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UMOWA DOSTAWY Nr __________ 

zawarta w dniu ___________ 2022r. w Ostródzie pomiędzy: 

Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno sp. z o. o., Rudno 17, 14 – 
100 Ostróda, adres do korespondencji: 14-100 Ostróda, ul. Czarnieckiego 28, NIP 7412074997, 
REGON 280320880, wpisanym do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy w 
Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000311869, reprezentowanym przez: Leszka Rochowicza – Prezesa Zarządu, zwanym dalej 
Zamawiającym,  

a  

[dane rejestrowe i adresowe Wykonawcy], reprezentowany przez [imię i 
nazwisko/podstawa reprezentacji], zwanym dalej Wykonawcą. 

o następującej treści: 

§ 1                                                                                                                                          
Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa blach sitowych do sit bębnowych na halę sortowni 
Zamawiającego w Rudnie (Rudno 17, 14-100 Rudno), zgodnie z warunkami określonymi w 
opisie przedmiotu zamówienia (dalej: OPZ). OPZ stanowi załączniki nr 1 oraz 2 i 3 

(załączniki graficzne) do niniejszej umowy. 

2. Podstawowe parametry techniczne blach: 

1) Blachy sitowe do sita 006 o średnicy oczek 340mm., z cylindrami – 24 szt. blach sitowych, 

wykonanych ze stali o twardości minimum S355J2G3; Grubość blach 10mm,  

2) Blachy sitowe do sita 101 o średnicy oczek 80mm. – 24 szt. blach sitowych, wykonanych 

ze stali o twardości minimum S355J2G3;Grubość blach minimum 10 mm.  

3) Blachy sitowe mocowane do konstrukcji na śruby M 12 z łebkiem stożkowym 
wpuszczonym w blachę sitową.  

3. Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie dokonać oględzin i pomiarów na miejscu, 

tak aby kształt i wielkość dostarczonych blach odpowiadał oryginałowi. 

4. Wykonawca może powierzyć wykonania przedmiotu umowy podwykonawcy, z tym 

zastrzeżeniem, iż o osobie podwykonawcy powiadomi Zamawiającego przed dniem dostawy. 

Za działania i zaniechania podwykonawcy Wykonawca odpowiada jak za własne. 
 

 

§ 2 

Warunki dostaw, gwarancja 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy w terminie do ___ tygodni 

od dnia wejścia w życie umowy. 



              
 

2 

 

2. Dostawa nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy do siedziby Zamawiającego, gmina Ostróda, 
Rudno 17 w dni robocze, od godz. 7-15. 

3. Z czynności dostawy Strony sporządzą protokół odbioru. 
4. Do dostawy Wykonawca załączy dokumenty potwierdzające, że dostarczona blacha 

właściwości zgodne z opisem przedmiotu zamówienia. Brak powyższego dokumentu może 
stanowić podstawę do odmowy przyjęcia przedmiotu umowy przez Zamawiającego z winy 
Wykonawcy. 

5. Wykonawca udziela gwarancji na okres 12 (dwanaście) miesięcy na dostarczony przedmiot 

umowy chyba, że gwarancja producenta jest dłuższa, to w takim wypadku okres gwarancji jest 
zgodny z gwarancją producenta.  

6. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca po otrzymaniu zgłoszenia od Zamawiającego 
dokona usunięcia wady poprzez dostawę nowej partii blach zgodnej z OPZ w terminie nie 

dłuższym niż 14 dni od dnia zgłoszenia wysłanego na adres, o którym mowa w § 4 ust. 2 

7. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się z dniem odbioru przedmiotu umowy 

potwierdzonym protokołem odbioru prac. 

 

 

§ 3 

        Wynagrodzenie 

1. Z tytułu realizacji umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie 

__________ zł netto (słownie: ____________) plus należny podatek VAT. Oferta 

Wykonawcy stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy. 

2. Należności Wykonawcy będą płatne w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 
prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy, na jego rachunek bankowy wskazany w 

wystawionej fakturze VAT, przy czym faktura VAT może być wystawiona po dokonaniu 
odbioru zgodnie z § 2 ust. 3 i 4 niniejszej umowy. 

