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 Załącznik nr 3 do SWZ 

 

Istotne postanowienia umowy 

 

zawarta w ………………. dnia …………………2022 roku pomiędzy: 

Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o., ul. Al. 

Wolności 4, 86-010 Koronowo, wpisaną do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem ………….., którego akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy w 

Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy reprezentowaną przez: 

............................... 

NIP: ……………………………….REGON:………………, kapitał zakładowy:……… 

zwaną w treści umowy „Zamawiającym” 

a  

 ................................................... z siedzibą w 

……………..……………NIP………………………, zarejestrowanym w 

…………………………… reprezentowanym przez:……………….………… 

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”. 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 o wartości zamówienia nie przekraczającej progów 

unijnych z ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 

1710 z poź.zm.) o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 

dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o. Oferta 

Wykonawcy stanowi załącznik nr 1 do umowy.  

2. Przedmiot umowy obejmuje dostawy worków o następujących parametrach: 

1) worki żółte – folia LDPE, pojemność 120 l, wymiary 700x1100 mm + zakładka 10 cm, 

o grubości 0,04 mm. 

2) worki niebieskie – folia LDPE, pojemność 120 l, wymiary 700x1100 mm + zakładka 

10 cm, o grubości 0,04 mm. 
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3) worki zielone – folia LDPE, pojemność 120 l, wymiary 700x1100 mm + zakładka 10 

cm, o grubości 0,06 mm, 

4) worki brązowe – folia LDPE, pojemność 120 l, wymiary 700x1100 mm + zakładka 10 

cm, o grubości 0,06 mm. 

3. Worki umożliwiające zawieszenie na stojaku wyposażone w taśmę do związywania, 

umieszczoną w tunelu, w górnej części worka, z nadrukiem opisującym jego 

przeznaczenie. 

Worki muszą być wykonane z folii kolorowej półprzeźroczystej umożliwiające szybką 

ocenę zawartości. Worki muszą wytrzymać wagę obciążenia  min. 25 kg. Barwa worków 

nie może się różnić więcej niż o 1 ton. 

4. Worki muszą spełniać wymagania Polskiej Normy przenosząc Europejskie Normy 

zharmonizowane. 

5. Worki foliowe muszą być odporne na rozdarcia oraz działanie: 

− niskich temperatur, 

− promieni UV, 

− środków chemicznych. 

6. Oddziaływanie na środowisko: tworzywa sztuczne jak i barwniki nie mogą zawierać 

kadmu, ołowiu i innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska, worki muszą być 

obojętne dla wód gruntowych. 

7. Łączne zapotrzebowanie ilościowe: 

1) Worki koloru żółtego z napisem „tworzywa sztuczne i meta – 166 520 szt. 

2) Worki koloru zielonego z napisem „szkło” – 31 320 szt. 

3) Worki koloru niebieskiego z napisem „papier i tektura” – 84 960 szt. 

4) Worki koloru brązowego z napisem „odpady ulegające biodegradacji” – 140 160 szt. 

8. Worki pakowane w opisanych kompletach o następującej zawartości: 

1) Komplet o oznaczeniu 1B zawiera worki: 24 żółte + 6 zielonych + 12 niebieskich + 48 

brązowych, 

2) Komplet o oznaczeniu 2B zawiera worki: 46 żółtych + 6 zielonych + 12 niebieskich + 

48 brązowych, 

3) Komplet o oznaczeniu 3B zawiera worki: 58 żółtych + 12 zielonych + 12 niebieskich + 

48 brązowych, 

4) Komplet o oznaczeniu 1 zawiera worki: 24 żółte + 6 zielonych + 12 niebieskich  

5) Komplet o oznaczeniu 2 zawiera worki: 46 żółtych + 6 zielonych + 12 niebieskich  
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6) Komplet o oznaczeniu 3 zawiera worki: 58 żółtych + 12 zielonych + 12 niebieskich  

9. Łączna ilość poszczególnych kompletów: 

Komplet 1B – 2 000 sztuk, 

Komplet 2B – 770 sztuk, 

Komplet 3B – 150 sztuk, 

Komplet 1 – 650 sztuk, 

Komplet 2 – 900 sztuk, 

Komplet 3 – 300 sztuk. 

