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UMOWA DOSTAWY Nr DZP1/zp/-/2023 

zawarta w dniu [-] stycznia 2023 r. 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: Pana Leszka Rochowicza – Prezesa Zarządu, zwanym 
dalej Zamawiającym,  

a  

[dane statutowe i adresowe Wykonawcy], reprezentowany przez: [-], zwanym dalej 
Wykonawcą o następującej treści: 

§ 1                                                                                                                                          
Przedmiot Umowy. Prawo opcji 

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa drutu stalowego do wiązania sprasowanych 

odpadów, zgodnie z warunkami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: OPZ). 

OPZ stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Umowa obejmuje dostawy kolejnych partii drutu przeznaczonego do belowania odpadów w 

sortowni odpadów o następujących parametrach: 

1) Drut żarzony, ciągniony na zimno, wiązałkowy o średnicy: 3,2mm., ze stali nie 

stopowej, niskowęglowej C – max 0,12%, wytrzymałość na rozciąganie Rm 

360-400 MPa, tolerancja średnicy +/- 0,05 mm, 

2) Oliwowany  

3) Wykonany zgodnie z normą PN-67/M-80026, 

3. Drut ma być dostarczany zapakowany w pakiety po 40-50 kg, o wymiarach 320x210x150mm., 

pakowane na paletach po 24 sztuki, palety bindowane taśmą i zabezpieczone folią.   

4. Szacowana minimalna ilość dostaw drutu w okresie obowiązywania umowy wyniesie około 

50.000 (pięćdziesiąt tysięcy)  ton, w partiach po około 4000 kg miesięcznie. 

5. Zgodnie z art. 441 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, 

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji poprzez zwiększenie w 

okresie obowiązywania umowy szacunkowych ilości zamawianego drutu o 10.000 kg. 

6. Zamawiający skorzysta z prawa opcji w przypadku zwiększonego zapotrzebowania na drut, 

gdy zaistnieje konieczność zagospodarowania większej ilości odpadów.   

7. Realizacja zakresu zamówienia objętego prawem opcji nie powoduje zmiany umowy.  

8. W zakresie zamówienia opcjonalnego Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia 

świadczenia usług na podstawie pisemnego oświadczenia woli Zamawiającego o skorzystaniu 

z prawa opcji. Zamawiający przekaże Wykonawcy ww. oświadczenie w przedmiocie 

skorzystania z prawa opcji w określonym przez siebie zakresie w terminie co najmniej 5 dni 

roboczych przed planowanym rozpoczęciem realizowania odbioru odpadów ujętych w prawie 

opcji, przy czym Wykonawca jest obowiązany do jego wykonania.   
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9. Korzystanie z prawa opcji przez Zamawiającego może być dokonane jednorazowo na całą 

wartość zamówienia opcjonalnego lub w kilku częściach. W przypadku realizacji opcji w kilku 

częściach Zamawiający będzie składał Wykonawcy kolejne oświadczenia nie później niż przed 

momentem wyczerpania się wartości zamówienia opcjonalnego wynikającej z poprzednio 

złożonego oświadczenia. 

10. Zamówienie opcjonalne nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do jego udzielenia, jak 

również nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń 

odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania tego zamówienia. Oświadczenie woli 

Zamawiającego o realizacji zamówienia opcjonalnego jest wyłącznym uprawnieniem 

Zamawiającego. 

11. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy przysługuje 

wynagrodzenie za faktyczne ilości zamawianego drutu stanowiące sumę iloczynów stawek 

jednostkowych za 1kg drutu  i ilości faktycznie zamawianego drutu masy, powiększone o 

należny podatek VAT. 

 

§ 2 

Warunki dostaw 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia określonej ilości drutu zgodnie ze zgłaszanym 

przez Zamawiającego drogą mailową lub faksem (na numery i adres wskazany w § 4 ust. 2 

niniejszej umowy) zapotrzebowaniem, w terminie do [-] (-) dni od dnia wysłania 

zamówienia. 

2. Dostawa nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy do siedziby Zamawiającego, gmina Ostróda, 

Rudno 17 w dni robocze, od godz. 7-15. 

3. Wykonawca gwarantuje, iż drut będzie wykonany zgodnie z normą PN-67/M-80026. 

4. Do każdej dostawy Wykonawca załączy dokumenty potwierdzające, że dostarczony drut 

posiada właściwości zgodne z opisem przedmiotu zamówienia. Brak powyższego dokumentu 

może stanowić podstawę do odmowy przyjęcia zamówionej partii drutu przez 

Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

5. Z czynności przyjęcia dostawy strony sporządzą protokół zdawczo-odbiorczy. 

6. W przypadku niezgodności z OPZ,  drut zostanie zwrócony na koszt Wykonawcy a protokół 

zdawczo-odbiorczy nie zostanie podpisany  

 

§ 3 

        Wynagrodzenie 

1. Maksymalna wartość umowy wynosi: [-] złotych brutto (iloczyn 1 kg ceny jednostkowej 

drutu oraz przewidywanej wagi dostaw: 50.000 ton plus prawo opcji 10.000 ton). 

