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UMOWA DOSTAWY Nr DZP1/zp/_ /2020 

zawarta w dniu ___________ 2020r. 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 Wykonawcy], reprezentowaną przez:_____________, zwanym dalej 
Wykonawcą. 

o następującej treści: 

§ 1                                                                                                                          
Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem umowy są sukcesywne dostawy drutu stalowego 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) Oliwiony 

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

4) Drut pakowany w pakiety po 40-45 kg, o wymiarach 320x210x150mm; 

5) pakowane na paletach po 24szt., palety bindowane taśmą i zabezpieczone 
folią. 

3. Drut ma być dostarczany zapakowany w pakiety po 40-45 kg, o wymiarach 320x210x150mm., 

pakowane na paletach po 24 sztuki, palety bindowane taśmą i zabezpieczone folią.   
4. Szacowana ilość dostaw drutu w okresie obowiązywania umowy wyniesie około 36 

(trzydzieści sześć)  ton, w partiach po około 3000 kg miesięcznie. 
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5. Ilości drutu określone w OPZ są ilościami maksymalnymi, wynikającymi z oszacowania 

dotychczasowych potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zastrzega, że wielkość partii 
sukcesywnie zamawianego drutu może ulegać wahaniom. Z tego powodu Wykonawca nie 

może wnosić żadnych dodatkowych roszczeń od Zamawiającego, w szczególności z tytułu 
częstotliwości dostaw i ich zmniejszenia w stosunku do ilości przewidywanych. 

 

§ 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 5 (pięciu) dni roboczych 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. Z czynności dostawy Strony sporządzą protokół odbioru. 
5. 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. 
 

§ 3 

        Wynagrodzenie 

1. Maksymalna wartość umowy wynosi: ________________ złotych brutto (iloczyn 1 kg ceny 

jednostkowej drutu oraz przewidywanej wagi dostaw: 36 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 za 1 kg drutu (słownie: 
________zł ________/100) netto, ___________ brutto. 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, 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. 
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§ 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 
______________,tel.________________, fax: _________________, mail: 

______________. 

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

§ 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 
opóźnienia 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 20 % wartości brutto umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 

niniejszej umowy. 

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

3. 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 na okres 12 (dwunastu) 

miesięcy lub do wyczerpania przewidywanej ilości przedmiotu zamówienia, w 

zależności, co nastąpi pierwsze. 

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. 
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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 towar 
do Zamawiającego na własny koszt. 

                                                             

§ 8 

                                                   Zmiany umowy 

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

1) 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, 

2) obniżenia cen lub zastosowania przez Wykonawcę promocji i upustów, 
3) zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy i Zamawiającego zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa. 

3. Dopuszczalne są wszelkie inne zmiany umowy oceniane jako korzystne dla Zamawiającego, 
dotyczące sytuacji, które nie były znane stronom w chwili zawarcia niniejszej umowy. 
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§ 9 

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. 
 

§ 10 

Załączniki 
 

Integralne części niniejszej umowy stanowią: 
 

1. OPZ, 

2. oferta Wykonawcy z dnia:______________. 

 

 ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 

 


