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UMOWA ……..(projekt) 
zawarta w dniu ………….. w Przytyku  pomiędzy Gminą Przytyk z siedzibą w Przytyku ul. 
Zachęta 57  
NIP………. REGON………. 
reprezentowaną przez:  

1. Wójta Gminy – Dariusza Wołczyńskiego  

zwanych w dalszej części umowy ,,Zamawiającym”, 
 

a ………………………  wpisaną do rejestru EDG prowadzonej przez …….………. 
NIP…….…….REGON………….…. 

reprezentowaną przez:  
1. ……………………………………… 

zwanym a dalszej części umowy ,,Wykonawcą”  
 

W rezultacie dokonania wyboru oferty „Wykonawcy” w trybie przetargu nieograniczonego, 
zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. u. z 2013r. 
poz. 907 z póżn. zm.), została zawarta umowa treści następującej: 

 
§ 1   

Przedmiot umowy    

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnej dostawy pojemników na  odpady 

komunalne  o pojemności 120 l.  w  ilości 1700 szt.   
 
2. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa pojemników wraz z transportem  do 
nw. miejscowości na terenie gminy Przytyk: 

Dęba – 49 szt., Domaniów - 88 szt.,  Gaczkowice – 13 szt., Glinice-  43 szt., Goszczewice-45 
szt., Jabłonna – 46 szt., Jadwiniów – 3 szt., Jagodno – 6 szt., Kaszewska Wola- 65 szt., 
Krzyszkowice- 51 szt., Maksymilianów- 13 szt., Młódnice- 43 szt., Mścichów- 16 szt., Oblas- 
84 szt., Ostrołęka- 44 szt.,Potkanna- 53 szt., Posada- 14 szt., Podgajek- 109 szt., Przytyk- 228 
szt., Sewerynów- 13 szt., Słowików- 30 szt., Stary Młyn- 6 szt., Stefanów- 43 szt., 
Studzienice- 62 szt., Sukowska Wola- 44 szt., Suków- 60 szt.,  Witoldów- 9 szt.,  Wola 
Wrzeszczowska- 54 szt., Wólka Domaniowska- 6 szt., Wrzeszczów- 82 szt., Wrzos- 46 szt., 
Wygnanów- 51 szt., Zameczek- 6 szt., Zameczek Kolonia- 71 szt., Żerdź- 60 szt., Żmijków- 
13 szt. Siedziba Zamawiającego- 31 szt. 

3. Dostarczenie przez Wykonawcę bezpośrednio każdego pojemnika odbiorcy wg. list 
imiennych. Listy imienne,  terminy oraz miejsce dostawy zostaną przekazane przez 
Zamawiającego w dniu podpisania umowy. 

4. Pierwsze dostawy winny się odbywać w miesiącu grudniu 2015 r. w ilości ok. 300 
pojemników. 



5. Każdorazowe dostarczenie pojemnika bezpośrednio do odbiorcy winno być przez niego 
potwierdzone. 

6. Pojemnik z tworzywa sztucznego o pojemności 120 l.  powinien spełniać następujące 
wymagania: 

1) powinien być odporny na UV, niskie temperatury i nagrzewanie, 
2) powinien być wyposażony w kółka, 
3) klapa powinna być szczelnie zamykana,  
4) powinien posiadać uchwyt lub listwę ułatwiającą przetaczanie, 
5) korpus pojemnika powinien być wyposażony w listwę grzebieniową 

umożliwiającą opróżnianie przez śmieciarki z uchwytem grzebieniowym,  
6) kolor pojemnika czarny,  
7) posiadać atest PZH- dołączyć atest 
8) powinien spełniać wymagania polskiej normy PN- EN 840 – dołączyć 

certyfikat 
9) powinien posiadać nadruk/ naklejkę określający jakie odpady w nich 

umieszczać, 
                 10)  rok produkcji 2014, 2015. 

7. Dostarczone pojemniki winny być fabrycznie nowe, czyste, kompletne, sprawnie 
techniczne W przypadku niespełnienia tych warunków pojemniki nie zostaną przyjęte. 

      
§ 2 

Warunki realizacji umowy 

 

1.Termin realizacji przedmiotu umowy; 
   sukcesywnie od dnia podpisania umowy do 31.01.2016r. 

