Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr 15.1/U/2021 z dnia 27.10.2021
Wzór umowy
UMOWA NR________
Umowa zawarta w Gaci, w dniu _________ r. pomiędzy:
„Zakładem Gospodarowania Odpadami Gać” Sp. z o. o.
z siedzibą w Gaci, Gać 90, 55-200 Oława, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, IX
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000142896, NIP:
9121677692, wysokość kapitału zakładowego: 26 567 000,00 zł, reprezentowaną przez:
Prezesa Zarządu - Jacka Października
zwaną dalej „Zamawiającym”
a
_____________________________________________
z siedzibą w _____________________________________________, wpisaną do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
____________________ pod numerem KRS __________, NIP: __________, wysokość kapitału
zakładowego: __________ zł, reprezentowaną przez:
______________________ - ______________________/
_____________________________________________, prowadzącym działalność gospodarczą
pod firmą _____________________________________________, adres do doręczeń wskazany w
CEIDG: _____________________NIP: __________,
zwaną(ym) dalej „Wykonawcą”,
zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a indywidualnie „Stroną”.
Niniejsza umowa została zawarta w wyniku wyboru przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty
złożonej w związku z Zapytaniem ofertowym nr 15.1/U/2021 z dnia 27.10.2021
§ 1 PRZEDMIOT UMOWY
1.

Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników
Zamawiającego, dostawa wzorników odzieży oraz prowadzenie ewidencji dostarczonej
odzieży.

2.

Wszystkie wyroby stanowiące przedmiot umowy muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad i
uszkodzeń i niebędące przedmiotem praw osób trzecich oraz spełniające parametry techniczne
i użytkowe oraz warunki szczegółowo opisane w Zapytaniu ofertowym nr 15.1/U/2021 z dnia
27.10.2021r. wraz załącznikami oraz w ofercie Wykonawcy z dnia __________ 2021 r.
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§ 2 TERMIN I MIEJCE REALIZACJI UMOWY
1.

Dostawa przedmiotu umowy odbywać się będzie sukcesywnie zgodnie z potrzebami
Zmawiającego, od dnia zawarcia umowy do 31.12.2022 r.

2.

Miejsce realizacji przedmiotu umowy jest siedziba Zamawiającego.
§ 3 WARUNKI REALIZACJI UMOWY

1.

Dostawy przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego następować będą partiami, stosownie
do potrzeb, a wielkość każdej partii wynikać będzie z doraźnych zamówień Zamawiającego.
Zamówienia zgłaszane będą drogą elektroniczną przez upoważnionego pracownika
Zamawiającego - _______________, e-mail: ___________ na adres e-mail Wykonawcy:
___________.

2.

Wykonawca każdorazowo dostarczy przedmiot umowy w miejsce wskazane przez
Zamawiającego w zamówieniu w terminie do 4 dni roboczych liczonych od dnia złożenia
zamówienia. Za dni robocze uważa się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy.

3.

Dostawy przedmiotu umowy następować będą w dniach od poniedziałku do piątku w
godzinach od 8.00 do 15.00.

4.

Przedmiot umowy obejmuje transport oraz rozładunek w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego.

5.

Odbioru przedmiotu umowy pod względem ilości, jakości oraz zgodności z umową dokonywać
będą upoważnieni pracownicy Zamawiającego.

6.

Potwierdzenie odbioru przedmiotu umowy nastąpi każdorazowo poprzez obustronne
podpisanie

protokołu

zdawczo-odbiorczego

bez

zastrzeżeń,

przez

upoważnionych

pracowników Zamawiającego i Wykonawcy, stanowiącego podstawę do wystawienia faktury.
7.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji dostarczonej odzieży (w ujęciu
ogólnym oraz szczegółowym, tj. z uwzględnieniem każdego pracownika Zamawiającego) i jej
comiesięcznego przedkładania w formie zestawienia oraz w formie edytowalnej w formacie
.xls; .doc., itp. do piątego dnia danego miesiąca kalendarzowego za miesiąc poprzedni oraz
każdorazowo w ciągu 2 dni roboczych na żądanie Zamawiającego.