3. Płatność zostanie dokonana w systemie płatności podzielonej split payment. 

 

 

§ 4 

Osoby odpowiedzialne za realizację umowy 

1. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego będzie Pan  Krzysztof 

Maciejkowicz tel: 664 440 444,  mail:. k.maciejkowicz@zuokrudno.pl 

2. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy będzie Pan __________ 

tel. Kontaktowy: ____________mail: ____________. 

3. Zmiana danych adresowych opisanych powyżej nie stanowi zmiany umowy spółki. 
§ 5 

Odpowiedzialność Wykonawcy 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umownej: 

1) za niedostarczenie przedmiotu umowy w terminie ustalonym zgodnie z § 2 ust. 1 

niniejszej umowy w wysokości  5 % wartości brutto wynagrodzenia, o którym mowa w § 
3 ust. 1 umowy; 
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2) za niedostarczenie przedmiotu umowy wolnego od wad w przypadku reklamacji 

jakościowych i ilościowych w wysokości 5 % wartości brutto wynagrodzenia, o którym 
mowa w § 3 ust. 1 umowy; 

3) za nieusunięcie wad w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 2.000,00 złotych za każdy 
przypadek za każdy dzień zwłoki; 

4) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy w wysokości 20 % wartości brutto umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 

niniejszej umowy. 

2. Łączna suma kar umownych nie może przekroczyć 30% wartości brutto umowy, o której 
mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar umownych z należności 
przysługującej Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

4. Jeżeli wysokość szkody powstałej na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy przekraczać będzie wysokość zastrzeżonej kary umownej Zamawiający może 
dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. 

 

§ 6 

Czas trwania umowy 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia jej wejścia w życie do dnia jej należytego 
wykonania, zaś w zakresie udzielonej gwarancji oraz rękojmi do dnia upływu jej 
obowiązywania. 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 

dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
3. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu 

wypowiedzenia, w przypadku rażącego naruszenia istotnych postanowień umowy przez 
Wykonawcę. 

 

   § 7 

      Reklamacje 

1. Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji dotyczących jakości oraz ilości przedmiotu 

dostawy oraz jego niezgodności z warunkami określonymi w OPZ. 
2. Zamawiający będzie zgłaszał reklamację faksem lub mailem na numer lub adres określone w     

§ 4 ust. 2. 

3. Nie udzielenie przez Wykonawcę odpowiedzi na zgłoszoną reklamację jakościową w ciągu 3 

dni roboczych od dnia jej wysłania faksem lub mailem uważa się za uznanie reklamacji za 
uzasadnioną. 

4. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną Wykonawca najpóźniej w terminie kolejnych 

5 dni roboczych odpowiednio wymieni towar wadliwy na wolny od wad.  

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 3  i 4 Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 
przedmiot umowy do Zamawiającego na własny koszt. 

                                                             

 



              
 

4 

 

§ 8 

                                                   Zmiany umowy 

1. Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Zamawiający przewiduje następujące zmiany w zakresie umowy:  

1) obniżenia ceny lub zastosowania przez Wykonawcę promocji i upustów, 
2) wycofania z dystrybucji przedmiotu umowy i zastąpienia go produktem o 

parametrach nie gorszych niż oferowany, za cenę taką jaka została ustalona w 
niniejszej umowie,  

3) zmiany terminu dostawy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 

3. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie Wykonawcy wynikające 
z umowy będzie podlegało automatycznej waloryzacji. W takim przypadku wysokość 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy będzie ustalana każdorazowo z uwzględnieniem 
aktualnej na dzień wystawiania faktury (powstania obowiązku podatkowego) stawki podatku 
VAT. W takim przypadku nie będzie konieczna zmiana zawartej umowy, 

4. Dopuszczalne są również zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o 
udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa 
niż 10% wartości pierwotnej umowy. 

 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony. 
2. Wykonawca nie może dokonać przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy w 

całości lub części bez uprzedniej zgody Zamawiającego udzielonej na piśmie. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego. 

4. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. Zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić wyłącznie na piśmie za zgodą stron pod rygorem 
nieważności. 

6. Umowa niniejsza sporządzona została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu 
dla każdej ze stron. 

 

§ 10 

Załączniki 
 

Integralne części niniejszej umowy stanowią: 
 

1. OPZ; 

2. Załącznik graficzny do OPZ 

3. Załącznik graficzny do OPZ; 
4. oferta Wykonawcy z dnia: _____________. 

 

 ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 

Miejsce i data:         Miejsce i data 


