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UMOWA DOSTAWY DZP1/RZ/_/2020 
 

zawarta w dniu: _______________ 2020 r. pomiędzy 
 
 
Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. z siedzibą w 
Rudnie, adres biura: 14-100 Ostróda ul. Czarnieckiego 28, wpisanej do rejestru przedsiębiorców 
pod numerem KRS 311869, posiadający  NIP 741 207 49 97, REGON 280320880, odpis z 
KRS stanowi Załącznik Nr 1 do umowy, określanym dalej jako Zamawiający, 
reprezentowanym przez: Pana Leszka Rochowicza – Prezesa Zarządu 
 
a 
[dane rejestrowe i adresowe Wykonawcy, dalej jako Wykonawca, reprezentowaną/ym 
przez: [imię i nazwisko, funkcja] 

 
 

§ 1 
Przedmiot Umowy 

 
1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa przez Wykonawcę na rzecz 

Zamawiającego nowych worków z materiału LDPE do selektywnej zbiórki odpadów w 
okresie od 01 sierpnia 2020r. do 01.01.2022r. w ilości i asortymencie: 
 

1) worki na PAPIER w kolorze NIEBIESKIM w ilości 350 000 sztuk o poj. 80 
litrów; 

2) worki na SZKŁO w kolorze ZIELONYM w ilości 350 000 sztuk o poj. 80 
litrów; 

3) worki na TWORZYWO SZTUCZNE w kolorze ŻÓŁTYM 700 000 sztuk o 
poj. 120 litrów; 

4) worki na BIOODPADY w kolorze BRĄZOWYM w ilości 700 000 sztuk o poj. 
120 litrów – worki wraz wiązaniem ulegające biodegradacji. 

 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 1 do Umowy 

(dalej: OPZ). 
3. Worki na poszczególne frakcje odpadów komunalnych Wykonawca jest zobowiązany 

dostarczyć Zamawiającemu do jego siedziby: Rudno 17, 14-100 Ostróda w godzinach 
pracy Działu Logistyki od godziny 7.00 do 15.00, odpowiednio zapakowane                   
i zabezpieczone w ilościach i asortymencie, sukcesywnie w okresie realizacji przedmiotu 
umowy:  

1) dostawa do dnia 01 sierpnia 2020r. (nie wcześniej niż 7 dni przed wyznaczonym 
terminem końcowym): 
a) worki na PAPIER w ilości 150 000 sztuk; 
b) worki na SZKŁO w ilości 150 000 sztuk; 
c) worki na TWORZYWO SZTUCZNE  w ilości 300 000 sztuk; 
d) worki na BIOODPADY  w ilości 300 000 sztuk. 

2) dostawa do dnia 01 stycznia 2021r. (nie wcześniej niż 7 dni przed wyznaczonym 
terminem końcowym): 
a) worki na PAPIER w ilości 100 000 sztuk; 
b) worki na SZKŁO w ilości 100 000 sztuk; 
c) worki na TWORZYWO SZTUCZNE  w ilości 200 000 sztuk; 
d) worki na BIOODPADY  w ilości 200 000 sztuk. 
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3) dostawa do dnia 01 stycznia 2022r.(nie wcześniej niż 7 dni przed wyznaczonym 
terminem końcowym): 
a) worki na PAPIER w ilości 100 000 sztuk; 
b) worki na SZKŁO w ilości 100 000 sztuk; 
c) worki na TWORZYWO SZTUCZNE  w ilości 200 000 sztuk; 
d) worki na BIOODPADY  w ilości 200 000 sztuk. 

 
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminów dostawy poszczególnych 

partii worków w okresie realizacji przedmiotu umowy. O zmianie terminu dostawy 
Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie w terminie co najmniej na 7 (siedem) 
dni przed planowaną dostawą. 

 
§ 2 

Zobowiązania Stron 
 

1.   Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1)   odbiór przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 7 Umowy, 
2)   terminowa zapłata wynagrodzenia określonego w § 5 niniejszej Umowy. 

2.   Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1)  realizacja przedmiotu umowy z wykorzystaniem materiałów i urządzeń własnych, z 

uwzględnieniem wszystkich wymagań określonych w zapytaniu ofertowym, 
2)  terminowa dostawa worków zgodnie z terminami określonymi w § 1 ust. 3. 

