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Załącznik nr 5 do SIWZ

Projekt Umowy
na dostawę drutu do belowania sprasowanych odpadów

13/ZP/ZGO/2013
zawarta w dniu ………………… roku w Bielsku-Białej

pomiędzy

………………………………………….  zwanym  w  dalszej  części  umowy  Wykonawcą,
wpisanym  do  KRS   nr………………,  NIP  …………………………..,  REGON
……………………….. reprezentowanym przez:  ………………………………………….
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

a

Zakładem Gospodarki  Odpadami S.A.,  ul.  Krakowska 315d,  43-300 Bielsko  -  Biała ,
wpisanym  do  Rejestru  Przedsiębiorców   w  Sądzie  Rejonowym  w  Bielsku  –  Białej  pod
numerem  KRS  nr  0000044393,  o  kapitale  zakładowym  w  wysokości  11.580.300,00  zł
(wpłaconym  w  całości)  i  nadanym  numerze  NIP  547-19-00-421,  REGON  072321490,
reprezentowaną przez:
……………………………………………..
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym

§ 1

Przedmiotem niniejszej  umowy jest  dostawa drutu stalowego do belowania  sprasowanych
odpadów przez Wykonawcę  do siedziby Zamawiającego (Bielsko-Biała, ul. Krakowska 315
d)

§ 2

1. Umowa  zostaje  zawarta  w  wyniku  rozstrzygnięcia  postępowania  o  zamówienie
publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego wg ustawy Prawo
zamówień publicznych.

2. Integralne części umowy stanowią:
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami,
- oferta Wykonawcy, w zakresie w jakim nie jest sprzeczna z  treścią niniejszej 
umowy.

3. Zobowiązania Wykonawcy zawarte w ofercie wprowadza się do niniejszej umowy.

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się  dostarczać  Zamawiającemu drut  stalowy w ilości  nie
mniejszej niż 2500-3000 kg każdorazowo, w zależności od potrzeb Zamawiającego.

2. Drut  będzie  dostarczany  na  każde  wezwanie  Zamawiającego  do  magazynu
usytuowanego na terenie prowadzonej przez Zamawiającego działalności w Bielsku-
Białej, przy ul. Krakowskiej 315 d. 
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3. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  ograniczenia  ilości  dostaw  przedmiotu
zamówienia,  a Wykonawca nie będzie wnosił  przeciwko Zamawiającemu roszczeń
z tego tytułu.

4. Zamówiony  drut  do  prasy  Wykonawca  dostarczy  w  ciągu  3  dni  roboczych  po
otrzymaniu zamówienia faksem od Zamawiającego. 

5. Ważenie  poszczególnych  dostaw będzie  odbywało  się  na  wagach  Zamawiającego,
zlokalizowanych  w  zakładzie  Zamawiającego  i  będzie  potwierdzane  kwitem
wagowym.  Dokument  ten będzie stanowić wyłączną  podstawę do określenia  ilości
odebranych partii. Różnice w wagach Wykonawcy a Zamawiającego będą rozliczane
na korzyść Zamawiającego.

6. Do kontaktów z Zamawiającym, w zakresie o którym mowa w pkt. 2 Wykonawca
upoważni………………………………………..
……………………………………….  (tel………………………..).   Ze  strony
Zamawiającego  do kontaktu z Wykonawcą upoważnia się Pana(nią)………… 

7. Do  każdej  dostawy  należy  dołączyć  komplet  dokumentów  potwierdzających,  że
dostarczony  drut  posiada  odpowiednie  właściwości  mechaniczne  i  jest  zgodny
z normą PN-67/M-80026, PN EN-10016.

