UMOWA
nr ZO:2/11/2020
W dniu 10 grudnia 2020 r. w Zwoleniu pomiędzy:
Zakładem Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Zwoleniu ul. Bogusza 19,
NIP : 811 16 30 777 , zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowana przez:
JACEK LANGE – Prezes Zarządu,
a:
....................................................................................
....................................................................................
zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowana przez:
Michał Zakrzewski - Właściciel
w oparciu o złożoną ofertę, została zawarta umowa o następującej treści:
§1
Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji dostawę worków foliowych do
gromadzenia odpadów – 260.000 szt., zgodnie z poniższym zestawieniem:
Rodzaj worka
Ilość
Cena jednostkowa
netto [zł/szt.]
[szt.]
Worki foliowe – metale i tworzywa sztuczne - żółte

120.000

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

Worki foliowe – papier - niebieskie

60.000

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

Worki foliowe – szkło - zielone

30.000

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

Worki foliowe – bio - brązowe

50.000

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

zwane dalej „przedmiotem umowy”.
§2
1. Przedmiotem umowy jest dostawa dla Zamawiającego worków foliowych do gromadzenia
odpadów tj.:
a) Worki foliowe do gromadzenia odpadów z selektywnej zbiórki z folii polietylenowej LDPE,
grubość worka min. 40 mikronów, o wym. min.700mm x1050mm (poj. min. 120 l)
w kolorze żółtym (półprzeźroczyste), worki z taśmą ściągającą,
nadruk: czarny, (logo firmy, adres, telefon i informacja o sposobie korzystania). Wytrzymałość
worka na rozerwanie min. 25kg .
METALE I TWORZYWA SZTUCZNE -120.000 szt.
b) Worki foliowe do gromadzenia odpadów z selektywnej zbiórki z folii polietylenowej LDPE,
grubość worka min. 40 mikronów, o wym. min.700mm x1050mm (poj. min. 120 l)
w kolorze niebieskim (półprzeźroczyste), worki z taśmą ściągającą,
nadruk: czarny,(logo firmy, adres, telefon i informacja o sposobie korzystania). Wytrzymałość
worka na rozerwanie min. 25kg.
PAPIER –60.000 szt
c) Worki foliowe do gromadzenia odpadów z selektywnej zbiórki z folii polietylenowej
LDPE, grubość worka min. 60 mikronów, o wym. min.500mm x 1050mm (poj. min. 80 l)
w kolorze zielonym (półprzeźroczyste), worki z taśmą ściągającą,
nadruk: czarny, (logo firmy, adres, telefon i informacja o sposobie korzystania). Wytrzymałość
worka na rozerwanie min. 25kg.
SZKŁO -30.000 szt.

d) Worki foliowe do gromadzenia odpadów z selektywnej zbiórki z folii polietylenowej
LDPE, grubość worka min. 40 mikronów, o wym. min.700mm x 1050mm (poj. min. 120 l)
w kolorze brązowym (półprzeźroczyste), worki z taśmą ściągającą,
nadruk: czarny, (logo firmy, adres, telefon i informacja o sposobie korzystania). Wytrzymałość
worka na rozerwanie min. 25kg.
BIO -50.000 szt.
2. Na workach winny znajdować się napisy:
Z.U.K. Sp. z o. o.
26-700 Zwoleń, ul. Bogusza 19
tel. 48 383 01 01 lub 48 676 22 12
Napisy z przeznaczeniem worka, opis co wrzucamy -wg poniższego opisu
METALE I TWORZYWA SZTUCZNE -worek żółty
WRZUCAMY:
-plastikowe butelki po napojach typu PET
-plastikowe butelki i opakowania po kosmetykach i środkach czystości
-plastikowe opakowania po żywności np. kubki po jogurtach, sokach
-plastikowe torebki , woreczki i reklamówki
-plastikowe naczynia (np. kubki i talerzyki)
-plastikowe zakrętki
-metalowe opakowania (np. puszki, pojemniki, kapsle)
-drobny złom
NIE WRZUCAMY:
-butelek i pojemników z zawartością
-butelek i pojemników po olejach silnikowych
-opakowań i butelek po lekach
-opakowań po smarach, farbach i lakierach , płynach chłodniczych, środkach ochrony roślin
-zabawek, sprzętu AGD
-styropianu, baterii
PAPIER- worek niebieski
WRZUCAMY::
-gazety,książki, zeszyty
-katalogi, prospekty, foldery
-torby i worki papierowe
-tekturę i kartony oraz opakowania wykonane z tych materiałów
NIE WRZUCAMY:
-papieru i tektury pokrytych folia metalową lub tworzyw sztucznych (opakowań po napojach,
środkach spożywczych)
-kalki zabrudzonego i tłustego papieru np. z masła , margaryny
-artykułów wykonanych z połączenia tworzyw z innymi materiałami
SZKŁO-worek zielony
WRZUCAMY:
-opakowania szklane bezbarwne i kolorowe tj. butelki, słoiki itp. wolne od zanieczyszczeń
metalami i tworzywami
NIE WRZUCAMY:
-luster i szkła zbrojonego
-fajansu i porcelany
-zużytych żarówek
-lamp jarzeniowych
-stłuczki szklanej
-szkła nietłukącego typu DURALEX, ARCOROC ,VERECO

