
 

 

Wzór Umowy Nr  TP/D/5 /2022 

 

zawarta w dniu ………………… r. w Ciechanowie 

 

na:  

„ 

pomiędzy: 

 

Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ciechanowie,      

ul. Gostkowska 83, 06-400 Ciechanów, której akta rejestrowe są przechowywane przez Sąd Rejonowy dla 

Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego , wpisaną do 

Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000127151, posiadającą NIP: 566-16-43-631, posiadającą 

Regon: 130355722 o wpłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 12.947.500 zł                    

BDO: 000030912 

reprezentowaną przez:  

1. Prezesa Zarządu – Mirosława Szymańczyka  

zwaną dalej Zamawiającym  

 

a 

 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………. 

reprezentowaną  przez : 

1. ………………………………………….. 

zwaną dalej Wykonawcą 

Po przeprowadzeniu procedury w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z zapisami ustawy z 

dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2022r., poz. 1710, z pózn. zm.)     – zwaną 

w dalszej treści „Ustawą Pzp” – została zawarta umowa o następującej treści : 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji sukcesywne dostawy drutu do prasy dla 

Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami w Woli Pawłowskiej, Wola Pawłowska 23, gm. 

Ciechanów 

2. Zakres przedmiotowy zamówienia obejmuje dostawy drutu do prasy w następujących ilościach: 

drut o średnicy 3,5 mm – 48 000 kg, 

3.    Wykonawca oświadcza, że producentem dostarczanego drutu do prasy jest firma: 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………….. 

 

 

§ 2 

Terminy 

1. Wykonawca dostarczał będzie drut do prasy o średnicy 3,5 mm sukcesywnie według potrzeb 

Zamawiającego w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy,  
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2. Dostawy będą realizowane sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego w oparciu o zamówienie 

składane telefonicznie bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail), zgodnie z 

faktycznymi potrzebami Zamawiającego. 

3. Dostawy powinny odbywać się na paletach euro, zabezpieczonych taśmą stalową. 

4. Wykonawca będzie dostarczał drut własnym lub wynajętym przez siebie transportem do Regionalnego 

Zakładu Gospodarowania Odpadami w Woli Pawłowskiej, Wola Pawłowska 23, 06-400 Ciechanów  w 

dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 7
00

 do 15
00

.  

5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać drut do prasy zgodny z opisem przedmiotu zamówienia. 

6. Podczas rozładunku drutu wykonawca winien zachować szczególną ostrożność. Czynność ta winna być 

wykonywana z zachowaniem przepisów BHP. 

7. Wykonawca zrealizuje jednorazową dostawę, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych, liczonych od 

dnia złożenia zamówienia telefonicznie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez 

Zamawiającego. 

8. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do każdej jednorazowej dostawy komplet niezbędnych 

dokumentów dotyczących przywiezionego drutu, zawierający co najmniej świadectwo jakości – atest: 

1) producenta drutu, potwierdzający, że dostarczony drut posiada odpowiednie właściwości 

mechaniczne i jest zgodny z normą PN-67/M-80026, 

2) producenta stali walcowanej, przeznaczonej do produkcji drutu, z którego ma wynikać gatunek 

stali i wykonanie zgodne z normą PN-EN 10016-2. 

 

§ 3 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca w okresie od dnia podpisania umowy dostarczał będzie Zamawiającemu drut o 

następujących cechach i parametrach technicznych: 

1) średnica drutu 3,5 mm, 

2) drut żarzony, miękki, wyżarzany, wykonany zgodnie z normą PN-67/M-80026, 

3) wykonany ze stali niskowęglowej gatunku SAE 1006, 

4) nasączony powierzchniowo olejem, 

5) pakowanie: drut nawinięty w kręgi o wymiarach ok. średnica zewnętrzna zwoju 750 mm, 

wysokość 500 mm , lub w szpulach o wymiarach 330x210x150 

6) waga szpuli ok. 40 kg. 

