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U M O W A   NR  ZPD/4/2020 

na: Dostawa nowych worków z folii polietylenowej i LDPE do selektywnej zbiórki odpadów 

zawarta w dniu ……………………………. w Ciechanowie  

pomiędzy: 

Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie ul. Gostkowska 83 06-400 

Ciechanów wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia 

w Łodzi, , Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000127151 z kapitałem 

zakładowym w wysokości 12.947.500,- zł.,  NIP- 566-16-43-631, REGON : 130355722  

reprezentowana przez: 

1. Prezesa Zarządu – Mirosława Szymańczyka 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

…………………………………………………………………………………… 

reprezentowana przez: 

a 

………………………………………………………………. 

z siedzibą w ……………., ul. ……………. , …………………………., wpisaną do: rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w 

………….., 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

………………………………….*, 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej* 

NIP ………………… , REGON: ………………….., 

reprezentowaną przez: 

……………………………………. - ………………………………. 

zwaną dalej ,,Wykonawcą” 

 

*-niepotrzebne skreślić 

§ 1 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). 

§ 2 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego  

nowych worków z folii polietylenowej i LDPE  do selektywnej zbiórki odpadów 

w ilości, rodzaju oraz właściwościach wskazanych w poniższej tabeli: 
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LP. 
KOLOR 

FOLII 

NAPIS NA 

WORKU 

GRUBOŚĆ FOLII 

[MIN. 

MIKRONÓW] 

ILOŚĆ 

SZTUK 

ROZMIAR 

[LITRY] 

1 ZÓŁTY METALE I 

TWORZYWA 

SZTUCZNE 

35 300.000 120 

2 ZIELONY SZKŁO 50 200.000 80 

3 NIEBIESKI PAPIER 50 200.000 120 

4 BRĄZOWY BIO 50 310.000 120 

5 CZERWONY ODPADY 

ZMIESZANE 
50 10.000 120 

6 CZARNY ODPADY 

ZMIESZANE 
50 70.000 120 

7 SZARY POPIÓŁ 50 15.000 80 

RAZEM 1.105.000  

2. Każdy z worków na odpady opisanych w ust. 1 niniejszego paragrafu musi posiadać 

następujące właściwości i cechy: 

 zakończony być taśmą ściągającą umieszczoną w tunelu górnej części worka, mogą być 

konfekcjonowane w workach, 

 nadruk na worku informujący o przeznaczeniu worka  

o (opcjonalnie zgodnie z wytycznymi Zamawiającego)  

 worki konfekcjonowane w rolkach po 10 szt. i separowane  (każdy worek nawinięty na 

rolkę osobno) worki nie mogą posiadać perforacji służącej do odrywania. 

 nadruk 1-stronny i 1-kolorowy  czarny, wykonany systemem potokowym 2-3 krotny( 

logo firmy, adres telefon i informacja o sposobie korzystania). 

o nadruk z logo - wymiar (max: 28cm x 10cm) (opcjonalnie zgodnie z wytycznymi 

Zamawiającego)  

 dno worka bez szwa, 

 worek o pojemności 120 l – ma posiadać wymiary: 105/70 cm 

 worek o pojemności 80 l na  zielony na szkło– ma posiadać wymiary:  105/50 cm. 

 worek o pojemności 80 l na  szary  na popiół – ma posiadać wymiary:  90/60  cm. 

  Wytrzymałość worka na rozerwanie min. 25 kg sprawdzona poprzez wypełnienie worka 

ciężarem 25 kg. Worki będą poddane badaniu poprzez porównanie próbek o parametrach 

nominalnych (długość, szerokość, waga 1 sztuki) będących w posiadaniu firmy. 

2. Szczegółowy zakres zamówienia określa: 

a) SIWZ z załącznikami 

b) Oferta wykonawcy z załącznikami. 

 

§ 3 

Terminy 

1. Termin realizacji niniejszej umowy to okres od 01.03.2021 do 30.06.2022 r. lub do 

wyczerpania wielkości przedmiotu zamówienia.  



