Załącznik Nr 2 do SWZ
PROJEKT U M O W Y
ZP-PGO/02/2021
zawarta w dniu ………….…… w Siedliskach k/Ełku,
pomiędzy:
Przedsiębiorstwem Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY" Sp. z o.o., Siedliska 77, 19-300 Ełk,
wpisanym do rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000289055, NIP: 8481791107,
Regon: 280239333, Kapitał zakładowy: 31 506 000,00 PLN, Numer rejestrowy w ramach BDO (Bazy
danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami): 000034346, w imieniu, którego
działa:
……………………………………………………………………………………………………………………….
zwanym dalej Zamawiającym,
a
…………………………………………………………………………….…………………………………………
zwanym dalej Wykonawcą,
o treści następującej:
§1
TRYB ZAWARCIA UMOWY
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy
z dnia ……….r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
podstawowym na podstawie ustawy z dn. 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.).
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z niniejszej umowy jest tożsamy z jego
zobowiązaniem zawartym w ofercie.

1.
2.

3.
4.

§2
PRZEDMIOT UMOWY
Przedmiotem umowy jest Dostawa, wymiana kompletnego walca (bębna) rozluźniającego wraz
wałem i ramionami mocującymi przerzucarki Biofix, pracującej w kompostowni Przedsiębiorstwa
Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. w Siedliskach k/Ełku.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć kompletny walec (bęben) w skład, którego wchodzą
następujące części:
1) bęben D1220x4680 z kompletem noży -1 szt.
2) ramię bębna, lewe- 1 szt.
3) ramię bębna od strony napędu- 1 szt.
4) wał bębna - 1 szt.
5) śruby mocujące - 1 kpl.
6) łożyska - 1 kpl.
7) łożyska mocujące wał - 2 szt.
8) zabierak prawy z kompletem noży kątowych - 1 szt.
9) zabierak lewy z kompletem noży kątowych - 1 szt.
10) noże płaskie zabieraków - 8 szt.
11) tuleja zabieraka - 2 szt.
12) dekiel do tulei - 2 szt.
13) pierścień dystansowy - 2 szt.
14) osłona zewnętrzna walca od strony silnika - 1 szt.
15) osłona zewnętrzna walca od strony lewej - 1 szt.
16) osłona od strony silnika - 1 szt.
17) osłona od strony lewej - 1 szt.
18) uchwyt smarowniczki - 2 szt.
Zamawiający wymaga, aby dostarczony przez Wykonawcę walec posiadał właściwości
eksploatacyjne równoważne do właściwości eksploatacyjnych części zamiennych zgodnych
z oryginałem.
Dostarczone przez Wykonawcę części muszą być w pełni kompatybilne z przerzucarką Biofix
funkcjonującą w Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. w Siedliskach.
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5. Koordynatorem realizacji umowy ze strony Wykonawcy jest: …………………………………………
6. Koordynatorem realizacji umowy ze strony Zamawiającego jest: …………………………………….

1.
2.

3.

4.

5.
6.

§3
WARTOŚĆ UMOWY I ZASADY ROZLICZEŃ
Wartość wynagrodzenia podstawowego przysługującego Wykonawcy:
1) wynagrodzenie netto: ………………………….. zł (słownie złotych: ………………………..………)
2) wynagrodzenie brutto: ………………………..… zł (słownie złotych: …….…………………………).
Wartość podana w ust. 1. obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem
zamówienia tj. w szczególności: koszty opakowania, załadunku i transportu części zamiennych do
Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów „Eko-MAZURY” Sp. z o.o., koszty wyposażenia każdej partii
dostarczanych części zamiennych w niezbędne dokumenty materiałowe, przewozowe i świadectwo
jakości, koszty ponoszenia odpowiedzialności za rodzaj, jakość i ilość dostarczonych części
zamiennych, koszty udzielenia Zamawiającemu gwarancji jakości na dostarczonych części
zamienne (gwarancja jakości obejmuje wszelkie parametry jakości dostarczonych części
zamiennych).
Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia w terminie do 30 dni od dnia otrzymania
prawidłowo wystawionej faktury. Warunkiem wystawienia faktury jest sporządzenie i przyjęcie
przez Zamawiającego bez zastrzeżeń, zgodnie z § 4 ust. 1 Umowy, stosownego protokołu odbioru
za wykonany przedmiot umowy.
Należność będzie płatna przelewem, wyłącznie na firmowy rachunek bankowy wykonawcy
z Białej Listy Podatników VAT, metodą podzielonej płatności (konto bankowe zgłoszone
w wykazie KAS). Wskazanie do zapłaty numeru rachunku niezaewidencjonowanego w Białej Liście
Podatników VAT, uniemożliwi przekazanie płatności. W takiej sytuacji termin, wskazany
w ust. 3 powyżej, biegnie od daty dostarczenia właściwego numeru rachunku bankowego.
Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT).
Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT).

