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Załącznik Nr 4  

do Ogłoszenia/Zapytania ofertowego* 

z dnia …...01.2022 r. 

 

 

UMOWA DOSTAWY Nr DI/DE/01/2022 

 

 

zawarta w dniu ........................  2022 r.  pomiędzy: 

 

Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o. z siedzibą w Chojnie                               

przy ul. Słowiańskiej 1, wpisanym do rejestru przedsiębiorców  Krajowego Rejestru 

Sądowego  prowadzonego przez  Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum  Szczecinie  XIII 

Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000076332, Nr rej. BDO: 000015054, kapitał 

Spółki 4.400.000,00 PLN, zwanym w treści  umowy „Zamawiającym” 

 

reprezentowanym przez: 

 

1. Prezesa Zarządu – Janusza Kloczkowskiego 

 

a firmą 

…………………………………………………………………………………………….……

………………………………………………………………………………………………….  

zwaną w treści umowy „Wykonawcą” 

reprezentowaną przez:   

 

   1.   ……………………………………………………………… 

  

 

§ 1 

 

Postanowienia ogólne  

 

1. Umowa niniejsza została zawarta w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wyboru najkorzystniejszej oferty 

złożonej zgodnie z Ogłoszeniem/Zapytaniem ofertowym* stanowiącym integralną część 

niniejszej umowy na zadanie pn.: „Sukcesywne dostawy worków do selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o.” 

prowadzonego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) o wartości zamówienia nie 

przekraczającej równowartości kwoty 130.000 złotych  
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§ 2 

 

Przedmiot umowy 

 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sukcesywna dostawa do Zamawiającego worków  

do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych: 

1) Worek żółty z napisem – TWORZYWO SZTUCZNE  - ilość 144 000 szt., 

2) Worek zielony z napisem - SZKŁO - ilość 72 000 szt., 

3) Worek niebieski z napisem - MAKULATURA - ilość 72 000 szt., 

4) Worek brązowy z napisem - BIO - ilość 72 000 szt. 

2. Parametry worków powinny spełniać wymagania określone w normie PN-EN 13592 

dotyczącej worków używanych do selektywnej zbiórki odpadów w gospodarstwach 

domowych.  

3. Worki powinny posiadać jednolitą strukturę tworzywa na całej powierzchni, a grubość 

worka musi być niezmienna na całej jego powierzchni.  

4. Nadruk na workach musi być wykonany w sposób trwały i czytelny. Napis na workach 

ma pojawiać się cyklicznie, co najmniej 1 raz na całej długości worka.  

5. Koszt sporządzenia matrycy oraz opracowanie projektu nadruku na worki leży po stronie 

Wykonawcy. Matryca musi być wykonana na podstawie danych określonych przez 

Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie zatwierdzenie wzoru matrycy 

przedstawionej przez Wykonawcę w ciągu 2 dni roboczych od dnia otrzymania wzoru do 

zatwierdzenia.  

6. Worki muszą być pocięte i składane w pakietach po 100 lub 200 szt.  

7. Dostawa będzie realizowania sukcesywnie – zgodnie z zamówieniem złożonym faxem  

lub e-mailem i potwierdzona telefonicznie. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia  

w przypadku zakupu mniejszej ilości. 

8. Dostawa worków odbywać się będzie w terminie do 7 dni roboczych od zgłoszenia 

środkami transportu Wykonawcy i na jego koszt, do siedziby Zamawiającego w 

godzinach od 700 do 1500.  

9. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcą w zakresie składania zamówień, 

odbioru, podpisywania dowodów dostaw, oraz faktur w imieniu Zamawiającego jest 

p. Roman Gładysz  -  tel. 91 414 16 44 wew. 39, 508 242 735.  

10. Osoba uprawnioną do porozumiewania się z Zamawiającym w imieniu Wykonawcy                               

jest  p. ……………………………………………….  

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w czasie odbioru kontroli 

wstępnej obejmującej sprawdzenie, czy dostawa odpowiada ilościowo i jakościowo 

potrzebom Zamawiającego przedstawionym  w zamówieniu. 

12. W przypadku niezgodności ilościowo – jakościowej podanej w zamówieniu i formularzu 

cenowym  Zamawiający ma prawo odmowy przyjęcia zamówionej partii worków. 

13. Wykonawca gwarantuje jakość dostarczanego produktu zgodną z parametrami 

określonymi w Zapytaniu ofertowym. 

14. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że dostarczone worki są 

nieodpowiedniej jakości, Zamawiający zgłosi niezwłocznie reklamację na piśmie. 

