
BZ/ZP.06/07/05/13.         Załącznik Nr 3 do SIWZ 
 

Umowa (projekt) 
 
zawarta w dniu ..........................., we Włocławku pomiędzy Przedsiębiorstwem Gospodarki 
Komunalnej „SANIKO” Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku przy ul. Komunalnej 4. 
Nr KRS 0000095781 Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy, posiadający 
nr NIP 888-020-59-21, REGON 910041776, wysokość kapitału zakładowego  
16.391.800,00 zł, reprezentowanym przez: 

1. Edwarda Ziemskiego – Prezesa Zarządu 
2. Mirosława Bieńkowskiego – Członka Zarządu 

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiaj ącym” . 

a 

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

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

1. ............................................ 
2. ............................................ 

zwanym w dalszej treści umowy „Dostawcą” . 

 
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu 
nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1 
1. Zamawiający zamawia, a Dostawca zobowiązuje się dostarczyć dla Zamawiającego 

fabrycznie nowe pojemniki wykonane z tworzywa sztucznego przeznaczone do 
gromadzenia odpadów komunalnych typu: 
a) pojemniki 120 l w ilości 1800 szt. 
b) pojemniki 120 l bio w ilości 6000 szt. 
c) pojemniki 240 l w ilości 1400 szt. 
d) pojemniki 240 l bio w ilości 500 szt. 

2. Pojemniki zostaną wykonane zgodnie z parametrami określonymi w specyfikacji 
technicznej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

 
§ 2 

Termin realizacji umowy wynosi 6 m-cy od daty podpisania umowy, z zastrzeŜeniem,  
Ŝe dostawa pojemników określonych w § 1 ust. 1 pkt. a) i pkt. c) tj. pojemników 120 l  
w ilości 1800 szt. i pojemników 240 l w ilości 1400 szt. nastąpi najpóźniej w terminie  
do 24.06.2013 r. 
 

§ 3  
1. Strony ustalają, Ŝe obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy,  

o którym mowa w § 1 jest wynagrodzenie niezmienne w okresie waŜności umowy 
określone zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej 
umowy na kwotę: 

 Cena netto.............................................................. zł + Vat (..... %) ..................................zł. 
 Cena brutto:............................................ zł (słownie: ..........................................................). 
2. Kwota o której mowa w pkt. 1 obejmuje cenę pojemników oraz koszt ich dostarczenia do 

Zamawiającego. 
 



§ 4 
1. Świadczenie dostaw o których mowa w § 1 realizowane będą w zaleŜności od potrzeb 

Zamawiającego na podstawie jego zleceń zgłaszanych na piśmie określających rodzaj  
i ilość pojemników.  

2. Dostawy realizowane będą w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia otrzymania 
zlecenia. 
 

§ 5 
1. Dostawy częściowe będą potwierdzane odbiorem ilościowym i technicznym, który 

przeprowadzą przedstawiciele obydwu stron.  
2. Miejscem przeprowadzenia odbioru będzie siedziba Zamawiającego. 
3. Z czynności odbioru sporządzony zostanie protokół zdawczo – odbiorczy, podpisany 

przez obie strony umowy. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 
 

§ 6 
1. Zapłata naleŜności będzie następowała w drodze faktur częściowych, za dostarczoną 

partię przedmiotu umowy, w oparciu o ceny jednostkowe określone w formularzu 
cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do umowy. 

2. NaleŜność płatna będzie przelewem w terminie 21 dni od dnia otrzymania faktury przez 
Zamawiającego. 

3. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół, o którym mowa w § 5, ust. 3. 
4. Zamawiający upowaŜnia Dostawcę do wystawienia faktury VAT bez swojego podpisu. 
 

§ 7 
W przypadku ujawnienia braków ilościowych albo wad w chwili odbioru Dostawca 
zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w terminie 3 dni: 
a) w przypadku braków ilościowych – brakujące pojemniki 
b) w przypadku wad pojemników – pojemniki wolne od wad. 
 