 
§ 3 

Wynagrodzenie 

 
 

1. Strony określają wartość przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną ofertą na kwotę: 
    ..…………………………………………………....PLN brutto,                                                                                         
   słownie złotych: …………………………………….. ……………………...… brutto. 
2.Dowodem realizacji dostawy i jednocześnie  podstawą do wystawienia faktury VAT za 
dostawę będzie pisemne potwierdzenie odbioru dostawy przez poszczególne osoby wg. 
przekazanej listy przez Zamawiającego. 
3.Należnośc za wykonanie dostawy przedmiotu umowy płatna będzie przelewem przez 
Zamawiającego na konto Wykonawcy  nr ……………………………. 
w terminie do 30 dni od daty złożenia faktury  u Zamawiającego. 

 
§ 4 

Warunki gwarancji 

 

1.Wykonawca udziela 18/24 miesięcy gwarancji ( patrz pkt.13 SIWZ) na przedmiot umowy 
od chwili zakupu pojemnika, co do jego jakości. 
2. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia: 



a) jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 
b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z 
przeznaczeniem to Zamawiający będzie żądać wykonania przedmiotu zamówienia po raz 
drugi. 
3. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisana notatka zawierająca wszelkie 
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych 
w tej dacie wad. 
4.Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do 
żądania wyznaczenia nowego terminu odbioru. 
5.W przypadku dostarczenia przedmiotu umowy nie spełniającego wymogów określonych w 
§ 1 umowy, Wykonawca na swój koszt, dokona jego wymiany na właściwy- w terminie 
technicznie i organizacyjnie uzasadnionym, wyznaczonym przez Zamawiającego, z 
uwzględnieniem jego aktualnych potrzeb. 
6. Wszystkie wady Zamawiający zgłosi Wykonawcy niezwłocznie po stwierdzeniu ich 
ujawnienia, a Wykonawca potwierdzi pisemnie przyjęcie zgłoszenia. 
                               

§ 5 

Kary umowne 

 

1.Zamawiający będzie uprawniony do naliczania Wykonawcy następujących kar umownych: 
a) za opóźnienie w wydaniu przedmiotu umowy w wysokości 2% wartości brutto przedmiotu 
umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 
b) za opóźnieni e w usunięciu wad przedmiotu umowy w wysokości 5% wartości brutto 
przedmiotu umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od terminu wyznaczonego 
przez Zamawiającego na usuniecie wad, 
c) z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn za które ponosi 
odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto całości 
realizowanego zamówienia, o których mowa w § 3 ust. 1. 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 
przenoszącego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
3.Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego nałożonych na podstawie 
niniejszej umowy kar umownych z przysługującego mu od Zamawiającego wynagrodzenia za 
przedmiot umowy. 
 

§ 6 

Zmiany umowy 

 
1.W niniejszym postepowaniu dopuszcza się zmianę umowy; 
a) w przypadku zmian przepisów prawa, których treść oddziałuje pośrednio lub  bezpośrednio 
na postanowienia umowy poprzez dostosowanie treści umowy do bezwzględnie 
obowiązujących przepisów prawa, 
b) zmiany wynagrodzenia brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, 
c) uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia 
proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla 
Zamawiającego. 
2. Zmianę umownego terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach: 
a) z powodu wystąpienia uzasadnionych dodatkowych okoliczności, a niemożliwych do 
przewidzenia przed zawarciem umowy, 
b) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego 
przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w 



szczególności zagrażające bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniu 
szkody w znacznych rozmiarach, 
c) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie zamówienia, które to 
działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron. 
3. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na ww. zmiany w treści umowy, strony 
winny poinformować się pisemnie.  

