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Projekt umowy  

UMOWA nr ……………./0220/ZZM/2017 

zawarta w Łodzi w dniu …………2017 roku  

pomiędzy:   

ZAMAWIAJĄCYM:  

Miasto Łódź ul. Piotrkowska 104 90-926 Łódź NIP 7250028902 - Zarząd Zieleni Miejskiej  

ul. Konstantynowska 8/10 94-303 Łódź,  

w imieniu którego działa: 

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

a 

WYKONAWCĄ:                    

…………………………………………………………………….., zam. ………………………………………………………………………….. 

PESEL  ………………………………………….., prowadzącą/cym  działalność pod nazwą: 

…………………………………..........................................................................................................  

 z siedzibą w  …………….…………………………………………………….., NIP …………………………………………, REGON 

…………........................, KRS..……………………………………………………. 

w imieniu, którego działa: 

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

wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę        

i montaż koszy na śmieci, koszy na psie odchody, dostawę wkładów, demontaż uszkodzonych koszy,  

prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony (art. 39)  zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), na podstawie oferty 

Wykonawcy, której kopia  stanowi  Załącznik nr 1 do Umowy, 

o następującej treści: 

§ 1 

Przedmiotem umowy jest dostawa 57 koszy na odpady, dostawa 2 koszy na psie odchody, montaż 59 koszy 

w gruncie, dostawa 10 wkładów wewnętrznych do koszy, demontaż 47 koszy,  zgodnie z ofertą Wykonawcy. 

1. Opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do umowy.  
2. Miejsca montażu, demontażu koszy na śmieci oraz montażu koszy na psie odchody, zostały wskazane 

na mapach stanowiących załącznik nr 3 do umowy. 
3. Wkłady do koszy należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego. 
4. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty wystawione na Zarząd Zieleni Miejskiej 

dotyczące przyjęcia na złomowisko usuniętych koszy i słupków. 
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5. Wykonawca zapewni we własnym zakresie materiały niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.  
6. Za jakość materiałów użytych do wykonania przedmiotu umowy odpowiada Wykonawca. 

 

 

 

§ 2 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie:              
………………..zł brutto, słownie złotych: ………………………………………. zł , w tym należny podatek VAT 23 
%, zgodnie z ofertą Wykonawcy. 

2. Ustalone wynagrodzenie pokrywa wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu niniejszej 
umowy. 

§ 3 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy określony w § 1 w terminie …….dni kalendarzowych 

od dnia podpisania umowy.  

§ 4 

1. Wykonawca zapewni na okres obowiązywania umowy Polisę Ubezpieczeniową obejmującą 
odpowiedzialność cywilną za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków spowodowane 
działaniem bądź zaniechaniem Wykonawcy, na wartość ogólną co najmniej 50 000, 00 zł, której kopia 
stanowi Załącznik nr 4 do Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu Polisę Ubezpieczeniową,    o której mowa 
w ust. 1 najpóźniej w dniu podpisania Umowy. 

3. W przypadku upływu terminu obowiązywania w/w Polisy Wykonawca zobowiązany będzie 
przedstawić do wglądu Zamawiającemu każdy kolejny dokument ubezpieczenia najpóźniej                 
w terminie 3 dni po rozpoczęciu terminu jego obowiązywania. Brak przedstawienia takiego 
dokumentu może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy w trybie natychmiastowym z winy 
Wykonawcy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się  w czasie prowadzonych prac zapewnić bezpieczeństwo osób trzecich. 
5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim                

i Zamawiającemu w związku z wykonywanymi pracami.  
 

§ 5 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy 
      w formie kar umownych. 
2. Wykonawca  zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a. za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego 
brutto, określonego w § 2 ust. 1,  za każdy dzień opóźnienia, 

b. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji i rękojmi,           
w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 2 ust. 1, za każdy dzień 
opóźnienia liczony od upływu terminu usunięcia wad, 

c. za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 ust.1, 

3. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiający może dochodzić od 
Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego w kwocie przewyższającej wysokość kar umownych. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z jego wynagrodzenia. 
 

§ 6 
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1. Wykonawca udziela …… miesięcznej gwarancji na jakość wyrobu oraz prawidłowy montaż      
w gruncie, licząc od dnia końcowego odbioru robót. Niniejsza umowa stanowi dokument 
gwarancyjny. 

2. Strony ustalają następujący tryb usuwania wad, ujawnionych w okresie gwarancji:  
1) Zamawiający zobowiązuje się powiadomić Wykonawcę pisemnie lub faxem o stwierdzonej 

wadzie; wady istotne powinny być stwierdzone protokolarnie, 
 

 
2) w okresie objętym gwarancją Wykonawca zobowiązany jest do usuwania na swój koszt i we 

własnym zakresie stwierdzonych wad, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania 
zawiadomienia, o którym mowa powyżej,  w wyjątkowych wypadkach  w innym uzgodnionym       
z Zamawiającym terminie, 

3) po bezskutecznym upływie terminu określonego w ust. 2 pkt 2 Zamawiający usunie wady we 
własnym zakresie, a kosztami z tego tytułu obciąży Wykonawcę lub na zasadach ogólnych zleci 
usunięcie wad osobie trzeciej (innemu Wykonawcy), a kosztami z tego tytułu obciąży 
Wykonawcę, 

4) Wykonawca, w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień, o których mowa          
w ust. 2 pkt 3 zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu wszystkich poniesionych przez 
niego kosztów w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania, 

5) jeżeli Wykonawca nie dokona usunięcia wad w terminie określonym w ust. 2 pkt 2, 
Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania kar umownych w wysokości określonej   w  § 5 ust. 
2  lit. b umowy, 

6) Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie może odmówić usunięcia wad zakresu robót 
określonego w §1 bez względu na wysokość kosztów z tym związanych.  

