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WZÓR UMOWY 

 

UMOWA               /2019  
zawarta dnia ………… 2019 r. w Katowicach pomiędzy:  

      Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 
Katowicach (adres: ul. Obroki nr 140, 40-833 Katowice), wpisanym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000107532, 
kapitał zakładowy: 56 780 600,00 zł, reprezentowaną przez:  
1. Prezesa Zarządu -  Andrzeja Malarę                                 
2. Wiceprezesa Zarządu -  Roberta Potuchę          

zwanym dalej Zamawiającym  

a   
………………………………………  
wpisanym/ną do KRS /EDG nr…………………. płatnika podatku VAT o nr NIP ………………. i nr 
REGON ……………………….  
reprezentowaną przez:  

1. …………………………………………   -   ……………………….  

2. …………………………………………   -   ……………………….  

  

zwaną dalej Wykonawcą, łącznie nazywanymi Stronami.  

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania nr PN/24/2019 o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa i wymiana świec ceramicznych filtra zainstalowanego 
w instalacji termicznego przetwarzania odpadów.” na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo 
zamówień publicznych” zwanej dalej ustawą Pzp (tekst jednolity Dz.U.  2018 r. poz. 1986).  

 
§ 1 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia tj.: dostawy i wymiany świec 
ceramicznych filtra zainstalowanego w instalacji termicznego przetwarzania opadów, zlokalizowanego w MPGK Sp. z 
o.o. Zakład Utylizacji Odpadów, ul. Hutnicza 8, Katowice. 

2. Szczegółowy zakres zamówienia określa opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ.  
3. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia i środki do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze 

szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. 
4. Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia tj. dostawy i wymiana świec ceramicznych filtra 

zainstalowanego w instalacji termicznego przetwarzania odpadów w terminie: nie wcześniej niż 2 miesiące po 
podpisaniu umowy i nie później niż do dnia 9 grudnia 2019 roku. 

 
§ 2 

1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu – po zakończonych pracach - pisemne oświadczenie, zapewniające, że 
urządzenia objęte przedmiotem umowy są kompletne, w pełni sprawne i gotowe do użycia. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do:  
a) wyjaśniania - w formie pisemnej - uwag zgłaszanych przez Zamawiającego lub osoby występujące w jego imieniu, 

dotyczących wykonywania przedmiotu zamówienia. 
b) dbania o mienie Zamawiającego, zabezpieczenia we własnym zakresie prowadzonych prac pod kątem bhp i 

p.poż. oraz utrzymania porządku na miejscu prac.  
c) przedstawienia zamawiającemu listy osób, które będą prowadzić prace przy wykonaniu przedmiotu umowy oraz 

numerów rejestracyjnych samochodów poruszających się po terenie Zakładu Zamawiającego, najpóźniej na 1 
dzień przed planowanym rozpoczęciem robót oraz wyznaczy osobę kierującą robotami w tym odpowiedzialną za 
przestrzeganie przepisów BHP. 

d) przywrócenia porządku i czystości na terenie objętym pracami, po zakończeniu prac, a w szczególności do 
zagospodarowania wytworzonych podczas prac odpadów, których w myśl ustawy „o odpadach” (t.j.: Dz. U. 2019 
poz. 701) jest wytwórcą. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia wizytacji w miejscu i podczas wykonywania przedmiotu 
zamówienia na każdym etapie trwania prac.  

4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania 
przedmiotu zamówienia. 
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§ 3 
1. Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie przedmiot zamówienia - w terminie obustronnie uzgodnionym.   

2. Wykonawca zobowiązuje się do uzgodnienia z Zamawiającym dokładnych terminów wykonania przedmiotu umowy, w 

szczególności w przypadku konieczności zatrzymania pracy instalacji do termicznego przekształcenia odpadów. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do skoordynowania prac modernizacyjnych z innymi firmami, które będą prowadzić w 

tym samym okresie prace remontowe w siedzibie ZUO. Zamawiający przekaże Wykonawcy wykaz firm wykonujących 

prace na terenie ZUO.  

4. Wykonawca po instalacji nowych elementów filtrujących dokona pomiaru emisji pyłów przez akredytowane 

laboratorium podczas pracy instalacji – czas trwania pomiarów min 6 h. 

