
 
 

ZP.271.2.2.2019 

W Z Ó R U M O W Y 

UMOWA ZP.272.2.2.2019 

zawarta w Gostyninie w dniu ................................ r. pomiędzy Gminą Miasta Gostynina z 

siedzibą w Gostyninie, ul. Rynek 26, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: 

Burmistrza Miasta Gostynina – Pawła Kalinowskiego, 

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta – Bożeny Sokołowskiej 

a 

................................................................. z siedzibą w ....................................................., wpis do 

…………………., zwanym dalej Wykonawcą 

o następującej treści: 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa wraz z rozładunkiem z pojazdu, pojemników do 

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zgodnie z ofertą Wykonawcy w ilości:  

a) 28 sztuki o pojemności 1,5 m 
3
 pojemników typu ,,dzwon,, na tworzywa sztuczne i 

metale koloru żółtego, 

b) 24 sztuk o pojemności 1,5 m
3
 pojemników typu ,, dzwon”, na szkło koloru zielonego, 

c) 34 sztuki o pojemności 1,5 m 
3
 pojemników typu ,, dzwon”, na papier koloru 

niebieskiego, 

d) 53 sztuki o pojemności 240 l pojemników na bio koloru brązowego, 

 

2. Pojemniki na tworzywa sztuczne i metale, papier, szkło muszą spełniać następujące 

wymagania: 

a) pojemniki mogą być nowe lub używane (odnowione, nieposiadające uszkodzeń 

mechanicznych, 

b) pojemniki muszą posiadać wymagane deklaracje oraz muszą być wykonane zgodnie z 

obowiązującymi normami; 

c) pojemniki muszą być typu ,,dzwon,, o pojemności 1,5 m 
3
 

d) pojemniki powinny być o pełnej zabudowie; 

e) pojemniki muszą posiadać jeden otwór wrzutowy; 

f) pojemniki muszą być przystosowane do opróżniania przez standardowe śmieciarki 

mechaniczne tzw. HDS; 

g) każdy pojemnik powinien być zgodny z kolorystyką odpowiadającą rodzajowi odpadów; 

h) każdy pojemnik może być opatrzony napisem informującym o rodzaju gromadzonego w 

nim odpadu np. „TWORZYWA SZTUCZNE I METALE”, „SZKŁO”, „PAPIER”. 

i) pojemniki muszą być wykonane z materiału o dużej odporności na: 

- uszkodzenia mechaniczne, 



 
 

- chemikalia, 

- niskie i wysokie temperatury. 

3. Pojemniki na ,,bio,, muszą spełniać następujące wymagania: 

a) pojemniki muszą być odnowione, nieposiadające uszkodzeń mechanicznych, 

b)  pojemniki muszą posiadać deklarację zgodności CE oraz muszą być wykonane 

zgodnie z normą PN-EN 840, 

c) pojemniki muszą być o pojemności 240 l, na dwóch kółkach jezdnych w tym dwa z 

blokadą jazdy i skrętu, 

d) pojemniki powinny być o pełnej zabudowie 

e) pojemniki muszą posiadać jeden otwór wrzutowy, 

f)  pojemniki muszą być przystosowane do opróżniania przez standardowe śmieciarki 

mechaniczne, 

g) każdy pojemnik powinien być zgodny z kolorystyką odpowiadającą rodzajowi 

odpadów. 

h) każdy pojemnik może być opatrzony napisem informującym o rodzaju gromadzonego 

w nim odpadu tj. „BIO”. 

i) pojemniki muszą być wykonane z materiału o dużej odporności na: 

- uszkodzenia mechaniczne, 

- chemikalia, 

- niskie i wysokie temperatury, 

 

§ 2 

Dostawa i odbiór towaru 

1. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do sprzedaży towaru, wymienionego w § 1 

i zapewnia, że dostarczony towar odpowiada co do jakości wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania na terenie Polski. 

2. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy w terminie do 21 dni od daty podpisania umowy, 

nie później jednak niż do dnia 26 kwietnia 2019 r.  

