CZĘŚĆ II SIWZ: PROJEKT UMOWY
Zamawiający:
Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o., ul. Lubelska 53, 10-410 Olsztyn
Przedmiot zamówienia:
Dostawa zrębków drewnianych stanowiących złoże biofiltra ZUOK Olsztyn
Numer referencyjny nadany przez Zamawiającego: ZGOK/PN/44/2017

UMOWA NR ...............
zawarta w Olsztynie, w dniu ..........................
Zakład

Gospodarki

Odpadami

Komunalnymi

Spółka

z

ograniczoną

odpowiedzialnością 10-410 Olsztyn, ul. Lubelska 53, zarejestrowany w dniu 8 marca
2002 roku, pod numerem 0000097877 w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego, dla którego akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział
Gospodarczy KRS, numer NIP 739-29-54-369, REGON 510734049, kapitał zakładowy
(w tym wniesiony) 26 701 500 zł, reprezentowany przez:
.................................... – .....................................,
zwany dalej: “Zamawiającym” lub „Stroną”,
......................................................................................................................................,
reprezentowany przez:
.......................................... – ..............................,
zwany dalej: “Wykonawcą” lub „Stroną”.
Mając na uwadze fakt, że:
1. Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego, prowadzonego
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) (dalej: ustawa PZP), na
podstawie Oferty Wykonawcy z dnia ..............................................;
2.

Osoby reprezentujące Strony mają stosowne umocowania, aby zaciągnąć zobowiązania
wynikające z niniejszej Umowy;
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Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o. z siedzibą w Olsztynie
ul. Lubelska 53, 10-410 Olsztyn, tel. 89 513 71 01, email:zgok@zgok.olsztyn.pl, NIP 739-29-54-369
zarejestrowana pod nr KRS 0000097877 w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, gdzie przechowywana jest dokumentacja Spółki
Kapitał zakładowy wniesiony 26 701 500 zł

Strony postanowiły zawrzeć Umowę o następującej treści:

§1
Interpretacja
1. Integralnymi częściami niniejszej Umowy są następujące dokumenty przeprowadzonego
przetargu nieograniczonego określonego w pkt.1 preambuły:
1.1. Załącznik nr 1 - Odpowiedzi na pytania zadane w toku postępowania przetargowego;
1.2. Załącznik nr 2 – Instrukcja dla Wykonawców;
1.3. Załącznik nr 3 - Oferta Wykonawcy;
2. W przypadku rozbieżności zapisów poszczególnych dokumentów wymienionych
w pkt 1.1. – 1.3. w stosunku do treści Umowy w odniesieniu do tej samej kwestii,
pierwszeństwo mają postanowienia zawarte w Umowie, a następnie w dokumentach
wymienionych we wskazanej w ust.1 kolejności.
3. Nagłówki umieszczone w tekście niniejszej Umowy mają charakter informacyjny i nie
mają wpływu na interpretację niniejszej Umowy.
§2
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest dostawa zrębków drewnianych stanowiących złoże biofiltra
ZUOK Olsztyn, zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 2 do niniejszej Umowy,
tj. w Opisie Przedmiotu Zamówienia zawartym w Instrukcji dla Wykonawców.
2. Wykonawca oświadcza, że Przedmiot umowy wolny jest od wad fizycznych i prawnych.
§3
Termin realizacji przedmiotu umowy.
1. Termin realizacji zamówienia: do 35 dni licząc od daty podpisania umowy.
2. Umowę uważa się za wykonaną z datą podpisania przez obie Strony Protokołu Odbioru
Przedmiotu umowy wolnego od wad. Dwustronnie podpisany Protokół jest podstawą
wystawienia faktury za wykonanie umowy.
3. Wykonawca dostarczy zrębki do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych
w Olsztynie (ul. Lubelska 53) i złoży je w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Termin ostatniej dostawy odbędzie się najpóźniej 4 tygodnie po dokonaniu pierwszej
dostawy. Termin pierwszej dostawy nastąpi najpóźniej w 7 dniu od momentu podpisania
umowy.
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§4
Komunikacja i osoby odpowiedzialne za realizację umowy
1.