§ 7 

Podwykonawstwo 

 
1. Wykonawca wykona zamówienie samodzielnie/ przy współpracy z podwykonawcami. 
2. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie 
wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne 
działanie lub zaniechanie. 
3. Wykonawca, bez zgody Zamawiającego, nie podzleci Podwykonawcom innych usług niż 
wskazane w Ofercie. Każdorazowe skierowanie Podwykonawcy do wykonania dostawy 
wymaga uprzedniej, pisemnej akceptacji przez Zamawiającego i w związku z tym: 
a) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, zamierzający zawrzeć Umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy jest obowiązany do przedłożenia 
Zamawiającemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, przy czym Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca jest obowiązany dołączyć również zgodę Wykonawcy na zawarcie Umowy o 
podwykonawstwo o treści zgodnej z przedłożonym projektem Umowy. Ponadto Wykonawca, 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na dostawy zobowiązany jest 
przedstawić odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument, właściwy  dla danej 
formy organizacyjnej Podwykonawcy wskazujący na uprawnienia osób wymienionych w 
Umowie do reprezentowania stron Umowy, 
b) Zamawiający podejmie decyzję, wyrażając zgodę lub zgłaszając zastrzeżenia do projektu 
umowy w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu projektu Umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od 
doręczenia mu projektu Umowy nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważać się będzie, że 
wyraził zgodę na projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, 
c) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedłożyć 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy o treści zgodnej  
z zaakceptowanym uprzednio przez Zamawiającego projektem umowy, w terminie 7 dni od 
dnia jej zawarcia. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez przedkładającego kopii zawartej Umowy o 
podwykonawstwo, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu do ww. Umowy, uważać się będzie, że 
Zamawiający wyraził zgodę na Umowę o podwykonawstwo, 
d) zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy o podwykonawstwo,  
w terminie o którym mowa w § 6 ust. 3 lit. b) niniejszej umowy lub sprzeciwu do Umowy o 
podwykonawstwo, w terminie określonym w § 6 ust. 3 lit. c) niniejszej umowy będzie 
równoznaczne z brakiem akceptacji odpowiednio Umowy o podwykonawstwo lub jej 
projektu przez Zamawiającego. 

Zamawiający będzie uprawniony do zgłaszania pisemnych zastrzeżeń do projektu  
Umowy o podwykonawstwo lub sprzeciwu do Umowy o podwykonawstwo, w szczególności 
gdy: 
- nie będzie spełniała wymagań określonych w  § 6 niniejszej umowy, a zwłaszcza 
określonych w § 6 ust. 3 lit. f) i g); 
- przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w § 6 ust. 3 lit. g) niniejszej 
umowy. 



e) w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy o 
podwykonawstwo lub sprzeciwu do Umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na dostawy jest zobowiązany 
ponownie przedstawić, w powyższym trybie, projekt Umowy o podwykonawstwo, 
uwzględniające zastrzeżenia i uwagi zgłoszone przez Zamawiającego. Postanowienia § 6 ust. 
3 lit. a) – d) niniejszej umowy stosuje się odpowiednio, 
f) wszystkie Umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej, 
g) każdy projekt Umowy o podwykonawstwo oraz Umowa o podwykonawstwo musi 
zawierać w szczególności postanowienia dotyczące: 
- zakresu dostaw przewidzianych do wykonania; 
- terminu realizacji dostawy; 
- wynagrodzenia i zasad płatności za wykonanie dostawy; 
- terminu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tym 
zastrzeżeniem, że termin ten nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
dostawy; 
- rozwiązania Umowy z Podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej Umowy. 
    

Każdy projekt Umowy o podwykonawstwo oraz Umowa o podwykonawstwo musi 
również zawierać klauzulę o następującej treści: „W przypadku niezapłacenia przez 
Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane 
przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę dostawy, Zamawiający zapłaci 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy żądaną kwotę wynagrodzenia, jednakże nie 
wyższą, niż kwota wynikająca z umowy  Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.  
   
Postanowienia niniejszego paragrafu, w tym procedurę określoną w § 6 ust. 3 lit. a) – g) 
niniejszej umowy stosuje się odpowiednio również do wszelkich zmian Umów o 
podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy. 
4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie przez Wykonawcę Umowy  
o podwykonawstwo bez wymaganej zgody Zamawiającego. Skutki z tego wynikające będą 
obciążały wyłącznie Wykonawcę. 
 
5.W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji usług  Podwykonawcy, Wykonawca 
jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w Umowie z 
Podwykonawcą. 
 
6.Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 
 
 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

 
Wszelkie zmiany umowy w przypadku przewidzianym w ogłoszeniu o zamówieniu lub w 
SIWZ wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
 
 



§ 9 

 

Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać 
będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez 
sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 10 

Integralną częścią niniejszej umowy są następujące dokumenty; 
1. Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia, 
2. Oferta wykonawcy z formularzem cenowym 
3. Lista imienna z terminem, miejscem dostawy oraz potwierdzeniem odbioru dostawy. 

 
§ 11 

 

 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie  mają obowiązujące w 
tym  zakresie przepisy Kodeksu cywilnego i prawa zamówień publicznych. 
 

§ 12 

 
Niniejsza umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2egzemplarze 
dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 
 
 
            ZAMAWIAJĄCY                                                         WYKONAWCA       

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


