
 1 

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 
 

WZÓR 
UMOWA NR …./PB/2020 

 
zawarta w dniu .................................... w Dęblinie pomiędzy: 
Miejskim Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. 
08-530 Dęblin ul. Towarowa 2D, NIP 716-25-15-927, REGON 432311323, zarejestrowaną 
w Sądzie Rejonowym Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000110247, wysokość 
kapitału zakładowego 41 243 500,00 zł 
zwaną w dalszym ciągu umowy Zamawiającym 
reprezentowaną przez:  
Prezesa Zarządu – mgr Tomasza Bobrowskiego 
a 
wersja dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą: 

Panią/em …………………… zamieszkałą/ym ………………………, PESEL …………..………, 
prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą …………………….. z siedzibą ………… 
posiadającą/ym wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 
posługującą/ym się numerami NIP …………., REGON ……….., 
e-mail: …………., tel. …………………, fax …………………………. 
zwaną/ym w dalszym ciągu umowy Wykonawcą, 
 
wersja dla przedsiębiorcy - innego niż osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą: 

………………………………………, NIP …………………………, REGON ……………. 
zarejestrowaną w ………………………………………….. pod numerem KRS …………………, 
e-mail: ………….., tel. ………………………., fax ……………………… 
zwaną w dalszym ciągu umowy Wykonawcą 
reprezentowaną przez: 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
 
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, zgodnie 
z wynikiem przeprowadzonego postępowania, do którego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2019, poz. 1843 ze zm.), 
zwaną dalej ustawą Pzp, nie stosuje się ustawy Pzp, zawarto umowę o następującej treści: 
 

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa worków z folii polietylenowej LDPE lub 

HDPE z nadrukiem: 
a) worek żółty 120 l, grubość co najmniej 60 mikronów w ilości 45 000 szt., 
b) worek niebieski 120 l, grubość co najmniej 60 mikronów w ilości 25 000 szt., 
c) worek zielony 60 l, grubość co najmniej 60 mikronów w ilości 35 000 szt. 
Worki powinny być rolowane po 10 szt. i pakowane w opakowanie zbiorcze zawierające 
informację o ilości rolek. 

2. Dostawa worków odbywać się będzie partiami wg zapotrzebowania Zamawiającego na 
podstawie zgłoszenia e-mailem z terminem realizacji do 14 dni od daty zamówienia. 

3. Dostawy odbywać się będą w dniach: poniedziałek – piątek, w godz. 8:00 – 14:00. 
4. Miejscem dostawy jest Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych 

ul. Jagiellońska 23-27, 08-530 Dęblin. 
5. Worki muszą być opatrzone nadrukiem logo MZGK SP. Z O. O., numerem telefonu 

81 883 36 25 i napisem: 

• żółty – TWORZYWA SZTUCZNE, METALE, 

• niebieski – PAPIER, TEKTURA, 

• zielony – SZKŁO. 
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6. O dokładnym terminie dostawy Wykonawca zobowiązany jest poinformować 
Zamawiającego telefonicznie lub e-mailem, na co najmniej 24 godziny przed dniem 
dostawy. 

7. Stopień realizacji niniejszej umowy, w odniesieniu do przedmiotu umowy, o którym 
mowa w ust. 1, uzależniony jest od potrzeb Zamawiającego, wynikających z jego 
działalności. Zamawiający zastrzega sobie możliwość́ realizacji innych ilości 
poszczególnych worków, niż ilości określone w ust. 1 umowy. W okresie obowiązywania 
umowy, zgodnie ze składanymi zamówieniami, Zamawiający może zmniejszyć lub 
zwiększyć ilość poszczególnych worków, przy czym suma wartości zrealizowanych 
dostaw nie może przekroczyć 20% łącznej wartości brutto umowy, określonej w § 2 ust. 
1 umowy. Powyższe zmiany nie będą stanowiły zmiany umowy. Oświadczam że z tytułu 
ewentualnych zmian wskazanych powyżej nie przysługują mi żadne roszczenia wobec 
Zamawiającego 

 
§ 2 

1. Strony ustalają, że wysokość łącznego wynagrodzenia za przedmiot umowy wynosi: 
…………….. zł brutto (słownie: ………………………….………………….) w tym podatek 
VAT w wysokości: ……………….. zł, netto: …………………. zł. 

2. Wykonawca oświadcza, że ceny poszczególnych worków wskazane w formularzu 
ofertowym, stanowiącym załącznik do umowy, są stałe przez cały okres obowiązywania 
niniejszej umowy, z zastrzeżeniem możliwości ich zmiany w przypadku ustawowej 
zmiany stawki podatku VAT, w zakresie wynikającym z tej zmiany oraz zawierają 
wszystkie koszty związane z realizacją umowy, w tym m.in. koszty transportu, 
ubezpieczenia na czas transportu. 