Strony

będą

przekazywać

sobie

korespondencję

za

pośrednictwem

poczty

elektronicznej oraz w formie pisemnej.
2.

Adresy do korespondencji oraz osoby odpowiedzialne za realizację umowy:
a) dla Zamawiającego: Katarzyna Żurek, e-mail: k.zurek@zgok.olsztyn.pl, tel.
605 131 134.
b) dla Wykonawcy: ......................................

Adresy pocztowe – jak w komparycji umowy.
3.

Strony zobowiązują się informować siebie nawzajem o zmianie osoby odpowiedzialnej
za kontakty. Zmiana ww. osoby nie będzie stanowiła zmiany niniejszej umowy.
§5
Odbiór

1.

Odbiór

Przedmiotu

umowy

odbędzie

się

na

podstawie

Protokołu

Odbioru,

sporządzonego w dwóch egzemplarzach i podpisanego przez obie strony umowy,
z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.
2. Transport zrębków odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca należycie
zabezpieczy

dostarczane

zrębki

na

czas

transportu

oraz

ponosi

całkowitą

odpowiedzialność za ich stan, aż do ostatecznego przekazania Przedmiotu umowy
Zamawiającemu (Protokołem Odbioru) .
3. Jeżeli dostarczone przez Wykonawcę zrębki będą niezgodne z zamówieniem,
Zamawiający niezwłocznie zgłosi ten fakt Wykonawcy – drogą elektroniczną oraz w
formie pisemnej i jednocześnie odmówi dokonania odbioru.
4. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia zgłoszonych wad lub braków w terminie 3 dni
roboczych od dnia zgłoszenia ich przez Zamawiającego (termin liczony od dnia
zgłoszenia drogą elektroniczną na adres wskazany w § 4 ust 2 umowy).
5. Protokół Odbioru zostanie podpisany po zakończeniu czynności odbioru i po usunięciu
ewentualnych wad lub braków.
6. Nieprzystąpienie do odbioru przez Zamawiającego w żadnym wypadku (bez względu na
przyczynę) nie upoważnia Wykonawcy do dokonania odbioru jednostronnego Przedmiotu
umowy.
§6
Wynagrodzenie
1. Tytułem wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości:
...................................... PLN (słownie: ............................................................. zł) brutto
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w tym podatek VAT w wysokości .............................. wg stawki .............%, zgodnie z
Ofertą Wykonawcy z dnia ................................
2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury wystawionej po wykonaniu całości
umowy i podpisaniu przez obie strony Protokołu Odbioru bez zastrzeżeń, na wskazany
rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie 14 dni od daty doręczenia prawidłowo
wystawionych dokumentów.
3. Kwota wynagrodzenia podana w ust. 1 wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy w
stosunku do Zamawiającego z tytułu realizacji niniejszej umowy.
4. Datą płatności jest data złożenia dyspozycji płatności z rachunku bankowego
Zamawiającego.
5. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią
wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.
§7
Opóźnienie wykonania umowy, kary umowne, odstąpienie od umowy
1. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w spełnieniu świadczenia, gdy opóźnienie
Wykonawcy wynosi co najmniej 5 dni w stosunku do terminu pierwszej dostawy
określonego w § 3 umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy.
2. Zamawiający może odstąpić od Umowy w każdym z niżej opisanych przypadków, jeżeli:
a) Zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne przeciwko Wykonawcy, zgłoszony
zostanie wniosek o otwarcie postępowania likwidacyjnego lub wniosek o ogłoszenie
upadłości Wykonawcy;
b) Wystąpił po stronie Wykonawcy brak zdolności do czynności prawnych utrudniający
wykonanie Umowy;
c) W przypadku określonym w art. 145 ust. 1 ustawy PZP, w trybie i ze skutkami tam
wskazanymi;
d) Wykonawca nie rozpoczął realizacji zamówienia bez uzasadnionych przyczyn oraz
nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego na piśmie,
w terminie 30 dni od dowiedzenia się o przyczynie uzasadniającej odstąpienie.
3.

Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i wskazania
przyczyny odstąpienia.
§8
Zmiany treści Umowy

1. Każda zmiana Umowy musi być dokonana na piśmie w formie aneksu pod rygorem
nieważności.
2. Możliwość zmian Umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 PZP istnieje w razie:
2.1.

nadzwyczajnej zmiany stosunków, określonej w art. 3571 kodeksu cywilnego,

2.2.

zaistnienia siły wyższej,
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2.3.

zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

2.5.

sytuacji, na które żadna ze stron nie miała wpływu.

3. W okolicznościach określonych w ust. 2 powyżej, Zamawiający przewiduje, iż zmianie
mogą ulec postanowienia umowy dotyczące terminu wykonania, podwykonawców
i wynagrodzenia Wykonawcy.
4. Zamawiający wskazuje, iż zakres dopuszczalnych zmian będzie odpowiadał zakresowi,
w jakim warunki (okoliczności) określone w ust. 2 będą pozostawały w adekwatnym
związku przyczynowo - skutkowym z terminem wykonania umowy lub wynagrodzeniem
Wykonawcy.
5. W razie zmiany stawki podatku VAT mającej zastosowanie do Umowy, wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmianie stosownie do zmiany tej stawki i odpowiednio do okresu,
w którym zastosowanie ma zmieniona stawka.
6. W żadnym przypadku postanowień niniejszego paragrafu (z zastrzeżeniem postanowień
dotyczących zmiany Umowy w razie zmiany stawki podatku VAT) nie należy
interpretować jako udzielenie zgody na dowolne roszczenie strony do żądania zmiany
Umowy, a jedynie możliwość dokonania zmiany Umowy. Każda zmiana Umowy wymaga
zgody drugiej Strony.
7. Zakazuje się dokonywania zmian stanowiących udzielenie nowego zamówienia
w rozumieniu dyrektywy 2014/24/UE, jeżeli charakteryzują się one cechami w sposób
istotny odbiegającymi od postanowień pierwotnego zamówienia i w związku z tym mogą
wskazywać na wolę ponownego negocjowania przez strony podstawowych ustaleń tego
zamówienia. Zmiana zamówienia publicznego w czasie jego trwania może być uznana za
istotną, jeżeli wprowadza ona warunki, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej
procedury udzielania zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innych oferentów niż ci,
którzy zostali pierwotnie dopuszczeni.
8. Zmiana umowy jest również możliwa w przypadkach określonych w ustawie z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.
§9
Podwykonawstwo
1. Zamawiający

dopuszcza

powierzenie

prac,

stanowiących

przedmiot

Umowy

podwykonawcom, w zakresie określonym w Ofercie Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Najpóźniej w dniu podpisania Umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wykaz
podwykonawców, wraz z zakresem prac wykonywanych przez poszczególnych
podwykonawców. Zakres prac wykonywanych przez podwykonawców musi być tożsamy
z zakresem wskazanym przez Wykonawcę w Ofercie.
3. Każde porozumienie, na mocy którego Wykonawca powierza wykonanie części
zamówienia osobie trzeciej uważane jest za umowę zawartą z podwykonawcą.
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4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania podwykonawców, jak za
swoje własne.
5. Zgoda Zamawiającego na wykonanie jakiejkolwiek części Umowy przez podwykonawcę
nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowiązań wynikających z niniejszej
Umowy.
6. Postanowienia niniejszego paragrafu nie mogą być poczytywane za tworzące pomiędzy
Zamawiającym, a podwykonawcami jakikolwiek stosunek prawny bądź też stanowić
podstawę do roszczeń podwykonawców bezpośrednio do Zamawiającego o zapłatę
wynagrodzenia.
§ 10
Siła wyższa
1. Żadna ze Stron nie będzie uznana winną naruszenia swoich zobowiązań wynikających
z Umowy, jeżeli wykonanie takich zobowiązań będzie uniemożliwione przez wystąpienie
siły wyższej, powstałej po dacie podpisania Umowy.
2. W niniejszej Umowie termin „siła wyższa” oznacza wyjątkowe wydarzenia lub
okoliczności:
2.1.

na które Strony nie mają wpływu,

2.2.

przed którymi Strony nie mogły się zabezpieczyć przed zawarciem Umowy,

2.3.

których, gdyby wystąpiły, Strony nie mogłyby uniknąć,

2.4.

których nie można przypisać drugiej Stronie.