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym          
w ust. 1, jeżeli zgłosił wady przed upływem tego okresu. 

4. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiający może wykonywać 
uprawnienia z tytułu rękojmi za wady określone w Kodeksie cywilnym.   

§ 7 

1. Po zakończeniu prac Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru na piśmie. Zamawiający wyznaczy 
termin i rozpocznie odbiór w ciągu 5 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu 
gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę. 

2. Z czynności odbioru spisany zostanie protokół zawierający wszystkie ustalenia dokonane w trakcie 
odbioru, w tym także terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad. Wykonawca 
zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad  na zasadach określonych          
w ust. 1. Zamawiający wyznaczy termin odbioru robót zakwestionowanych zgodnie z zasadami 
określonymi powyżej.  

3. Wykonawca wystawi prawidłowo wypełnioną fakturę w ciągu 7 dni od daty protokolarnego odbioru 
prac. 

4. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru prac, potwierdzający ich wykonanie bez 
zastrzeżeń. 

5. Należność za wykonanie prac zostanie uregulowana przez Zamawiającego przelewem na konto 
wskazane przez Wykonawcę, w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego oryginału 
prawidłowo wystawionej faktury na: 
 

Nabywca: Miasto Łódź, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,  NIP 7250028902 

Odbiorca faktury: Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi, ul. Konstantynowska 8/10, 94-303 Łódź. 

 

§ 8 
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1. Do nadzoru nad realizacją prac objętych Umową strony wyznaczają swoich przedstawicieli: 
a) Zamawiający: ……………………………. 
b) Wykonawca: …………………………………. 

2. W przypadku zmiany przedstawicieli, Strony zobowiązane są do wzajemnego informowania                
o zmianach w formie pisemnej, w terminie bezzwłocznym. 

3. Zmiana przedstawicieli nie wymaga zmiany umowy.  
 
 
 

 

§ 9 

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, oprócz 
przewidzianych w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

3. W przypadku wystąpienia okoliczności wymagających zmiany istotnych postanowień zawartej 
Umowy, muszą zostać one udokumentowane. Zmiana istotnych postanowień zawartej umowy          
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, może dotyczyć 
wyłącznie zmiany terminu wykonania umowy, w przypadkach udokumentowanych i niezawinionych 
przez Wykonawcę, w szczególności takich jak: 

a) wystąpienie nadzwyczajnych zdarzeń, niezawinionych przez żadną ze Stron, których Strony nie 
były w stanie przewidzieć, 

b) wystąpienie warunków pogodowych uniemożliwiających lub w znacznym stopniu 
utrudniających prowadzenie prac. 

4. Termin realizacji przedmiotu zamówienia, określony w § 3 umowy, może ulec wydłużeniu o okres 
trwania przeszkody uniemożliwiającej lub w znacznym stopniu utrudniającej wykonywanie prac. 

 
§ 10 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy oprócz przypadków wymienionych            
w przepisach Kodeksu cywilnego, również w razie istotnej zmiany okoliczności powodujących,           
że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy. 

2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 4 może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości przez Zamawiającego o zaistniałych podstawach do odstąpienia od umowy. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn wymienionych w ust. 1 Wykonawca może żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

4. Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku gdy:  
a) Wykonawca nie rozpoczął montażu koszy w ciągu 30 dni od podpisania umowy, bez 

uzasadnionych przyczyn oraz nie przystąpił do ich montażu, pomimo wezwania Zamawiającego 
złożonego na piśmie, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w wezwaniu; 

b) w przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa w § 4 ust. 3 niniejszej umowy. 
5. Odstąpienie od umowy pod rygorem nieważności winno nastąpić w formie pisemnej i zawierać 

uzasadnienie. 
6. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego w terminie 7 dni od 

daty odstąpienia, sporządzi szczegółowy wykaz wykonanych dostaw, według stanu na dzień 
odstąpienia. W przypadku braku współdziałania Wykonawcy przy sporządzaniu wykazu, Zamawiający 
jednostronnie sporządzi w/w wykaz, który będzie stanowił podstawę do dokonania rozliczeń  
pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 

 
§ 13 



 

5 
 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy, pod rygorem nieważności, wymagają zachowania formy 
pisemnej i potwierdzenia ich przyjęcia przez obie strony. 
 

§ 14 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

 

 

§ 15 

Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

§ 16 

Umowę spisano w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden 

egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

 

       ZAMAWIAJĄCY:  WYKONAWCA: 

 

 