3 

  

 

2. Dostarczenie przedmiotu umowy opisanego w §1 nastąpi w terminie do ........ dni roboczych 

od przesłania zamówienia, które będzie składane pocztą elektroniczną na adres: 

puk@pukciechanow.pl 

3. Wykonawca gwarantuje zachowanie parametrów dostarczonych worków z parametrami 

określonymi w Rozdziale II SIWZ (Opis Przedmiotu Zamówienia) oraz w ofercie 

Wykonawcy z dnia ……………., które stanowią załączniki do niniejszej umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, ze posiada kwalifikacje i potencjał niezbędne do wykonania 

przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć worki, o którym mowa w ust. 1 na własny koszt          

i ryzyko do Bazy Puk Sp.  z o. o. w Ciechanowie przy ul. Gostkowskiej 83. w Ciechanowie 

6. Wykonawca zapewni realizację przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie       

z umową i ustaleniami dokonanymi ze służbami Zamawiającego. 

7. Odpowiedzialność za ewentualnie szkody powstałe w trakcie dostawy ponosi Wykonawca. 

8. Zamawiający dokona sprawdzenia ilościowego i jakościowego worków. W przypadku 

dostarczenia worków niezgodnych z umową Zamawiający powiadomi o tym fakcie 

Wykonawcę za pomocą poczty elektronicznej lub za pośrednictwem faksu w terminie 7 dni 

od terminu faktycznej dostawy. 

9. Gdyby sprawdzenie worków w chwili wydania było utrudnione, Zamawiający będzie miał 

prawo zgłoszenia uwag. Zgłoszenie uwag dotyczących sprzedanych worków nastąpi nie 

później niż w terminie 14 dni roboczych od dostarczenia towaru przez Wykonawcę. 

10. W przypadku dostarczenia worków uszkodzonych lub niezgodnych z umową, Wykonawca 

zobowiązuje się do ich wymiany na swój koszt w ciągu 3 dni od przekazania o tym 

wiadomości przez Zamawiającego. 

11. Jeżeli wyznaczony termin wymiany jest dniem wolnym od pracy, wymiana zostanie 

zrealizowana pierwszego dnia roboczego po wyznaczonym dniu. 

12. Zamawiający wyznaczy termin na usunięcie wad lub usterek, a usunięcie to powinno być 

potwierdzone protokolarnie. 

13. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad lub usterek bez względu na wysokość 

kosztów z tym związanych. 

14. Zamawiający może usunąć wady lub usterki w zastępstwie i na koszt Wykonawcy, jeżeli 

wady lub usterki te nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie lub w przypadku nie 

przystąpienia przez Wykonawcę do usuwania wad lub usterek. 

 

§ 4 

Wartość przedmiotu umowy 

1. Strony ustalają cenę za dostawę nowych worków z folii polietylenowej do selektywnej 

zbiórki odpadów opisanych w §2 niniejszej umowy odpowiednio: 

a) 300.000 szt. worków żółtych o pojemności ……..      – ………………….. – ………….. 

zł netto + 23% VAT = ……………….. zł. brutto 

b) 200.000 szt. worków zielonych o pojemności ……..       –  – ……………- netto + 23% 

VAT = ……………. zł. brutto 

c) 200.000 szt. worków niebieskich o pojemności ……..      – . – …………. zł netto + 

23% VAT = …………… -zł. brutto  

d) 310.000 szt. worków brązowych o pojemności ……..      –   – ……………. netto + 

23% VAT =  …………. zł. brutto  

e) 10000 szt. worków czerwonych na odp. zmieszane o pojemności ……..       -  – 

……………zł netto + 23% VAT=……………………… zł brutto 

f) 70000 szt worków czarnych na odpady zmieszane) o pojemności ……..      - 

…………….. zł netto + 23% VAT =……………… zł brutto 

g) 15000 szt worków szarych na popiół o pojemności ……..       -…………….zł netto+ 

23% VAT …………………….. zł brutto 
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h)    RAZEM ………………..  netto + 23% VAT = ……………….. zł  brutto 

 

2. Zapłata za dostawę worków będzie uiszczana przez Zamawiającego sukcesywnie według 

dostaw na podstawie faktury Vat wystawionej w oparciu o Protokół Odbioru podpisany 

przez Strony. 

