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         Załącznik nr 3 do SWZ   

 

WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

na 

„Sukcesywną dostawę fabrycznie nowych worków foliowych do selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych” 

 

UMOWA NR……………/2022 

WZÓR 
 

W dniu ……………………….. w ……………………… pomiędzy: 

Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o.,  

z siedzibą w Jarosławiu pod adresem ul. Przemyska 15, 37-500 Jarosław, wpisanym do 

Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000123566, posiadającym  REGON 

650228435, NIP 792-000-30-87, kapitał zakładowy 3 204 274 ,00 zł, reprezentowanym 

przez Pana Franciszka Gołąba  – Prezesa Zarządu, zwanym w dalszej części Umowy 

Zamawiającym  

a 

……………………………………….  

………………………………………..  

………………………………………..  

reprezentowaną przez: ………………………………………  

zwanym w dalszej części Umowy Wykonawcą,  

wspólnie zwane dalej Stronami.  

W oparciu o przeprowadzone postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia ……. – Prawo zamówień publicznych, (zwaną 

dalej ustawą Pzp), zostaje zawarta umowa o następującej treści:  

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa fabrycznie nowych worków foliowych do 

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (zwanych dalej „workami” lub „przedmiotem 

zamówienia”) w łącznej ilości …………….. szt. (słownie: …………………………….) 

wg. szczegółowej specyfikacji określonej w ust. 3 niniejszego paragrafu.  
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2. Zamawiający zastrzega, iż wskazana powyżej ilość worków stanowi ilość maksymalną 

zaś zamówienie będzie realizowane zgodnie z faktycznymi potrzebami Zamawiającego.  

3. Specyfikacja oraz szacunkowe ilości worków:  

Lp. Specyfikacja worka Ilość w szt. 

   

   

 

4. Ilości worków określone w ust. 3 niniejszego paragrafu są ilościami szacunkowymi                     

i mogą ulegać zmniejszeniu w odniesieniu do aktualnych potrzeb Zamawiającego. 

Wykonawcy nie będą przysługiwać w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia                  

z tytułu zamówienia mniejszych ilości worków w okresie realizacji zamówienia.  

5.   Ilości worków będą na bieżąco uzgadnianie przez strony na etapie składania zamówienia 

przez Zamawiającego na dostawę poszczególnych partii przedmiotu umowy.  

§ 2 

Umowa zostaje zawarta na czas określony  - 12 miesięcy od daty jej zawarcia lub do czasu 

dostawy worków w ilości określonej w § 1 niniejszej umowy, w zależności która z 

powyższych okoliczności nastąpi wcześniej, z zastrzeżeniem postanowień § 1 ust. 4 niniejszej 

umowy.  

§ 3 

1. Dostawa przedmiotu zamówienia opisanego w § 1 niniejszej umowy, będzie 

wykonywana partiami na podstawie zapotrzebowania Zamawiającego przekazanego 

wykonawcy faksem lub e-mailem, za cenę określoną w § 6 niniejszej umowy, zgodnie z 

ofertą złożoną przez Wykonawcę.  

2. Wykonawca zapewnia, że przedmiot zamówienia jest dobrej jakości oraz będzie spełniać 

wymagania stawiane przez Zamawiającego i nie posiada wad fizycznych, jak i prawnych.  

3. Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:  

a) Zapewnienie dowozu przedmiotu zamówienia od producenta do Zamawiającego na 

swój koszt, swoim staraniem i własnym transportem.  

b) Realizacja dostaw zgodnie z wewnętrznymi potrzebami Zamawiającego ( zamówienia 

składane przez Zamawiającego).  

c) Realizację dostawy jednej partii o czasie nie dłuższym niż 7 dni roboczych liczonych 

od dnia złożenia zamówienia faxem lub e-mailem.  
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d) Informowanie Zamawiającego w ciągu jednego dnia roboczego od otrzymania 

zamówienia drogą e-mailową lub faxem o terminie realizacji dostawy partii 

zamówienia.  

e) Wykonanie dostawy w ustalonym w ofercie terminie zgodnie ze specyfikacją 

istotnych warunków zamówienia, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi 

przepisami prawa.  

f) Wykonanie nadruku przewidzianego dla poszczególnych worków, zgodnego ze 

wzorem i wymiarami przekazanymi przez Zamawiającego. Wykonawca wykona 

matryce na własny koszt.  

g) Worki powinny być półprzezroczyste umożliwiające szybką ocenę zawartości.  

h) Worki z tasiemką/worki bez tasiemki* w tunelu/zgrzewie. (*wybrać właściwe)  

4.   Strony ustalają, że odpowiedzialność za zniszczenia lub uszkodzenia worków w czasie 

załadunku i transportu worków ponosi Wykonawca.  

5.  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dostawy, które wykona przy pomocy 

ewentualnych podwykonawców.  

§ 4 

Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy 

odpowiada co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania na 

terenie Polski.  

§ 5 

1. Wykonawca będzie dostarczał przedmiot umowy na własny koszt do siedziby 

Zamawiającego tj. do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 

Jarosławiu Sp. z o.o. – Zakład Oczyszczania Miasta , Makowisko 163, 37-500 Jarosław .  

2. Osobą upoważnioną do koordynacji niniejszej umowy ze strony Zamawiającego jest: 

……………………... tel. …………………  

3. Osobą upoważnioną do koordynacji niniejszej umowy ze strony Wykonawcy jest: 

………………………....... tel. …………………..  

