Załącznik nr 2

UMOWA NR ZP. 271.KC.26.2019
zawartej w dniu ………………….
na: „Sukcesywną dostawę środków do utrzymania czystości i higieny dla Miejskiego Zakładu
Komunalnego Sp. z o.o. w Stalowej Woli”,

pomiędzy:
Miejskim Zakładem Komunalnym Sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli, (kod pocztowy: 37-450) przy
ul. Komunalnej 1, zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000085943, którego akta rejestrowe są przechowywane przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, posiadającego kapitał zakładowy w wysokości 68 827 000,00
złotych, posługującego się nadanym Numerem Identyfikacji Podatkowej 865-000-30-71 oraz numerem
REGON 830036219, reprezentowanym przy niniejszej czynności przez:
1) Annę Pasztaleniec – Prezes Zarządu,

a
..............................................................................................................................................................................
zwanym dalej „Wykonawcą” lub „Dostawcą,

Podstawa umowy.
W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30.000 Euro w przypadku,
którego nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018
r., poz. 1986, poz. 1603), zawarta zostaje umowa o następującej treści:

§ 1.
Podstawę zawarcia umowy stanowi protokół wyboru Wykonawcy z postępowania o zamówienie publiczne
w trybie zapytania ofertowego rozstrzygniętego w dniu ………… 2019 roku.
§ 2.
1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostarczanie środków do utrzymania czystości i higieny
dla Zamawiającego w cenach i o parametrach zaoferowanych przez Wykonawcę, a wskazanych w ofercie
Wykonawcy z dnia ……….. 2019 r., stanowiącej integralną część niniejszej umowy w formie załącznika.
Dostawy odbywać się będą sukcesywnie, zgodnie z zamówieniami cząstkowymi składanymi przez
Zamawiającego w terminach określonych niniejszą umową.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo wyboru produktów określonych w załączniku, a w szczególności nie
ma obowiązku zakupu wszystkich rodzajów tych produktów oraz ich ilości podanej w załączniku.

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać do Zamawiającego środki do utrzymania czystości i higieny
w ilościach i asortymencie uzgodnionym każdorazowo z Zamawiającym.
4. Dostawa poszczególnych partii środków czystości realizowana będzie sukcesywnie wg zamówień
cząstkowych Zamawiającego, w ciągu 10-ciu dni roboczych od daty złożenia zamówienia (pisemnie za
pośrednictwem faxu lub elektronicznie), do miejsca wskazanego w zamówieniu Zamawiającego MZK
Sp. z o.o. na terenie miasta Stalowej Woli, w godz. od 700 do 1400, od poniedziałku do piątku w terminie
od dnia 02.07.2019 r. do dnia 01.07.2020 r.
5. Wyczerpanie asortymentu określonego w ofercie Wykonawcy stanowiącej załącznik do niniejszej umowy
i osiągnięcie przez Wykonawcę kwoty, o której mowa w § 3 ust. 3 powoduje rozwiązanie niniejszej
umowy.
6. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie wobec Zamawiającego z tytułu niezrealizowania pełnej ilości
dostaw, o których mowa w ust. 1, w przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi, że realizacja pełnej ilości
dostaw nie jest konieczna.
7. Zamawiający dopuszcza przesunięcia ilościowe pomiędzy poszczególnymi pozycjami asortymentowymi
w ramach ogólnej wartości zobowiązania umownego.
8. Środki do utrzymania czystości i higieny dostarczane będą transportem Wykonawcy i na jego koszt.
9. Przedmiot zamówienia winien być wyrobem „oryginalnym”, winien posiadać nienaruszone cechy
pierwotnego opakowania fabrycznego, zapakowany w opakowania producenta w sposób zapewniający
nienaruszalność, wolny od wad i uszkodzeń, dobrej jakości oraz dopuszczony do obrotu oraz winien
posiadać w dniu dostawy termin ważności nie krótszy niż 12 miesięcy
§ 3.
1. Środki do utrzymania czystości i higieny będą dostarczane w cenie jednostkowej, ryczałtowej, zgodnie
z ofertą cenową Wykonawcy z dnia ……..…. 2019 r., stanowiącą załącznik do niniejszej umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie realizację zamówienia według cen ofertowych, a Wykonawca gwarantuje
stałość cen jednostkowych brutto oferowanego asortymentu przez cały okres obowiązywania umowy.
3. Wynagrodzenie ryczałtowo - ilościowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane
z realizacją przedmiotu umowy i wyraża się kwotą brutto, tj. wraz z należnym na dzień powstania
obowiązku podatkowego podatkiem VAT w wysokości nie większej niż ………………, (słownie:
………………………………………………….. złotych).
4. Cena określona w ust. 3 jest ceną maksymalną. Rozliczenie zamówienia nastąpi w oparciu o ceny
jednostkowe zgodnie z faktyczną ilością wykonanych dostaw.
5. Strony ustalają, że rozliczenia należności będą przekazywane indywidualnie po każdej dostawie stosownie
do zamówienia Zamawiającemu MZK.
6. Zapłata wynagrodzenia, za każdą zrealizowaną dostawę nastąpi, w terminie do 30 dni od daty doręczenia
przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT Zamawiającemu MZK za zamówienia
realizowane przez Zamawiającego MZK.
7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3 dokonane będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy:
……………………………………………………………………………………………………………...
8. W przypadku zmiany numeru rachunku przed upływem terminu płatności, Wykonawca niezwłocznie
poinformuje pisemnie o tym fakcie Zamawiającego.

9. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
§ 4.
1. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw w okresie trwania umowy, w ilościach
wynikających z zamówień cząstkowych.
2. Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby
Zamawiającego w stosunku do danego asortymentu lub całości dostawy.
3. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania
realizacji niniejszej umowy.
§ 5.
1. Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy jest:
▪

Ze strony Zamawiającego Miejski Zakład Komunalny:
Pan/Pani …………….……….., nr tel. ………………, e-mail: ……………….…., nr faksu………...

▪

Ze strony Zamawiającego Stalowowolska Strefa Gospodarcza:
Pan/Pani …………….……….., nr tel. ………………, e-mail: ……………….…., nr faksu………...

2. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy jest:
Pan/Pani …………….…….., nr tel. ………………, e-mail: ……….…., nr faksu……..........................,
tel. .................................
3. Zmiana osób upoważnionych do kontaktu pomiędzy Stronami nie stanowi zmiany umowy.

1.
2.

3.

4.
5.

§ 6.
Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone
w zapytaniu ofertowym.
W przypadku dostarczenia towaru wykazującego brak ilościowy lub jakościowy, Zamawiający sporządzi
na tę okoliczność protokół reklamacji i powiadomi Wykonawcę o tym fakcie telefonicznie, faksem lub
pisemnie.
Wykonawca zobowiązuje się w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia reklamacji w sposób określony w ust. 2,
dokonać wymiany towaru na pełnowartościowy (pod względem ilościowym lub jakościowym), pod
rygorem nieuiszczenia zapłaty za wadliwą partię towaru. Niezależnie od tego Zamawiającemu przysługuje
prawo do naliczania kar umownych na zasadach, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt c.
Wykonawca pokryje koszty odbioru zareklamowanego asortymentu i dostarczenia pełnowartościowego
towaru do magazynu Zamawiającego.
Opóźnienie w dostawie towaru, jej brak, opóźnienie lub niewykonanie wymiany towaru
na pełnowartościowy pociągać będzie za sobą zakup interwencyjny, którego koszty dodatkowe (różnica
między ceną realizacji zakupu interwencyjnego a ceną, wynikającą z umowy oraz koszty
transportu/dostawy) obciążać będą Wykonawcę.
§ 7.

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości:
a) 10 % niezrealizowanej części przedmiotu zamówienia w przypadku odstąpienia od umowy
z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, lub w przypadku rozwiązania umowy przez
Zamawiającego bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadkach określonych w § 8 ust.4;

b) 0,2 % ceny brutto niedostarczonych zgodnie z zamówieniem cząstkowym produktów za każdy dzień
zwłoki w dostawie zamówionego asortymentu cząstkowego, licząc od dnia następnego po dniu,
w którym dostawa miała nastąpić;
c) 0,2 % ceny brutto niedostarczonych produktów, o których mowa w § 6 ust. 3 za każdy dzień zwłoki
w realizacji wymiany produktu na pełnowartościowy, licząc od dnia następnego po dniu, w którym
dostawa wymienionego produktu miała nastąpić.
2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z przysługującego mu
wynagrodzenia, poprzez zmniejszenie zapłaty za fakturę.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% łącznej wartości niezrealizowanej
części przedmiotu zamówienia w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które
odpowiada Zamawiający, z wyłączeniem przypadków określonych w art. 145 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych.
4. Jeżeli poniesiona szkoda będzie wyższa niż kara umowna, Zamawiający będzie uprawniony
do dochodzenia odszkodowania przekraczającego karę umowną.
5. W przypadku opóźnienia zapłaty za dostawę poza termin wyznaczony w § 3 ust. 6 Wykonawcy przysługuje
prawo naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie.
6. Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy,
aż do chwili potwierdzenia odbioru przez Zamawiającego.
§ 8.
1. Oprócz przypadków określonych w Kodeksie Cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy
w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym.
2. Odstąpienie od umowy w tym przypadku powinno nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Zamawiający może żądać jedynie wynagrodzenia
należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
3. W przypadku nienależytego wykonania zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy przez
Wykonawcę, poza karami umownymi, o których mowa w § 7, Zamawiającemu przysługuje prawo
odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić
w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy, bez zachowania okresu
wypowiedzenia w razie stwierdzenia co najmniej 2 przypadków przekroczenia terminu, o którym mowa
w § 2 ust. 4 lub co najmniej 2 przypadków dostarczenia produktów w ilościach lub asortymencie
niezgodnym z zamówieniem lub produktów wadliwych.
§ 9.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.
§ 10.
Ewentualne spory wynikające z realizacji zawartej umowy Strony będą się starały rozwiązywać polubownie,
a jeżeli to nie przyniesie rozwiązania, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby
Zamawiającego.

§ 11.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 12.
Wykonawca bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej, nie jest uprawniony
do przeniesienia na osobę trzecią wierzytelności przysługującej z tytułu wykonania umowy zawartej
z Zamawiającym. Bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej, Wykonawca nie jest uprawniony
do cesji wierzytelności na rzecz banku w związku z ubieganiem się o kredyt bankowy.
§ 13.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

Podpisy Stron:

.......................................................................
Wykonawca

.............................................................
Zamawiający