§ 8 
1. Dostawca udziela gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 24 miesięcy. 
2. O zauwaŜonych w trakcie uŜytkowania, w okresie gwarancji, wadach przedmiotu umowy, 

Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Dostawcę.  
3. Dostawca w terminie 3 dni od dnia powiadomienia zobowiązany jest do odebrania 

wadliwych pojemników. 
4. Z czynności odbioru wadliwych pojemników zostanie sporządzony protokół zdawczo – 

odbiorczy podpisany przez obie strony. 
5. Dostawca zobowiązany jest dostarczyć w terminie 5 dni od daty odbioru wadliwych 

pojemników, pojemniki wolne od wad. 
 

§ 9 
1. Ustaloną przez strony formą odszkodowania za nienaleŜyte wykonanie umowy będą kary 

umowne. 
2. Dostawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących 

przypadkach: 
a) Za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy w wysokości 5% wartości brutto 

niedostarczonej w terminie partii przedmiotu zamówienia, za kaŜdy dzień zwłoki 
liczonej od terminu określonego w § 4 ust. 2 niniejszej umowy. 

b) Za zwłokę w usunięciu wad i usterek przedmiotu umowy przy odbiorze albo w okresie 
gwarancji w wysokości 20% wartości brutto wadliwej partii przedmiotu umowy,  
za kaŜdy dzień zwłoki liczonej odpowiednio od upływu terminów określonych w § 7 



lub § 8 ust. 3 i ust. 5, albo od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na 
usunięcie wad z tytułu rękojmi.  

c) Za odstąpienie od umowy z przyczyn zaleŜnych od Dostawcy – kary umowne  
w wysokości 5% wartości brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 
niniejszej umowy. 

3. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Dostawcy kary umownej w wysokości 5% 
wartości brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 w razie odstąpienia 
Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności za które odpowiada Zamawiający. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 
wysokości poniesionej szkody. 

5. Zobowiązania z tytułu kar umownych będą potrącane Wykonawcy z przysługującego 
wynagrodzenia. 

 

§ 10 
1. Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość niewybrania wszystkich pojemników 

określonych w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, przy czym minimalna ilość jaką 
Zamawiający zobowiązuje się wybrać stanowi 50% całego zamówienia. 

2. W przypadku określonym w pkt. 1 Dostawcy nie przysługuje prawo do dochodzenia: 
- naleŜności za niedostarczoną partię pojemników, 
- odszkodowania za tracone korzyści. 

 
§ 11 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy moŜe nastąpić za zgodą obu stron wyraŜoną na 
piśmie, pod rygorem niewaŜności. 

2. Zgodnie z art. 144 uPzp Zamawiający przewiduje moŜliwość zmiany postanowień umowy  
w stosunku do treści oferty gdy: 
a) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mających 

wpływ na realizację zamówienia; 
b) nastąpi zmiana stawki podatku VAT; 
c) nastąpi zmiana osób wymienionych w umowie; 
d) zaistnieją zdarzenia o charakterze siły wyŜszej niezaleŜnie od stron umowy, które 

uniemoŜliwiłyby terminowe wykonanie zamówienia. Strony zobowiązują się do 
ustalenia odpowiednio zmienionego terminu umowy. Za siłę wyŜszą uwaŜa się 
zdarzenie zewnętrzne, którego skutków nie da się przewidzieć, w szczególności siłą 
wyŜszą będzie działanie sił przyrody, jak huragan, powódź, zamieć lub zgon 
Wykonawcy. 

 
§ 12 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w przypadku  
nie uzyskania zamówienia na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  
na terenie miasta Włocławek. 
 

§ 13 
1. Zamawiający oświadcza, iŜ posiada wdroŜony Zintegrowany System Zarządzania 

Jakością  
i Środowiskiem oraz BHP zgodnie z wymogami norm PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 
14001 oraz OHSAS 18001. 

2. W związku z wdroŜonym zintegrowanym systemem zarządzania oraz zidentyfikowanymi 
zagroŜeniami, Wykonawca zobowiązany jest do: 
a) zapoznania się z udostępnionymi instrukcjami i procedurami, 
b) przestrzegania i stosowania się do poleceń personelu przedsiębiorstwa, 
c) bezwzględnego przestrzegania obowiązujących procedur bezpieczeństwa. 
oraz pisemnego potwierdzenia zapoznania się z niniejszą dokumentacją. 



