projekt
UMOWA
nr
/2020
zawarta w dniu

……………….. 2020 roku, w Warszawie, pomiędzy:

Bankowym Funduszem Gwarancyjnym z siedzibą w Warszawie, ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4,
00-546 Warszawa, działającym na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym
Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji
(Dz. U. z 2020 r. poz. 842), posiadającym NIP: 525-10-52-103 oraz REGON: 010978710,
reprezentowanym przez
Lesława Fika- działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w dniu 08 lipca 2019 r.
przez Zarząd Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,
zwanym dalej ,,Zamawiającym ”
a
………………………………………. z siedzibą w …………… przy ul. …………… wpisaną/nym
do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy ……………… Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ……………... /………………..
prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………….., z siedzibą w ………, (NIP
………….; REGON ………) zgodnie z informacją Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej z dnia .. ………….. 20.. r.,/
- reprezentowanym, zgodnie z odpisem aktualnym z KRS/wydrukiem z CEIDG stanowiącym
załącznik nr 1 do Umowy, przez:
zwanym dalej „Wykonawcą ”
łącznie zwanymi również ,,Stronami”, a każdy z osobna ,,Stroną”
w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przeprowadzonym pod numerem
DAZ.260….2020 dotyczącym zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty, o której mowa w
art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.
1843), została zawarta umowa (dalej: Umowa) o następującej treści:
§1
1. Strony ustalają, iż na podstawie Umowy Wykonawca zobowiązuje się do oddania
Zamawiającemu do używania 14 (słownie: czternastu) sztuk specjalnych pojemników
sanitarnych do neutralizacji tamponów i podpasek (dalej: Pojemniki) oraz do wykonywania na
rzecz Zamawiającego usługi, polegającej na ich wymianie, w tym ich opróżnienia i serwisie.
2. Wykonawca oświadcza, iż posiada uprawnienia oraz wiedzę a także sprzęt, aby wykonywać
Umowę w sposób należyty, a oddane do używania Pojemniki będą nowe oraz w należytym
stanie technicznym i sanitarnym.
3. W czasie trwania Umowy pojemniki pozostają własnością Wykonawcy.
4. Wykonawca zobowiązuje się umieścić Pojemniki wraz ze specjalnym środkiem dezynfekującym
w toaletach damskich w budynku Zamawiającego w miejscach wskazanych przez
Zamawiającego i wymieniać je z częstotliwością raz na dwa tygodnie.
5. Odbiór i wymiana Pojemników ma odbywać się zgodnie z harmonogramem (dalej:
Harmonogram), który Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu w terminie 5
(słownie: pięciu) dni roboczych od dnia zawarcia Umowy.
6. Dla celów Umowy, przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem
dni ustawowo wolnych od pracy.

7. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia i ustawienia Pojemników w miejscach wskazanych
przez Zamawiającego w terminie 5 (słownie; pięciu) dni roboczych od podpisania Umowy.
§2
1. Strony ustalają
miesięczne wynagrodzenie w kwocie …………… (słownie:
………………………… …………..) złotych netto.
2. Do wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, zostanie doliczony podatek VAT, wg stawki
obowiązującej w dniu wystawienia faktury.
3. Łączna wartość Umowy w okresie 36 miesięcy jej obowiązywania wynosi……………
(słownie: ………………………….) złotych netto.
§3
1. Strony ustalają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3%
(słownie: trzy dziesiąte procent) wartości miesięcznego wynagrodzenia, za każdy dzień
opóźnienia w wymianie Pojemników, liczony od upływu terminu wskazanego w
Harmonogramie, o którym mowa w § 1 ust.5.
2. W innych, niż określone w ust. 1, przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania
Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% (słownie: dwa
procent) łącznej wartości Umowy, wskazanej w § 2 ust. 3, za każdy przypadek niewykonania
lub nienależytego wykonania Umowy.
3. Kary umowne przewidziane w ust. 1-2 obowiązują niezależnie od siebie.
4. Strony ustalają termin zapłaty kary umownej nie dłuższy niż 10 dni roboczych (słownie:
dziesięć) od dnia wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do jej zapłaty. Za każdy dzień
opóźnienia w płatności kary umownej, Zamawiającemu przysługują maksymalne odsetki za
opóźnienie.
5. Naliczona kara umowna wraz z odsetkami może zostać przez Zamawiającego potrącona z
należnego Wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania odszkodowania przenoszącego wysokość
zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.
§4
1. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego.
2. Płatność za usługę Zamawiający dokonywać będzie przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy Nr …………………………………………………………… w terminie 10 dni
roboczych (słownie: dziesięciu) od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej
faktury VAT. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
§5
1. Umowę zostaje zawarta na czas określony i obowiązuje przez okres 36 miesięcy od daty
podpisania umowy.
2. Umowa może zostać rozwiązana w dowolnym momencie przez każdą ze Stron na podstawie
porozumienia stron, z miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca
kalendarzowego.

3. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku gdy opóźnienie w wymianie Pojemników przekracza 5 (słownie: pięć) dni
roboczych. Skorzystanie z uprawnienia do wypowiedzenia Umowy nie wyłącza możliwości
dochodzenia kar umownych, o których mowa w § 3 ust. 1 oraz 2 Umowy.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, w terminie miesiąca od dnia zawarcia
Umowy w przypadku:
1) Nieprzekazania przez Wykonawcę Harmonogramu o którym mowa w § 1 ust.5

2) Niedostarczenia przez Wykonawcę Pojemników o których mowa w § 1 ust. 7.

5. Odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłat
kar umownych.
§6
Strony oświadczają, że nadzór nad realizacją postanowień Umowy pełnią:
1) ze strony Zamawiającego:
……………….. tel. +48 …………………… , e-mail: ………………………,
2) ze strony Wykonawcy:
………………. tel. +48 ……………………, e-mail: ………………………..

§7
„Strony oświadczają, że każda z nich jest administratorem danych osobowych osób uprawnionych
do reprezentowania drugiej Strony, które podpisały Umowę, oraz osób wskazanych przez drugą
Stronę jako osoby uprawnione do współpracy w zakresie realizacji Umowy i każda, we własnym
zakresie, będzie stosować przy przetwarzaniu tych danych osobowych przepisy rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 L 119 z 4.5.2016, str.1, Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018 r., str. 2).”
§8
1.
2.

3.

4.

Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Zmiany Harmonogramu, osób pełniących nadzór nad Umowa oraz zmiana numeru
rachunku bankowego Wykonawcy nie wymagają podpisania aneksu do Umowy, ale
wymagają poinformowania drugiej Strony w formie pisemnej. W przypadku zaniechania
powyższego obowiązku, za skuteczne uznaje się czynności dokonane na podstawie
dotychczas obowiązujących postanowień.
Wszelkie spory pomiędzy Stronami mogące wyniknąć w trakcie realizacji Umowy lub
pozostające z nią w związku rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby
Zamawiającego. .
W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie będą miały w szczególności
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380
z późn. zm.).
§9

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

………………………………..

……………………………………

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 1. Do Umowy- aktualny odpis z KRS/wydruk z CEIDG

