
UMOWA nr ……………/2022 

 

zawarta w dniu  ………………….2022r. roku  w Kamionce Wielkiej  pomiędzy: 

 

GMINĄ KAMIONKA WIELKA, 33- 334 KAMIONKA WIELKA 5, NIP 734-35-14-860, 

REGON 491892280, reprezentowaną przez Pana Andrzeja Stanka - Wójta Gminy Kamionka 

Wielka, przy kontrasygnacie Pani Małgorzaty Witteczek - Skarbnika Gminy Kamionka Wielka 

zwanym w treści umowy „Zamawiajacym ",  

a  

………………………………………………………………………………………………… 

zwanym w treści umowy "Wykonawcą ", o następującej treści:  

§ 1. 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do jednorazowej dostawy worków 

LDPE  do segregacji odpadów komunalnych wg następującej specyfikacji: 

•  24 000 szt worków 120l w kolorze żółtym z nadrukiem „Metale i tworzywa sztuczne 

Gmina Kamionka Wielka”  o grubości min. 35-40 mikronów  – 2000 zestawów – rolek 

po 12 szt, 

•  10 000 worków 80l w kolorze zielonym z nadrukiem „Szkło Gmina Kamionka Wielka” 

o grubości min. 45-50 mikronów – 1000 zestawów - rolek po 10 szt, 

• 8 000 worków 120l w kolorze niebieskim z napisem „Papier Gmina Kamionka Wielka” 

o grubości min 35-40 mikronów – 800 zestawów – rolek po 10 szt, 

zwanych dalej „produktem”. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy przedmiotu umowy określonego w ust. 1 do 

siedziby Zamawiającego w terminie  do 30.06.2022 roku. 

3. Koszt transportu przedmiotu umowy obciąża Wykonawcę. 

§ 2. 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli jakości produktu w zakresie zgodności 

z wymaganiami określonymi w niniejszej umowie. 

2. W przypadku niespełnienia wymagań określonych w §1. ust. 1 umowy, dostarczany  

produkt nie zostanie przyjęty przez Zamawiającego. W przypadku zakwestionowania 

przez Zamawiającego dostarczonego produktu, nowa partia produktu odpowiadająca 

wymaganiom określonym w § 1 ust. 1 niniejszej umowy winna zostać dostarczona 

Zamawiającemu w terminie nie dłuższym niż 5 dni.  Przekroczenie tego terminu będzie 

traktowane jako dostawa opóźniona.  



3. Przekroczenie terminu o którym mowa w § 2 ust. 2 spowoduje naliczanie kar umownych 

przewidzianych w § 4 ust. 2.  

4. Wyklucza się przenoszenie przez Wykonawcę odpowiedzialności z tytułu wad 

jakościowych (reklamacji wnoszonych przez Zamawiającego) na podmioty nie będące 

Stronami niniejszej umowy. 

§ 3. 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za dostarczone worki łącznie ………………. 

złotych brutto, w tym 23%VAT (słownie: 

………………………………………………….) na podstawie prawidłowo wystawionej 

faktury przez Wykonawcę, na wskazany rachunek bankowy w terminie do 14 dni od 

dostarczenia faktury.  

2. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół zdawczo - odbiorczy   podpisany przez 

przedstawicieli Stron umowy. 

§ 4. 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia 

brutto, określonego w  § 3  ust 1 w przypadku niewykonania lub nienależytego 

wykonania przedmiotu umowy, niezależnie od naliczenia kary umownej wskazanej 

w  ust. 2.  

2. Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia 

brutto określonego w  §3  ust 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie 

przedmiotu umowy.  

§ 5. 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 

§ 6. 

W sprawach spornych właściwy jest Sąd siedziby Zamawiającego. 

§ 7. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego. 

§ 8. 

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 3 dla Zamawiającego i  1 dla 

Wykonawcy.  

 

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

Zamawiający                                                                             Wykonawca  

 