§4
OBOWIĄZKI STRON
1. Po zrealizowaniu zamówienia zostanie sporządzony protokół odbioru podpisany przez Wykonawcę
i przedstawiciela Zamawiającego.
2. Protokół odbioru powinien zawierać w szczególności:
1) wykaz i liczbę dostarczonego przedmiotu zamówienia,
2) dzień i miejsce odbioru zamówienia,
3) oświadczenie o braku albo o istnieniu wad w realizacji zamówienia.
3. W przypadku stwierdzenia wad, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie
określonym przez Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1.
Stwierdzenie przez Zamawiającego usunięcia przez Wykonawcę wad będzie stanowić podstawę
do sporządzenia protokołu odbioru bez zastrzeżeń. Termin płatności, określony w § 3 ust. 3,
przedłuża się odpowiednio.

1.
2.

3.
4.

§5
STANDARDY JAKOŚCI
Wykonawca w pełni odpowiada za jakość i terminowość realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca jest zobowiązany do realizacji Umowy z należytą starannością przewidzianą
dla prowadzącego działalność gospodarczą polegającą na jej właściwym i terminowym wykonaniu,
przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności oraz do spełnienia wszystkich
wymagań przewidzianych prawem.
Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych i prawnych
oraz nie jest przedmiotem praw osób trzecich.
Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym i działania na jego rzecz w całym
okresie realizacji Umowy.

§6
OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY
Termin wykonania umowy określa się na ………..dni od dnia podpisania umowy
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§7
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne wykonanego
Przedmiotu Umowy, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
2. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi wygasa z upływem 2 lat od dnia odbioru.
3. Wadą jest każda niekorzystna i niezamierzona właściwość przedmiotu umowy, utrudniająca
zgodne z przeznaczeniem korzystanie z niego bądź jego konserwację lub obniżająca jego estetykę
albo komfort użytkowników, która daje się wyeliminować za pomocą współczesnej techniki
budowlanej. Wadą jest nie tylko właściwość, lecz także stwierdzony brak właściwości przedmiotu
umowy, o której Wykonawca zapewnił Zamawiającego. W odniesieniu do instalacji i urządzeń wadą
jest także niemożność uzyskania wymaganych parametrów (ilości bądź jakości) produktu,
zawodność działania, nadmierna ilość lub szkodliwość odpadów, szkodliwy wpływ na środowisko.
4. Wykonawca udziela ………... miesięcznej gwarancji jakości za wady/usterki fizyczne,
zmniejszające wartość użytkową, techniczną lub estetyczną, na wykonany przedmiot umowy.
5. Gwarancja obejmuje wszelkie wady i usterki produkcyjne i materiałowe.
6. Koszty świadczenia serwisu gwarancyjnego, w tym koszty transportu, ponosi w całości
Wykonawca.
7. Gwarancja Wykonawcy nie jest ograniczona gwarancją producenta.
8. Wszystkie koszty napraw gwarancyjnych, w tym koszty transportu (wysłania do reklamacji
i otrzymania naprawionych wyrobów) ponosi Wykonawca.
9. Na każdy z wymiotnych elementów przedmiotu umowy Wykonawca udziela nowej gwarancji.
Okres gwarancji, o której mowa w niniejszym ustępie, biegnie od daty podpisania przez strony bez
zastrzeżeń protokołu odbioru.
10. Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady/usterki
fizyczne oraz gwarancji jakości liczony jest od daty końcowego odbioru.
11. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania
wad/usterek ujawnionych po odbiorze końcowym.
12. O wykryciu wady/usterki w okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający obowiązany jest zawiadomić
Wykonawcę na piśmie.
13. Ustala się poniższe terminy usunięcia wad/usterek:
1) jeśli wada/usterka uniemożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie przedmiotu
umowy – wykonawca zobowiązany jest do jej usunięcia w terminie 2 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia.
2) w pozostałych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale obu
stron; w przypadku braku porozumienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
14. Usunięcie wad/usterek powinno być stwierdzone protokolarnie.
15. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości i rękojmi wady powstałe na skutek:
1) normalnego zużycia urządzenia lub jego części,
2) szkód wynikłych z winy użytkownika,
16. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad
usuwaniem wad/usterek.
17. Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad/usterek niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub
ekspertyz, Zamawiający ma prawo polecić dokonanie tych czynności na koszt Wykonawcy.
18. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady/usterki w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 8 powyżej
Zamawiający może zlecić usunięcie wady/usterki przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastępcze) i obciążenia w związku z tym Wykonawcę.
19. W okresie gwarancji wykonawca zobowiązany jest do pisemnego wzajemnego i niezwłocznego
zawiadomienia o:
1) zmianie adresu lub firmy;
2) zmianie osób reprezentujących strony;
3) ogłoszeniu upadłości wykonawcy;
4) wszczęciu postępowania naprawczego względem Wykonawcy;
5) ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy.
§8
KARY UMOWNE
1. Strony ustalają odpowiedzialność za wady, niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu
umowy w formie kar umownych.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez
Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca oraz za odstąpienie
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3.
4.