 

§ 6 

1. Strony niniejszym postanawiają, iż łączne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu 

niniejszej umowy nie przekroczy kwoty ………………. zł brutto, (słownie 

………………………………………….)  
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2. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty i wszystkie elementy wynagrodzenia 

związane z realizacją powyższego zamówienia, w tym m.in. podatek VAT oraz koszt 

transportu przedmiotu zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego (tj. do 

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o. – 

Zakład Oczyszczania Miasta , Makowisko 163, 37-500 Jarosław ).  

3. Wynagrodzenie Wykonawcy za poszczególne partie zamówienia obliczone będzie jako 

iloczyn ilości materiałów objętych dostawą oraz cen jednostkowych podanych w ofercie 

wynoszących odpowiednio:  

 

 

Lp. 

 

Przedmiot 

 

Ilość 

(szt.) 

 

Cena jedn. 

netto w zł 

 

Netto zł 

(kol.3xkol. 4) 

 

Kwota VAT 

w zł 

 

Brutto zł 

(kol.5+kol.6) 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

4. Dopuszcza się zmiany cen jedynie w przypadku zmiany obowiązujących stawek podatku 

VAT w okresie obowiązywania umowy proporcjonalnie do wysokości tych zmian z 

zastrzeżeniem postanowień § 10 ust. 1 niniejszej umowy.  

§ 7 

1. Podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie podpisany przez strony, protokół 

odbioru zrealizowanej dostawy partii zamówienia.  

2. Zapłata wynagrodzenia przez Zamawiającego nastąpi w oparciu o fakturę wystawioną 

przez Wykonawcę na podstawie protokołu odbioru, płatną w terminie do ………dni od 

daty jej otrzymania i zaakceptowania przez Zamawiającego.  

3. W przypadku zwłoki w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci ustawowe odsetki.  

 

§ 8 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy.  

2. Termin gwarancji ustala się na 12 miesięcy liczony od daty podpisania bez uwag przez 

strony protokołu odbioru dla każdej partii dostawy, na wady wynikające z niewłaściwie 

przeprowadzonego procesu produkcji wyrobu, w szczególności wady w jakości zgrzewu, 

nadruku na worku, oraz niewłaściwy wymiar worka. Wykonawca jest zobowiązany do 

nieodpłatnego usunięcia ewentualnych usterek i wad w okresie gwarancyjnym.  
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3. Zamawiający zrównuje okres rękojmi z okresem udzielonej przez Wykonawcę gwarancji 

jakości, z zastrzeżeniem iż nie może on być krótszy od okresu wskazanego powyżej.  

4. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli przedmiot umowy ma 

wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w 

umowie lub wynikający z przeznaczenia rzeczy, albo jeżeli przedmiot umowy nie ma 

właściwości, które zgodnie z dokumentacją posiadać powinien lub został wydany w 

stanie niezupełnym.  

5. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy 

istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, 

lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru.  

6. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wady nadającej się do usunięcia 

Zamawiający może:  

a) odmówić odbioru do czasu usunięcia wady,  

b) dokonać odbioru i żądać usunięcia wady wyznaczając odpowiedni termin.  

7.  W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze 

wady nadającej się do usunięcia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rękojmi 

Zamawiający może:  

a) żądać usunięcia wady wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin,  

b) żądać zapłaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkód i do utraconej 

wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.  

§ 9 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje 

się do zapłacenia następujących kar umownych:  

a) za zwłokę w dostawie zamówionej partii przedmiotu zamówienia 0,05% 

wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki.  

b) w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, gdy Zamawiający odstąpi od 

umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w szczególności, 

jeżeli produkt dostarczony przez Wykonawcę nie będzie spełniał wymogów co do 

jakości wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania na terenie Polski.  

2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłacenia kar umownych w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego brutto w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn 

zawinionych przez Zamawiającego.  
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3.   Jeżeli zostaną stwierdzone niespełnione parametry jakościowe przedmiotu zamówienia to 

Zamawiający zażąda dostarczenia wolnej od wad partii przedmiotu zamówienia po raz 

drugi w czasie nie dłuższym niż jeden dzień roboczy. Worki muszą mieć niezmienną 

grubość i jednolitą strukturę tworzywa na całej powierzchni. W przypadku 

opóźnienia w dostarczeniu worków o 24 godziny od momentu zgłoszenia przez 

Zamawiającego niespełniającej wymagań dostawy Wykonawca pokrywa całość kosztów 

zrealizowania dostawy przez innego Wykonawcę.  

4.    Jeżeli wysokość kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego.  

§ 10 

1. Strony zgodnie postanawiają, iż istotne zmiany postanowień niniejszej umowy w 

stosunku do treści oferty są niedopuszczalne, z zastrzeżeniem zawartym w ust. 3 

niniejszego paragrafu.  

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod 

rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania art. …..ustawy 

Prawo zamówień publicznych.  

3. Strony mogą dokonywać zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty w przypadkach:  

a) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu działania siły wyższej.  

b) zmiany ustawowej stawki podatku VAT. W takim przypadku obniżenie lub 

podwyższenie wynagrodzenia jest możliwe w wysokości odpowiadającej zmianie 

podatku,  

c) gdy zmiana wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy lub gdy zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego.  

§ 11 

Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać 

będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez 

sąd powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

 

§ 12 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego, ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz innych właściwych przepisów 

szczególnych.  
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§ 13 

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz 

przeznaczony dla Zamawiającego i jeden egzemplarz przeznaczony dla Wykonawcy.  

2. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy, nie mogą być bez uprzedniej zgody 

Zamawiającego zbyte lub w jakiejkolwiek innej formie przeniesione na osoby trzecie.  

 

§ 14 

Integralną część niniejszej umowy stanowią:  

1) Oferta Wykonawcy z dnia………….  

2) SWZ sporządzona do niniejszego zamówienia.  

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:         WYKONAWCA: 


