
                                                                                    Załącznik nr 8 do SWZ  

 

           WZÓR  UMOWY  ZPD/ 4 /2021 

na : „Dostawa fabrycznie  nowych pojemników na odpady komunalne i segregowane „ 

          zawarta w dniu............................. r. w Ciechanowie 

pomiędzy : 

Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością                       

w Ciechanowie,      ul. Gostkowska 83, 06-400 Ciechanów, której akta rejestrowe są przechowywane 

przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru 

Sądowego , wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KR:0000127151, posiadającą NIP: 

566-16-43-631, posiadającą Regon: 130355722 o wpłaconym w całości kapitale zakładowym 

wynoszącym 12.947.500 zł  BDO: 000030912 

reprezentowaną przez:  

1. Prezesa Zarządu – Mirosława Szymańczyka  

zwaną dalej Zamawiającym  

a 

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

.......... 

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

.......... 

reprezentowanym przez: 

 1. 

zwany dalej  Wykonawcą 

 

Po przeprowadzeniu procedury w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z zapisami 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019, z pózn. 

zm.)     – zwaną w dalszej treści „Ustawą Pzp” – została zawarta umowa o następującej treści : 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania Dostawa fabrycznie  nowych 

pojemników na odpady komunalne i segregowane na 2021 rok  :  

2. Przedmiot umowy został określony następująco : 

 

1) Pojemniki na odpady komunalne 60 litrowe w kolorze czarnym lub antracytowym– 100  sztuk 

2) Pojemniki na odpady komunalne 120 litrowe w kolorze czarnym lub antracytowym – 2200 

sztuk 
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3) Pojemniki na odpady komunalne 240 litrowe w kolorze czarnym lub antracytowym – 600 

sztuk 

4) Pojemniki na odpady komunalne 1100 litowe w kolorze czarnym–lub antracytowym-  80 sztuk  

5) Pojemniki na odpady segregowane  120 litrów w kolorze zielonym na szkło – 20 sztuk 

6) Pojemniki na odpady segregowane 120 litrów  w kolorze niebieskim na papier -  20 sztuk 

7) Pojemniki na odpady segregowane 120 litrów w kolorze żółtym na metale i tworzywa 

sztuczne – 20 sztuk 

8) Pojemniki na odpady segregowane 120 litrów w kolorze brązowym na BIO – 20 sztuk 

9) Pojemniki na odpady segregowane 360 litrów w kolorze zielonym na szkło – 10 sztuk 

10) Pojemniki na odpady segregowane 360 litrów w kolorze niebieskim na papier – 10 sztuk 

11) Pojemniki na odpady segregowane 360 litrów w kolorze żółtym na metale i tworzywa 

sztuczne – 10 sztuk 

12) Pojemniki na odpady segregowane 360 litrów w kolorze brązowy na BIO – 10 sztuk  

13) Pojemniki na odpady segregowane 660 litrów w kolorze zielonym na szkło – 10 sztuk 

14) Pojemniki na odpady segregowane 660 litrów w kolorze niebieskim na papier – 10 sztuk 

15) Pojemniki na odpady segregowane 660 litrów w kolorze żółtym na metale i tworzywa 

sztuczne – 10 sztuk 

16) Pojemniki na odpady segregowane 1100 litrów w kolorze zielonym na szkło – 40 sztuk 

17) Pojemniki na odpady segregowane 1100 litrów w kolorze niebieskim na papier – 40 sztuk 

18) Pojemniki na odpady segregowane 1100 litrów w kolorze żółtym na metale i tworzywa 

sztuczne – 60 sztuk 

19) Pojemniki na odpady segregowane 1100 litrów w kolorze brązowym na odpady BIO – 40 szt. 

3. Szczegółowy opis zamówienia został opisany w załączniku Nr 2 do niniejszej umowy. 

 

§2  

Terminy 

   1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całości przedmiotu umowy w ciągu 12 miesięcy od 

daty podpisania umowy.  

    2.  Termin pierwszej  dostaw w ilości wskazanej przez Zamawiającego : w ciągu 5 dni od daty 

podpisania umowy. W tym terminie Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć następujące 

ilości niżej określonych pojemników. 

