w  SIWZ,  zamawiający  może  odmówić  odbioru  całej  dostawy  lub  jej  części,
a wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia materiału zgodnego z zamówieniem w ciągu 24 godzin. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli ilości i jakości dostarczanego kruszywa w całym okresie
realizacji umowy. Na żądanie zamawiającego, wykonawca winien w każdym czasie przedstawić deklarację
zgodności dostarczonego materiału. 

11. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do jakości dostarczanego kruszywa, Zamawiający może
przy udziale Wykonawcy pobrać próbkę i przekazać ją do przebadania w specjalistycznym laboratorium. W
przypadku  negatywnych  wyników  badań,  wykonawca  nie  otrzyma  wynagrodzenia  za  wadliwą  partię
kruszywa i pokryje koszty zleconych badań. 

§ 2.

Strony  postanawiają,  że  uprawnionymi  do  reprezentowania  stron  i  odpowiedzialnymi  za  realizację

postanowień umowy są:

z ramienia Wykonawcy: .............................................., nr telefonu ....................., fax ......................,

1/3



z ramienia Zamawiającego: Andrzej Wrona, nr telefonu 509800514, lub osoba przez niego upoważniona.

§ 3.

1. Wykonawca zobowiązany jest do:

1)  dostarczenia  zamówionych  materiałów   przez  upoważnioną  osobę  jak  w  §2,  w  zależności

od zapotrzebowań Zamawiającego.

2. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty odbioru każdej partii towaru.

3. Okres gwarancji  ........... mięsiące.

4.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  przyjęcia  zwrotu  i  wymiany  wadliwych  lub  uszkodzonych  w  wyniku

transportu części lub całości dostawy i ich wymiany na własny koszt.

5. Reklamacje Zamawiającego załatwiane będą w terminie 3 dni.

§ 4.

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu

istotnej  zmiany okoliczności  powodującej,  że  wykonanie  umowy nie  leży  w interesie  publicznym, czego

nie  można  było  przewidzieć  w  chwili  zawarcia  umowy.  W  takim  przypadku  Wykonawcy  przysługuje

wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części dostaw.

Niedopuszczalne jest pod rygorem nieważności wprowadzanie zmian i postanowień, jeżeli przy ich

uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty na podstawie, której dokonano wyboru chyba że konieczność

wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia

umowy. 

§ 5.

Wykonawcy  za  realizację  przedmiotu  umowy  przysługuje  wynagrodzenie  za  dany  materiał

w kwocie ........... za 1t kruszywa x ilość zamówionego przedmiotu.

Podstawą do zapłaty faktur stanowi protokół odbioru bez zastrzeżeń, podpisany przez strony umowy

za wykonane i odebrane dostawy, zgodnie z ustaleniami Zamawiającego.

Należność  płatna   będzie  przelewem  na  konto  Wykonawcy.  Termin  zapłaty  w  ciągu  ......  dni  od  dnia

otrzymania faktury. 

§ 6.

Wykonawca nie może powierzyć wykonywania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy osobie trzeciej

bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

§ 7.

Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za szkody powstałe  w trakcie  wykonywania obowiązków

przez pracowników Wykonawcy.

§ 8

Strony ustalają następujące kary umowne:

1.  Zapłata  dla  Zamawiającego  w wysokości  5% wartości  umowy,  gdy  Zamawiający  odstąpi  od  umowy
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z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

2. Zapłata dla Zamawiającego w wysokości 0,01% wartości dostawy w przypadku nieuzasadnionej zwłoki

oraz w przypadku reklamacji towaru nieodpowiadającego ustaleniom umowy określonym w § 1, za każdy

dzień zwłoki.

3. W przypadku zwłoki w zapłacie faktur Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonaną potwierdzoną

przez Zamawiającego część umowy.

§ 9.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10.

We wszystkich  sprawach  nieuregulowanych  w  niniejszej  umowie  zastosowanie  mają  przepisy  Kodeksu

Cywilnego, jeżeli przepisy ustawy - Prawo Zamówień Publicznych nie stanowią inaczej.

§ 11.

Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej firmy,

a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego.

Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy strony rozstrzygać będą polubownie.

W  przypadku  niedojścia  do  porozumienia  spory  rozstrzygane  będą  przez  właściwy  rzeczowo  sąd

powszechny.

§ 12.

Strony postanawiają, że mogą dochodzić odszkodowań przewyższających kary umowne.

§ 13.

Umowę  sporządzono  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach,  jeden  dla  Zamawiającego  i  jeden

dla Dostawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY
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