§ 14 
Strony ustanawiają odpowiedzialnych w osobach: 

1. ze strony Zamawiającego: ………………………………………… 
2. ze strony Wykonawcy:  ………………………………………… 

 
§ 15 

Spory wynikłe na tle niniejszej umowy są rozstrzygane przez sąd cywilny właściwe ze 
względu na miejsce zawarcia umowy. 
 

§ 16 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

§ 17 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla kaŜdej ze 
stron. 
 
 
 
 
         ZAMAWIAJ ĄCY  DOSTAWCA  

 

 
 

………………………………        ..…………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Załącznik nr 1 do Umowy  
 
 

SPECYFIKACJA  
TECHNICZNA 

 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych pojemników wykonanych  
z tworzywa sztucznego przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych  
i biodegradowalnych, typu: 

a) pojemniki 120 l w ilości 1800 szt. 
b) pojemniki 120 l /bio/ w ilości 6000 szt. 
c) pojemniki 240 l w ilości 1400 szt. 
d) pojemniki 240 l /bio/ w ilości 500 szt. 

 
2. Dane techniczne pojemników:  

 

a. Parametry techniczne pojemników 120 l – 1800 szt. 

Lp. Elementy wyposaŜenia pojemnika 

1.  pojemnik na odpady stałe, z pokrywą, 
2.  rok produkcji 2013, pojemniki fabrycznie nowe, nieuŜywane, 

3.  
kolorystyka pojemnika - zielony kolor wg. palety kolorów RAL6011, 
kolor jednolity na całym pojemniku, 

4.  
pojemniki wyposaŜone w mechanizmy jezdne: 
2 sztuki cichobieŜnych kół Ø 200 mm (tarcza plastikowa i oponka gumowa) 
osadzone na zamkniętej stalowej pełnej osi, 

5.  
wykonane z tworzywa sztucznego polietylenu niskociśnieniowego wysokiej 
gęstości (PE-HD), 

6.  
pojemniki powinny charakteryzować się odpornością mechaniczną, 
odpornością na promienie UV oraz na niskie temperatury i chemikalia, 

7.  
na pokrywie pojemnika wytłoczenie NIE WRZUCAĆ GORĄCEGO 
POPIOŁU, 

8.  
zastosowanie barwników bez kadmu i ołowiu i innych pierwiastków 
szkodliwych dla środowiska, konieczność posiadania atestu Państwowego 
Zakładu Higieny, 

9.  przystosowane do mechanicznego opróŜniania przez śmieciarki bezpylne, 

10.  

posiadające listwę zabezpieczającą dno pojemnika przed ścieraniem, znajdującą 
się na obwodzie dna pojemnika, z trzech stron: przedniej i dwóch bocznych 
pojemnika. Parametry listwy:  
- wykonana z tworzywa sztucznego polietylenu niskociśnieniowego wysokiej 
gęstości (PE-HD) 
- wysokość min. 10 mm 
- szerokość min. 4 mm, 

11.  pojemność 120 litrów, 

12.  
wszystkie krawędzie pojemnika z którymi moŜe zetknąć się pracownik 
Zamawiającego a takŜe uŜytkownik pojemnika, muszą być zaokrąglone tak aby 
nie powodowały obraŜeń zgodnie z normą EN 840-6, 

13.  wykonane zgodnie z normą PN-EN 840, 

14.  na pojemniku wytłoczony: znak zgodności z normą EN-840, znak jakości RAL 
GZ 951/1 lub równowaŜny i znak CE. 

 
 
 



b. Parametry techniczne pojemników 120 l /bio/ – 6000 szt. 

Lp. Elementy wyposaŜenia pojemnika 

1.  pojemnik na odpady stałe, z pokrywą, 
2.  rok produkcji 2013, pojemniki fabrycznie nowe, nieuŜywane, 

3.  
kolorystyka pojemnika – brązowy, kolor wg. palety kolorów RAL8011, kolor 
jednolity na całym pojemniku, 

4.  
pojemniki wyposaŜone w mechanizmy jezdne: 
2 sztuki cichobieŜnych kół Ø 200 mm (tarcza plastikowa i oponka gumowa) 
osadzone na zamkniętej stalowej pełnej osi, 

