
UMOWA 
 
 

zawarta w dniu ………………….2021 r. w Kleczewie  pomiędzy: 
Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. ul. Rzemieślnicza 21, 62-540 

Kleczew NIP 6652963271, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Poznań –Nowe Miasto i 

Wilda w Poznaniu pod nr KRS 0000379279 reprezentowanym przez:   

 Janusza  Bertholda – Prezesa Zarządu 

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”  

a  

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………. 

reprezentowanym przez :  

…………………………………………………………………. 

 

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą ”  

została zawarta umowa następującej treści : 

 
Strony oświadczają, iż do zawarcia niniejszej umowy doszło w związku z przeprowadzonym 
postępowaniem prowadzonym na podstawie Ustawy prawo zamówień publicznych w trybie 
podstawowym.  

§1 
1.W związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie podstawowym na „Sukcesywne dostawy worków do segregacji odpadów 
komunalnych”, Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie, którego 
przedmiotem są sukcesywne dostawy fabrycznie nowych, worków z tworzywa sztucznego do 
selektywnego gromadzenia odpadów.  
2. Niniejsza umowa obejmuje dostawę własnym transportem i na koszt Wykonawcy, do 
siedziby Zamawiającego, w okresie od dnia podpisania umowy worków w asortymencie i 
szacowanych ilościach wynikających ze SWZ- stanowiącej integralną część umowy oraz z oferty 
Wykonawcy. 
 
3.Częścią integralną niniejszej umowy jest złożona oferta, a ceny jednostkowe określone w 
ofercie Wykonawcy są niezmienne w okresie obowiązywania umowy. 
 

§ 2 
1. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie się odbywać  sukcesywnie wg aktualnych 

potrzeb Zamawiającego w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy z wykonawcą 
zamówienia, w łącznej ilości szacunkowej ok. 900 000 szt. 

2. Dostawa worków realizowana będzie w  terminie 2 dni roboczych od momentu 
złożenia zamówienia na dostawę partii worków.  

3. Przewiduje się że zamówienie będą zgłaszane przez Zamawiającego (telefonicznie lub  
pisemnie) w cyklu miesięcznym, w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego 

4. Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia: Zakład Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kleczewie, ul. Rzemieślnicza 21, 62-540 Kleczew oraz Słupca 



ul. Wspólna 8 
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonania analizy jakości, grubości oraz 

pozostałych parametrów w wyspecjalizowanzm laboratorium, w przypadku 
stwierdzenia  wad, całkowity koszt badania poniesie Wykonawca. . 

6. W sytuacjach zwiększonego zapotrzebowania na worki, Wykonawca w terminie 24 
godzin od telefonicznego zgłoszenia  Zamawiającego, dostarczy worki do siedziby firmy  
w ilość około   3000  szt 

      7. Minimalna ilość worków w jednorazowym zamówieniu wyniesie 20 000 szt. 
8. Ilość worków podane w ust. 1 niniejszego paragrafu –jest ilością szacunkowo określającą 
potrzeby Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy. Zamawiający zastrzega sobie 
prawo do zmniejszenia zakresu zamówienia przy czym Zamawiający deklaruje realizację 
zamówienia na poziomie 80 % kwoty brutto wskazanej w …………………… Powyższe nie 
będzie stanowiło podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń wobec 
Zamawiającego. 
9. Zamawiający dopuszcza  możliwość nabycie dodatkowej ilości (w przypadku 

zwiększenia ilości zamówienia obowiązywać będą ceny określone w ofercie) . 
 

§ 3 
1. Zamówienie będzie realizowane od dnia podpisania umowy i nie wcześniej niż od 
01.03.2021 r. do dnia 28.02.2022 r.  
2. Do dostawy Wykonawca dołączy protokół zdawczo – odbiorczy zawierający informację 
oddzielnie dla każdego rodzaju/koloru worków odnośnie wagi [kg] oraz ilości sztuk worków, 
który Zamawiający po sprawdzeniu dostarczonej partii worków i sprawdzeniu jej zgodności ze 
złożonym zamówieniem i zawartą umową, podpisze i prześle Wykonawcy faksem lub na adres 
e-mail. 
3. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktu z Zamawiającym w sprawach 
dotyczących realizacji zamówienia jest ………………………………..telefon kontaktowy 
…………………………. .  
 4.Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą w sprawach 
dotyczących realizacji zamówienia jest  …………………………………… tel. ………………….., mail: 
…………………………………………………….. 
 