2. Z tytułu realizacji umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie stanowiące kwotę 

stanowiącą iloczyn wagi odebranej partii drutu oraz ceny jednostkowej za 1kg, ustalonej w 

wyniku złożonej oferty cenowej Wykonawcy, tj.: cena [-] zł brutto za 1 kg drutu (słownie: - 

zł -/100), zaś dla prawa opcji: [-] złotych. Oferta Wykonawcy stanowi załącznik nr 2 do 

niniejszej umowy. 

3. Cena jednostkowa pozostaje niezmienna przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy. 

4. Należności Wykonawcy będą płatne w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy (wystawionej zgodnie z dokumentem dostawy 
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lub WZ), na jego rachunek bankowy wskazany w wystawionej fakturze VAT, przy czym 

faktura VAT może być wystawiona po dokonaniu odbioru zgodnie z § 2 ust. 5 niniejszej 

umowy. 

5. 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: [-]. 

3. Wskazane w ust. 1 i 2 powyżej numery telefonów  i adresy mailowe są również adresami do 

składania i odbioru zamówień. 

4. Zmiana danych adresowych 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 danego zamówienia za każdy dzień 

zwłoki w realizacji zamówienia, 

2) za niedostarczenie przedmiotu umowy wolnego od wad w przypadku reklamacji 

jakościowych i ilościowych w wysokości 5 % wartości brutto danej dostawy, w której 

stwierdzono wady, za każdy taki stwierdzony przypadek, 

3) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy w wysokości 10 % 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 podpisania przez Strony na okres 12 

(dwunastu) miesięcy. 

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. 

 

 



              
 

str. 4 

 

 

   § 7 

Gwarancja. 

1. Wykonawca zapewnia, że przedmiot zamówienia jest nowy, pełnowartościowy, posiada 

właściwości zgodne z cechami określonymi w OPZ i złożoną ofertą. 

2. Wykonawca na przedmiot umowy udziela min. 6 miesięcznej gwarancji licząc od daty dostawy.  

3. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru 

po dokonaniu odbioru zgodnie z § 2 ust. 5 niniejszej umowy. 

4. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wszelkie wady przedmiotu umowy nie 

wynikające z winy Zamawiającego.  

5. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany dokonać nieodpłatnej wymiany przedmiotu 

umowy swoim środkiem transportu na własny koszt i ryzyko.  

6. Wykonawca gwarantuje wymianę uszkodzonego przedmiotu umowy w czasie nie dłuższym 

niż 5 dni roboczych od dnia uznania reklamacji Zamawiającego za zasadną. Wykonawca 

rozpatrzy reklamację w terminie do 3 dni roboczych oraz poinformuje Zamawiającego mailem 

o jej uznaniu lub odmowie podając powody. Brak informacji w w/w terminie oznacza uznanie 

reklamacji.  

7. W przypadku, gdy Wykonawca dostarczył nowy przedmiot umowy termin gwarancji biegnie 

na nowo od chwili dostarczenia elementu przedmiotu umowy wolnego od wad. 

                                                             

§ 8 

                                                   Zmiany umowy 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy, pod rygorem nieważności, będą odbywały 

się w formie aneksów sporządzonych na piśmie za zgodą wszystkich stron Umowy.  

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy w sytuacjach, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia Umowy i mających charakter zmian nieistotnych, tj. 

nieodnoszących się do warunków, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury 

udzielania zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innej oferty niż ta, która została 

pierwotnie dopuszczona.  

3. Okoliczności przewidziane w ust. 2, stanowiące podstawę zmian do Umowy, stanowią 

uprawnienie Zamawiającego, nie zaś jego obowiązek wprowadzenia takich zmian.  

4. Wszelkie zmiany muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 455 ustawy Pzp. 

5. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do treści zawartej Umowy  

stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym 

zakresie: w przypadku ustawowej zmiany stawek podatkowych (VAT) w okresie 

obowiązywania umowy, strony dopuszczają możliwość zmiany stawek podatkowych 

obowiązujących w umowie zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

6. Ustala się, iż nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 455 ustawy Pzp:  zmiana danych 

teleadresowych, wymagająca jedynie niezwłocznego pisemnego zawiadomienia drugiej Strony. 

7. Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej 

uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. Przez 

działanie siły wyższej należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia, co 

obejmuje również nikłe prawdopodobieństwo jego zajścia w danej sytuacji i niemożliwe do 

zapobieżenia. Strony za okoliczności siły wyższej uznają: powódź, trzęsienie ziemi, upadek 

statku powietrznego, działania wojenne lub ogłoszenie stanu wojennego, strajk 
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ogólnokrajowy, zamieszki, rewolty, pożar albo ogłoszony stan nadzwyczajny, stan klęski 

żywiołowej, stan zagrożenia epidemicznego lub epidemii. 

