Numer postępowania: ZP.271.2.6.2017
Załącznik nr 6 do Ogłoszenia

PROJEKT UMOWY
UMOWA NR ___/2017
Część 1
W dniu _______ w Urzędzie Miejskim w Łochowie pomiędzy:
Gminą Łochów, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów,
NIP 824-170-72-77, REGON 711582090,
reprezentowaną przez: Roberta Mirosława Gołaszewskiego – Burmistrza Łochowa,
zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM,
a: ____________________________
zwaną /zwanym dalej WYKONAWCĄ,
zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r.
poz. 2164 z późn. zm.) oraz wybraniu oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej, została zawarta
umowa o następującej treści:

1.

2.

3.
4.

5.

6.

§1
Przedmiotem umowy jest dostawa równoważnych materiałów eksploatacyjnych na potrzeby
Urzędu Miejskiego w Łochowie, zwanych dalej przedmiotem umowy lub materiałami
eksploatacyjnymi.
Przedmiot umowy składa się z następujących zadań:
1) Zadanie 1: Dostawa równoważnych materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Urzędu
Miejskiego w Łochowie,
2) Zadanie 2: Dostawa równoważnych materiałów eksploatacyjnych na potrzeby obsługi spraw
w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w Urzędzie Miejskim w Łochowie.
Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa Załącznik nr 1 do Umowy.
Określona w Załączniku nr 1 do Umowy ilość materiałów eksploatacyjnych jest ilością
szacunkową i nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek
roszczeń co do ilości asortymentu faktycznie zakupionego przez Zamawiającego w okresie
realizacji umowy.
Zamawiający w ramach wartości umowy, o której mowa w § 6 ust. 5 umowy zastrzega sobie
możliwość dokonywania zmian ilościowych w przedstawionym asortymencie na rzecz innego
stanowiącego przedmiot umowy, stosowanie do rzeczywistych potrzeb, przy zachowaniu cen
jednostkowych podanych w Formularzu cenowym.
Rzeczywista ilość zakupionych materiałów eksploatacyjnych będzie wynikać z aktualnych
potrzeb Zamawiającego w okresie realizacji przedmiotu umowy.

§2
Umowa zostaje zawarta na czas określony: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2017 r. lub do
wcześniejszego wyczerpania kwoty określonej w § 6 ust. 5 umowy, w zależności, które z tych
zdarzeń nastąpi wcześniej.
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§3
1. Dostawy materiałów eksploatacyjnych odbywały się będą sukcesywnie w dostawach
częściowych na podstawie jednostronnych dyspozycji Zamawiającego składanych telefonicznie
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, określających ilość i rodzaj asortymentu.
2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamawiane materiały eksploatacyjne do siedziby
Zamawiającego na własny koszt i ryzyko w ciągu 4 dni roboczych licząc od dnia złożenia przez
Zamawiającego zamówienia w sposób określony w § 3 ust. 1 umowy.
3. Dostawy przedmiotu umowy winny być realizowane w dni i godziny pracy Zamawiającego.
§4
1. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy zobowiązany jest do odbioru
i utylizacji na własny koszt zużytych materiałów eksploatacyjnych z Urzędu Miejskiego
w Łochowie.
2. Odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych będzie realizowany sukcesywnie na podstawie
zgłoszeń Zamawiającego składanych telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
3. Odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych nastąpi w siedzibie Zamawiającego w terminie
do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

§5
Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się do realizacji niniejszej umowy z należytą
starannością.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za terminowe i kompetentne wykonanie przedmiotu
umowy.
Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych i prawnych oraz
może być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca udziela gwarancji jakościowej na dostarczone w ramach danej dostawy częściowej
materiały na okres 12 miesięcy licząc od daty ich odbioru przez Zamawiającego.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braków ilościowych bądź asortymentowych
lub wad jakościowych, Zamawiający zgłosi ten fakt Wykonawcy w ciągu 3 dni roboczych
od daty stwierdzenia braków lub wad.
W przypadku stwierdzenia braków lub wad, o których mowa w § 5 ust. 5 umowy Wykonawca
zobowiązuje się do uzupełnienia lub wymiany reklamowanego asortymentu w terminie nie
dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia przekazanego przez Zamawiającego pocztą
elektroniczną.

