Załącznik Nr 5
WZÓR UMOWY
zawarta w dniu ………. r. w Skierniewicach pomiędzy:
Energetyką Cieplną Sp. z o.o. 96-100 Skierniewice ul. Przemysłowa 2
zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Łódź – Śródmieście w Łodzi pod numerem KRS 0000110800.
Wysokość Kapitału zakładowego 24.522.000,00 zł
zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:
…………………………………………………

………………………………………

NIP: 836-13-28-631

REGON: 750051181

a
………………………………………………………………………………………………………………………………………
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą ,
reprezentowanym przez:
…………………………….
NIP: …………………………..

REGON: ……………………

została zawarta umowa o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest dostawa dla Zamawiającego odzieży roboczej i środków
ochrony indywidualnej na lata 2020 – 2022. Dostawa odzieży roboczej i środków ochrony
indywidualnej odbywać się będzie do siedziby Zamawiającego.
2. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy określony w ust. 1.
3. Przedmiot Umowy jest szczegółowo określony w ofercie Wykonawcy z dnia …….., która stanowi załącznik
nr 1 do niniejszej Umowy.
§2
1. Wykaz ilości sortów na lata 2020-2022 został określony w załączniku Nr 2 do niniejszej umowy.
z uwzględnieniem cen określonych w ofercie Wykonawcy.
2.Zamawiający dokonywać będzie odbioru jakościowo- ilościowego w siedzibie Zamawiającego.
3.Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia zwrotu i wymiany wadliwych wyrobów.
4. Reklamacje Zamawiającego załatwiane będą w ciągu 7 dni licząc od daty zgłoszenia.
5. Dostarczone sorty powinny spełniać warunki określone w SIWZ , posiadać certyfikat znaku
bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą oraz zachować cechy
wyrobów wzorcowych zdeponowanych u Zamawiającego.
6. Wykonawca dostarczy zamówione sorty własnym transportem do magazynu Zamawiającego.
7. Zamawiający dopuszcza zmianę ilości sortów w wysokości ± 20%.
§3
1. Za wykonanie Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowo- ilościowe, stałe dla całego
okresu dostawy zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik Nr 1 do Umowy w kwocie …………..

zł netto (słownie: ……………………………………… ). Do cen ujętych w wystawianych fakturach zostanie
doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej.
2. Należność, o której mowa w ust. 1 realizowana będzie na podstawie faktur uwzględniających faktycznie
dostarczone ilości sortów. Zapłata faktur następować będzie przelewem na rachunek bankowy podany
przez Wykonawcę na fakturach w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury
wystawionej przez Wykonawcę.
3. Strony postanawiają, iż zapłata następować będzie w dniu wpłynięcia środków pieniężnych na rachunek
bankowy Wykonawcy.
4. W przypadku nieterminowej płatności należności Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu odsetki
ustawowe za każdy dzień zwłoki.
§4
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w formie kar
umownych.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto określonego
w § 3 ust. 1 umowy,
b) z tytułu rozwiązania umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy wynagrodzenia netto określonego w § 3 ust. 1 umowy.

w wysokości 10%

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy
karę umowną w przypadku rozwiązania
umowy z przyczyn
występujących po stronie Zamawiającego-w wysokości 10% wynagrodzenia netto określonego w § 3 ust. 1
umowy, z zastrzeżeniem § 5 ust. 1 i 3 umowy.
§5
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia,
zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo natychmiastowego rozwiązania Umowy w przypadku stwierdzenia
różnic jakościowych pomiędzy dostarczanymi, a wzorcowymi asortymentami.
3. W wypadku określonym w ust.1 postanowienia o karze umownej nie mają zastosowania.
§6
1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem
nieważności.
2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz
wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich
uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba
że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w
chwili zawarcia umowy.
§7
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Udostępnione dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją przedmiotowej umowy, podlegają ochronie
zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady(UE)2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L119
z 04.05.2016 r. str.1) oraz ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000z
późn.zm.).
§8
Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.

§9
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 10
Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy.
§ 11
Umowa zostaje zawarta na okres 3 lat tj. od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 roku.
§ 12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
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