3.  Wykonawca wykona zadanie objęte zamówieniem osobiście, bez udziału podwykonawców. 
 

 
§ 3 

Wynagrodzenie  
 
1. Strony określają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, ustalone na 

podstawie oferty  Wykonawcy w wysokości:    
 

1) Worki na PAPIER w kolorze niebieskim /poj.80 litrów  za 1 sztukę: 
 
Cena netto _________ (słownie złotych:__________) 
Podatek VAT ____ zł (słownie złotych: __________) 
Cena brutto ______zł (słownie złotych: __________) 
Worki na PAPIER w kolorze niebieskim /poj. 80 litrów  za 350.000 sztukę: 
Cena netto __________(słownie złotych:_______________________) 
Podatek VAT ________zł (słownie złotych: ____________________) 
Cena brutto ____________zł (słownie złotych: _________________) 
 

2) Worki na SZKŁO w kolorze zielonym/poj. 80 litrów za 1 sztukę: 
 

Cena netto _________ (słownie złotych:__________) 
Podatek VAT ____ zł (słownie złotych: __________) 
Cena brutto ______zł (słownie złotych: __________) 
Worki na PAPIER w kolorze niebieskim /poj. 80 litrów  za 350.000 szt: 
Cena netto __________(słownie złotych:_______________________) 
Podatek VAT ________zł (słownie złotych: ____________________) 
Cena brutto ____________zł (słownie złotych: _________________) 
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3) Worki na TWORZYWO SZTUCZNE w kolorze żółtym/ poj. 120 litrów za 1 sztukę: 
Cena netto _________ (słownie złotych:__________) 
Podatek VAT ____ zł (słownie złotych: __________) 
Cena brutto ______zł (słownie złotych: __________) 
Worki na PAPIER w kolorze niebieskim /poj. 120 litrów  za 700.000 szt: 
Cena netto __________(słownie złotych:_______________________) 
Podatek VAT ________zł (słownie złotych: ____________________) 
Cena brutto ____________zł (słownie złotych: _________________) 
 

3) Worki na BIODPADY w kolorze brązowym, biodegradowalne/ poj. 120 litrów za 1 
sztukę: 

Cena netto _________ (słownie złotych:__________) 
Podatek VAT ____ zł (słownie złotych: __________) 
Cena brutto ______zł (słownie złotych: __________) 
Worki na PAPIER w kolorze niebieskim /poj. 80 litrów  za 700.000 szt: 
Cena netto __________(słownie złotych:_______________________) 
Podatek VAT ________zł (słownie złotych: ____________________) 
Cena brutto ____________zł (słownie złotych: _________________) 

 
Ogółem wartość zamówienia netto wynosi: _________________ zł 
(__________________________zł 00/100) 
Podatek VAT 23% -  _____________ zł; 
(_________________________________________) 
Wartość zamówienia brutto: _____________________zł. (________________________). 
2. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty związane z robocizną, pracą 

sprzętu, zakupem i zużyciem materiałów i urządzeń do wykonania przedmiotu umowy,  
koszty związane z dostawą, kompletowaniem, zapakowaniem i zabezpieczeniem worków. 

3.   Wynagrodzenie za dostawę 1 sztuki worka wymienionego w ust. 1 pozostanie niezmienne 
w toku całego okresu obowiązywania umowy. 

4. Oferta Wykonawcy z dnia ____________ r. stanowi Załączniki Nr 2 do Umowy. 
 
 

§ 4 
Zasady płatności wynagrodzenia 

 
1. Płatność będzie dokonywana przelewem na wskazany w fakturze VAT przez Wykonawcę 

rachunek bankowy, sukcesywnie w okresie trwania umowy w terminie 21 dni od daty 
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT po każdej   

2. Wykonawca wystawi fakturę VAT po każdej dostawie partii worków i dokonaniu ich 
odbioru, zgodnie z zapisami § 5 Umowy. 

3. Datą płatności jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
4. Za nieterminowe płatności faktur Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki za opóźnienie. 
5. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny 

NIP: __________________. 
6. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny 

NIP: 741 207 49 97. 
 

 
§ 5 

Odbiór techniczno-jakościowy 
1.   Wykonawca będzie dostarczał worki będące przedmiotem umowy do siedziby 
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Zamawiającego zgodnie z warunkami określonymi w Umowie oraz ofercie Wykonawcy. 
2.   Przed dostawą pierwszej partii worków Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć 

Zamawiającego po 1 (jednym) egzemplarzu każdego z zamawianych worków celem 
zatwierdzenia jego jakości, wykonania i oznaczeń przez Zamawiającego. 

3. W terminie dostawy każdej partii worków Wykonawca jest zobowiązany dołączyć 
zestawienie dostarczanych worków z wyszczególnieniem rodzaju i frakcji, na które są 
przeznaczone. 