3. Podstawą rozliczeń finansowych będzie faktyczna ilość zamówionych i prawidłowo 
dostarczonych worków w cenie określonej w formularzu ofertowym stanowiącym 
załącznik do umowy. 

4. Płatność odbywać się będzie częściowo po każdorazowej dostawie zamówionej partii 
worków potwierdzonej podpisanym dowodem przyjęcia worków przez osobę 
upoważnioną przez Zamawiającego, w oparciu o cenę worków ustaloną na podstawie 
cen jednostkowych wynikających ze złożonej oferty i ilości dostarczonych worków, na 
podstawie prawidłowo sporządzonej faktury wystawionej przez Wykonawcę. 

5. Zamawiający zobowiązuje się do zapłacenia należności Wykonawcy przelewem 
w terminie 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury. 

6. Zapłata należności Wykonawcy nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy, wynikający 
z faktury. Za dzień spełnienia świadczenia uznaje się dzień obciążenia rachunku 
bankowego Zamawiającego. 

 
§ 3 

1. Przedmiot umowy zostanie dostarczony w miejsce określone w §1 ust. 4 na koszt 
i ryzyko Wykonawcy. 

2. Wykonawca zapewnia, że dostarczony przedmiot umowy jest niewadliwy i oświadcza, 
że odpowiada za wady prawne i fizyczne, ujawnione w dostarczonych produktów oraz 
ponosi z tego tytułu odpowiedzialność. 

3. Na dostarczone worki Wykonawca udziela 12 – miesięcznej gwarancji licząc od daty 
odbioru worków oddzielnie dla każdej dostawy. 

4. W przypadku, gdy dostarczone zostaną worki inne niż określone w formularzu 
ofertowym stanowiącym załącznik do umowy lub zostaną stwierdzone ich wady fizyczne 
albo ilościowe lub posiadają ślady zewnętrznego uszkodzenia, Zamawiającemu 
przysługuje prawo ich zwrotu w ciągu 7 dni od daty stwierdzenia wady, a Wykonawca 
jest obowiązany do dostawy worków wolnych od wad w terminie 3 dni od daty 
zgłoszenia wad. 

5. W przypadku niezrealizowania przez Wykonawcę dostawy worków wolnych od wad w 
wyznaczonym terminie określonym w ust. 4 i po upływie kolejnych 2 dni, Zamawiający 
uprawniony jest do zakupu worków u innego Wykonawcy (tzw. wykonanie zastępcze). W 
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takim przypadku Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami wynikającymi z różnicy 
pomiędzy ceną wynikającą z niniejszej umowy, a ceną worów zakupionych u innego 
Wykonawcy, łącznie z kosztami dostawy. Zamawiający poinformuje pisemnie 
Wykonawcę o skorzystaniu z prawa realizacji zakupu u innego Wykonawcy. 

6. Odpowiedzialność za zniszczenia lub uszkodzenia worków w czasie załadunku, 
rozładunku i transportu oraz za inne wady ponosi Wykonawca. 

 
§ 4 

Czas realizacji przedmiotu umowy ustala się na okres od dnia jej zawarcia tj. od dnia 
…………………… roku do 31.12.2020 roku lub do wyczerpania łącznej wartości brutto za 
całość przedmiotu umowy, określonej w §2 ust. 1, powiększonej maksymalnie o 20%, 
w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. 
 

§ 5 
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę umowy 

Zamawiający ma prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych w następujących 
wysokościach: 

a) w przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,5 % 
wartości złożonego zamówienia za każdy dzień opóźnienia liczonego od upływu 
terminu wyznaczonego na podstawie § 1 ust. 2 umowy, 

b) w przypadku opóźnienia w usunięciu wad przedmiotu umowy – w wysokości 0,5 % 
wartości złożonego zamówienia za każdy dzień opóźnienia liczonego od upływu 
terminu wyznaczonego w § 3 ust. 4 umowy, 

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 20 % 
wynagrodzenia netto, o którym mowa w §2 ust. 1 umowy. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn 
zależnych od Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia netto, o którym mowa 
w §2 ust. 1 umowy. 

3. Zamawiający ma prawo do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia 
przysługującego Wykonawcy. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie, 
w rozumieniu art. 498 i 499 Kodeksu cywilnego, powstałych należności z tytułu kar 
umownych przewidzianych w niniejszej umowie, z przysługującego mu wynagrodzenia. 
W celu skorzystania z uprawnień do potrącenia naliczonych kar umownych 
z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, Zamawiający wystawi Wykonawcy notę 
zawierającą szczegółowe naliczenie kar umownych i niezależnie od wysłania noty listem 
poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres Wykonawcy wskazany w umowie, 
w dniu wystawienia noty przekaże ją Wykonawcy pocztą elektroniczną na adres poczty 
elektronicznej podany na wstępie umowy lub faxem z zastrzeżeniem § 8 ust. 4. Strony 
ustalają, iż terminem wymagalności należności z tytułu kar umownych wynikających 
z niniejszej umowy jest dzień wystawienia przez Zamawiającego noty księgowej 
obciążającej stronę z tytułu tych kar umownych. W przypadku braku możliwości 
potrącenia całości lub części naliczonych kar, Wykonawca zapłaci pozostałą kwotę na 
wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy w terminie 14 dni kalendarzowych 
od dnia doręczenia żądania Zamawiającego – noty księgowej. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach 
ogólnych ponad zastrzeżone kary umowne. 