3. Dostawa pojemników odbędzie się w dni robocze (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem 

świąt),  w godz. 7
30

 – 14
00

. Terminy dostawy pojemników do Zamawiającego Wykonawca 

zobowiązuje się uzgodnić z pracownikiem Zamawiającego z wyprzedzeniem 4 dni 

roboczych. W przypadku braku wcześniejszego uzgodnienia Zamawiający ma prawo do 

odmowy przyjęcia towaru oraz jednostronnego wyznaczenia Wykonawcy nowego terminu 

dostawy.  

4. Pojemniki o którym mowa w § 1, dostarczone będą we wskazane przez Zamawiającego 

miejsce na koszt i  ryzyko Wykonawcy. 

5. Odbiór dostarczonego towaru będzie potwierdzony protokołem odbioru zgodnie z 

załącznikiem nr …………… do umowy. Protokół zostanie podpisany przez upoważnionych 

pracowników Wykonawcy i Zamawiającego. 

 

§ 3 

Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy 

1. Niezależnie od obowiązków, określonych w innych postanowieniach umowy, do obowiązków 

Zamawiającego należy: 

1) zapłata wynagrodzenia,  



 
 

2) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i potwierdzenie tego protokołem odbioru. 

2. Wykonawca odpowiedzialny jest za: 

1) zrealizowanie przedmiotu umowy ze szczególną starannością, właściwą podmiotom 

profesjonalnym; 

2) wszelkie szkody, wynikłe w szczególności z: zaniechania, niedbalstwa, działania 

niezgodnego z przepisami BHP i p.poż., instrukcjami obsługi i warunkami gwarancji jakości 

danego towaru. 

3) działania osób realizujących umowę w jego imieniu, jak za własne. 

3. Wykonawca oświadcza, że niniejsza umowa nie narusza niczyich praw i zwalnia 

Zamawiającego oraz użytkowników przedmiotu umowy od wszelkiej odpowiedzialności w 

przypadku jakichkolwiek roszczeń osób trzecich dotyczących przedmiotu umowy. 

§ 4 

Gwarancja jakości  

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy określony w § 

1. Okres gwarancji jakości udzielonej przez Wykonawcę  ustala  się  na  ......  miesięcy  

liczonych  od  daty  podpisania  bez  uwag  przez  strony  protokołu odbioru dla każdej partii 

dostawy, na wady wynikające z niewłaściwie przeprowadzonego procesu produkcji towaru. 

Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usunięcia ewentualnych usterek i wad w 

okresie gwarancyjnym. 

2. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji jakości. 

3. Zamawiający w okresie gwarancji jakości zgłasza wszelkie wady towaru do Wykonawcy.  

4. 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. 

5. 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.  

6. 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. 

7. Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, udostępni do wglądu aktualne dokumenty 

dopuszczające towar do obrotu na terenie Polski, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

§ 5 

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają dla Wykonawcy wynagrodzenie 

ryczałtowe w kwocie brutto ...................... (słownie: ...............................................................) 

złotych. 

2. Wynagrodzenie, wymienione w ust. 1, zostało określone na podstawie oferty Wykonawcy i 

obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją umowy, w tym m.in.: wszystkie należne 



 
 

podatki, opłaty i inne obowiązkowe potrącenia, w tym VAT, wg stawki właściwej na 

gruncie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, koszt towaru, koszt opakowania, 

opłaty celno-podatkowe (dla towarów z importu), transport i ubezpieczenie na czas 

transportu, dostarczenie do miejsca odbioru wskazanego  przez  Zamawiającego, rozładunek 

towaru oraz zysk Wykonawcy.  

3. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT - NIP ........................................ 

4. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT - NIP 971-06-64-961. 

5. Ustalone wynagrodzenie ryczałtowe jest niezmienne przez cały okres trwania umowy. 

6. Dokumentem potwierdzającym dostarczenie przedmiotu wykonanie robót jest protokół 

odbioru końcowego, o którym mowa w §9. Podpisany protokół odbioru końcowego nie 

stwierdzający wad przedmiotu umowy, stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury 

przez Wykonawcę. 

7. Protokół  odbioru przedmiotu umowy stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury 

VAT.  

8. Faktury VAT za wykonanie przedmiotu umowy będą płatne przelewem na konto 

Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie 21 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

9. Zamawiający jest uprawniony do potrącania z wynagrodzenia należnego Wykonawcy kwoty 

naliczonych kar umownych. 