2. Ewentualne wystąpienie niezgodności w atestach na drut danej partii będzie uznane za niezgodne z 

zamówieniem i będzie podlegało reklamacji lub karze umownej, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 4 

umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia dostarczonego produktu w przypadku 

stwierdzenia braku dokumentów wymaganych przy dostawie, względnie przedstawienia dokumentów 

niekompletnych lub niewłaściwych. 

4. W przypadku odmowy przyjęcia drutu przez Zamawiającego, z wyłącznej winy Wykonawcy, 

Wykonawca ma obowiązek w terminie nie dłuższym niż dwa dni robocze, dostarczyć Zamawiającemu 

taką samą ilość drutu, spełniającego wymagania określone w umowie.
 

 

§ 4 

Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie całego przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie zgodne z przyjętą ofertą w 

wysokości: 

Wartość brutto: …………………… PLN 
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(słownie: 

……………………………………………………………………………………………………………

……..). 

2. Rozliczenie należności za poszczególne dostawy odbywać się będzie na podstawie cen jednostkowych 

(za 1 kg) podanych w formularzu ofertowym, niezmiennych przez cały okres obowiązywania umowy, 

które wynoszą: 

        dla drutu o średnicy 3,5 mm - ……………. PLN brutto 

3. W cenę brutto wliczone są wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym ceny drutu, koszt 

załadunku i transportu do siedziby Zamawiającego oraz wszystkie pozostałe koszty mające wpływ na 

kształtowanie ceny. 

4. Zapłata za każdorazową dostawę nastąpi w terminie do 14 dni, na rachunek bankowy Wykonawcy 

wskazany na fakturze VAT. 

5. Wykonawca poda Zamawiającemu do zapłaty taki rachunek bankowy, który został przez Wykonawcę 

zgłoszony do właściwego Urzędu Skarbowego jako firmowy rachunek rozliczeniowy i który będzie 

widniał w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz 

wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT (tzw. „biała lista podatników VAT”). Brak spełnienia 

tego warunku uprawnia Zamawiającego do wstrzymania zapłaty do czasu podania przez Wykonawcę 

rachunku bankowego spełniającego powyższe wymagania. 

 

§ 5 

Gwarancja 

Wykonawca na przedmiot zamówienia udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na okres 12 miesięcy 

licząc od daty odbioru przedmiotu zamówienia. 

 

§ 6 

Kary umowne 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić kary 

umowne w następujących wypadkach i wysokościach: 

1) Z tytułu odstąpienia od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 

Wykonawcy przysługuje kara umowna w wysokości 20 000,00 PLN brutto, 

2) Z tytułu odstąpienia od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

Zamawiającemu, przysługuje kara umowna w wysokości 20 000,00 PLN brutto, 

3) Z tytułu nieterminowej lub zmniejszonej wielkości zamawianej dostawy, Wykonawca zapłaci 

zamawiającemu karę w wysokości 200,00 PLN brutto za każdy dzień zwłoki, 

4) W przypadku udokumentowanego stwierdzenia przez Zamawiającego, że drut nie odpowiada 

cechom i parametrom technicznym określonym w § 3 niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 PLN brutto za każde zdarzenie. 

2. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła postanowienia umowy w 

terminie 14 dni od daty wystąpienia przez stronę drugą z żądaniem zapłaty. Zamawiający w razie 

zwłoki w zapłacie kary może potrącić należną mu karę z należności Wykonawcy lub dochodzić na 

drodze sądowej. 

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Zamawiający nie może 

przekroczyć wartości 40 000,00 PLN brutto. 

4. Każda ze stron umowy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, 

do rzeczywiście poniesionej i udokumentowanej straty. 

5. Poza przypadkami prawem przewidzianymi, Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku, 

gdy zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; W takim przypadku 
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Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy, a 

postanowienia dotyczące kar umownych nie mają zastosowania, 

2) Wykonawca co najmniej dwa razy dostarczył drut niezgodny z zamówieniem. 

