
         zał. nr 2 do Zaproszenia 

 

 

Umowa /PGO/ 18 

 

zawarta w dniu  xx.xx.2018r. w Płocku, pomiędzy: 

 

Przedsiębiorstwem Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółką 

z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, zarejestrowaną  

w Sądzie Rejonowzym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000158021, NIP 7742320206, 

REGON 610395236, reprezentowanym przez: 

1) Stefana Kotlewskiego – Prezesa Zarządu; 

2) Katarzynę Jakubowską  – Wiceprezesa Zarządu,  

 

zwanym dalej Zamawiającym lub PGO,  

a 

 

firmą xxxxxxxxxx z ograniczoną odpowiedzialnością, xxxxxxxxxxxxxxxxx,  zarejestrowaną 

w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS xxxxxxxxxxx, NIP xxxxxxxxxxxxxx,  

REGON xxxxxxxxxxxxxx, reprezentowaną przez: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – Prezesa Zarządu 

Zwanym dalej Wykonawcą 

 

1. Przedmiot umowy: 

1) W związku z zapytaniem ofertowym z dnia xxxxxxxxxxxxxxxx oraz w oparciu o 

złożoną ofertę xxxxxxxxxxxxx z dnia xxxxxxxxxxxxxxxx r. Zamawiający powierza 

Wykonawcy realizację dostawy oraz montaż instalacji antyodorowej likwidującej 

lub możliwie zbliżonej do pełnego zlikwidowania uciążliwości złowonnej 

powietrza procesowego emitowanego w sposób niezorganizowany ze: 



…………………………………………., w Zakładzie w Kobiernikach, zgodnie z 

poniższymi warunkami:  

a) system musi zapewniać bezpieczne dla zdrowia ludzi i życia, zwierząt i 

środowiska funkcjonowanie instalacji oraz powstających w wyniku jej działania 

odpadów lub produktów, 

b) technologia instalacji nie może polegać na dezodoryzacji powietrza 

procesowego, a na trwałym wiązaniu chemicznym i/lub innym substancji i 

związków złowonnych,  

c) instalacja zrealizowana będzie w tzw. wykonaniu całorocznym tj. 

pozwalającym na jej bezawaryjną pracę w każdych warunkach: bez opadów, 

w deszczu i śniegu oraz w temperaturach powietrza od - 20 stopni Celcjusza 

do + 40 stopni Celcjusza, 

2) Wykonawca potwierdza, iż zapoznał się z planowaną lokalizacją i dokonał 

niezbędnych sprawdzeń w terenie dla ww. trzech etapów instalacji antyodorowej, 

2. Strony ustalają termin realizacji: …….. tygodni 

3. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy: 

1) Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy stanowi kwotę ……..,.. zł netto ( 

słownie: …………………………………………………………………………...) 

2) Do w/w kwoty zostanie doliczony właściwy podatek VAT. 

3) Termin płatności – 14 dni po podpisaniu protokołu odbioru robót przez 

Zamawiającego oraz dostarczeniu Zamawiającemu prawidłowo wystawionej FV. 

4) Za datę płatności uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego 

4. Warunki gwarancji: 

1) Wykonawca udziela … miesięcznej gwarancji na dostarczony system licząc od 

dnia zakończenia realizacji umowy. 

2) W przypadku wykrycia wad w okresie obowiązywania gwarancji, Wykonawca 

zobowiązany jest przystąpić do ich usuwania w terminie 2 dni roboczych od dnia 

zgłoszenia wady przez Zamawiającego w sposób zapewniający możliwie szybkie 

uruchomienie sprawnej instalacji tj. bez zbędnych przerw w usuwaniu wad. 

5. Kary, odsetki itp. 

1) Za przekroczenie terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy, 

Zamawiający może naliczać karę umowną w wysokości 100,00 zł netto za każdy 



dzień w/w opóźnienia. 

2) W przypadku nie przystąpienia do napraw gwarancyjnych w terminie określonym 

w pkt 4 ppkt b, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 100 zł 

netto za każdy dzień opóźnienia. 

3) Zamawiający może potrącić kwotę wynikającą z naliczonych w/w kar z 

wynagrodzenia określonego w punkcie 3 n/n umowy. 

4) Za brak wykonania przedmiotu umowy w okresie przekraczającym 30 dni 

kalendarzowych od umownego dnia zakończenia realizacji umowy, Zamawiający 

może naliczyć karę w wysokości 30% wynagrodzenia z 7 dniowym terminem 

płatności, a także powierzyć wykonanie umowy innemu podmiotowi na koszt i 

ryzyko Wykonawcy. 

5) W przypadku opóźnień Zamawiającego w płatności wynagrodzenia, Wykonawcy 

przysługuje naliczanie odsetek ustawowych. 

6. Postanowienia końcowe: 

1) W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie znajdują zastosowanie 

przepisy kodeksu cywilnego. 

2) Zmiana warunków umowy winna nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności. 

3) Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po 

jednej dla każdej ze Stron. 

 

 

 

              Wykonawca                                Zamawiający 