 

 
 

§ 4 
 

1. Zgodnie z ofertą Wykonawcy całkowite wynagrodzenia brutto za wykonanie zamówienia 
wynosi – ………………… zł (słownie:………………………..………………………….…../100), w tym kwot 
podatku VAT według stawki ……..% - …………………………..zł 
(słownie:……………………………………………………………………………./100).  
2. Rozliczenia prowadzone będą miesięcznie za  dostarczoną partię worków w danym 
miesiącu, wartość faktury stanowić będzie iloczyn ilości worków z danego asortymentu i 
oferowanych cen jednostkowych oraz należny podatek VAT. 
 
3.Podane w ofercie Wykonawcy ceny zawierają wszystkie koszty wykonania zamówienia t.j. w 
szczególności przygotowanie worków, nadruki, koszty dostawy, załadunku i rozładunku, 



transport na wskazany w zamówieniu adres, ubezpieczenie transportu.  
4. Strony ustalają, że podana cena nie może ulec zwiększeniu.  
5. Zamawiający dokona płatności należności za dostarczoną partię worków w terminie 14 dni 
od daty wpłynięcia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, po uprzednim 
protokolarnym odbiorze przez Zamawiającego dostarczonej partii przedmiotu zamówienia, 
przelewem na konto Wykonawcy o numerze 
………………………………………………………………………………………….. 

§ 5 
 
1. Strony uzgodniły, że w wypadku niewykonania lub nienależytego wykonania warunków 

umowy przez jedną ze stron, strona ta jest obowiązana do zapłaty kary umownej ustalonej 

zgodnie z ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu.  

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za nieterminowe uregulowanie zobowiązań 

finansowych wynikających z prawidłowo wystawionych i złożonych w siedzibie Zamawiającego  

faktur VAT w wysokości odsetek ustawowych.  
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:  

a) w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od umowy z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10 % ceny netto całości przedmiotu zamówienia, 
określonej w § 1 ust. 1 umowy,  

b) za niedotrzymanie terminu wskazanego w § 2 ust. 2 umowy - w wysokości. 0,5 % ceny netto 
za cały przedmiot zamówienia określonej w § 1 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia,  

c) Wykonawca zapłaci kary umowne za dostawę przedmiotu zamówienia nieodpowiadającego 
wymaganiom wskazanym w swz w wysokości 15% wartości netto dostawy niezgodnej z 
wymaganiami Zamawiającego.   
4.Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może 
przekroczyć 5% kwoty określonej w  § 4 ust. 1 umowy. 
5. O naliczaniu kar umownych Zamawiający informuje Wykonawcę faksem lub pocztą 
elektroniczną i potwierdza pisemnie (listem poleconym).  
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na 
zasadach ogólnych jeżeli wysokość kar umownych nie pokrywa wysokości rzeczywiście 
poniesionych szkód. 
7. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 

  1) zaistnieją istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub 
dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa 
lub bezpieczeństwu publicznemu;. 

8. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w terminie 30 dni od dnia 
powzięcia wiadomości o ww. okolicznościach. 
9.. W przypadku stwierdzenia dostaw wadliwie wykonanych worków, kosztami ich usunięcia 
(wadliwych worków) obciążony zostanie Wykonawca, z którym rozwiązano umowę poprzez 
odstąpienie. 
10. Każdej ze stron umowy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie ogłoszenia 
upadłości lub otwarcia likwidacji drugiej strony albo zajęcia jej majątku. Odstąpienie może 
nastąpić niezwłocznie po powzięciu wiadomości o powyższych okolicznościach.  
11. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zawierać uzasadnienie i pod rygorem 
nieważności powinno posiadać formę pisemną. 



 
§ 6 

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej – aneksu pod rygorem nieważności. 
 
 
 

§ 7 
Wszelkie spory powstałe na tle wykonania postanowień niniejszej umowy będą rozstrzygane 
przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 
 

 § 8 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 
zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny. 
 

§ 9 
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla 
każdej ze stron. 
 

 
§ 10 

 Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony tj  od daty jej podpisania do  28.02.2022r. 
 
WYKONAWCA                                                                                   ZAMAWIAJĄCY 
 
 