 

§ 2 

Wartość umowy 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy z tytułu zakupu worków do selektywnej zbiórki odpadów 

wynagrodzenie, którego kwota zawiera wszelkie koszty, jakie Zamawiający jest zobowiązany 

ponieść w związku z realizacją przedmiotu Umowy, w wysokości: …………………………. 

a) Worki żółte: cena netto za 1 szt. ………zł  + Vat …………… zł brutto, cena netto za 

166 520 szt. …………. zł, wartość brutto ……………. zł. 

b) Worki niebieskie: cena netto za 1 szt. ………zł  + Vat …………… zł brutto, cena netto 

za 84 960 szt. …………. zł, wartość brutto ……………. zł. 

c) Worki zielone: cena netto za 1 szt. ………zł  + Vat …………… zł brutto, cena netto 

za 31 320 szt. …………. zł, wartość brutto ……………. zł. 

d) Worki brązowe: cena netto za 1 szt. ………zł  + Vat …………… zł brutto, cena netto 

za 140 160 szt. …………. zł, wartość brutto ……………. zł. 

2. Cena, wskazana w ust. 1, zawiera wszelkie koszty związane z wykonaniem Umowy. 

3. Cena przedmiotu zamówienia nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa ust. 1, jest stałe i niezmienne.  

5. Strony postanawiają, że rozliczenie za odebrany przedmiot umowy nastąpi przelewem na 

rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od prawidłowo wystawionej faktury i 

dostarczenia towaru. 

6. Jako dzień zapłaty Strony uznają dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy. 

7. Zamawiający nie dopuszcza wystąpienia żadnych innych dodatkowych kosztów powstałych 

przed przekazaniem i po przekazaniu przedmiotu umowy Zamawiającemu, takich jak 

transport, rozładunek i inne – koszty te ponosi Wykonawca. 

8. Zamawiający nie odpowiada za uszkodzenia powstałe podczas transportu przedmiotu umowy. 
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9. Wykonawca bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności, nie może przelać wierzytelności wynikającej z Umowy na osoby trzecie.  

10. Zamawiający na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 

usług  (Dz.U. z 2022r. poz. 931 z późn. zm.) wprowadza mechanizm podzielonej płatności 

(split payment) dla wystawionych przez Wykonawcę faktur. W związku z powyższym 

Wykonawca zobowiązany jest podać w umowie dla potrzeb rozliczenia finansowego umowy 

rachunek objęty mechanizmem podzielonej płatności (split payment). 

11. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT będzie 

każdorazowo rachunkiem zgłoszonym właściwym organom podatkowymi i ujętym w 

wykazie  podatników VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 

o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, ze zm.), prowadzonym przez Szefa 

Krajowej Administracji Skarbowej (tzw. biała lista podatników VAT). W przypadku zmiany 

powyższego stanu rzeczy lub nieprawdziwości oświadczenia jak w zdaniu poprzedzającym 

Zamawiający będzie uprawniony do dokonania zapłaty na rachunek bankowy zawarty  

w przedmiotowym wykazie, co stanowić będzie  o należytym wykonaniu Umowy,  

a w przypadku, w którym przedmiotowy wykaz nie będzie zawierał numeru rachunku 

Wykonawcy- wstrzymania się z płatnością do czasu jego ujawnienia  

i nie będzie uważany za pozostającego w opóźnieniu.  

12. W cenie, o której mowa w ust. 1, Wykonawca uwzględnił wszystkie koszty związane z 

realizacją przedmiotu zamówienia, a w szczególności: 

1) wszelkie koszty opłat pośrednich, 

2) transportu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego wraz z załadunkiem  

i rozładunkiem; 

3) pozostałych kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym podatek 

VAT. 

 

§ 3 

Termin i dostawa przedmiotu umowy 

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył przedmiot zamówienia w II partiach:  

I partia – 60% zamówienia dostarczona w ciągu 2 tygodni od podpisania umowy (dostawa 

zawiera co najmniej 30% z każdego rodzaju kompletów),  

II partia – 40% zamówienia dostarczona w ciągu 4 tygodni od podpisania umowy;  

Przy czym Zamawiający zastrzega, że dostarczenie przedmiotu umowy musi nastąpić w 

dni robocze. 
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2. Ilekroć w umowie jest mowa o „dniach roboczych”, należy przez to rozumieć dni: od 

poniedziałku do piątku, z wyłączeniem przypadających w dni wolne od pracy, określone w 

art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t. j. Dz. U. z 

2020 r., poz. 1920 z późn. zm.). 

3. Wykonawca będzie dostarczał przedmiot zamówienia na własny koszt i własnym staraniem 

do siedziby Zamawiającego Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 

Koronowie Sp. z o.o., Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo. 

4. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego z 2 (dwu) dniowym 

wyprzedzeniem o dokładnym terminie dostawy  worków do selektywnej zbiórki odpadów 

e-mailem na adres: a.kuropatwinska@zgkim.koronowo.pl i biuro@zgkim.koronowo.pl . 

