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UMOWA  Nr ZP.26.ZOM.55.2020 

 

zawarta w dniu ……………….. r. w Żyrardowie  pomiędzy: 

 

Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o., 96 - 300 Żyrardów, ul. Czysta 5, wpisanym  

do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000153850, Kapitał Zakładowy 47 207000,00 PLN, NIP 838- 000 -72-01, 

REGON 750086653, reprezentowanym przez: 

………………………………………………………………………. 

zwany dalej „Zamawiającym”  

a 

………………………………………………………………………. 

reprezentowanym przez 

………………………………………………………………………. 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

 

W wyniku wyboru oferty złożonej w zaproszeniu do składania ofert w trybie zapytania ofertowego na: „Dostawę 

worków na odpady komunalne”, została zawarta niniejsza Umowa, zwana dalej "Umową" o następującej treści: 

 

Zgodnie z art. 4 pkt 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 

2019 r. poz. 1843) do niniejszej Umowy nie mają zastosowania przepisy w/w ustawy, ze względu na szacowaną 

wartość zamówienia poniżej 30 000 euro. 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie i sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowych 

worków foliowych na odpady komunalne do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 

2. Parametry worków objętych niniejszą umową: 

1) Worki w kolorze żółtym 120 litrów z napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE”  – grubość 45µm; 

2) Worki w kolorze brązowym 120 litrów z napisem „BIO” – grubość 60 µm; 

3) Worki w kolorze niebieskim 120 litrów z napisem „PAPIER” – grubość 45 µm; 

4) Worki w kolorze zielonym 90 litrów z napisem „SZKŁO” – grubość 60 µm; 

5) Worki w kolorze czarnym 120 litrów bez napisu – grubość 80 µm. 

§ 2 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., z zastrzeżeniem § 4 ust. 2. 

2. Dostawa będzie następować partiami, a wielkość każdej partii, wynikać będzie z doraźnego pisemnego 

zamówienia dokonanego przez Zamawiającego, zgłoszonego drogą elektroniczną  

e-mail: …………………………………… 

3. Dostawy będą realizowane do siedziby Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00  

do 14.00. 

4. Dostawę uważa się za zrealizowaną w terminie, jeżeli wszystkie pozycje zawarte w zamówieniu doraźnym 

znajdą się w miejscu dostawy w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. 

5. Określone w przedmiocie zamówienia wyroby muszą być fabrycznie nowe i dostarczone w sposób 

zabezpieczający je przed uszkodzeniem.  

6. Dostawa przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego przy ul. Czystej 5 w Żyrardowie odbywać się 

będzie na koszt Wykonawcy, w ramach wynagrodzenia o którym mowa w § 4 ust. 1. 

7. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonych wyrobów (zamawianej partii towaru) z umową, wyroby 

te nie zostaną odebrane, a Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wyrobów wolnych od wad, w ciągu 

trzech dni roboczych. 

§ 3 
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1. Zamawiający oświadcza, że jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. 

2. Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. 

§ 4 

1. Za wykonywanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości:  

1) Worki w kolorze żółtym 120 litrów z napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE”  – grubość 45µm: 

cena netto ………………………….. za 100 szt., słownie ……………………………………………….…………………………. zł 

stawka podatku VAT ……. % 

cena brutto ………………………… za 100 szt., słownie ………………………….…………….…………………………………. zł 

2) Worki w kolorze brązowym 120 litrów z napisem „BIO” – grubość 60 µm: 

cena netto ………………………….. za 100 szt., słownie ………………………………………………..…………………………. zł 

stawka podatku VAT ……. % 

cena brutto ………………………… za 100 szt., słownie ……………………….………………………..…………………………. zł 

3) Worki w kolorze niebieskim 120 litrów z napisem „PAPIER” – grubość 45 µm: 

cena netto ………………………….. za 100 szt., słownie ………………………………………………..…………………………. zł 

stawka podatku VAT ……. % 

cena brutto ………………………… za 100 szt., słownie ………………….…………….…………………………………………. zł 

4) Worki w kolorze zielonym 90 litrów z napisem „SZKŁO” – grubość 60 µm: 

