UMOWA NR ...................................
zawarta w dniu ........................................... roku pomiędzy:
Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. 96 - 300 Żyrardów, ul. Czysta 5 wpisanym
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy - XIV Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000153850, kapitał Zakładowy 47 207000,00 PLN, NIP 838- 000 -72-01,
REGON 750086653, reprezentowanym przez:
..............................................
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”
a
................................................, reprezentowanym przez:
..............................................
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”
W wyniku wyboru oferty złożonej w zaproszeniu do składania ofert w trybie zapytania ofertowego na: ,,naprawę
tylnych kół w kompaktorze” została zawarta niniejsza Umowa, zwana dalej "Umową" o następującej treści:

Niniejszą Umowę zawarto bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018.1986 tj. z
późn.zm.) ze względu na wartość zamówienia szacowaną poniżej 30000 euro.

§ 1. OŚWIADCZENIA STRON
1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w wykonywaniu usług podobnego typu
i w podobnym zakresie jak określone niniejszą Umową. Ponadto Wykonawca stwierdza, że dysponuje odpowiednim
zespołem osób umożliwiającym należyte i terminowe wykonanie niniejszej Umowy.
2. Zamawiający oświadcza, iż jest czynnym podatnikiem VAT.
3. Wykonawca oświadcza, iż jest czynnym podatnikiem VAT.
§ 2. PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania naprawę tylnych kół w kompaktorze, zgodnie z ofertą z
dnia ............................... r. stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.
§ 3. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie do dnia ...................2019 r.
§ 4. WYKONYWANIE PRAC
1.
2.

3.

Wykonawca odpowiada za należytą staranność wykonania Przedmiotu Umowy.
Wykonawca jako osobę odpowiedzialną za realizację Przedmiotu Umowy wyznacza przedstawiciela w
osobie …………………………………………….., nr tel. …………………………, e-mail: ……………………………..….. .Zmiana ww. osoby
i/lub jej danych kontaktowych, nie wymaga zmiany Umowy, wymaga jedynie pisemnego poinformowania o tym
Zamawiającego.
Zamawiający jako osobę odpowiedzialną za realizację Przedmiotu Umowy wyznacza przedstawiciela w
osobie …………………………………………….., nr tel. …………………………, e-mail: ……………………………..….. .Zmiana ww. osoby
i/lub jej danych kont
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§ 5. WARUNKI ODBIORU
1. Przekazanie Przedmiotu Umowy zostanie potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez Strony.
2. Jeżeli na żądanie Zamawiającego zgłoszone po przekazaniu mu Przedmiotu Umowy, Wykonawca ma usunąć wady lub
usterki powinien to uczynić w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, jednakże nie krótszym niż 7 dni i następnie
przekazać Zamawiającemu ponownie Przedmiot Umowy do odbioru.
3. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcą stwierdzonych przez Zamawiającego wad lub usterek w wyznaczonym
terminie, Zamawiający może naliczyć kary umowne za każdy dzień opóźnienia w wysokości określonej w § 7 Umowy.
§ 6. WYNAGRODZENIE
1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za należyte wykonanie Przedmiotu Umowy określonego w §2
powyżej w kwocie......................... zł (słownie:............................. złotych) oraz podatek VAT wg obowiązujących
przepisów tj. 23%.
2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego i prawidłowo wystawionej przez
Wykonawcę faktury VAT.
3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy związane z wykonaniem Przedmiotu Umowy.
4. Faktura zostanie wystawiona na podstawie protokołu odbioru, o którym mowa w § 5 ust. 1 i będzie płatna przelewem
na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury VAT.
5. Za dzień zapłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia przewidzianego Umową uważa się dzień uznania rachunku
bankowego Zamawiającego.
§ 7. KARY UMOWNE
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych za niedochowanie przez Wykonawcę terminu wykonania
Przedmiotu Umowy określonego w § 3 powyżej o więcej niż 7 dni z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w
wysokości 0,6% wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień jego przekroczenia.
Kara umowna będzie płatna w terminie 14 dni od wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do jej zapłaty.
W przypadku przekroczenia przez Wykonawcę o 30 dni terminu wykonania Przedmiotu Umowy określonego w § 3
powyżej, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy, a Wykonawca tytułem kary umownej
zapłaci Zamawiającemu 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy.
W przypadku nie usunięcia wad lub usterek, o których mowa w § 5 ust. 2 Umowy, Zamawiający naliczy Wykonawcy
kary umowne za opóźnienie od dnia wyznaczonego na ich usunięcie, w wysokości 0,6% wynagrodzenia, o którym mowa
w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
W przypadku nie usunięcia wad i usterek w okresie gwarancji, o której mowa w § 8 ust. 1 Umowy, Zamawiający naliczy
Wykonawcy kary umowne za opóźnienie od dnia wyznaczonego na ich usunięcie, w wysokości 0,6% wynagrodzenia, o
którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
W razie zwłoki Zamawiającego z zapłatą wynagrodzenia, Wykonawcy będą przysługiwać odsetki ustawowe za
opóźnienie w zapłacie.
Kary umowne, o których mowa w niniejszym paragrafie, mogą być nakładane niezależnie od siebie. Zapłata
którejkolwiek z kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania
uzupełniającego, na podstawie przepisów ogólnych.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.
§ 8. GWARANCJA