10. Płatności dokonane będą w złotych polskich (PLN).  

11. Za czas i miejsce spełnienia płatności uznaje się termin i miejsce dokonania przelewu 

bankowego przez Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy. 

 

§ 6 

Kary umowne i odszkodowanie 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się do 

zapłacenia następujących kar umownych: 

1) za opóźnienie w dostawie zamówionej partii przedmiotu zamówienia 0,5% 

wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia. 

2) w wysokości 20% 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. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia ustalonych za każdy dzień 

opóźnienia, staje się wymagalne: 

1) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu, 

2) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia – odpowiednio w każdym z tych dni. 

4. W przypadku gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego z niniejszej 

umowy przekracza wysokość kar umownych, Zamawiający może, niezależnie od kar 

umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. 

2. Zapłata kar umownych nastąpi w terminie 14 dni od daty wezwania zawierającego żądanie 

ich zapłaty. Zapłata należności nastąpi na rachunek bankowy wskazany w żądaniu zapłaty.  

3. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania umowy, a 

Zamawiającego od obowiązku zapłaty wynagrodzenia. 

 



 
 

§ 7 

Odstąpienie od umowy  

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli zaistnieje istotna 

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

czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, lub dalsze wykonywanie umowy 

może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 

publicznemu – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy również w następujących 

okolicznościach, jeżeli: 

a) w stosunku do Wykonawcy, którego otwarto likwidację lub w zatwierdzonym przez sąd 

układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie 

wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidacje jego majątku w 

trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 

2019 r., poz. 243); 

b) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn 

lub mimo otrzymania pisemnego wezwania nie wykonuje lub nienależycie wykonuje 

zobowiązania wynikające z niniejszej umowy. 

3. Powyższe uprawnienie Zamawiającego nie uchybia możliwości odstąpienia od umowy przez 

którąkolwiek ze Stron, na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego. 

4. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 2, Zamawiającemu 

przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o 

okolicznościach wymienionych w ust. 2.  

5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć drugiej Stronie w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca zachowuje 

prawo do wynagrodzenia wyłącznie za przedmiot umowy zrealizowany do dnia odstąpienia 

od umowy. Wykonawcy nie przysługują żadne inne roszczenia. 

7. Zamawiający może rozwiązać umowę w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

okolicznościach określonych w art. 145a ustawy Pzp. W tym przypadku zgodnie z art. 145b 

ustawy Pzp Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 

wykonania części umowy, ust. 6 stosuje się odpowiednio. 

 

§ 8 

Wskazanie osób do kontaktów 

1. Do bieżących kontaktów w trakcie realizacji przedmiotu umowy: 

a) ze strony Zamawiającego upoważniony jest – ........................... tel. …, mail ………… 

b) ze strony Wykonawcy upoważniony jest –.............................. tel. ........, mail .................... 

 

§ 9 

Postanowienia końcowe 



 
 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową nie mają zastosowanie przepisy ustawy 

Prawo zamówień publicznych – na podstawie art. 4 pkt 8 tej ustawy, mają zaś zastosowanie 

przepisy Kodeksu cywilnego i innych aktów prawnych aktualnie obowiązujących, 

dotyczących przedmiotu umowy. 

2. Spory wynikające z treści niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

3. Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie 

pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności. 

§ 10 

Umowa została sporządzona w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach – 2 egzemplarze dla 

Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

Zamawiający                                      Wykonawca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do ZP.272.2.2.2019 

(wzór) 

Protokół odbioru  

 

1. Niniejszym protokołem stwierdza się, że na podstawie umowy ……………. z dnia 

......................................................Wykonawca 

...................................................................................... dostarczył Zamawiającemu towar, 

stanowiący przedmiot umowy określony w § 1 umowy: 

 

2. Wskazana w pkt. 1 dostawa została wykonana w dniu…………..……. 

 

3. Niniejszym protokółem stwierdza się, że w/w towar został dostarczony zgodnie z umową. 

 

4. Powyższy towar spełnia właściwości, określone  w § 1 ust. 2 umowy, jest kompletny i 

posiada wymagane certyfikaty, atesty i deklaracje zgodności.  

 

5. Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury za dostarczony towar. 

  

6. Uwagi :   ..................................................................................................................................  

 

 

 

WYKONAWCA                   ZAMAWIAJĄCY 

 

 