3. Cena rozumiana jest, jako całkowite (łączne) wynagrodzenie Wykonawcy za należyte 

oraz zgodne z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi wykonanie przedmiotu 

umowy, łącznie z podatkiem VAT. Cena ma charakter ryczałtowy w znaczeniu i ze 

skutkami wynikającymi z art. 632 Kodeksu cywilnego i zapisów niniejszej umowy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnej wartości umowy, a 

Wykonawcy nie będzie z tego tytułu przysługiwało prawo do jakichkolwiek roszczeń, 

przy czym zmniejszenie dostaw skutkuje proporcjonalnym obniżeniem wynagrodzenia 

Wykonawcy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Zmniejszenie wartości umowy 

nie będzie powodowało konieczności zmiany umowy. 

5. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  możliwości  zmian  ilościowych  

zamawianych  worków  w  ramach kwoty  wybranej  oferty  co  nie  będzie  stanowiło  

podstaw  do  wnoszenia  przez  Wykonawcę  jakichkolwiek roszczeń wobec 

Zamawiającego. 

6. Zamawiający zapłaci wyłącznie za faktycznie dostarczone ilości worków. 

7. W przypadku wprowadzenia zmiany stawki VAT przez Ministerstwo Finansów, 

rozliczenia będą się odbywały na podstawie nowych stawek VAT. 

8. Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT  

(NIP-566-16-43-631) i upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur VAT bez podpisu 

Zamawiającego. 

 

§ 5 

Obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający zobowiązuje się do terminowej zapłaty w ciągu ………….. dni od daty 

otrzymania prawidłowo wystawionej faktury z uwzględnieniem sukcesywnych dostaw 

worków według potrzeb.  

2. 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. 

3. Za datę płatności ustala się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego. 

4. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru niewadliwych worków. 

5. W przypadku stwierdzenia wad lub braków Zamawiający prześle mailem  lub faxem 

reklamację Wykonawcy, który odpowie na nią w ciągu 3 dni od jej otrzymania. Brak 

odpowiedzi Wykonawcy na reklamację Zamawiającego w ustalonym terminie będzie 

równoznaczny z jej uznaniem.  

§ 6 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie przedmiotu umowy z należytą 

starannością profesjonalisty, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi 

normami, z materiałów własnych z zastosowaniem preferencji krajowych.  

2. Dostarczenie worków na odpady nastąpi transportem Wykonawcy i na jego koszt i 

ryzyko do siedziby Zamawiającego. 
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3. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia wszelkich niezbędnych wyjaśnień 

dotyczących przedmiotu umowy i wydania wszelkich dokumentów dotyczących tego 

przedmiotu. 

4. Wykonawca oświadcza, że dostarczony produkt jest nowy, dobrej jakości, wolny od wad, 

posiadający zgodne z obowiązującymi normami i przepisami atesty bezpieczeństwa. 

  

§7 

Kary umowne 

1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną: 

a)  Za niedotrzymanie terminu wykonania terminu dostawy …………… ceny brutto 

dostawy za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż ………… ceny brutto dostawy, 

której zwłoka dotyczy. 

b)   Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 10% wartości 

przedmiotu umowy określonego w §4 ust. 1 lit. h), 

c) w wysokości ………….. % ceny brutto dostawy poszczególnej części dostawy  za każdy 

dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w trakcie rękojmi lub 

gwarancji licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

2. W każdym przypadku, gdy Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych 

może je według swego wyboru potrącić z jakichkolwiek wierzytelności Wykonawcy. 

3. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wyrządzoną 

szkodę. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania przewyższającego 

zastrzeżona kary umowne, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 

4. W przypadku zwłoki w zapłacie należności Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki 

ustawowe. 