3. Strona, której dotyczą okoliczności siły wyższej podejmie uzasadnione kroki w celu
usunięcia przeszkód, aby wywiązać się ze swoich zobowiązań minimalizując zwłokę.
4. Obie Strony nie poniosą odpowiedzialności za odstąpienie od Umowy z powodu
uchybienia, jeżeli ich opóźnienie w wywiązywaniu się lub inne niewypełnienie ich
zobowiązań wynikających z Umowy jest wynikiem wyłącznie wystąpienia siły wyższej.
Zamawiający nie jest zobowiązany do płacenia odsetek od nieterminowych płatności,
jeżeli jest to wynikiem wystąpienia siły wyższej.
5. Jeżeli w opinii jednej ze Stron zaistniały jakiekolwiek okoliczności siły wyższej mogące
mieć wpływ na wywiązanie się z jej zobowiązań, Strona ta powinna bezzwłocznie, nie
później niż w terminie 5 dni od zdarzenia, powiadomić drugą Stronę podając szczegóły
dotyczące charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i możliwych skutków takich
okoliczności. O ile Zamawiający nie poleci inaczej na piśmie, Wykonawca będzie
kontynuował wypełnianie swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim zakresie,
w

jakim

będzie

to

możliwe

i

będzie

poszukiwał

wszystkich

uzasadnionych,

alternatywnych środków w celu wypełnienia swoich zobowiązań, których nie uniemożliwia
wystąpienie siły wyższej.
6. W przypadku wystąpienia siły wyższej trwającej przez okres 20 dni, niezależnie od
jakiegokolwiek wydłużenia okresu realizacji, jakie może zostać przyznane Wykonawcy
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z wyżej wymienionej przyczyny, każda ze Stron będzie miała prawo złożyć drugiej
Stronie oświadczenie o odstąpieniu od Umowy z zachowaniem 14 dniowego terminu
wypowiedzenia.
7. Brak powiadomienia w wymaganym terminie o wystąpieniu siły wyższej powoduje utratę
prawa powoływania się Strony na fakt jej zaistnienia.
§ 11
Postanowienia końcowe
1. Strony zastrzegają sobie adresy dla doręczeń zgodnie z komparycją umowy.
W przypadku zmiany adresu, Strona której zmiana dotyczy zobowiązana jest do
niezwłocznego poinformowania o tym fakcie drugą stronę w formie pisemne, pod rygorem
uznania doręczenia, wszelkiej korespondencji na dotychczasowy adres, za skuteczne.
2. Do umowy niniejszej stosuje się Prawo obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie stosowne przepisy
prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień
publicznych.
4. Zamawiający oraz Wykonawca podejmą wszelkie wysiłki w celu polubownego
rozwiązania jakichkolwiek sporów dotyczących umowy, które mogą powstać pomiędzy
nimi.
5. W przypadku nie osiągnięcia polubownego rozstrzygnięcia sporu, wszelkie spory
wynikające z niniejszej Umowy lub powstające w związku z nią, w tym z wszelkich
roszczeń związanych z odstąpieniem od umowy, będą rozstrzygane przez sąd
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
6. Za zgodą obu Stron, Strony mogą podjąć próbę rozwiązania sporu w trybie mediacji
(sądowej i pozasądowej).
7. Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach
w języku polskim, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla
Zamawiającego.
8. Podpisując umowę każda ze Stron oświadcza, że zapoznała się z jej treścią oraz przyjęła
ją do wiadomości i wykonania oraz podpisała i otrzymała taki sam egzemplarz umowy jak
niniejszy egzemplarz.

______________________

______________________

Zamawiający

Wykonawca
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