8.

Dostawę uważa się za zrealizowaną w terminie, jeżeli wszystkie pozycje zamieszczone w
doraźnym zamówieniu Zamawiającego, znajdują się w miejscu dostawy w ciągu 4 dni
roboczych, od dnia złożenia zamówienia, w stanie zupełnym.

9.

Wykonawca wskazuje …………………………………………………….., tel. ………………………, email:………………………………….. jako osobę do bieżących kontaktów z Zamawiającym.

10. Wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy ponosi Wykonawca i oświadcza, że
uwzględnił je w cenie oferty.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania przedmiotu umowy w całości zgodnie
z Zapytaniem ofertowym 15/U/2021 z dnia 16.09.2021r. wraz z załącznikami, a Wykonawca
w takim przypadku nie będzie wysuwał do Zamawiającego żadnych roszczeń z tego tytułu.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrotu lub wymiany na inny rozmiar dostarczonej partii
lub jej części w terminie do 10 dni roboczych od zrealizowania dostawy. Zwrot/wymiana będą
się odbywały na zasadach określonych w niniejszym paragrafie, jak przy składaniu zamówień.
Strona 2 z 5

§ 4 CENA
1.

Za należyte wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umową, ustala się ceny jednostkowe w
następującej wysokości:

2.

a)

__________________________ zł, słownie: __________________________,

b)

__________________________ zł, słownie: __________________________,

c)

__________________________ zł, słownie: __________________________,

d)

…………………………….

Ceny jednostkowe netto są cenami stałymi i nie będą zmieniane w czasie obowiązywania
umowy oraz zawierają wszelkie elementy cenotwórcze.

3.

Do cen jednostanowych netto będzie doliczanym podatek od towarów i usług wg aktualnie
obowiązującej stawki.
§ 5 WARUNKI PŁATNOŚCI

1.

Zapłata wynagrodzenia dokonana będzie co miesiąc przelewem w ciągu 14 dni od daty
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy
wskazany w fakturze, który widnieje w wykazie na tzw. białej liście podatników VAT na stronie
internetowej Ministerstwa Finansów, każdorazowo w dniu zapłaty.

2.

Wysokość wynagrodzenia stanowi iloczyn dostarczonych w danym miesiącu kalendarzowym
sztuk odzieży roboczej i ochronnej i ceny jednostkowej.

3.

Podstawą wystawienia faktury VAT i żądania zapłaty wynagrodzenia będzie każdorazowo
protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez Strony bez zastrzeżeń.

4.

Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
§ 6 GWARANCJA JAKOŚCI I RĘKOJMIA

1.

Wykonawca niniejszym udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi z tytułu wad fizycznych i
prawnych przedmiotu umowy.

2.

Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi - minimalny okres 6 miesięcy. Gwarancja i rękojmia
rozpoczynają swój bieg od dnia odbioru danej dostawy.

3.

Wykonawca oświadcza, że jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu gwarancji i
rękojmi za wady prawne i fizyczne, w szczególności w przypadku, gdy przedmiot umowy ma
wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie lub
wynikający z przeznaczenia rzeczy, albo jeżeli wykonany przedmiot umowy nie ma
właściwości, które zgodnie z umową posiadać powinien lub został wydany w stanie
niezupełnym.

4.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy
istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z
przyczyn tkwiących w wykonanym przedmiocie umowy.

5.

Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji i rękojmie rękojmi po upływie
okresu gwarancji lub rękojmi, jeżeli powiadomi Wykonawcę drogą elektroniczną na adres email: ________________ o wadzie przed upływem okresu gwarancji lub rękojmi, a także po
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tym terminie za wady powstałe w tym okresie. Termin wykonania obowiązków Wykonawcy, o
których mowa w pkt 6 poniżej wynosi 14 dni od dnia zgłoszenia powiadomienia o wadzie.
6.