 

Lp. Typ pojemnika Termin pierwszej 

dostawy* 

Ilość sztuk 

1 2 3 4 

1 Pojemniki na odpady komunalne 

120 l (czarne)  

W ciągu 5 dni od daty 

podpisania umowy 
500 
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2 Pojemnik na odpady komunalne  

240 l (czarne)  
50 

* następne dostawy sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego 

 

 

     3. Po terminie pierwszej dostawy strony zastrzegają możliwość etapowego dostarczenia 

pojemników po uprzednim złożeniu przez Zamawiającego częściowego zamówienia drogą 

mailową bądź faxem, przy czym dostawa powinna być wykonana w terminie 5 dni roboczych 

od dnia otrzymania częściowego zamówienia. 

     4. Umowa zostaje zakończona z upływem terminu wskazanego w ust .l  lub wcześniej po 

zrealizowaniu zamówienia w zależności, które z okoliczności wystąpi wcześniej 

§3 

Wartość przedmiotu umowy 

1. Zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik do niniejszej umowy wartość 

wynagrodzenia za wykonanie umowy w całym okresie jej obowiązywania wynosi: 

…................,- zł. netto + podatek VAT (……%)......................zł. = ....................zł. brutto 

Słownie:.......................................................................................................................zł. 

2. Wynagrodzenie opisane w ust. l. należne za wykonanie niniejszej umowy w całości obejmuje   

wszystkie koszty związane z prawidłową jej realizacją oraz warunkami stawianymi przez 

Zamawiającego. 

3. Wynagrodzenie oraz poszczególne ceny jednostkowe w okresie obowiązywania umowy nie 

ulegną zmianie. 

4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie …………… ( zgodnie z terminem 

zadeklarowanym w formularzu ofertowym) dni  od dnia doręczenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej faktury VAT na adres Zamawiającego wskazany w komparycji 

umowy, przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze, przy czym za dzień 

dokonania płatności uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy. Wystawienie 

faktury następuje na podstawie podpisanego przez Zamawiającego protokołu odbioru 

zamówionej części przedmiotu umowy. 

5. Zapłata wynagrodzenia może nastąpić wyłącznie na rachunek bankowy Wykonawcy 

figurujący w rejestrze VAT tzw. biała lista. W przypadku gdy rachunek bankowy Wykonawcy 

nie figuruje w rejestrze VAT Zamawiający może wstrzymać się z zapłata wynagrodzenia na 

rzecz Wykonawcy bez obowiązku zapłaty odsetek oraz naprawienia ewentualnej szkody.  

6. W przypadku wprowadzenia zmiany stawki VAT , rozliczenia będą się odbywały na podstawie 

nowych stawek VAT bez konieczności zmiany umowy 

7. Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT  (NIP-566-16-43-

631) i upoważnia Wykonawcę  do wystawienia faktur VAT bez podpisu Zamawiającego. 
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§4 

Obowiązki Zamawiającego 

1. Podczas odbioru Zamawiający dokona sprawdzenia stanu technicznego dostarczonych 

pojemników.   

2. Jeżeli w toku czynności odbiorczych stwierdzone zostanie, że dostarczony przedmiot umowy 

jest odmienny od określonego w § 1 umowy, niezupełny lub posiada wady uniemożliwiające 

jego prawidłowe użytkowanie – datą wykonania dostawy będzie termin dokonania wszystkich 

uzupełnień lub usunięcia wad.  

3. W przypadku dostawy niezgodnej z opisem przedmiotu umowy Zamawiającemu przysługuje 

prawo do odmowy jej przyjęcia.  

4. Dowodem zrealizowania przedmiotu umowy będzie pisemne potwierdzenie przyjęcia 

przedmiotu umowy bez wad (protokół odbioru).  

5. Datą wykonania przedmiotu umowy jest data odbioru bez wad. 

 

§5 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością 

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi normami, z materiałów własnych z 

zastosowaniem preferencji krajowych.  

2. Dostarczenie pojemników na odpady komunalne i segregowane nastąpi transportem Wykonawcy i 

na jego koszt do siedziby Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia wszelkich niezbędnych wyjaśnień dotyczących 

przedmiotu  umowy i wydania wszelkich dokumentów dotyczących tego przedmiotu. 

§6 

Wymagany okres gwarancji i rękojmi 

1. Wykonawca na cały przedmiot zamówienia udziela pełnej gwarancji na okres 24 miesięcy   od daty 

protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi przez okres 24 miesięcy  od daty końcowego 

odbioru, za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru 

oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w wykonanym przedmiocie umowy 

w chwili odbioru.   