5. Kary umowne podlegają sumowaniu, Zamawiający może dochodzić roszczenia 

uzupełniającego ponad wartość kar umownych do wysokości poniesionej szkody.  
 

§ 8 

Zmiana umowy 

1. Działając w oparciu o art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

Zamawiający określa następujące okoliczności umożliwiające wprowadzenie zmian w treści 

zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty poprzez: 

1) zmiany postanowień umowy będących następstwem zmian powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po wszczęciu postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego, a które mają wpływ na realizację umowy i z 

których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian postanowień 

umowy, 

2) zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany: 

a) stawki podatku od towarów i usług, 
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b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na pod-stawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 

r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 

których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych   

 

§9* 

 

Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę 

1. Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę są solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie. 

2. Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę, których oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą, przed podpisaniem z Zamawiającym Umowy o realizację zamówienia, są 

zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę zawartą między sobą regulującą przyjętą 

formę prawną oraz sposób współdziałania wykonawców przy wykonywaniu usług objętych 

zamówieniem. 

3. Umowa musi być podpisana przez upoważnionych przedstawicieli wszystkich Wykonawców 

składających ofertę wspólną. 

4. W Umowie, o której mowa powyżej Wykonawcy realizujący wspólnie Przedmiot umowy 

wyznaczą spośród siebie Pełnomocnika. 

5. Pełnomocnik wskazany w umowie zawartej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie i przedłożonej Zamawiającemu przed podpisaniem niniejszej Umowy, zostanie 

upoważniony do przyjmowania instrukcji i do zaciągania zobowiązań na rzecz i w imieniu 

wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie Umowę, jak również każdego z nich z 

osobna.  

6. Pełnomocnik będzie upoważniony także do wystawiania faktur i otrzymywania zapłaty 

wynagrodzenia. 

7. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 

8. Wykonawca nie zmieni swojego składu ani statusu podczas całego okresu wykonywania 

Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego, a każda taka zmiana dokonana bez zgody 

Zamawiającego będzie uważana za naruszenie warunków Umowy.  

9. Postanowienia Umowy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców 

realizujących wspólnie Umowę. 

* - jeśli dotyczy 

 

§10 

RODO  

Klauzule ochrony danych osobowych realizujące wymogi 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 

„RODO”) zawarte w SIWZ i formularzu ofertowym Wykonawcy stanowią integralną część 

Umowy. 

§11 
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Postanowienia końcowe 

1. Podczas realizacji niniejszej umowy Strony wskazują następujące osoby do kontaktu: 

1) Ze strony Zamawiającego: ……………………. Adres e-mail:………… 

2) Ze strony Wykonawcy ……………………….. Adres e-mail: ………… 

2. 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. 

3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie będą 

miały przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1025, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.) albo innych przepisów powszechnie 

obowiązujących. 

4. Cesja wierzytelności wynikająca z realizacji niniejszej umowy wymaga pisemnej zgody 
Zamawiającego. 

5. Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy 

dla siedziby Zamawiającego. 

6. Strony niniejszej umowy mają obowiązek wzajemnego informowania się o wszelkich 

zmianach statusu prawnego, sytuacji finansowej, o wszczęciu postępowania 

likwidacyjnego, układowego lub upadłościowego oraz o innych zmianach mających 

wpływ na treść i wykonywanie niniejszej umowy. 

7. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu stron i zachowania formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego z zachowaniem formy 

pisemnej pod rygorem nieważności o zaistnieniu wszelkich zmian w zakresie swoich 

danych, adresów siedziby, adresów e-mail pod rygorem uznania złożonego przez 

Zamawiającego zgłoszenia/zawiadomienia za skutecznie doręczone Wykonawcy z 

wszelkimi konsekwencjami z umowy wynikającymi oraz pod rygorem uznania za 

obowiązujące danych wskazanych pierwotnie w umowie. 

9. Załączniki Stanowią integralną część umowy.  

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

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

 

Załączniki: 

1. Oferta Wykonawcy,  

2. SIWZ ……………………,  

  

 

 

 

Zamawiający                                                                                                          Wykonawca 

 