3) Opóźnienie w dostawie drutu przekracza 8 dni kalendarzowych 

6. Oświadczenie o odstąpieniu winno być złożone na piśmie w terminie 30 dni od dnia powzięcia 

informacji o przyczynie je uzasadniającej ze wskazaniem tej przyczyny. 

7. Rozwiązanie, wygaśnięcie czy też odstąpienie od umowy z jakichkolwiek przyczyn nie powoduje 

wygaśnięcia roszczeń o zapłatę kary umownej czy też odszkodowania uzupełniającego 

wynikających z okoliczności, mających źródło w zdarzeniach zaistniałych przed dniem rozwiązania, 

wygaśnięcia czy odstąpienia od umowy. 

8. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, na podstawie któregokolwiek z postanowień umowy, 

wywiera skutek w postaci rozwiązania umowy na przyszłość, w dniu wskazanym przez 

Zamawiającego, jednakże nie wcześniej niż w dniu otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od 

umowy przez wykonawcę, nie naruszając stosunku prawnego łączącego strony na podstawie umowy 

w zakresie już wykonanego przedmiotu umowy (odstąpienie od części umowy). W takim wypadku 

Wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego z tytułu prawidłowego wykonania części 

umowy, odpowiadającego jego dotychczasowym czynnościom wykonanym zgodnie z niniejszą 

umową. 

9. Odstąpienie od umowy oraz każda powstała zmiana jej postanowień wymaga formy pisemnej pod 

rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinna zawierać uzasadnienie. 

 

§ 7 

Zmiana umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w 

formie aneksu do umowy w przypadku: 

1) Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertą i swz. Przez 

siłę wyższą strony rozumieją klęski żywiołowe, stan wyjątkowy, działania terrorystyczne, strajk 

powszechny, nowe akty prawne lub decyzje właściwych władz, a także działania lub 

zaniechania działania organów państwowych, samorządowych lub osób trzecich 

uniemożliwiających terminową realizację zamówienia, o okres nie przekraczający czasu trwania 

przeszkody w wykonaniu zamówienia, 

2) Zmian wynikających z przepisów prawa. 

2. Umowa może ulec zmianie w przypadku zaistnienia okoliczności związanych z wystąpieniem 

COVID 19, które wpływają lub mogą wpłynąć na należyte wykonanie umowy, na warunkach i w 

zakresie zgodnym z art. 15r ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych. 

3. Dopuszcza się możliwość wprowadzenia do umowy zmian redakcyjnych, poprawiania omyłek 

pisarskich oraz zmian będących następstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych 

bez sporządzania aneksu. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie którego dokonano wyboru Wykonawcy jeżeli w okresie obowiązywania umowy nastąpi 

zmiana przepisów prawa określających wysokość stawki podatku VAT. W takim przypadku 

wysokość wynagrodzenia Wykonawcy za każdym razem ustalana będzie z uwzględnieniem 

aktualnej stawki podatku obowiązującej w dniu powstania obowiązku podatkowego, chyba że 

zmienione przepisy stanowić będą odmiennie. 
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§ 8 

Waloryzacja  

1. Stosownie do treści art. 439 Pzp Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy 

w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją niniejszego zamówienia:  

 

1) Wykonawca może wnioskować o zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany 

ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy, po upływie 6 miesięcy, licząc 

od dnia zawarcia umowy. 

 

2) Wykonawca może wnioskować o zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku, gdy po 6 

miesiącach od zawarcia niniejszej umowy – wartość wskaźnika cen towarów i usług 

konsumpcyjnych ogłaszana w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 

wynosić będzie co najmniej 10 %;  

 

3) Warunkiem zmiany wynagrodzenia Wykonawcy będzie wykazanie przez Wykonawcę, że 

zmiana kosztów związanych z realizacją niniejszej Umowy miała faktyczny wpływ na 

koszty wykonania przedmiotu umowy; 

 

