
UMOWA RAMOWA Nr ...... /TZ/12/10 (wzór)

W dniu  (dzień  podpisania  umowy) 2010  r. w  Zamościu  pomiędzy  Przedsiębiorstwem 
Gospodarki  Komunalnej Spółka  z  o.o.  w  Zamościu, 22-400  Zamość,  ul.  Krucza  10, 
zarejestrowanym w Sądzie  Rejonowym w Lublinie,  XI  Wydział  Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod pozycją nr 47813, z kapitałem zakładowym 53.691.000,00 złotych, 
zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:

inż. Franciszka Josika - Prezesa Zarządu

a (nazwa Wykonawcy, adres oraz dane dotyczące rejestracji działalności gospodarczej)

zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:   
                                               

1.  (osoba  upoważniona  do  składania  oświadczeń  woli  w  imieniu  Wykonawcy- 

stanowisko),

2.  (osoba  upoważniona  do  składania  oświadczeń  woli  w  imieniu  Wykonawcy- 

stanowisko).

na  podstawie  postępowania  w  trybie  przetargu  nieograniczonego,  z  uwzględnieniem 
przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2007 r.  Prawo zamówień publicznych,  tj.  z dnia 20 
listopada 2007 roku (Dz.U. Nr 233, poz. 1655) została zawarta umowa następującej treści:

§ 1. Przedmiot i termin obowiązywania umowy 

1. Przedmiotem  niniejszej  umowy  są  warunki  realizacji  dostaw  fabrycznie  nowych 
pojemników polietylenowych (PE – HD) na odpady stałe o pojemnościach 120 i 240 
litrów zgodnych  z  ofertą  Wykonawcy z  dnia  (wg  zapisów w ofercie),  zwanych  dalej 
pojemnikami na odpady, w  formule  Loco Zamość – Magazyn Zamawiającego przy ul. 
Męczenników Rotundy 2. 

2. Zakres  umowy  obejmuje  dostawę  pojemników  na  odpady  w  ilości  i  rodzajach 
niezbędnych do realizacji w 2010 roku zadań własnych Zamawiającego.

3. Niniejsza umowa ramowa zawarta jest na czas określony – do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2. Wartość umowy

1. Wartość umowy ramowej stanowi suma wynagrodzeń netto wszystkich Wykonawców z 
którymi zawarto umowę ramową w przedmiocie określonym w § 1. 

2. Wartość umowy ramowej nie przekroczy kwoty 600.000 zł.
3. Wynagrodzenie netto Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, stanowi suma wartości netto 

zrealizowanych przez niego dostaw, wykonanych na podstawie zamówień udzielonych 
Wykonawcy według zasad określonych w § 4.

§ 3. Warunki dostawy 

1. Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia pojemników na odpady nie później niż 
30 dni od daty zamówienia – przesłania przez Zamawiającego zamówienia faksem na 
numer 099-999-99-99. 



2. Zamawiający  będzie  zamawiał  pojemniki  w  ilości  minimum  120.000  l  pojemności 
umownej, która stanowi sumę  pojemności zamówionych pojemników na odpady.

§ 4. Wybór Wykonawcy i udzielenie zamówienia

1. Zamawiający, dla każdego planowanego zamówienia będzie przeprowadzał postępowanie 
mające na celu wybór najkorzystniejszej oferty.

2. Zamawiający będzie zapraszał równocześnie wszystkich Wykonawców, z którymi zawarł 
umowę ramową w przedmiocie określonym w § 1., do złożenia oferty w zakresie wartości 
netto planowanego zamówienia. Zamawiający wraz z zaproszeniem będzie przesyłał druk 
oferty.  

3. Wykonawca,  który  zamierza  ubiegać  się  o  zamówienie  będzie  zobowiązany  w ciągu 
pięciu dni  od daty wystąpienia Zamawiającego, o którym mowa w ust. 2., do złożenia 
oferty.

4. Zasady i termin dostarczenia oferty będą zawarte w zaproszeniu, o którym mowa w ust. 2. 
5. Zamawiający udzieli zamówienia temu z Wykonawców, którego oferta będzie zawierała 

najniższą wartość netto i spełniała warunki określone w § 5.  

§ 5. Wartość zamówienia

1. Wykonawca  składając  ofertę,  o  której  mowa  w  §  4.,  nie  może  zaoferować  wyższej 
wartości  netto  niż  wynikającej  z  cen  jednostkowych  zawartych  w ofercie  z  dnia  (wg 
zapisów w ofercie) złożonej w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego, to jest:

a) dla pojemnika na odpady stałe o pojemności 120 l - 99,99 zł netto/sztukę;
b) dla pojemnika na odpady stałe o pojemności 240 l - 99,99 zł netto/sztukę;

2. Oferta  niespełniająca  wymagań  określonych  w  ust.  1  zostanie  odrzucona  przez 
Zamawiającego.

§ 6. Dokument i rozliczenie zamówienia

1. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer NIP 922-000-
57-60 oraz, że jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT.

2. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer NIP (numer NIP 
Dostawcy) oraz, że jest uprawniony do wystawiania faktur VAT.

3. Zamawiający zobowiązuje  się  do zapłaty przelewem należności  wynikającej  z  faktury 
VAT w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury.

