UMOWA DOSTAWY
Nr
Zawarta w dniu……………………………… w …………………………………………
pomiędzy
Regionalnym Zakładem Zagospodarowania Odpadów Sp. z o. o. z siedzibą w Ostrowie
Wielkopolskim, ul. Staroprzygodzka 121, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, IX
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000407668,
NIP 622-278-03-55, Regon 302017142, Kapitał zakładowy 1.800.000,00 zł,
reprezentowanym przez:
1. Andrzej Strykowski - Prezes Zarządu
Zwanym dalej Odbiorcą
a
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Zwanym dalej Dostawcą
§1
Zawarcie umowy
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie
publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego według przepisów ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późń.
zm.)
2. Integralną część umowy stanowią:


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – SIWZ – załącznik nr 1



Oferta Dostawcy – załącznik nr 2

1

§2
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem umowy są sukcesywne dostawy drutu do belowania surowców wtórnych zwanego
dalej przedmiotem dostawy zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia o szacunkowej wartości …………..……. zł netto.
2. Umowa obejmuje dostawy kolejnych partii drutu o następujących parametrach i normach:
- zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zamieszczonego w SIWZ.
3. Odbiorca zastrzega, że wielkość zamawianej partii drutu może ulegać zmianom, w związku czym
Odbiorca uzyskuje prawo do ograniczenia ilości dostaw, a Dostawca nie może wnosić żadnych
dodatkowych roszczeń w stosunku do Odbiorcy z tytułu częstotliwości dostaw i ich zmniejszenia w
stosunku do ilości przewidywanych w niniejszej umowie.
§3
Warunki dostaw
1. Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia określonej ilości drutu zgodnie ze zgłaszanym przez
Odbiorcę drogą mailową lub faksem zamówieniem, w terminie …………………… od dnia
otrzymania zamówienia.
2. Dostawa nastąpi na koszt i ryzyko Dostawcy do siedziby Odbiorcy znajdującej się w Ostrowie
Wielkopolskim na ulicy Staroprzygodzkiej 121 w godz. 8:00-15:00 .
3. Dostawca gwarantuje, że jakość przedmiotu dostawy będzie zgodna z obowiązującymi normami.
4. Ilość odbieranego drutu określana będzie każdorazowo poprzez pomiar jego wagi na wagach
zlokalizowanych w siedzibie Odbiorcy i będzie potwierdzona kwitem wagowym, który będzie
stanowił podstawę do określenia ilości dostarczonej partii przedmiotu dostawy.
5. Z czynności dostawy Strony sporządzą protokół odbioru.
6. Do każdej dostawy Dostawca jest zobowiązany załączyć dokumenty potwierdzające jakość
zamówionego drutu.
§4
Sposób i terminy płatności
1. Z tytułu realizacji umowy Odbiorca zapłaci Dostawcy wynagrodzenie obliczone jako iloczyn wagi
odbieranej partii drutu oraz ceny jednostkowej za 1kg, ustalonej w wyniku złożonej oferty cenowej
Dostawcy, tj.: cena ……………….. zł za 1 kg drutu (słownie………………….100) netto.
Strony zgodnie zaświadczają, że obowiązek odprowadzenia podatku z tytułu dostawy będzie leżał po
stronie ………………… ….
2. Cena jednostkowa pozostaje niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy.
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3. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie ………… dni od daty otrzymania przez Odbiorcę
prawidłowo wystawionej faktury VAT, na konto Dostawcy wskazane w treści dostarczonej faktury.
§5
Osoby odpowiedzialne za realizację umowy
1. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Odbiorcy będzie ……………………. tel:
…………………., faks: ………………….., e-mail: ……………………..
2. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Dostawcy będzie …………………………
tel………………………. faks: ……………………..e-mail: ……………………….
3. Wskazane w ust.1 i 2 powyżej numery telefonów, faksów i adresy mailowe są również adresami
do składania i odbioru zamówień.
§6
Odpowiedzialność Dostawcy
1. Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną:
1) za niedostarczenie przedmiotu dostawy w ustalonym terminie w wysokości 5% wartości netto
niezrealizowanej dostawy za każdy dzień opóźnienia w realizacji zamówienia,
2) w przypadku reklamacji jakościowych w wysokości 5% wartości danej dostawy, w której
stwierdzono wady;
3) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Dostawcy w
wysokości 5% wartości określonej w §2 ust.1
2. Odbiorca zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar umownych z należności przysługującej
Dostawcy.
§6
Czas trwania umowy
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia jej podpisania na okres 12 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, Odbiorca może
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach - art. 145
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Odbiorcy przysługuje prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, w
przypadku rażącego naruszenia istotnych postanowień umowy przez Dostawcę.
4. Każda ze stron może rozwiązać umowę przed upływem terminu, na jaki umowa została zawarta, z
zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca
3

kalendarzowego. Oświadczenie każdej ze stron o rozwiązaniu umowy z zachowaniem okresu
wypowiedzenia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności
§7
Reklamacje
1. Odbiorca ma prawo do złożenia reklamacji dotyczących jakości przedmiotu dostawy oraz jego
niezgodności ze złożoną ofertą. Zgłoszenia reklamacyjne będę zgłaszane Dostawcy w formie e-mail
bądź faksem na numery i adresy wskazane w § 4 ust 2.
2. Nieudzielenie przez Dostawcę odpowiedzi na zgłoszoną reklamację jakościową w ciągu 3 dni
roboczych od dnia jej doręczenia e-mailem bądź faksem uważa się za uznanie reklamacji za
uzasadnioną.
3. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną Dostawca najpóźniej w terminie 3 dni wymieni
towar wadliwy na wolny od wad.

§8
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego i
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
2. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy
dla siedziby Odbiorcy
3. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności
4. Umowa niniejsza sporządzona została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla
każdej ze stron.

……………………………
Odbiorca

…………………………………
Dostawca
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