3. W okresie gwarancji lub rękojmi Zamawiający powiadomi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 

30 dni od wykrycia (pisemnie, faxem lub pocztą elektroniczną)    Wykonawcę o stwierdzonych 

brakach lub wadach w dostarczonych pojemnikach. 

4. Usunięcie wad poprzez wymianę na nowy lub naprawę gwarancyjną realizowane będą w siedzibie 

Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od  momentu zgłoszenia 

reklamacji lub rękojmi. 

5. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się wymienić wadliwe pojemniki na nowe, wolne 

od wad    w   przypadku wystąpienia wad , których nie da się usunąć lub naprawić. Wykonawca 

dostarczy nowy pojemnik w miejsce wadliwego również w przypadku gdy wada wobec danego 



 

5 
 

pojemnika zostanie zgłoszona drugi raz, choćby dotyczyła innego jego elementu.  

6. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas naprawy, a w przypadku wymiany biegnie na nowo od 

dnia  dostarczenia pojemników do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. 

7. W przypadku gdy Wykonawca w celu usunięcia wad i usterek pojemników będzie musiał zabrać je 

od Zamawiającego, Wykonawca odbierze wadliwe pojemniki i dostarczy je po naprawie na własny 

koszt i odpowiedzialność. 

8. Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu Kodeksu cywilnego.  

 

§ 7 

Kary umowne 

1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a. Za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy w wysokości 0,1% za każdy dzień 

zwłoki, nie więcej jednak niż 5% wartości brutto dostawy, której zwłoka dotyczy. 

b. Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - 5% wartości przedmiotu 

umowy określonego w § 3 ust. 1. 

c.  Za niedotrzymanie terminu wykonania naprawy gwarancyjnej w wysokości 0,2% wartości 

brutto dostawy, której ta zwłoka dotyczy. 

2. Zamawiający zapłaci karę: umowną Wykonawcy: 

a. Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - 5% wartości 

przedmiotu umowy określonego w § 3 ust. 1. 

3. Kary umowne podlegają sumowaniu, przy czym suma naliczonych kar nie może przekroczyć 20% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy. Jeżeli wartość poniesionej szkody przewyższa 

zastrzeżone kary umowne Zamawiający ma prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych 

odszkodowania uzupełniającego. 

§8 

Odstąpienie od umowy 

1. Wykonawca i Zamawiający postanawiają, że przysługuje im prawo odstąpienia od Umowy w 

terminie 30 dni od uzyskania informacji stanowiącej podstawę do złożenia oświadczenia o 

odstąpieniu od Umowy w przypadkach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego, a ponadto 

Zamawiający może odstąpić w powyższym czasie od Umowy w przypadkach:  

1)     jeśli Wykonawca realizuje obowiązki wynikające z umowy z naruszeniem przepisów lub 

nie zachowując odpowiedniej jakości albo staranności,  

2)     jeśli Wykonawca w inny sposób narusza umowę w sposób istotny, bądź wielokrotnie; 

3)     w przypadku, o którym mowa w przepisie ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

2. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i  

zawierać uzasadnienie. 
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§9 

Postanowienia końcowe 

1.    Osoby wyznaczone do kontaktu: 

a) ze strony Zamawiającego osobą wyznaczoną do kontaktu z Wykonawcą jest: Krzysztof 

Jeziółkowski tel.: 23 672 22 42 w. 113  Adres e-mail: k.jeziolkowski@pukciechanow.pl 

b) ze strony Wykonawcy osoba wyznaczoną do kontaktu z Zamawiającym jest: 

………………………. Tel.: …………………. Adres e-mail: …………………  

2. Osoby wskazane w ust. 1 lit. a nie są uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu 

Zamawiającego. 

3. Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy strony będą 

rozstrzygać polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegać będą rozstrzyganiu 

przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4.   W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy powszechnie 

      obowiązującego prawa, w tym Kodeksu Cywilnego i Prawo Zamówień Publicznych. 

5.   Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania. 

6.   Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla strony. 

 

Załączniki: 

1. Oferta Wykonawcy  

2. OPZ 

 

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

                       Zamawiający                                                                   Wykonawca                                                                                                                   

 


