UMOWA Nr ZP.TZ.10.2019-1

Załącznik nr 4

Zawarta w dniu ………………………………….. w Żyrardowie pomiędzy:
Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej „ŻYRARDÓW” Sp. z o.o. w Żyrardowie, ul. Czysta 5,
wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000153850, NIP:
8380007201, REGON: 750086653, Kapitał Zakładowy: 47.207.000 PLN.
reprezentowanym przez:
……………………………………………………………….……………
zwanym dalej "Zamawiającym",
a:
…………………………………………………………………….……...
reprezentowanym przez :
…………………………………………………………………………….
zwanym dalej „Wykonawcą”
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy złożonej w postępowaniu o
zamówienie publiczne, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), została
zawarta niniejsza Umowa, zwana dalej "Umową" o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem umowy jest dostawa 2400 Mg soli kamiennej drogowej, niezbrylającej gat. DR, do
zwalczania śliskości zimowej, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
oraz złożoną ofertą, Wykonawcy. SIWZ oraz oferta Wykonawcy stanowią integralną część
niniejszej umowy.
2. Zamawiający przewiduje, iż rzeczywista ilość dostarczonej soli może ulec zmianie. Zamawiający
zastrzega sobie możliwość niewykorzystania pełnej ilości zamówienia publicznego co uzależnione
będzie od warunków atmosferycznych. Tym samym opisane prognozowane ilości dostarczanej
soli nie stanowią dla Zamawiającego zobowiązania do zakupu soli w podanej ilości.
3. Wykonawcy nie będzie przysługiwało odszkodowanie z tytułu ewentualnej różnicy ilościowej
pomiędzy przewidywaną ilością zamówienia, a faktycznie zakupioną przez Zamawiającego.
§2
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy, który posiada wszystkie niezbędne atesty
i dopuszczenia do stosowania oraz spełniać wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
§3
1. Strony ustalają termin realizacji zamówienia 1.11.2019 – 15.04.2022 r.
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2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy partiami, w terminach i w ilościach
określonych przez Zamawiającego w poszczególnych zamówieniach przesyłanych na adres e-mail
Wykonawcy : …………………………, lub sms na tel. ………………………………., zwanych dalej Zamówieniami.
3. Dostawy będą realizowane 7 dni w tygodniu uwzględniając dni wolne od pracy tj. niedziele i święta w
terminie nie dłuższym niż 24 lub36 godzin (w zależności od czasu zaoferowanego w ofercie) od dnia
otrzymania Zamówienia . Dostawy w niedziele i święta realizowane będą na warunkach ogólnych
zawartych w umowie, a praca w tych dniach nie będzie miała wpływu na wzrost ceny za świadczone
usługi.
4. Przedmiot umowy będzie dostarczany przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego: Żyrardów, ul.
Czysta 5, na koszt Wykonawcy wraz ze wszystkimi wymaganymi atestami, aprobatami technicznymi.
5. Odbiór przedmiotu Umowy o którym mowa w § 1 (danej partii Zamówienia) zostanie potwierdzony
Kwitem wagowym/WZ podpisanym przez Strony.
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§4
Strony ustalają cenę jednostkową (za 1 Mg) soli kamiennej drogowej, niezbrylającej gat. DR, do
zwalczania śliskości zimowej : ………………..zł (słownie:…………………) + należny podatek VAT.
Nieprzekraczalna wartość przedmiotu umowy wynosi netto 504.000 zł (słownie: pięćset cztery tysiące
zł) + należny podatek VAT, zgodny ze stawką obowiązującą na dzień wystawienia faktury.
Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 niniejszej Umowy obejmuje wszystkie koszty i wydatki, jakie
Wykonawca poniesie z tytułu należytej i zgodnej z niniejszą Umową oraz obowiązującymi przepisami
realizacji przedmiotu umowy.
§5
Strony ustalają, że rozliczenie pomiędzy Stronami będzie następowało po wykonaniu danej partii
Zamówienia w wielkości odpowiadającej faktycznie zrealizowanym dostawom, przelewem na
rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze, w terminie 30 dni kalendarzowych od daty
doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez strony dokument o którym mowa w § 3 ust.
5.
Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§6
1. Wykonawca oświadcza, że osobami uprawnionymi do kontaktów z Zamawiającym będą:
…………..………………, ………..@..................., tel. ……………..
2. Zamawiający oświadcza, że osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcą będą: …………………,
………………..…………, ………..@..................., tel. ……………..
3. Zmiany numerów telefonów, faksów, adresów i email nie wymagają zachowania formy pisemnej.
Strony zobowiązują się do wzajemnego pisemnego informowania o zmianach, o których mowa w
zadaniu poprzednim, w terminie 2 dni roboczych od dnia ich wprowadzenia.
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§7
Dostarczona w ramach danej partii sól musi posiadać termin przydatności do użycia określony przez
producenta (atest PZH, certyfikat jakości wydany przez IBDiM lub równoważne).
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§8
Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości:
a. 10% łącznej wartości przedmiotu Zamówienia brutto, w przypadku odstąpienia od umowy przez
Zamawiającego z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy.
b. 0,5% łącznej wartości przedmiotu Zamówienia brutto, za każdy dzień zwłoki w dostawie danej
partii soli.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy.
Postanowienia ust. 1 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy
wartość zastrzeżonych kar umownych.
§9
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:
a. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że jej wykonanie nie leży w interesie
, a czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
b. zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub zostanie ogłoszona likwidacja
przedsiębiorstwa Wykonawcy,
c. Wykonawca trzykrotnie przekroczył termin dostawy.
Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Zamawiający pozostaje w
opóźnieniu z zapłatą faktury pomimo dodatkowego wezwania i bezskutecznego upływu dodatkowego
terminu jednego miesiąca wyznaczonego Zamawiającemu..
Odstąpienie powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz zawierać
uzasadnienie.
Prawo odstąpienia od Umowy może być realizowane w terminie 60 dni od dnia wystąpienia
okoliczności o których mowa w ust. 1.
§ 10
Dopuszcza się możliwość wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego
Wykonawcy, w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług;
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa
w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych;
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
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§ 11
1. 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.
2. 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
1. Wszelkie ewentualne spory wynikające z realizacji umowy rozstrzyga sąd powszechny właściwy ze
względu na siedzibę Zamawiającego.
2. Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
oraz inne dotyczące przedmiotu umowy.
4. Umowa sporządzona została w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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