4) Łączna maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy może wynieść do 10% 

wynagrodzenia brutto Wykonawcy ustalonego w dacie zawarcia niniejszej Umowy; 

 

5) Postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, 

o którym mowa w pkt 4;  

 

6) Wykonawca w terminie nie dłuższym niż 15 dni, liczonych odpowiednio po upływie 6 

miesięcy obowiązywania niniejszej umowy - może zwrócić się do Zamawiającego z 

wnioskiem o zmianę wynagrodzenia; 

 

7) Wraz z wnioskiem, Wykonawca jest zobowiązany pisemnie przedstawić szczegółową 

kalkulację uzasadniającą odpowiednio wzrost kosztów związanych z realizacją niniejszej 

Umowy. Zamawiający ma prawo żądać okazania dokumentów potwierdzających terminy 

zamawiania i płatności za materiały budowlane.  

 

8) Zamawiający w terminie 15 dni od daty wpływu wniosku Wykonawcy, o którym mowa w 

pkt 5 (powyżej), oceni zasadność tego wniosku; 

 

9) W wypadku uwzględnienia wniosku Wykonawcy - zmiana wynagrodzenia Wykonawcy 

potwierdzona zostanie zawarciem Aneksu do Umowy i obowiązywać będzie od daty 

wskazanej w zawartym Aneksie, obejmując wyłącznie usługę w części niezrealizowanej w 

okresie wskazanym w Aneksie. 

 

 

§ 9 

RODO 

1. Klauzule ochrony danych osobowych realizujące wymogi rozporządzenia Parlamentu Euro-

pejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycz-

nych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie da-

nych „RODO”) zawarte w SWZ i formularzu ofertowym Wykonawcy stanowią integralną 

część Umowy. 

 

§ 10 

Przedstawiciele zamawiającego i wykonawcy 
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1. Osobą odpowiedzialną ze strony Wykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia jest:   

……………………. telefony …………………………… email: ……………………………. 

2. Z ramienia Zamawiającego nadzór nad realizacją umowy będzie pełnił: Marcin Górecki  

tel. : 23 611 13 57 email: m.gorecki@pukciechnow.pl 

 

§11 

Tajemnica przedsiębiorstwa 

1.   Wykonawca jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy informacji chronionych Zamawiającego uzy-

skanych w trakcie wykonywania Umowy, w szczególności informacji o wiedzy know-how, danych fi-

nansowych, handlowych, technicznych, operacyjnych, organizacyjnych, a także badań, analiz, opraco-

wań i planów dotyczących działalności Zamawiającego oraz jego klientów i partnerów, bez względu na 

formę ich utrwalenia, okoliczności uzyskania do nich dostępu i ewentualne oznaczenie. Obowiązek za-

chowania w tajemnicy trwa również po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy przez okres 10 lat.  

2.       Zobowiązanie do zachowania w tajemnicy nie dotyczy informacji, które:  

1)    stały się publicznie dostępne bez naruszenia przez Wykonawcę postanowień umów;  

2)    były znane przed otrzymaniem ich od Zamawiającego i nie były objęte zobowiązaniem 

do zachowania w tajemnicy wobec jakiegokolwiek podmiotu;  

3)    podlegają ujawnieniu na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym przypadku Wykonawca 

zobowiązany jest do bezzwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego.  

3.       Wykonawca zobowiązany jest podjąć wszelkie niezbędne środki do zachowania w poufności informacji 

chronionych, o których mowa w ust. 1, w szczególności zobowiązany jest do:  

1)    nieujawniania informacji chronionej pracownikom lub współpracownikom Wykonawcy, wszelkim 

podmiotom powiązanym z Wykonawcą lub go reprezentującym, którzy nie biorą udziału bezpośred-

nio w wykonaniu Umowy jak również jakimkolwiek osobom trzecim;  