1.
2.

Wykonawca udziela Zamawiającemu 6 miesięcznej gwarancji na wykonany przez siebie Przedmiot Umowy.
Początkiem biegu terminu gwarancji będzie dzień podpisania przez Strony odbioru protokołu odbioru.
W razie stwierdzenia usterek w czasie trwania gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się do ich bezpłatnego usunięcia
w terminie 7 dni od dnia otrzymania reklamacji od Zamawiającego. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę
terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający może - niezależnie od innych uprawnień z tytułu
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3.
4.

gwarancji -dokonać zlecenia osobie trzeciej usunięcia stwierdzonych usterek i obciążenia Wykonawcy kosztami pracy
tego usunięcia.
W przypadku, gdy w trybie ustalonym w ust. 2 powyżej, powstanie konieczność usunięcia skutków błędów leżących
po stronie Wykonawcy, Wykonawca zostanie obciążony kosztami robót niezbędnych dla ich usunięcia.
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu gwarancji wady fizyczne Przedmiotu Umowy, które istniały w czasie odbioru
oraz za wady ujawnione po odbiorze, lecz powstałe z przyczyn tkwiących w Przedmiocie Umowy i nierozpoznane w
chwili odbioru.
§ 9. ZAWIADOMIENIA

1.

2.

3.
4.

Strony postanawiają, że oświadczenia woli będą doręczane Stronom w jeden z następujących sposobów: (i) listem
poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, (i) kurierem za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, (iii) osobiście
na adresy oznaczone w komparycji niniejszej Umowy.
Ponadto Strony zobowiązują się do każdorazowego powiadomienia o zmianie adresu do doręczeń. W przypadku nie
powiadomienia drugiej Strony o nowym adresie, pismo lub oświadczenie doręczone na stary adres, będzie uznawane
za doręczone skutecznie. Przesyłka nadana na adres Strony do doręczeń traktowana będzie, jako prawidłowo
doręczona również w przypadku odmowy przyjęcia przesyłki przez Stronę. Strony zgodnie postanawiają, iż przesyłka
uznana będzie za doręczoną z upływem 14 dni od daty pierwszego awizowania przesyłki przez Pocztę Polską.
Strony postanawiają, że korespondencja w sprawach nierodzących skutków prawnych, co do niniejszej umowy może
być prowadzona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy: wymienione w § 4 ust. 2 i 3.
Zmiana ww. danych nie wymaga zmiany Umowy, wymaga jedynie poinformowania drugiej strony na piśmie.
§ 10. SIŁA WYŻSZA

Strony nie będą odpowiedzialne za opóźnienia lub niewykonanie zobowiązań spowodowane siłą wyższą, przez którą
Strony rozumieją zaistniałe klęski żywiołowe, trzęsienia ziemi, pożary, epidemie, wojny, powstania, sabotaże,
ograniczenia i zakazy rządu lub organu administracyjnego sprawujących władzę administracyjną wobec Stron oraz prac
wykonywanych na podstawie niniejszej Umowy.

1.

2.

§ 11. OŚWIADCZENIE RODO
Każda ze Stron oświadcza, że jest administratorem w rozumieniu art. 4 pkt. 7 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1) danych osobowych osób, wskazanych w Umowie, jako osoby kontaktowe
lub odpowiedzialne za realizację poszczególnych zadań wynikających z Umowy.
Każda ze Stron zobowiązuje się zrealizować w imieniu drugiej Strony obowiązek informacyjny, wobec wskazanych
przez siebie osób, o których mowa w ust. 1 powyżej, w tym poinformować je o udostępnieniu ich danych drugiej
Stronie.
§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

W przypadku wystąpienia sporu wynikającego z wykonywania niniejszej Umowy, Strony poddają go pod
rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.

2.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, tj. w dwóch dla Zamawiającego oraz w jednym dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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