8. Każdorazowy  dowóz  drutu  Zamawiający  potwierdzi  protokołem  zdawczo-
odbiorczym.

9. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich mających zastosowanie
przepisów prawnych oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących na terenie ZGO
S.A.,  a nadto zapewnić ich przestrzeganie przez swoich pracowników. Dotyczy do
zwłaszcza spełnienia wymagań odnoszących się do przepisów z zakresu:
- bezpieczeństwa i higieny pracy,
- ochrony przeciwpożarowej,
- ochrony środowiska,
- ruchu drogowego.
W związku z powyższym Wykonawca bierze na siebie  pełną odpowiedzialność  za
niekorzystne skutki wynikające z jego działań, niedopatrzeń lub zaniedbań w zakresie
bezpieczeństwa,  zdrowia  ppoż  i  ochrony  środowiska  w  stosunku  do  ZGO  S.A.,
miejsca wykonywania prac, jak również jakiejkolwiek strony trzeciej.

§ 4

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać drut do belowania w cenie …….. zł (słownie:
……………………………………………….) brutto za 1 kg, a Zamawiający zobowiązuje się
płacić w/w cenę za dostarczony drut.

2. Strony  ustalają,  iż  w  trakcie  obowiązywania  umowy  cena  jednostkowa  drutu  nie
ulegnie zmianie.

3. W  przypadku  zmiany  przepisów  dotyczących  podatku  VAT,  Wykonawca
zobowiązany jest do naliczania podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami
w dniu wystawienia faktury.

§ 5

1. Należność  za  dostarczony  drut  Zamawiający  zobowiązuje  się  regulować  po
zrealizowaniu dostawy w oparciu o faktury VAT wystawione przez Wykonawcę.

2. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  podawania  na  fakturach  cen  za  jeden  kg  drutu
stalowego.
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3. Zamawiający zobowiązuje się  regulować faktury przelewem na konto Wykonawcy
w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury.

4. Za  dzień  płatności  uznany  będzie  dzień  zrealizowania  przelewu  przez  bank
Zamawiającego.

5. W przypadku  gdy  Zamawiający  zalega  z  płatnością  za  faktury  dłużej  niż  10  dni
Wykonawca może wstrzymać wydawanie drutu do czasu uregulowania płatności.

§ 6

1. Strony postanawiają, że  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w razie:
- odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego wskutek okoliczności,
za  które  odpowiada  Wykonawca  -  w  wysokości  10.000,00  zł  (słownie:  dziesięć
tysięcy złotych);
- zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy – 2% wartości brutto niedostarczonej partii
zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

2. Za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia umownego Wykonawca ma prawo naliczać
odsetki ustawowe.

3. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  odszkodowania  uzupełniającego
przenoszącego wysokość  zastrzeżonych  kar  umownych  do wysokości  rzeczywiście
poniesionej szkody.

§ 7

Strony  postanawiają,  że  przysługuje  im  prawo  odstąpienia  od  umowy  w  wypadkach
określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego, a ponadto Zamawiający może odstąpić od
umowy, jeżeli:

 nastąpi rozwiązanie firmy Wykonawcy,
 zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
 Wykonawca  nie  rozpoczął  dostaw lub  przerwał  dostawy z  przyczyn  zależnych  od

Wykonawcy  i  nie  realizuje  ich  przez  okres  10  dni  pomimo  pisemnych  wezwań
Zamawiającego,

 wystąpiły istotne  zmiany okoliczności  powodujące,  że wykonanie  umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
Zamawiający może wówczas odstąpić od umowy w terminie do 30 dni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach;

 Wykonawca nie wykonuje przedmiotu zamówienia zgodnie z umową lub dostarcza
drut do belowania złej jakości.

§ 8

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony: od dnia 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia
2014 roku. 

2. Umowa może być rozwiązana:
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 przez każdą ze stron z obowiązującym 30 dniowym terminem wypowiedzenia, 
rozpoczynającym swój bieg z dniem otrzymania pisma wypowiadającego umowę 
przez jedną ze stron,

 Przed upływem terminu na jaki została zawarta w trybie natychmiastowym przez 
każdą ze stron, w przypadku nie wywiązywania się z istotnych postanowień 
umowy,

 w każdym czasie na zgodny wniosek stron.

§ 9

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy
miejscowo dla Zamawiającego.

§ 10

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo
Zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

§ 11

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12

Umowę spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

     Wykonawca                                                                                                       
Zamawiający
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