Zamawiający może, z tytułu gwarancji i rękojmi, żądać naprawy, obniżenia wynagrodzenia,
jeżeli Wykonawca uprzednio wady naprawił lub wymiany rzeczy na wolną od wad. W
przypadku, gdy obniżenie wynagrodzenia nastąpi po jego zapłacie, Zamawiający może żądać
zwrotu różnicy przez Wykonawcę.

7.

Wykonawca wraz z każdą dostawą odzieży roboczej i ochronnej zobowiązany jest do
przekazania Zamawiającemu karty gwarancyjnej lub innego dokumentu, z którego wynika
gwarancja producenta, pod rygorem odmowy odbioru dostawy przez Zamawiającego.
Gwarancja udzielona przez producenta przechodzi na Zamawiającego.

8.

Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień
wynikających z gwarancji udzielonej przez Podwykonawcę.

9.

Niezależenie od uprawnień Zamawiającego wynikających z gwarancji lub rękojmi,
Zamawiający może żądać odszkodowania od Wykonawcy, jeżeli szkoda powstała z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy.

10. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona obowiązków, o których mowa w pkt 6 powyżej lub
wykona je nienależycie, Zamawiający może wykonać te obowiązki na koszt i ryzyko
Wykonawcy, a ponadto Zamawiający ma prawo żądać kar umownych i dodatkowego
odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych.
11. Usunięcie wad stwierdza się na podstawie protokołu sporządzonego przez Strony.
12. Niniejsza umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisów Kodeksu
cywilnego.
13. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej umowie do gwarancji i rękojmi stosuje się
odpowiednio przepisu Kodeksu cywilnego o gwarancji przy sprzedaży i rękojmi za wady.
§ 7 KARY UMOWNE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1)

za opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy ponad termin określony w § 3 ust. 2 umowy
w wysokości 50 PLN za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

2)

za opóźnienie w wykonaniu obowiązków, o których mowa w § 6 pkt 6 umowy ponad
termin określony w § 6 ust. 5 umowy w wysokości 20 PLN za każdy rozpoczęty dzień
opóźnienia,

2.

Maksymalna wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 1 powyżej wynosi 500 zł.

3.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn,
leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 5000 zł.

4.

Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach
określonych w Kodeksie cywilnym do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

5.

Realizacja roszczeń Zamawiającego z tytułu kary umownej może nastąpić przez potrącenie
należności przysługującej Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

6.

W przypadku, gdy Wykonawca rażąco naruszy postanowienia niniejszej umowy lub pomimo
dwukrotnych uwag zgłoszonych przez Zamawiającego, umowa nadal nie będzie wykonywana
przez Wykonawcę z należytą starannością i rzetelnością, Zamawiający będzie uprawniony do
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odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy ze skutkiem na przyszłość i
naliczenia kary umownej, o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.
7.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone na piśmie w terminie 14 dni
od daty powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o wystąpieniu okoliczności uprawniającej
do odstąpienia od umowy.
§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

Załączniki do umowy stanowią jej integralną część. Załącznikami do umowy są:
- Zapytanie ofertowe 15.1/U/2021 z dnia 27.10.2021r. z załącznikami (w wersji elektronicznej)
– Formularz oferty z dn….
- Umowa powierzenia danych

2.

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności przenosić
wierzytelności (wymagalnych lub przyszłych) wynikających z umowy na osobę trzecią, a także
obciążać ich oraz przekazywać świadczeń wynikających z umowy.

3.

Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4.

Strony deklarują, że w razie powstania jakiegokolwiek sporu, podejmą w dobrej wierze
rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu. Jeżeli rokowania okażą się nieskuteczne,
spór rozpatrywać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

5.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

6.

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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