5.
6.
7.
8.

od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nienależących do Zamawiającego, w wysokości
10% umownego wynagrodzenia brutto określonego w § 3. ust. 1 umowy.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę
z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 10% umownego
wynagrodzenia brutto określonego w § 3. ust. 1 umowy.
W przypadku zwłoki Wykonawcy:
1) w wymianie wadliwego asortymentu przedmiotu umowy, lub
2) w usunięciu wad,
- Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczania kar umownych w wysokości 0,05% wartości
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień
zwłoki - liczony od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego nie krótszego niż 14 dni liczoną osobno za każdy z w/w zdarzeń.
W przypadku niedostarczenia przedmiotu umowy w terminie określonym w § 6 umowy,
Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 0,05% wartości brutto umowy za każdy dzień
zwłoki.
Kary umowne mogą być potrącane z należnego Wykonawcy wynagrodzenia bez konieczności
uzyskania zgody Wykonawcy.
Niezależnie od kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia
od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych.
Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wartości umowy brutto

§9
ZMIANY TERMINU UMOWY
1. Strony przewidują możliwość zmiany terminów realizacji Umowy, wyłącznie z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy, a mających wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy, w
następujących przypadkach siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia
zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i któremu nie
można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności.
2. Do zmiany terminu Umowy § 10 stosuje się odpowiednio.
§ 10
ZMIANY UMOWY
1. Strony (poza przypadkami przewidzianymi w ustawie Pzp), przewidują możliwość dokonania
w Umowie następujących zmian:
1) skrócenia albo wydłużenia terminu wykonania przedmiotu Umowy w przypadku zaistnienia
okoliczności wskazanej w § 9
2. Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. O zmianach teleadresowych, zmianach rachunku bankowego Wykonawca powiadomi pisemnie
Zamawiającego. Takie zmiany nie wymagają sporządzenia Aneksu do Umowy.

1.

2.

3.
4.