5.  
wykonane z tworzywa sztucznego polietylenu niskociśnieniowego wysokiej 
gęstości (PE-HD), 

6.  
pojemniki powinny charakteryzować się odpornością mechaniczną, 
odpornością na promienie UV oraz na niskie temperatury i chemikalia, 

7.  
zastosowanie barwników bez kadmu i ołowiu i innych pierwiastków 
szkodliwych dla środowiska, konieczność posiadania atestu Państwowego 
Zakładu Higieny, 

8.  przystosowane do mechanicznego opróŜniania przez śmieciarki bezpylne, 

9.  

posiadające listwę zabezpieczającą dno pojemnika przed ścieraniem, znajdującą 
się na obwodzie dna pojemnika, z trzech stron: przedniej i dwóch bocznych 
pojemnika. Parametry listwy:  
- wykonana z tworzywa sztucznego polietylenu niskociśnieniowego wysokiej 
gęstości (PE-HD) 
- wysokość min. 10 mm 
- szerokość min. 4 mm, 

10.  wyposaŜony w otwory wentylacyjne dwa w dolnej i dwa w górnej części 
pojemnika o średnicy min. 40 mm i posiadające zabezpieczające sitka. 

11.  pojemność 120 litrów, 

12.  
wszystkie krawędzie pojemnika z którymi moŜe zetknąć się pracownik 
Zamawiającego a takŜe uŜytkownik pojemnika, muszą być zaokrąglone tak aby 
nie powodowały obraŜeń zgodnie z normą EN 840-6, 

13.  wykonane zgodnie z normą PN-EN 840, 

14.  na pojemniku wytłoczony: znak zgodności z normą EN-840, znak jakości RAL 
GZ 951/1 lub równowaŜny i znak CE. 

 

c. Parametry techniczne pojemników 240 l – 1400 szt. 

Lp. Elementy wyposaŜenia pojemników 

1.  pojemniki na odpady stałe, z pokrywą, 
2.  rok produkcji 2013, pojemniki fabrycznie nowe, nieuŜywane, 

3.  
kolorystyka pojemnika - zielony kolor wg. palety kolorów RAL6011,  
kolor jednolity na całym pojemniku, 

4.  
pojemniki wyposaŜone w mechanizmy jezdne: 
2 sztuki cichobieŜnych kół Ø 200 mm (tarcza plastikowa i oponka gumowa) 
osadzone na zamkniętej stalowej pełnej osi, 

5.  
wykonane z tworzywa sztucznego polietylenu niskociśnieniowego wysokiej 
gęstości (PE-HD), 

6.  
pojemniki powinny charakteryzować się odpornością mechaniczną, odpornością 
na promienie UV oraz na niskie temperatury i chemikalia, 

7.  na pokrywie pojemnika wytłoczenie NIE WRZUCAĆ GORĄCEGO POPIOŁU, 

8.  
zastosowanie barwników bez kadmu i ołowiu i innych pierwiastków 
szkodliwych dla środowiska, konieczność posiadania atestu Państwowego 
Zakładu Higieny, 

9.  przystosowane do mechanicznego opróŜniania przez śmieciarki bezpylne, 



10.  

posiadające listwę zabezpieczającą dno pojemnika przed ścieraniem, znajdującą 
się na obwodzie dna pojemnika, z trzech stron: przedniej i dwóch bocznych 
pojemnika. Parametry listwy:  
- wykonana z tworzywa sztucznego polietylenu niskociśnieniowego wysokiej 
gęstości (PE-HD) 
- wysokość min. 10 mm 
- szerokość min. 4 mm, 

11.  pojemność 240 litrów, 

12.  
wszystkie krawędzie pojemnika z którymi moŜe zetknąć się pracownik 
Zamawiającego a takŜe uŜytkownik pojemnika, muszą być zaokrąglone tak aby 
nie powodowały obraŜeń zgodnie z normą EN 840-6, 

13.  wykonane zgodnie z normą PN-EN 840, 

14.  na pojemniku wytłoczony: znak zgodności z normą EN-840, znak jakości RAL 
GZ 951/1 lub równowaŜny i znak CE. 

 

d. Parametry techniczne pojemników 240 l /bio/ – 500 szt. 