5. Po zakończeniu prac remontowych Wykonawca dostarczy Zamawiającemu następującą dokumentację: 

- świadectwa, certyfikaty, atesty na zabudowane materiały filtracyjne 

- sprawozdanie z pomiarów potwierdzające skuteczność filtracji 

§ 4 
1. Termin wykonania całości zamówienia ustala się do dnia ………………. 
2. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru robót dwustronnym Protokołem odbioru po wykonaniu przedmiotu  umowy, 

w terminie 2 dni roboczych od daty zgłoszenia robót do odbioru. 
3. Brak możliwości rozpoczęcia prac w terminie określonym w par. 4 ust. 1 lub ich wstrzymanie oraz niedotrzymanie 

ustalonych terminów, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, może być podstawą do przesunięcia terminu 
wykonania całości zamówienia i zmiany umowy w tym zakresie. 

 
§ 5 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe na kwotę netto 
………………………………………….................... zł netto (słownie: .................... .................... zł. netto) plus należny 
podatek VAT, zgodnie z ceną ofertową. 

2. Całkowita cena ryczałtowa za wykonanie przedmiotu umowy nie ulegnie zmianie.  
3. Wykonawca wystawi fakturę VAT w terminie 7 dni od daty protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia przez 

Zamawiającego. 

§ 6 
Strony ustanawiają następujące osoby jako upoważnione do kontaktów przy realizacji umowy i ich adresy kontaktowe: ze 
strony Zamawiającego: Artur Gadziński, tel.: 882 073 289, e-mail artur.gadzinski@mpgk.com.pl, oraz Sławomir Michalik, tel.: 
666 331 134 e-mail slawomir.michalik@mpgk.com.pl ze strony Wykonawcy:  
1 .Pan/i …….... tel. ……………e-mail: ………………………. 
2 .Pan/i …….... tel. ……………e-mail: ………………………. 
 

§ 7 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji oraz rękojmi jakości na wykonanie przedmiotu zamówienia, na okres 

….. miesięcy od daty bezusterkowego protokołu odbioru prac. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy przedmiotu reklamacji w terminie 24 godzin od daty zgłoszenia 

usterki przez Zamawiającego lub w innym terminie uzgodnionym pisemnie z Zamawiającym. Zgłaszanie usterek 
odbywać się będzie na numer Wykonawcy ……………… i adres e-mail …………………………….. 

§ 8 
1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany będzie do 

zapłaty Zamawiającemu kar umownych: 
a) Za opóźnienie w wykonaniu umowy w wysokości 1% wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu mowy, 

ustalonego w §5 ust. 1 umowy za każdy zakończony dzień opóźnienia.  
b) Za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy w wysokości 0,04% wynagrodzenia brutto za wykonanie 

przedmiotu mowy, ustalonego w §5 ust. 1 umowy, za każdy zakończony dzień opóźnienia, licząc od dnia 
wyznaczonego na ich usunięcie. 

c) Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca – w wysokości 5% 
wynagrodzenia brutto, ustalonego w §5 ust. 1 umowy.  

d) Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający – w wysokości 5% 
wynagrodzenia brutto, ustalonego w §5 ust. 1 umowy.  

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy z tytułu opóźnienia w zapłacie za zrealizowaną dostawę na żądanie Wykonawcy 
odsetki ustawowe. 

3. Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego, gdy wartość poniesionej szkody przekroczy wysokość 
należnej kary umownej. 

mailto:artur.gadzinski@mpgk.com.pl
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§ 10 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru Wykonawcy, z wyłączeniem: 
a) zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili podpisania umowy a zmiana umowy jest 

korzystna dla Zamawiającego, 
b) zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług (VAT) na dostawy będące przedmiotem niniejszej umowy, 

powodująca, że niezmienność ceny groziłaby Wykonawcy rażącą stratą. 
c) przeniesienia praw lub obowiązków Wykonawcy wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie w przypadku 

następstwa prawnego, na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy, który wymaga akceptacji Zamawiającego, 
z tym zastrzeżeniem, iż zmiana umowy w takim przypadku dotyczy tylko zmiany oznaczenia Wykonawcy z 
zachowaniem pozostałych postanowień umowy, 

d) zmiany w oznaczeniu firmy (nazwy) Wykonawcy, na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy, który wymaga 
akceptacji Zamawiającego, z tym zastrzeżeniem, iż zmiana umowy w takim przypadku dotyczy tylko zmiany 
oznaczenia Wykonawcy z zachowaniem pozostałych postanowień umowy, 

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni 
od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

 
§ 11 

Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą w drodze negocjacji, a w przypadku braku ugody, 
rozstrzygać w sprawie będzie Sąd miejscowo właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 
 

§ 12 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy: 
1 Prawa zamówień publicznych, 
2 Kodeksu Cywilnego 

§ 13 
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 
 
 
Załączniki: 
 
1. SIWZ wraz z załącznikami 
2. Oferta Wykonawcy 

 

 
Wykonawca          Zamawiający  

                  