2)    podjęcia działań niezbędnych przy wykonywaniu Umowy, polegających w szczególności  

na udzielaniu stosownych instrukcji dotyczących postępowania z informacjami chronionymi pra-

cownikom i współpracownikom Wykonawcy, podmiotom powiązanym z Wykonawcą  

lub go reprezentującym oraz zobowiązać w formie pisemnej do zachowania ich w tajemnicy;  

3)    niekopiowania, nieutrwalania oraz niepowielania w jakikolwiek sposób pozyskanych  

przez Wykonawcę informacji chronionych w celach innych niż wynikających z niniejszej Umowy;  

4)    w przypadku, gdy do realizacji przedmiotu Umowy niezbędne jest zaangażowanie przez Wykonaw-

cę podwykonawcy, niezbędna jest zgoda Zamawiającego na powierzenie podwykonawcy przetwa-

rzania informacji, o których mowa w ust.1;  

5)    bezzwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich zaistniałych lub podejrzewanych incy-

dentach związanych z bezpieczeństwem informacji chronionych;  

6)    podjęcia wszelkich prawnie dopuszczalnych środków, jakie będą możliwe i adekwatne,  

dla zmniejszenia szkodliwych następstw incydentów i współpracy z Zamawiającym w tym zakresie;  

7)    stosowania się do ustnych, pisemnych poleceń i wskazówek Zamawiającego w trakcie wykonywa-

nia niniejszej umowy.  

4.         Zobowiązanie do zachowania w tajemnicy nie stoi na przeszkodzie ujawnieniu informacji chronionych 

na uprawnione, w przewidzianej prawem formie i treści, na żądanie sądu lub w postępowaniu karnym, 

skarbowym lub administracyjnym, ale jedynie w niezbędnym zakresie i przy zachowaniu wszelkich 

możliwych środków ochrony ujawnianych informacji chronionych przed ich publicznym rozpowszech-

nieniem, po uprzednim pisemnym poinformowaniu Zamawiającego o żądaniu ujawnienia. 
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5.         Ujawnienie jakichkolwiek informacji chronionych wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego 

(forma pisemna pod rygorem nieważności), poza włączeniami, o których mowa w ust. 4. W przypadku 

powzięcia jakiejkolwiek wątpliwości, czy dana informacja jest informacją chronioną, Wykonawca za-

mierzając ją ujawnić, przed ujawnieniem, zobowiązany jest do uzyskania uprzedniej pisemnej akcepta-

cji Zamawiającego, na ujawnienie danej informacji.  

6.        Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia roszczeń wobec Wykonawcy, w wypadku 

wyrządzenia przez niego szkód Zamawiającemu lub osobom trzecim, będących wynikiem naruszenia 

bezpieczeństwa informacji, na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 

Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360). 

§ 12 

Postanowienia Końcowe 

1. Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy strony 

będą rozstrzygać polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegać bę-

dą rozstrzyganiu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie będą mia-

ły przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień pu-

blicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm. ) albo innych przepisów powszechnie obowią-

zujących. 

3. Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

4. Strony niniejszej umowy mają obowiązek wzajemnego informowania się o wszelkich zmia-

nach statusu prawnego, sytuacji finansowej, o wszczęciu postępowania likwidacyjnego, 

układowego lub upadłościowego oraz o innych zmianach mających wpływ na treść i wyko-

nywanie niniejszej umowy. 

5. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu stron i zachowania formy pisemnej pod ry-

gorem nieważności. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego z zachowaniem formy pi-

semnej pod rygorem nieważności o zaistnieniu wszelkich zmian w zakresie swoich danych, 

adresów siedziby, adresów e-mail pod rygorem uznania złożonego przez Zamawiającego 

zgłoszenia/zawiadomienia za skutecznie doręczone Wykonawcy  z wszelkimi konsekwen-

cjami z umowy wynikającymi oraz pod rygorem uznania za obowiązujące danych wskaza-

nych pierwotnie w umowie. 

7. Załączniki Stanowią integralną część umowy.  

8. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania. 

9. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla strony. 

 

 
Wykonawca:         Zamawiający: 
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