§ 7. Gwarancja na przedmiot zamówienia 

1. Wykonawca  udzieli  na  przedmiot  stanowiący  zamówienie,  o  którym  mowa  w  §  4., 
gwarancji na okres dwudziestu czterech miesięcy.

2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od daty dostawy zamówienia.
3. W przypadku stwierdzenia, w okresie gwarancji usterek Wykonawca zobowiązuje się do 

dokonania naprawy lub wymiany uszkodzonych pojemników na odpady,  gdy naprawa 
będzie niemożliwa, w terminie do  14 dni od daty powiadomienia faksem. 

§ 8. Zintegrowany System Zarządzania Zamawiającego 

1. Zamawiający informuje, że wdrożył Zintegrowany System Zarządzania w zakresie norm: 
EN-PN ISO 9001 i EN-PN ISO 14001 i w związku z tym przedmiot umowy winien być 



zrealizowany  w  sposób  zabezpieczający  interesy  jego  klientów  i  bezpieczny  dla 
środowiska. 

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z polityką jakości i zarządzania środowiskowego 
przekazaną przez Zamawiającego w dniu podpisania umowy.

3. Wykonawca,  przystępując  do  realizacji  przedmiotu  umowy,  zobowiązuje  się  do 
zidentyfikowania  czynności,  technologii  i  urządzeń,  które  mogą  oddziaływać  na 
środowisko oraz powiadomienia o tym wszystkich swoich pracowników, przewidzianych 
do realizacji przedmiotu umowy.

4. Wykonawca, w okresie realizacji przedmiotu umowy jak i w trakcie czynności w okresie 
gwarancyjnym,  jest  odpowiedzialny  wobec  środowiska,  Odbiorcy  i  innych  jednostek 
kontrolujących, za przestrzeganie przepisów prawnych związanych z ochroną środowiska, 
w tym szczególnie: za stosowanie takich procesów, sposobów postępowania, materiałów i 
wyrobów,  które  przyczynią  się  do  uniknięcia,  zredukowania  lub  nadzorowania 
zanieczyszczeń. 

5. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  natychmiastowego  zawiadomienia  Odbiorcy  o 
możliwości negatywnego wpływu na środowisko spowodowanego realizacją ustalonego 
zakresu i/lub sposobu wykonywania przedmiotu umowy.

6. Wykonawca wspólnie z Zamawiającym zobowiązuje się do zmiany zakresu i/lub sposobu 
wykonywania przedmiotu umowy,  których realizacja  może mieć negatywny wpływ na 
środowisko.

§ 9. Kary umowne  

1. Obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną między stronami będą kary umowne.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach: 

a) za  nieterminowe  dostarczenie  przedmiotu  zamówienia  -  w  wysokości  0,1  % 
wartości netto zamówienia, za każdy dzień zwłoki;

b) za  nieterminowe  usunięcie  stwierdzonych  w  czasie  odbioru  lub  w  okresie 
gwarancji  wad  i  usterek  -  w  wysokości  0,1  %  wartości  netto  zamówienia 
odpowiadającego ilości egzemplarzy wadliwych w danej partii dostawy, za każdy 
dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek;

c) za odstąpienie od realizacji zamówienia z przyczyn zależnych od Wykonawcy w 
wysokości 10 % wartości netto zamówienia.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od przyjęcia przedmiotu 
zamówienia z przyczyn zależnych od Zamawiającego - w wysokości 10 % wartości netto 
zamówienia.

4. Strony  zastrzegają  sobie  prawo  do  odszkodowania  uzupełniającego  do  wysokości 
poniesionej szkody oraz utraconych korzyści.

§ 10. Opóźnienie zapłaty 

W przypadku zwłoki w zapłacie swoich należności strony zobowiązują się do zapłaty 
ustawowych odsetek za opóźnienie.

§ 11. Odstąpienie od umowy ramowej.

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy ramowej gdy:
a) Wykonawca nie  dostarczył  przedmiotu umowy,  mimo wezwań Zamawiającego, 

przez okres dłuższy niż 14 dni;



b) zostanie  ogłoszona  upadłość  Wykonawca  lub  rozwiązanie  firmy  Wykonawcy, 
bądź wydany zostanie nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;

c) Wykonawca  nie  złożył  oferty  na  dwa  kolejne  zaproszenia  Zamawiającego,  o 
których mowa w ust. 2 § 4. 

§ 12. Forma odstąpienie od umowy ramowej

Odstąpienie  od  umowy ramowej  wymaga  formy pisemnej  pod rygorem nieważności. 
Strona  mająca  zamiar  odstąpić  od  umowy  zobowiązana  jest  do  przedłożenia  pisemnego 
uzasadnienia swojej decyzji.  
 

§ 13. Odwołanie do innych regulacji i dokumentów

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową ramową mają zastosowanie przepisy  
Kodeksu Cywilnego.

2. Integralną  częścią  umowy ramowej  jest  oferta  Wykonawcy z dnia  (data  sporządzenia 
oferty przez Wykonawcę).

§ 14. Rozstrzyganie sporów

Spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy ramowej rozstrzygane będą przez 
sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 15. Zmiana zapisów

Zmiany niniejszej  umowy ramowej  wymagają,  formy pisemnej  w postaci  aneksu pod 
rygorem nieważności.

§ 16. Egzemplarze umowy

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                    WYKONAWCA:


