
UMOWA NR  ………………………… 

zawarta w dniu ………………. pomiędzy: 

GMINĄ LĘDZINY, 

43-143 Lędziny ul. Lędzińska 55, NIP 646-10-30-597, REGON:  276258256, którą reprezentuje: 

……………………………………………. 

zwany dalej „Zamawiającym”, a:  

……………………………………………….. 

Zwanym dalej „Wykonawcą 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia: 100 sztuk fabrycznie nowych 

kompostowników firmy ………. model ………..o pojemności …………l. 

2. Miejscem dostarczenia i rozładowania kompostowników będzie siedziba spółki EKOREC sp. z o.o., Lędziny ul. 

Fredry 98.   

3. Wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania umowy obciążają Wykonawcę. 

4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia na własny koszt i ryzyko zgodnie 

z postanowieniami niniejszej umowy. 

 

§ 2 

1. Kompostowniki muszą spełniać następujące warunki: 

a) powinny być wykonane z tworzywa sztucznego zapewniającego mrozoodporność do minimum – 

25°C (minus 25 stopni Celcjusza); 

b) materiał polietylen wysokiej gęstości HDPE lub polipropylen; 

c) grubość ścian minimum 2,3 mm;  

d) wysokość kompostownika: od 110 cm do 125 cm;  

e) posiadać drzwiczki w części dolnej kompostownika umożliwiające odbiór gotowego kompostu;  

f) kolor – czarny;  

g) system napowietrzania jeden z trzech następujących: szczeliny napowietrzające, regulacja w klapie 

lub stożek napowietrzający; 

h) system montażu zapewniający jego wielokrotny montaż i demontaż;  

i) posiadać górną klapę na zawiasach z zamkiem lub na zatrzask;  

j) posiadać atest lub certyfikat potwierdzający, że oferowany kompostownik nie stanowi zagrożenia 

dla zdrowia i życia ludzi;  

k) wszystkie elementy pojedynczego kompostownia muszą być zapakowane w taki sposób, aby 

stanowiły całość użytkową; 

l) posiadać minimum 4 letnia gwarancję 

2. Wykonawca zobowiązuje się: 

a) zapewnić do każdego kompostownika instrukcję montażu oraz instrukcję prawidłowej obsługi 

kompostownika; 

b) uzgodnić z Zamawiającym termin dostawy kompostowników z trzydniowym wyprzedzeniem; 

c) w przypadku stwierdzenia wady kompostownika uniemożliwiającej jego użytkowanie Wykonawca w 

wyznaczonym przez Zamawiającego terminie usunie wady albo dostarczy przedmiot zamówienia wolny 

od wad na swój koszt i ryzyko do miejsca wskazanego przez Zamawiającego celem ponownego 

sprawdzenia i odbioru; 

d) rozpatrzyć reklamacje w ciągu maksymalnie 14 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego. 

 

§ 3 

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na kompostowniki na okres 48 miesięcy licząc od dnia 

sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w §5. 

 

§ 4 

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy wymienionego w §1 do ……………….  

(do 21 dni od dnia zawarcia umowy) 

 

§ 5 

Dokumentem potwierdzającym wykonanie przez Zamawiającego przedmiotu umowy będzie protokół odbioru, 

podpisany przez obie strony umowy. 

 

 

 

 



§ 6 

1. Tytułem wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 Zamawiający zapłaci wykonawcy 

wynagrodzenie ryczałtowe, wynikające z przedłożonej oferty, w wysokości: 

 wartość netto: ..................... zł 

  podatek VAT:  ..................... zł 

  wartość brutto:  ..................... zł  

  słownie: ......................................... 

2. Należne Wykonawcy wynagrodzenie Zamawiający zapłaci przelewem w ciągu 14 dni od daty wpływu 

prawidłowo wystawionej faktury do siedziby zamawiającego na wskazany przez Wykonawcę rachunek 

bankowy. 

3. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru   przedmiotu umowy.  

 

§ 7 

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Strony ustalają co następuje: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za odstąpienie od Umowy przez Stronę lub jej rozwiązanie z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 

Wykonawca, w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot Umowy. 

b) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia ponad uzgodniony termin w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: 

a) za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę lub jej rozwiązanie z przyczyn, za które odpowiedzialność 

ponosi Zamawiający, w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot Umowy. 

2. Postanowienia ust. 1 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z płatności należnego mu wynagrodzenia. 

 

§ 8 

Strony ustalają, że Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności na 

rzecz osoby trzeciej. 

§ 9 

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 10 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 11 

Spory powstałe na tle wykonania niniejszej Umowy podlegają rozstrzygnięciu właściwym dla Zamawiającego 

sądom powszechnym. 

§ 12 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden 

egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA 

 

 

 