 

 

§ 9 

Prawo odstąpienia od umowy 

1. Strony postanawiają, że oprócz przypadków określonych w Kodeksie cywilnym oraz innych 

przepisach prawa, każdej ze stron przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni 

licząc od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu następujących okoliczności:  

1) Wykonawca może odstąpić od umowy, gdy Zamawiający odmawia odbioru towaru 

będącego przedmiotem umowy z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego; 

b) Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego 

nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku, Wykonawca 

ma prawo żądać jedynie wynagrodzenia należnego za dostarczony asortyment do chwili 

odstąpienia od umowy,  

2) Zamawiający może odstąpić od umowy gdy Wykonawca dokonuje cesji Umowy lub jej 

części bez zgody Zamawiającego.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym i 

naliczenia kary umownej, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt. 3) gdy:  

1) nastąpi zaniechanie realizacji dostawy powyżej 7 dni od umownego terminu,  

2) nastąpią przekroczenia, bez zgody Zamawiającego, ilości produktów określonych 

umową oraz dostarczania asortymentu innego niż przewidzianego w umowie i nie 

usunięcia wad w terminie określonym umową.  

3. Odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie ze skutkiem natychmiastowym następuje w 

formie pisemnej za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru na adres 

Wykonawcy wskazany w umowie lub złożonego w siedzibie Zamawiającego za 

pokwitowaniem.  

4. Czynność odstąpienia od umowy lub jej rozwiązanie ze skutkiem natychmiastowym musi 

zawierać uzasadnienie i musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

 

§ 10 

Podwykonawcy 

1. Zgodnie z treścią złożonej oferty, Wykonawca wykona przedmiot umowy samodzielnie lub 

za pośrednictwem podwykonawcy.  

2. Wykonawca, w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego, może powierzyć 

realizację części zamówienia podwykonawcy(om), mimo niewskazania w ofercie 

przetargowej takiej części zamówienia do powierzenia podwykonawcom. W takim 

przypadku, Wykonawca pisemnie niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o powierzeniu 

części zamówienia podwykonawcy (om).  

3. W przypadku, gdy dojdzie do zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

wykonawca jest obowiązany wykazać pisemnie Zamawiającemu, iż proponowany inny 

Wykonawca lub sam wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
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wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zmiana ta wymaga aneksy do 

umowy.  

4. Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego 

powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę było 

następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy 

przez jego podwykonawców. 5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność 

odszkodowawczą za działania i zaniechania podjęte przez podwykonawcę w związku z 

realizacją niniejszej umowy. 

§ 11 

Waloryzacja cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, w przypadku zmiany kosztów związanych z realizacją Umowy. Przez zmianę 

kosztów rozumie się wzrost kosztów wykonania umowy, jak i ich obniżenie, względem cen 

jednostkowych wskazanych przez Wykonawcę w Ofercie (za 1 kg drutu).    

2. Wynagrodzenie określone ust. 1 może podlegać waloryzacji w oparciu o kwartalny Wskaźnik 

cen towarów i usług konsumpcyjnych, opublikowany w formie komunikatu przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” na stronie 

internetowej Urzędu.  

3. Strony mogą żądać zmiany wynagrodzenia, jeżeli wskaźnik wzrostu lub obniżenia cen 

towarów i usług, o którym mowa w ust. 2, przekroczy - 20 %.  

4. Po 6 (sześciu) miesiącach liczonych od dnia zawarcia Umowy, Strony mogą żądać zmiany 

wynagrodzenia. Każda ze Stron Umowy może zwrócić się do drugiej Strony z wnioskiem o 

waloryzację w terminie do 14 dni od dnia upływu 6 miesięcy od zawarcia Umowy. Wniosek 

wymaga uzasadnienia, w szczególności wykazania, iż wzrost lub obniżenie cen towarów i 

usług zgodnie ze Wskaźnikiem ma bezpośredni wpływ na cenę wykonania usługi dostawy. 

5. Waloryzacja wynagrodzenia, będzie obliczana według Wskaźnika, o którym mowa w ust. 2, 

za kwartał poprzedzający złożenie wniosku o waloryzację. Waloryzacja wynagrodzenia 

Wykonawcy będzie następować o różnicę pomiędzy ustalanym Wskaźnikiem, o którym 

mowa w ust. 2 a wskaźnikiem 20 %, o którym mowa w ust. 3.  

6. W wyniku dokonania waloryzacji, wynagrodzenie może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu 

maksymalnie o 3% łącznej wysokości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1.  

7. Powyższa zmiana wymaga formy pisemnego aneksu.  

 

§ 12 

Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca nie może dokonać przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy w 

całości lub części bez uprzedniej zgody Zamawiającego udzielonej na piśmie. 

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

3. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

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

nieważności. 

5. Umowa niniejsza sporządzona została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu 

dla każdej ze stron. 

§ 13 
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Załączniki 

 

Integralne części niniejszej umowy stanowią: 

 

1. OPZ, 

2. oferta Wykonawcy z dnia: [-] 2023 r. 

 

 ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 

Miejsce i data:         Miejsce i data 