15. Wykonawca  zobowiązany jest do udzielenia natychmiastowej odpowiedzi o sposobie 

załatwienia reklamacji, najpóźniej w ciągu 2 dni od daty złożenia reklamacji przez 

Zamawiającego. 
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16. W przypadku braku odpowiedzi w określonym w ust. 15 terminie Zamawiający uzna, że 

reklamacja została pozytywnie rozpatrzona. 

17. Koszty związane ze zwrotem oraz dostarczeniem nowej dostawy, obciążać będą 

Wykonawcę. 

18. W przypadku konieczności nabycia worków w związku z reklamacją (ust. 13 – ust. 17) u 

innego Dostawcy, Wykonawca pokrywa koszty wynikające z różnicy cen. 

19. W przypadku dwukrotnego stwierdzenia niezgodności jakości worków z wymaganiami 

określonymi w zapytaniu ofertowym Zamawiający będzie mógł wypowiedzieć umowę w 

trybie natychmiastowym i obciążyć Dostawcę karą umowną w wysokości 10% wartości 

niezrealizowanej części umowy. 

 

§ 3 

 

Warunki płatności 

 

1. Za każdą partię dostarczonych worków Wykonawca otrzyma zapłatę zgodnie z ceną 

wynikającą z oferty Wykonawcy stanowiącej  Załącznik  Nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Ceny jednostkowe poszczególnych asortymentów określonych w ofercie nie mogą ulec 

zwiększeniu przez okres obowiązywania umowy za wyjątkiem zmiany przepisów 

dotyczących wysokości podatku akcyzowego i stawki podatku VAT. 

3. Zapłata za dostawę będzie płatna przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w 

terminie 14 dni, liczonym od daty wystawienia faktury. 

4. W przypadku niedotrzymania terminu płatności określonego w pkt 3 Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy odsetki ustawowe. 

 

§ 4 

 

Oświadczenia stron 

 

1. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym                                  

…………………………………... 

2. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym                            

NIP 858-16-63-165. 

 

§ 5 

 

Kary umowne 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  (niezależnie od warunków o których mowa w § 2) 

kary umowne z tytułu: 

1) zwłoki w dostarczeniu przedmiotu umowy – w wysokości 5% wartości dostawy za 

każdy dzień zwłoki licząc od  następnego dnia  po upływie terminu umownego do 

dnia wykonania dostawy, 

2) w przypadku gdy zwłoka w dostawie przekroczy 10 dni Zamawiający naliczy 

Wykonawcy               karę umowną w wysokości 100% wartości dostawy. 

2. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar 

umownych. 



 4 

 

§ 6 

 

Postanowienia końcowe 

 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679  z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                                         

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usług 

Komunalnych w Chojnie Sp. z o. o. adres: ul. Słowiańska 1, 74-500 Chojna, adres e-

mail: sekretariat@pukchojna.pl, tel. 91 414 16 44. 

2) Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować                          

w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod e-mailem iod@pukchojna.pl pod 

numerem telefonu 91 4141644; lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany 

powyżej. 

3) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie: 

a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu realizacji przedmiotowej umowy, 

b) art. 6 ust. 1 lit. f RODO przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub 

obrony roszczeń wynikających z przedmiotowej umowy. 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie 

realizacji Umowy oraz przez okres, w którym Spółka będzie realizowała cele 

wynikające              z prawnie uzasadnionych interesów administratora danych, które są 

związane przedmiotowo z Umową lub obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa 

powszechnie obowiązującego; 

5) Do Pani/Pana danych osobowych  będą mieć dostęp: pracownicy Przedsiębiorstwa 

Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o. o., współpracujące z Przedsiębiorstwem Usług 

Komunalnych w Chojnie Sp. z o. o. firmy prawnicze i informatyczne, podmioty 

świadczące działalność pocztową. 

6) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom uprawnionym na 

podstawie przepisów prawa. 

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich  

sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo 

do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

8) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana 

zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego 

rozporządzenia RODO. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają 

zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane 13 lub art. 14 

RODO  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu oraz realizacji niniejszej umowy.    

3. Wszelkie zmiany w treści umowy mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
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Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. 

5. Umowa zostaje zawarta na czas określony do dnia 31.12.2022 r. 

6. Każda ze stron umowy i wszystkie strony załączników powinny być parafowane przez 

obydwie strony umowy. 

7. W razie zaistnienia kwestii spornych strony będą dążyły do ich polubownego załatwienia, 

natomiast sprawy nie załatwione według tej procedury, rozstrzygać będzie Sąd właściwy 

dla siedziby Zamawiającego. 

8. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

9. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

stron. 

10. Integralną część umowy stanowią załączniki: 

1) Oferta Wykonawcy z dnia  ……………………………. . 

 

                         

 

       ZAMAWIAJĄCY:                                                               WYKONAWCA:  

 

 

 

…………………………………                                         ……..……………………………… 