Lp. Elementy wyposaŜenia pojemników 

1.  pojemniki na odpady stałe, z pokrywą, 
2.  rok produkcji 2013, pojemniki fabrycznie nowe, nieuŜywane, 

3.  
kolorystyka pojemnika – brązowy, kolor wg. palety kolorów RAL8011, 
kolor jednolity na całym pojemniku, 

4.  
Pojemniki wyposaŜone w mechanizmy jezdne: 
2 sztuki cichobieŜnych kół Ø 200 mm (tarcza plastikowa i oponka gumowa) 
osadzone na zamkniętej stalowej pełnej osi, 

5.  
wykonane z tworzywa sztucznego polietylenu niskociśnieniowego wysokiej 
gęstości (PE-HD), 

6.  
pojemniki powinny charakteryzować się odpornością mechaniczną, 
odpornością na promienie UV oraz na niskie temperatury i chemikalia, 

7.  
zastosowanie barwników bez kadmu i ołowiu i innych pierwiastków 
szkodliwych dla środowiska, konieczność posiadania atestu Państwowego 
Zakładu Higieny, 

8.  przystosowane do mechanicznego opróŜniania przez śmieciarki bezpylne, 

9.  

posiadające listwę zabezpieczającą dno pojemnika przed ścieraniem, 
znajdującą się na obwodzie dna pojemnika, z trzech stron: przedniej i dwóch 
bocznych pojemnika. Parametry listwy:  
- wykonana z tworzywa sztucznego polietylenu niskociśnieniowego 
wysokiej gęstości (PE-HD) 
- wysokość min. 10 mm 
- szerokość min. 4 mm, 

10.  wyposaŜony w otwory wentylacyjne dwa w dolnej i dwa w górnej części 
pojemnika o średnicy min. 40 mm i posiadające zabezpieczające sitka, 

11.  pojemność 240 litrów, 

12.  
wszystkie krawędzie pojemnika z którymi moŜe zetknąć się pracownik 
Zamawiającego a takŜe uŜytkownik pojemnika, muszą być zaokrąglone tak 
aby nie powodowały obraŜeń zgodnie z normą EN 840-6, 

13.  wykonane zgodnie z normą PN-EN 840, 

14.  na pojemniku wytłoczony: znak zgodności z normą EN-840, znak jakości 
RAL GZ 951/1 lub równowaŜny i znak CE. 

 
               ZAMAWIAJĄCY:  DOSTAWCA:  
 
 
 
 ………………………………          …………………………… 



Załącznik Nr 2 do Umowy 
 

 

 

FORMULARZ CENOWY 

 
 

Lp. 
Rodzaj 

Pojemnika z tworzywa 
sztucznego 

Ilość  
szt.  

Cena 
jednostkowa 

Wartość  
Netto 
/3x4/ 

Podatek 
VAT 

………% 

Wartość 
brutto 
/5+6/ 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Pojemniki 120 l 1800     

2. Pojemniki 120 l bio 6000     

3. Pojemniki 240 l 1400     

4. Pojemniki 240 l bio 500     

5. RAZEM: - -    

 
 
 
 
 
 

   ZAMAWIAJ ĄCY        DOSTAWCA 
 

 
 

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

 
 



Załącznik Nr 3 do Umowy 
 

PROTOKÓŁ 
zdawczo - odbiorczy 

  
w  ramach realizacji umowy  

Nr ....................... z dnia ............................ 
 

W dniu .......................................... Firma .................................................................................... 
       
....................................................................................................................................................... 

/ nazwa i adres firmy/ 
 
dostarczyła do siedziby PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku pojemniki typu ..................... 

....................................................................................................................................................... 
/rodzaj pojemników/ 

 
Podczas odbioru stwierdzono: 

 
1. Ilość dostarczonych pojemników ................................. szt. 

2. Numery pojemników dostarczonych w danej partii: ............................................................. 

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

3. Stwierdzone braki ilościowe .................................................................................................. 

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

4. Stwierdzone usterki techniczne: ............................................................................................. 

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

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

 

Inne uwagi: ................................................................................................................................... 

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

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

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

 

     Strona przekazująca:        Strona przyjmująca: 
 
 
 
…................................................                ........................................................ 
 
 

 
 


