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                                                                           Załącznik Nr 5 do SIWZ           PN/5/2019 
 

 

UMOWA NR    ….. /2019 

zawarta w dniu …………………. 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- 

...................................................... z siedzibą w ........................ wpisanym przez Sąd Rejonowy 

................................ Wydział ...................Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru 
Przedsiębiorców pod numerem KRS..................... /wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej na podstawie wniosku o nr ......................................... , reprezentowanym 
przez: 

1. .............................      - ................................................... 

zwanym dalej „Wykonawcą” 
 

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2018 
poz. 1986), zwanej dalej Ustawą, w trybie przetargu nieograniczonego, numer postępowania: PN/5/2019, 
została zawarta umowa następującej treści: 

§ 1  
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa pojemników na odpady komunalne zmieszane  
i segregowane oraz odpady medyczne na potrzeby MPGK Sp. z o.o. w Katowicach przy ul. 
Obroki 140, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (ZAŁĄCZNIK NR ….. do SIWZ) oraz 
złożoną ofertą Wykonawcy z dnia ………………………………… r. 

2. Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy i charakteryzuje się parametrami 
technicznymi zgodnymi ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust.1. 

3. SIWZ, opis przedmiotu zamówienia (Załączniki nr …. do SIWZ) oraz oferta Wykonawcy, o których 
mowa w ust.1 stanowią integralną część niniejszej umowy. 

 
§ 2  

Termin i warunki realizacji 
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, od dnia podpisania przez obie strony  do dnia 28.06.2020r. 
2. Strony ustalają, że każde otrzymane zlecenie w ramach niniejszej umowy Wykonawca zrealizuje w 

terminie 21 dni od daty otrzymania zgłoszenia. Minimalna wartość jednorazowego zlecenia to  
20 000,00 zł. 

3. Wykonawca zobowiązuje się potwierdzić termin realizacji Zlecenia, z 3-dniowym wyprzedzeniem, na 
piśmie lub emailem na adres: …………………………………….. 

4. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy loco do miejsca wskazanego w Zleceniu. Zlecenie 
każdorazowo określać będzie: dokładną lokalizację, ich ilość, pojemność oraz informację na jaki typ 
odpadów są przeznaczone.  
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5. Dostawa będzie realizowana w godzinach od 7:00 do 13:00 w dni robocze. 
 

§ 3  
Prawo opcji 

 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo skorzystania z opcji. 
2. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji poprzez zwiększenie ilości 

niektórych pozycji asortymentowych, przy równoczesnym zmniejszeniu ilości innych pozycji 
asortymentowych. Powyższe zmiany muszą mieścić się w granicach wartości określonej w § 4 ust 2. 

3. Zamawiający zastrzega, że cena jednostkowa Przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji nie 
może być wyższa niż cena jednostkowa w ramach zamówienia podstawowego. 

4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy przysługiwać 
będzie wynagrodzenie z tytułu wykonania zamówienia objętego prawem opcji określone w § 4 
Umowy.  

5. W celu skorzystania z prawa opcji Zamawiający przekaże Wykonawcy oświadczenie w formie 
pisemnej w terminie nie krótszym niż 7 dni o zamiarze skorzystania z prawa opcji. 

6. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy 
Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta. Realizacja zamówienia objętego opcją jest wyłącznie 
uprawnieniem Zamawiającego.  

7. W zakresie realizacji zamówienia objętego prawem opcji zapisy niniejszej Umowy stosuje się 
odpowiednio.  
 

§ 4  
Wynagrodzenie 

1. Cenę pojemników ustalono w oparciu o przedłożoną ofertę, zgodnie z załącznikiem nr ………. do 
SIWZ, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

2. Wartość całego zamówienia  z uwzględnieniem opcji w wymiarze 20 % wartości podstawowej- 
zadanie nr ………. 
NETTO słownie: ………………………………………………………..…………..……..….zł 
VAT: ….. % tj. ………………………. zł (słownie: ………………………………..….…….zł) 
BRUTTO słownie: ………………………………………………………………………….…zł 

2.2.  Wartość zamówienia podstawowa (gwarantowana): 
NETTO słownie: ………………………………………………………..…………..……..….zł 
VAT: ….. % tj. ………………………. zł (słownie: ………………………………..….…….zł) 
BRUTTO słownie: ………………………………………………………………………….…zł 

3. Powyższe ceny brutto obowiązywać będą przez cały okres trwania umowy. Stawka podatku od 
towarów i usług (VAT) naliczana będzie zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu dostawy 
pojemników. 

 
§ 5  

Warunki płatności 
1. Wykonawca w terminie 7 dni od daty odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego wystawi 

oddzielną fakturę VAT dla każdej częściowej dostawy, potwierdzonej załączonym dokumentem „Wz” 
podpisanym przez upoważnionego do odbioru z ramienia Zamawiającego przedstawiciela. 

2. Zapłata dokonana będzie na podstawie faktury dostarczonej wraz z dokumentami potwierdzającymi 
wykonanie dostawy, przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT w terminie 21 dni 
od daty jej otrzymania. 

3. Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swemu bankowi przelać na 
wskazany rachunek bankowy określoną kwotę.  

4. Zamawiający oświadcza, że jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT). 
Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT). 
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§ 6  
Osoby upoważnione do kontaktu 

1. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą jest:  
     Pan Antoni Ostrowski tel. 32 35 87 622 fax. 32 35 87 661 
2. Nadzór nad realizacją umowy ze strony Wykonawcy sprawował będzie: 

Pan ………………………………… tel. ……………..………………… fax. …………………… 
 

§7  
Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca udzielana na cały przedmiot zamówienia pełnej 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi.  
2.  Okres gwarancji i rękojmi  liczy się od daty bezusterkowego protokolarnego odbioru przez 

Zamawiającego przedmiotu zamówienia. 
3. Reklamacje będą załatwiane w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia 

reklamacyjnego faksem lub e-mailem na wskazany przez Wykonawcę adres: ……………………… 
 

§8  
Kary 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za: 
a. nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego 

brutto, o którym mowa w § 4 za każdy dzień opóźnienia,  
b. nieterminowa realizacja reklamacji w okresie gwarancyjnym, zgodnie z § 6 umowy w wysokości 

0,5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §4 za każdy dzień opóźnienia, 
c. odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w §4. 
2. W razie nie usunięcia wad lub niedokonania wymiany wadliwych pojemników w przypadku, o którym 

mowa w ust. 1 lit. b. przez Wykonawcę w uzgodnionym terminie, zamawiający po uprzednim 
zawiadomieniu może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej lub zakupić pojemniki zgodne z SIWZ na 
koszt i ryzyko Wykonawcy bez potrzeby uzyskania upoważnienia sądowego. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy oraz z ustanowionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od 
Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §4. 

5. Jeśli szkoda przekroczy kwotę kary umownej, o której mowa w ust 1, Zamawiający może dochodzić 
odszkodowania uzupełniającego na podstawie przepisów kodeksu cywilnego. 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy ze skutkiem 
natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę obowiązków wynikających z 
zakresu przedmiotowego niniejszej umowy w terminie do 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o 
fakcie naruszenia. 

7. Przez rażące naruszenie obowiązków rozumie się opóźnienie w realizacji dostaw przekraczające 7 dni 
kalendarzowych. 

8. 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. W 
takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania 
części umowy. 

9. Zamawiający w razie opóźnienia w zapłacie faktury VAT zapłaci Wykonawcy ustawowe odsetki za 
każdy dzień opóźnienia. 

10. Przelew wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy dla swojej ważności wymaga pisemnej zgody 
Zamawiającego. 

§9 
 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz 
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roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi Wykonawca wniósł przed podpisaniem umowy zabezpieczenie 
w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy brutto, o której mowa w § 4 tj. kwotę ……………….. 
zł. Zabezpieczenie wniesione zostało w formie …………………………………. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, wniesione w jednej z form określonych ustawie Pzp 
art 148 ust.1 musi obowiązywać przez cały okres obowiązywania umowy oraz okres obowiązywania 
udzielonej przez Wykonawcę gwarancji oraz musi zawierać zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia 
kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż 
Wykonawca, którego ofertę wybrano nie wykonał lub nienależycie wykonał umowę lub nie usunął 
lub usunął niewłaściwe wady czy usterki przedmiotu umowy”. Gwarancja nie może zawierać 
jakichkolwiek postanowień uzależniających jej realizację od spełnienia przez Zamawiającego 
dodatkowych warunków.  

3. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia lub nieusunięcia wad przedmiotu zamówienia, 
zabezpieczenie staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową 
wykonania zamówienia i do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy. 

4. W przypadku należytego wykonania przedmiotu zamówienia – 70% zabezpieczenia zostanie 
zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym całego przedmiotu umowy 
potwierdzającym jego należyte wykonanie. Pozostała część tj. 30% zostanie zwrócona lub zwolniona 
w ciągu 15 dni po upływie okresu udzielonej rękojmi  liczonej od daty odbioru końcowego całego 
przedmiotu umowy. 

5. W sytuacji, gdy wskutek nieprzewidzianych okoliczności, wystąpi konieczność przedłużenia terminu 
realizacji zamówienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca 
przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest 
do  przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo 
jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do 
umowy. 

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może za zgodą Zamawiającego dokonać zmiany formy 
zabezpieczenia na  jedną lub kilka form, o których mowa w ustawie Pzp art 148 ust. 1. Zmiana formy 
zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego 
wysokości. 

§10 
 Zmiany umowy 

1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
2. Zmiana umowy może nastąpić jedynie w przypadkach opisanych w art. 144 ustawy Prawo zamówień 

publicznych.  
§11  

Pozostałe postanowienia 
1. Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywanej umowy rozstrzygane będą przez właściwy sąd dla 

siedziby Zamawiającego. 

2. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie strony. 
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa. 
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. 
        

Załączniki: 

1. SIWZ, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 
2. Formularz ofertowo-cenowy, załącznik nr ……… do SIWZ 

 

WYKONAWCA         ZAMAWIAJĄCY 

 