 
§ 6 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy (w całości bądź części), 
jej rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym: 
a) w razie uchybienia terminu realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę lub 

innego niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, 
b) gdy powstanie zagrożenie upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy/likwidacji 

przedsiębiorcy, 
c) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy. 
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2. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w umowie 
w terminie do 6 miesięcy od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach wskazanych 
w umowie jako przyczyny odstąpienia. 

3. W przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu zobowiązania w terminach realizacji 
określonych w umowie Zamawiającemu przysługuje prawo jednostronnego odstąpienia 
od umowy i naliczenia kar umownych, przewidzianych w umowie. Odstąpienie od 
umowy nastąpi bez wyznaczenia dodatkowego terminu jej wykonania (lex comissoria – 
art. 492 Kodeksu Cywilnego). 

4. Odstąpienie od umowy oraz jej rozwiązanie musi nastąpić w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. W sytuacji skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień do odstąpienia od umowy 
Zamawiający złoży jednostronne oświadczenie woli o odstąpieniu skierowane do 
Wykonawcy i niezależnie od wysłania tego oświadczenia do Wykonawcy listem 
poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres Wykonawcy wskazany w umowie, 
przekaże je Wykonawcy pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany na 
wstępie umowy lub faxem na wskazany w komparycji nr faxu, z zastrzeżeniem § 8 
ust. 4. Strony ustalają, iż terminem w jakim Wykonawca uzyskał wiedzę o złożonym 
przez Zamawiającego oświadczeniu o odstąpieniu od umowy jest dzień wysłania tego 
oświadczenia Wykonawcy pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany 
na wstępie umowy lub faxem na wskazany w komparycji nr faxu z zastrzeżeniem § 8 
ust. 4. Powyższe uprawnienia nie wykluczają możliwości osobistego doręczenia 
oświadczenia w siedzibie Wykonawcy. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Zamawiający dokona 
zapłaty należności proporcjonalnie do ilości dostarczonego towaru. 

 
§ 7 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, które było następstwem niewykonania 
lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego kooperantów. 
 

§ 8 
1. Zmiana poszczególnych postanowień zawartej umowy wymaga formy pisemnej 

w postaci aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy 

z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz innych aktów prawnych powszechnie 
obowiązujących. 

3. W związku z tym, że wartość niniejszej umowy nie przekracza wyrażonej w złotych 
równowartości kwoty 30.000,00 euro nie stosuje się przepisów ustawy Pzp. 

4. Strony zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego poinformowania o zmianie 
swojego adresu zamieszkania/siedziby, danych osobowych/rejestrowych, rachunku 
bankowego, adresu e-mail lub faxu itp. Brak takiego powiadomienia będzie skutkować 
tym, iż korespondencja, przekazy pieniężne i przelewy bankowe kierowane na 
dotychczasowy adres, numer, rachunek bankowy będą przez strony traktowane jako 
doręczone. 

5. Strony postanawiają, że wszelkie oświadczenia Zamawiającego w tym w szczególności 
zamówienia, zgłoszenia reklamacji, mogą być kierowane do Wykonawcy pocztą 
elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany na wstępie umowy lub faxem na 
wskazany w komparycji nr faxu, z zastrzeżeniem wskazanym w poprzednim ustępie. 
Strony ustalają, iż terminem w jakim Wykonawca uzyskał wiedzę o złożonym przez 
Zamawiającego oświadczeniu jest dzień wysłania tego oświadczenia Wykonawcy pocztą 
elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany na wstępie umowy lub faxem na 
wskazany w komparycji nr faxu, z zastrzeżeniem wskazanym w poprzednim ustępie. 
Powyższe uprawnienia nie wykluczają możliwości osobistego doręczenia oświadczenia 
w siedzibie Wykonawcy. 
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6. Wszelkie spory wynikłe z realizacji umowy strony będą starały się rozwiązać na drodze 
postępowania polubownego. W przypadku niemożności rozstrzygnięcia sporu w drodze 
postępowania polubownego, strony poddadzą spór pod rozwiązanie sądowi 
powszechnemu, właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 

7. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa 
egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy dla każdej ze Stron. 

 
Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki: 
Nr 1 – oferta Wykonawcy z dnia ……………………... 
 
 

 
 
 
 

  ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 