§6
1. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym dokonywane będą na podstawie faktycznie
zakupionych ilości materiałów eksploatacyjnych.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy za zamówioną i zrealizowaną dostawę częściową obliczane będzie
każdorazowo po cenach jednostkowych brutto określonych w Formularzu cenowym,
stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy.
3. Ceny jednostkowe materiałów eksploatacyjnych określone w Formularzu cenowym przez cały
okres obowiązywania umowy pozostają bez zmian.
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4. W cenach jednostkowych materiałów eksploatacyjnych zawarte są wszelkie koszty związane
z dostawą materiałów eksploatacyjnych, w tym koszty transportu.
5. Maksymalna wartość wynagrodzenia z tytułu wykonania przedmiotu umowy nie może
przekroczyć kwoty ______ zł brutto (słownie: ______).
6. Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec Zamawiającego, w przypadku gdy
łączne wynagrodzenie będzie niższe od wynagrodzenia maksymalnego, o którym mowa
w § 6 ust. 5 umowy.
7. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym za zleconą i zrealizowaną dostawę
materiałów eksploatacyjnych nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę
po każdorazowej dostawie częściowej.
8. Dane do wystawienia faktury:
Nabywca: Gmina Łochów, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów, NIP 824-170-72-77,
Obiorca: Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów.
9. Płatności za realizację przedmiotu umowy dokonywane będą przelewem na rachunek
Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu
poprawnie wystawionej faktury, po akceptacji przez Zamawiającego wykonania zamówienia.
10. Wykonawca zobowiązuje się wystawiać oddzielne faktury dla Zadania 1 oraz Zadania 2.
11. Niedopuszczalne jest dokonywanie przelewu (cesji) wierzytelności przysługujących Wykonawcy
z tytułu realizacji przedmiotu niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego.
§7
1. Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu w następujących przypadkach:
1) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy w wysokości 10% wartości określonej w § 6 ust. 5 umowy,
2) za nieterminowe wykonanie dostawy częściowej w wysokości 2% wartości brutto danej
dostawy za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 2 umowy,
3) za przekroczenie terminu, o którym mowa w § 4 ust. 3 umowy w wysokości 100 zł brutto,
za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
4) za przekroczenie terminu, o którym mowa w § 5 ust. 6 umowy w wysokości 100 zł brutto,
za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
2. Każdej ze stron przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania
przewyższającego kary umowne.
3. Realizacja zapłaty kary umownej naliczonej przez Zamawiającego nastąpi poprzez potrącenie
wysokości kary z kwoty należnej do zapłaty Wykonawcy wynikającej z wystawionej przez niego
faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę.
4. W przypadku niewystawienia faktury, co uniemożliwi potrącenie kary zgodnie z zapisem
§ 7 ust. 3 umowy, Wykonawca zostanie wezwany do wpłacenia naliczonej kary umownej na
konto bankowe Zamawiającego.
§8
1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności, gdy:
a) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ją nienależycie
i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego
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wykonywania umowy w wyznaczonym terminie, nie zadośćuczyni żądaniu
Zamawiającego,
b) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy
lub jego znacznej części,
c) Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy, z wyjątkiem likwidacji
przeprowadzanej w celu przekształcenia,
d) wystąpią okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić
od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takiej
sytuacji Wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części
umowy.
2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności w przypadku jeśli
z powodu zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności Zamawiający nie będzie
mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
2. Odstąpienie od umowy będzie dokonane w formie pisemnej z podaniem przyczyn odstąpienia
i wskazaniem terminu odstąpienia od umowy.
§9
1. Koordynatorem Zamawiającego w zakresie wykonywania obowiązków umownych w Zadaniu 1
jest __________________________ tel. _______________, e-mail: _______________________
2. Koordynatorem Zamawiającego w zakresie wykonywania obowiązków umownych w Zadaniu 2
jest __________________________ tel. _______________, e-mail: _______________________
3. Koordynatorem Wykonawcy w zakresie wykonywania obowiązków umownych
jest __________________________ tel. _______________, e-mail: _______________________
§ 10
Wszelkie zmiany i uzupełnienie umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu
podpisanego przez obie strony.
§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące
przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 12
Wszelkie spory mogące wynikać z tytułu niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sądy
miejscowo właściwe dla siedziby Zamawiającego.
§ 13
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
każdej ze stron.
§ 14
Integralną część niniejszej umowy stanowią:
Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy,
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Załącznik nr 3 – Oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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