§ 11
INFORMACJE POUFNE
Wszystkie informacje i dokumenty uzyskane przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem
Umowy będą traktowane jako poufne. Wykonawcę zobowiązuje się do zachowania ich w tajemnicy
bez ograniczenia w czasie. Wykonawca jest zobowiązany do kontroli przestrzegania zobowiązania
do zachowania w tajemnicy tych informacji przez wszystkie osoby zatrudnione przez Wykonawcę.
Do informacji poufnych w rozumieniu niniejszej Umowy nie zalicza się:
1) informacji powszechnie dostępnych i informacji publicznych;
2) informacji opracowanych przez lub będących w posiadaniu Wykonawcy przed zawarciem
niniejszej Umowy, o ile na mocy wcześniejszych porozumień lub umów zawartych przez
Wykonawcę nie zostały one określone jako zastrzeżone lub poufne bądź tajne lub ściśle tajne;
3) informacji uzyskanych przez Wykonawcę w związku z pracami realizowanymi dla innych
klientów, o ile na mocy wcześniejszych porozumień lub umów zawartych przez Wykonawcę nie
zostały określone jako poufne bądź zastrzeżone, tajne lub ściśle tajne.
Zastrzeżenie tajemnicy, o której mowa w ust. 1, nie dotyczy informacji, których ujawnienie jest
wymagane przepisami obowiązującego prawa, w tym między innymi orzeczeniami sądu lub organu
władzy publicznej.
Wykonawca zapewni bezpieczne przechowywanie kopii wszystkich materiałów i dokumentów oraz
przekazanie ich oryginałów Zamawiającemu niezwłocznie po zakończeniu trwania Umowy.

Strona 4 z 6

5. Informacje nie stanowiące informacji poufnych w rozumieniu niniejszej Umowy mogą być
ujawniane publicznie jedynie za wyrażoną wprost zgodą Zamawiającego i w sposób określony
przez Zamawiającego.
§ 12
CESJA WIERZYTELNOŚCI
Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić ani obciążać praw wynikających
z umowy w tym w szczególności:
1) zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy,
2) zawierać innych umów, których skutkiem jest zamiana wierzyciela,
3) zawierać umów zastawu oraz innych umów zmierzających do ustanowienia zabezpieczenia na
wierzytelności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego.
§ 13
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Realizacja niniejszej Umowy nie wiąże się z przetwarzaniem przez Wykonawcę danych
osobowych,
których
administratorem
jest
Przedsiębiorstwo
Gospodarki
Odpadami
„Eko-MAZURY" Sp. z o.o. i nie zachodzi potrzeba powierzenia ich przetwarzania w trybie art. 31
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r.,
poz. 138 ze zm.) w zw. z art. 175 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1781)
2. Zamawiający oświadcza, że będzie przetwarzał dane osobowe personelu Wykonawcy wskazanego
wyłącznie w celu realizacji Umowy, z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami
wewnętrznymi Zamawiającego w zakresie ochrony danych osobowych i ochrony tajemnicy
przedsiębiorstwa.

1.
2.
3.
4.
5.

§ 14
PODWYKONASTWO
Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części dostaw
Podwykonawcy.
Wykonanie dostawy przez Podwykonawcę nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za
wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa.
Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawcy jak za własne.
Wykonawca informuje, iż zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy
w zakresie…………………………………….dla firm/y:……………………………………………………..
Wykonawca w trakcie wykonywania umowy może:
1) powierzyć wykonanie części dostaw Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej
części do powierzenia Podwykonawcom,
2) wskazać inny zakres Podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie,
3) zrezygnować z podwykonawstwa,
4) zmienić Podwykonawcę.

§ 15
SOLIDARNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONSORCJANTÓW
1. Jeżeli Wykonawcą jest Konsorcjum, wówczas podmioty wchodzące w skład Konsorcjum
są solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiającym za wykonanie umowy.
2. Wykonawcy wchodzący w skład Konsorcjum zobowiązani są do pozostawania w Konsorcjum przez
cały czas trwania umowy.
3. Lider Konsorcjum jest upoważniony do podejmowania decyzji, składania i przyjmowania
oświadczeń woli w imieniu i na rzecz każdego z podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum
w zakresie wskazanym w pełnomocnictwach potrzebnych do realizacji umowy i przedłożonych
Zamawiającemu. Upoważnienie to może zostać zmienione za zgodą Zamawiającego.
§ 16
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy
w wysokości 5% całkowitej wartości zamówienia brutto, co stanowi kwotę ………….. zł
w formie ………………
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
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3.
4.
5.
6.

przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec
Wykonawcy o zapłatę kar umownych.
Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający.
Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy
zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy.
Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy i uznania jej
przez Zamawiającego za należycie wykonaną.

§ 17
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej, w postaci Aneksu
do Umowy, pod rygorem nieważności, chyba że Umowa przewiduje inaczej.
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej Umowy będą rozstrzygane
przez sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego.
3. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
stron.

Zamawiający:

Wykonawca:
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