cena netto ………………………….. za 100 szt., słownie ………………………………………………..…………………………. zł 

stawka podatku VAT ……. % 

cena brutto ………………………… za 100 szt., słownie ………………….…………….…………………………………………. zł 

5) Worki w kolorze czarnym 120 litrów bez napisu – grubość 80 µm: 

cena netto ………………………….. za 100 szt., słownie ………………………………………………..…………………………. zł 

stawka podatku VAT ……. % 

cena brutto ………………………… za 100 szt., słownie ………………….…………….…………………………………………. zł 

2. Łączna wartość dostaw w okresie realizacji niniejszej umowy nie może przekroczyć łącznej wartości 

zamówienia 100 000 zł netto plus należny podatek VAT (słownie: sto tysięcy złotych) przy cenach zgodnych z 

ofertą z dnia ………………………………….. 

§ 5 

Odbiór przedmiotu Umowy o którym mowa w § 1 (danej partii zamówienia) zostanie potwierdzony 

protokołem odbioru stanowiącym dokument PZ, podpisanym przez przedstawiciela Zamawiającego  

i Wykonawcy.  

§ 6 

1. Płatności dokonywane będą po odbiorze  danej partii zamówienia, w wielkości odpowiadającej 

faktycznie zrealizowanym dostawom, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na 

fakturze w terminie 30 dni kalendarzowych od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej 

faktury VAT. 

2. Podstawą do wystawienie faktury będzie Protokół odbioru, o którym mowa w § 5.  

3. Wynagrodzenie o którym mowa w § 4 niniejszej Umowy obejmuje wszystkie koszty i wydatki, jakie 

Wykonawca poniesie z tytułu należytej i zgodnej z niniejszą Umową oraz obowiązującymi przepisami, 

realizacji przedmiotu umowy.  

§ 7 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 

a) 10 % łącznej wartości przedmiotu zamówienia brutto, określonej w § 4 ust. 2, w przypadku odstąpienia od 

umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy. 

b) 10 % łącznej wartości przedmiotu zamówienia brutto, określonej w § 4 ust. 2, w przypadku odstąpienia od 

umowy przez  Zamawiającego  z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy. 

c) 0,2 % wartości zamówionej partii worków, za każdy dzień zwłoki w dostawie worków lub worków wolnych 

od wad o których mowa w § 2 ust.7 powyżej liczonej odrębnie dla każdego przypadku przekroczenia 

terminu. 
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2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

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

uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wartość zastrzeżonych kar 

umownych. 

§ 8 

Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 9 

Zamawiający może odstąpić od umowy: 

− w terminie 14 dni, jeżeli Wykonawca mimo wezwania i wyznaczenie dodatkowego 3 - dniowego terminu 

nie wykonał dostawy danej partii towaru; 

− wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy– odstąpienie od umowy w tym przypadku 

może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim 

wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części 

umowy. 

§ 10 

1. Każda ze Stron oświadcza, że jest administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 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 (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1) danych osobowych osób, wskazanych w Umowie, jako 

osoby kontaktowe lub odpowiedzialne za realizację poszczególnych zadań wynikających z Umowy. 

2. Każda ze Stron zobowiązuje się zrealizować w imieniu drugiej Strony obowiązek informacyjny, wobec 

wskazanych przez siebie osób, o których mowa w ust. 1 powyżej, w tym poinformować je o udostępnieniu ich 

danych drugiej Stronie.  

§ 11 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustaw: Kodeks Cywilny 

oraz inne przepisy mające związek z przedmiotem umowy. 

§ 12 

Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności 

polubownie, na zasadzie porozumienia stron. W przypadku braku takiego porozumienia, sporne kwestie będą 

rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 13 

Oferta Wykonawcy z dnia …………..2020 r. stanowi integralną część niniejszej umowy.  

§ 14 

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

egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

 

Zamawiający Wykonawca 

 