4. Zamawiający przy dostawie każdej partii worków kwituje odbiór na przekazanym przez 
Wykonawcę zestawieniu, o którym mowa w ust. 3 powyżej. 

5.   W przypadku, gdy dostarczone worki nie spełniają jakiegokolwiek z parametrów 
określonych w Umowie, w tym ilościowych Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia 
dostarczonych worków. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 Wykonawca ma obowiązek dostarczenia 
prawidłowej partii worków w terminie nie dłuższym niż 2 dni od dnia odmowy przyjęcia 
partii worków lub jej części. Zapisy ust. 3-4 stosuje się odpowiednio. 

7.    W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy worków w terminie, o którym mowa w ust. 6 
Zamawiający ma prawo do powierzenia wykonania tej części przedmiotu umowy innemu 
wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 
 

§ 6 
Osoby odpowiedzialne za realizację prac 

 
1. Zamawiający ustanawia Pana Jakuba Rąpała , telefon_____________, 

email__________________  – jako osobę odpowiedzialną za bieżącą realizację 
przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca ustanawia Panią__________, telefon_________________, e-

mail._______________, jako osobę odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy. 
3. Zmiana osób wymienionych powyżej nie stanowi zmiany Umowy i wymaga powiadomienia 

drugiej strony na piśmie. 
 

 
§ 7 

Kary umowne 
 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: 

1) za nieterminową dostawę danej partii worków w terminach, o których mowa w § 1 ust. 3 
oraz § 5 ust. 3 Umowy i § 9 ust. 3 lub za dostarczenie worków nie spełniających 
parametrów określonych w Umowie - w wysokości 1 % łącznej wartości przedmiotu 
umowy brutto (za cały przedmiot zamówienia) za każdy dzień zwłoki, 

2)  za wypowiedzenie Umowy z winy Wykonawcy – w wysokości - 10% łącznej wartości 
przedmiotu umowy brutto.  

2.    Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie 7 dni od daty wystąpienia 
przez Zamawiającego z żądaniem zapłacenia kary. Zamawiający może potrącić należną mu 
karę z dowolnej należności Wykonawcy. 
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§ 8 
Wypowiedzenie Umowy 

 
1.  Jeżeli rozpoczęcie, realizacja lub zakończenie całości lub części przedmiotu umowy opóźnia 

się z winy Wykonawcy albo jeżeli przedmiot umowy jest wykonywany w sposób wadliwy 
lub sprzeczny z Umową, Zamawiający może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem 
natychmiastowym, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy na piśmie do usunięcia uchybień. 

2.   Wypowiedzenie Umowy następuje poprzez pisemne oświadczenie Zamawiającego. 
3.  W razie rozwiązania Umowy na skutek jej wypowiedzenia Wykonawca ma obowiązek 

natychmiastowego wstrzymania prac przy realizacji przedmiotu umowy. 
 

 
§ 9 

Gwarancja 
 
1. Wykonawca udziela 12 (dwunasto) miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy. 
2. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad przedmiotu umowy Wykonawca jest 

zobowiązany na własny koszt wymienić i dostarczyć Zamawiającemu dotknięte wadą 
worki. 

3. Z chwilą stwierdzenia wady przedmiotu Umowy Zamawiający zawiadomi o powyższym 
niezwłocznie Wykonawcę drogą mailową na następujący adres:. e-mail: _____________. 

Wykonawca w terminie 12 godzin od dnia zgłoszenia wady, a w dniach wolnych od pracy 
w terminie 48 godzin dostarczy Zamawiającemu odpowiednią ilość worków bez wad. 

4. Z czynności odbioru worków dostarczonych w wyniku usunięcia wad Strony sporządzą 
protokół. Okres gwarancji na tak dostarczone worki biegnie na nowo. 

 
 

§ 10 
Postanowienia końcowe 

 
1.  Umowa wchodzi w życie od dnia jej podpisania przez Strony do dnia zakończenia realizacji 

przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, z uwzględnieniem terminów gwarancji i rękojmi. 
2. Zamawiający nie wyraża zgody na cesją praw i obowiązków wynikających z Umowy. 
3. Ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej Umowy, będą rozstrzygane 

przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
4.  Każda zmiana niniejszej Umowy wymaga formy pisemnego aneksu – pod rygorem 

nieważności.  
5.   W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa. 
6.  Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 
 
 
WYKONAWCA:                    ZAMAWIAJĄCY: 
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Załączniki: 
- Nr 1 – OPZ; 
- Nr 2 Oferta Wykonawcy. 

 