BIO -worek brązowy
WRZUCAMY:
-odpady warzywne i owocowe
-resztki jedzenia
-rozdrobnione gałęzie drzew i krzewów
-skoszoną trawę, liście, kwiaty
-trociny i korę drzew
NIE WRZUCAMY: :
-ziemi i kamieni
-żużlu i popiołu paleniskowego
-drewna impregnowanego
-odpadów mięsnych, kości
-odchodów zwierząt
§3
Za dostawę przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy, wynagrodzenie umowne brutto
w wysokości:...................................................................................................................
§4
Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt dostarczyć przedmiot umowy do Zamawiającego tj.
26-700 ZWOLEŃ, ul. Bogusza 19
§5
1. Harmonogram dostaw przedmiotu zamówienia:
a) min. po 15.000 szt. każdego rodzaju worków – do dnia 31.01.2021r,
b) min. po 15.000 szt. każdego rodzaju worków – do dnia 31.03.2021r,
c) min. po 15,000 szt. każdego rodzaju worków – do dnia 30.06.2021r,
d) pozostała ilość –do dnia 31.09.2021r.
2. Dostawy będą realizowane w dni robocze w godzinach 7.30 – 14.30.
§6
1. Wynagrodzenie za przedmiot umowy uregulowane będzie na podstawie faktur wystawianych po
dostawie partii przedmiotu umowy i po podpisaniu częściowego/końcowego protokołu odbioru.
2. Zapłata nastąpi przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy podane w fakturze w
ciągu 14 dni od otrzymania faktury.
1.

a)
b)
c)
2.
3.
4.

§7
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu kary umowne:
za opóźnienie w dostawie partii przedmiotu umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto niedostarczonej partii za każdy dzień opóźnienia,
z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę - w wysokości 10% wynagrodzenia
umownego brutto określonego w §3,
z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, leżących po stronie
Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w §3.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn
zależnych od Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto
określonego w §3.
Zamawiający ma prawo potrącania kar umownych z bieżącego wynagrodzenia Wykonawcy.
W przypadku stwierdzenia, że jakość dostarczonego przedmiotu umowy jest niższa od
wymaganej przez Zamawiającego w umowie (np. poprzez pomiar grubości worka i próbie
obciążeniowej 25kg), zapłata za dostarczony przedmiot umowy o niższej jakości nastąpi na
podstawie odpowiednio pomniejszonej ceny lub zostanie niezwłocznie wymieniony na nowy o
właściwej jakości.
§8

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub, jeżeli
przedmiot umowy odbiega jakościowo od wymagań Zamawiającego, Zamawiający może odstąpić
od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,
której jakość nie odbiega od wymagań Zamawiającego.
§9
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w
postaci aneksu.
§ 10
W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą
przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 11
Strony zobowiązują się dążyć do uregulowania ewentualnych sporów wynikłych na tle realizacji
niniejszej umowy w drodze negocjacji. Jeżeli negocjacje nie przyniosą rezultatu, spory będą
rozstrzygane przez właściwy Sąd, w/g siedziby Zamawiającego.
§ 12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
ZAMAWIAJACY

WYKONAWCA

