Załącznik nr 5– projekt umowy
UMOWA ………./20
zawarta w dniu …………………. pomiędzy:
Zawarta w dniu ........................................................... w Czarnówku pomiędzy Zakładem
Zagospodarowania Odpadów "Czysta Błękitna Kraina" Sp. z o. o. w Czarnówku, 84-351
Nowa Wieś Lęborska,
reprezentowanym przez: Prezesa Zarządu – Annę Rudnicką
zwanym dalej Zamawiającym
a
………………………………
z siedzibą w
………………………………………………………
zwaną/nym dalej Wykonawcą, reprezentowaną/nym przez:
1. ………………………………………………….
o następującej treści:
§1
Zgodnie z wynikiem rozstrzygniętego postępowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnej dostawy, wg potrzeb
Zamawiającego, środków bhp oraz środków higienicznych na teren Zakładu
Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” Sp. z o. o. w Czarnówku dla
Zamawiającego zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ” oraz ofercie wykonawcy, stanowiących załączniki do
niniejszej umowy
§2
1. Miejscem dostawy i odbioru przedmiotu zamówienia jest Zakład Zagospodarowania
Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” Sp. z o.o., Czarnówko 34, 84-351 Nowa Wieś
Lęborska.
2. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w wyznaczonych przez Zamawiającego dniach
roboczych tj. od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 – 14:00
3. Jeżeli w trakcie odbioru zostanie stwierdzone, że dostawy nie odpowiadają
zamówieniu, Zamawiający odmówi ich przyjęcia.
4. Zamawiający zastrzega możliwość zamówienia mniejszej ilości przedmiotu
zamówienia. Z tego tytułu Wykonawca nie będzie mógł występować z roszczeniem
rekompensaty za niewykonaną część zamówienia.
§3
1. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
1) Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i
warunkami technicznymi określonymi w załącznikach do niniejszej umowy
oraz normami i przepisami prawa,
2) Przestrzegania przepisów BHP, ppoż. oraz regulaminów obowiązujących w
zakładzie zagospodarowania odpadów prowadzonym przez Zamawiającego w
trakcie wykonywania umowy,

3) Sukcesywnej dostawy zamówionej telefonicznie lub pisemnie ilości
przedmiotu zamówienia w ciągu ……………………h w dni robocze.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody na osobach i mieniu powstałe
podczas wykonywaniu przedmiotu umowy.
§4
Zamawiający zobowiązuje się do:
1. Współdziałania z Wykonawcą w sprawach związanych z
wykonaniem niniejszej umowy,
2. Terminowego regulowania należności wobec Wykonawcy.
§5
1. Strony ustalają, że odbiór dostaw nastąpi w miejscu określonym w §2 ust. 1 niniejszej
umowy.
2. Termin zakończenia dostaw ustala się na 31.12.2021r.
§6
1. Zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę cena za wykonanie umowy wynosi:
………………………………………….. zł brutto (słownie:………………………..)
2. Cena opisana w pkt. 1 (wartość brutto) należna za wykonanie niniejszej umowy,
obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją całości przedmiotu
umowy oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego w załącznikach do niniejszej
umowy, tj. w szczególności uwzględnia koszty dostarczenia, załadunku i rozładunku
dostaw.
3. Cena w okresie obowiązywania umowy nie ulegnie zmianie.
§7
1. Zapłata ceny za dostarczoną ilość przedmiotu zamówienia nastąpi po odbiorze bez
uwag oraz po wypełnieniu przez Wykonawcę wszystkich jego obowiązków względem
Zamawiającego, wynikających z niniejszej umowy.
2. Zapłata za wykonanie umowy nastąpi po otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury, na rachunek bankowy wskazany w treści faktury.
3. Ustala się termin płatności nie mniej, niż 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury.
4. Terminem zapłaty jest data dokonania przez Zamawiającego polecenia przelewu.
5. W fakturze Wykonawca wskaże numer umowy.
6. Upoważnia się Wykonawcę do wystawiania faktur bez podpisu Zamawiającego.
§8
1. W przypadku niedotrzymania terminów, o których mowa w §3 ust. 1 pkt. 3,
Zamawiający upoważniony jest do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości
0,5% ceny, opisanej w §6 ust. 1 za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia.
2. W przypadku, gdy opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, o których mowa w §3
ust. 1 pkt. 3, przekroczy 30 dni kalendarzowych, licząc od daty upływu wyznaczonego
terminu, Zamawiający może – nie wyznaczając terminu dodatkowego – odstąpić od
umowy. W takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% ceny opisanej w §6 ust. 1.
3. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego
kary umowne, opisane w ust. 1-3.

§9
Umowa obowiązuje od dnia 02.01.2021r. do dnia 31.12.2021r.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego
oraz przepisy ustawy o zamówieniach publicznych, a w sprawach procesowych - przepisy
Kodeksu postępowania cywilnego.
§ 11
Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.
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