5. Dostawa zostanie zrealizowana w dni robocze, w godzinach 7.00 - 14.00. 

6. W czynnościach odbioru worków wezmą udział osoby upoważnione przez Strony.  

 

 

§ 4 

Osoby odpowiedzialne za wykonanie umowy 

1. Upoważnieni przez Strony umowy przedstawiciele mogą podejmować decyzje tylko w 

zakresie objętym umową i w zgodzie z przepisami prawa. Upoważnieni przedstawiciele 

Stron nie mogą podejmować zobowiązań wykraczających poza zakres umowny ani zmieniać 

postanowień niniejszej umowy.  

2. Osobą odpowiedzialną z wykonanie przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy 

będzie:…………………………. 

3. Osobą odpowiedzialną za wykonanie przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego będzie: 

Agnieszka Kuropatwińska tel. 52 58 60 408/409. 

 

 

§ 5  

Kary umowne 

1. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający ma prawo do 

naliczania kar umownych. 

2. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Wykonawca zobowiązuje  

się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne w następującej wysokości: 

a) za przekroczenia terminu dostawy przedmiotu umowy określonego w § 3 ust. 1 

niniejszej Umowy, w wysokości 0,2 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego w 

§ 2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki; 

mailto:a.kuropatwinska@zgkim.koronowo.pl
mailto:biuro@zgkim.koronowo.pl
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b) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy w wysokości 5% łącznego wynagrodzenia brutto umowy. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyny, o której mowa w § 6 

ust. 1 pkt 2 lit. a) Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Wykonawcy 

kary umownej  w wysokości 5% łącznego wynagrodzenia brutto umowy określonego 

w § 2 ust. 1. 

4. Łączna wartość kar umownych nałożonych na Wykonawcę nie może przekroczyć 30% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 umowy. 

5. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia wierzytelności z tytułu naliczonych kar 

umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

6. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania zawiadomienia od Wykonawcy o jej nałożeniu.  

7. Niezależnie od naliczonych kar umownych, Zamawiający może dochodzić na zasadach 

ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość uzyskanej kary umownej. 

8. Postanowienia odnośnie kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy lub jej 

rozwiązania. 

9. Zamawiający i Wykonawca zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania 

uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych. 

 

§6 

Zmiana umowy 

 
1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:  

1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:  

a) wystąpią okoliczności, o których mowa w art. 456 ustawy Prawo zamówień 

publicznych,  

b) zwłoka w dostarczeniu przedmiotu umowy przekroczy 7 dni.  

2)      Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 

  a)   Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu umowy lub 

podpisania protokołu odbioru.  

b)  zwłoka Zamawiającego z zapłatą wynagrodzenia wynosi 30 dni. Do skuteczności 

odstąpienia od umowy konieczne jest uprzednie pisemne wezwanie Zamawiającego do 

zapłaty zaległych należności z wyznaczeniem dodatkowego 14-dniowego terminu 

płatności liczonego od daty odebrania wezwania. 
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2.    Odstąpienie od umowy nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i będzie zawierało uzasadnienie.  

3.     Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie do 30 dni od powzięcia informacji o 

podstawie uzasadniającej prawo do odstąpienia od umowy.  

4.   Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej Umowy w przypadku: 

1) Działania siły wyższej rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do 

przewidzenia i zapobieżenia uniemożliwiającej wykonanie zadania w określonym 

pierwotnie terminie - termin zostanie przedłużony o czas działania siły wyższej oraz o 

czas potrzebny do usunięcia skutków tego działania, 

2) Innych sytuacji, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i 

mających charakter zmian nieistotnych tj. nie odnoszących się do kwestii, które 

podlegały ocenie podczas wyboru wykonawcy i takich, które, gdyby były znane w 

momencie wszczęcia procedury mającej na celu wybór Wykonawcy, nie miałyby 

wpływu na udział większej ilości podmiotów zainteresowanych tą procedurą. 

3) zmiany wysokości wynagrodzenia pod warunkiem wejścia w życie przepisów 

wprowadzających zmiany wysokości stawek podatku VAT. 

5.  Zmiana postanowień umownych może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, 

wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. Spory wynikłe z realizacji umowy rozstrzyga Sąd właściwy miejscowo dla siedziby 

Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie 

odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązujące. 

3. W okresie związania umową strony zobowiązują się wzajemnie informować o  zmianie 

adresu, siedziby oraz adresu poczty elektronicznej. W przypadku niezrealizowania 

zobowiązania wskazanego wyżej, pisma dostarczone pod adres wskazany w niniejszej 

Umowie uważa się za doręczone. Zmiany te nie będą traktowane jako zmiany umowy i nie 

wymagają formy aneksu. 

4. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron umowy .  
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ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA:  


