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ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ 

 

WZÓR UMOWY 

 

zawarta w dniu ……………………………………. w Środzie Wielkopolskiej pomiędzy: 

 

Spółką Lider Usług Komunalno – Samorządowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Środzie Wielkopolskiej, ul. Wiosny Ludów 3, 63-000 Środa Wielkopolska, zarejestrowaną w rejestrze 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe 

Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000095664, NIP: 

7860007442, REGON: 630965758, kapitał zakładowy spółki: 2.381.500,00 zł, 

reprezentowaną przez : 

Macieja Osucha – Prezesa Zarządu 

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

a 

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

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

zwanym dalej „Wykonawcą ”  

 

w rezultacie dokonania wyboru Wykonawcy na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego (LUKS/02/2020 – część nr 

……….) została zawarta umowa następującej treści: 

 

§ 1 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu fabrycznie nowe pojemniki 

wykonane z tworzywa sztucznego do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – część nr 

……….. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia podstawowego zawiera załącznik nr …….. do 

SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji zawiera załącznik 

nr ……… do SIWZ. 

3. Pojemniki muszą być odporne na działanie UV, warunki atmosferyczne i temperaturę, 

uszkodzenia mechaniczne a także działania chemikaliów. 

4. Pojemniki muszą być wykonane z zastosowaniem technologii wtrysku polietylenu 

niskociśnieniowego o wysokiej gęstości. 

5. Pojemniki muszą posiadać solidne ogumienie tj. pełne gumowe opony z metalową osią 

łączącą. 
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6. Części metalowe zainstalowane w pojemniki nie powinny ulegać korozji 

7. Pojemniki muszą być przystosowane do opróżniania przez śmieciarki i być wykonane 

zgodnie z normą PN-EN 840 lub normą równoważną: 

1) PN – EN 840 -1 lub norma równoważna: pojemniki dwukołowe o pojemności 

120 i 240 litrów 

2) PN – EN 840 -2 lub norma równoważna: pojemniki czterokołowe o pojemności 

1100 litrów 

8. Pojemniki muszą posiadać odpowiednią konstrukcję zaczepu (system tzw. „grzebieniowy”) 

umożliwiający opróżnienie ich przez specjalistyczne pojazdy za pośrednictwem chwytaków 

grzebieniowych. 

9. Pojemniki muszą być kompletne i spełniać funkcję do jakich zostały przeznaczone (tj. 

zbieranie i opróżnianie z odpadów). 

10. Pojemniki powinny posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny (PZH) lub dokument 

równoważny. 

11. Wszystkie pojemniki muszą posiadać oznaczenie w postaci napisu lub naklejki na 

przedniej ścianie pojemnika wg określonego wzoru : 

3) Niebieski pojemnik oznaczenie :  PAPIER i TEKTURA   

4) Żółty pojemnik oznaczenie : TWORZYWA SZTUCZNE I METALE 

5) Biały pojemnik oznaczenie : SZKŁO BEZBARWNE 

6) Zielony pojemnik oznaczenie : SZKŁO KOLOROWE 

7) Czarny pojemnik oznaczenie : ODPADY ZMIESZANE 

12. Wymiary i wymogi napisów na pojemnikach : 

8) Pojemniki 120 litrów : minimalna wysokość liter : 8cm  

9) Pojemniki 240 litrów : minimalna wysokość liter : 8 cm 

10) Pojemniki 1100 litrów : minimalna wysokość liter  : 12 cm 

11) Oznaczenie (w postaci napisu lub naklejki)  musi być napisane drukowanymi 

literami, umożliwiające czytelny i łatwy odczyt, musi być odporne na warunki 

atmosferyczne, promieniowanie UV oraz ścieranie 

12) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości liter z tolerancją 20%  

13. Oznaczenie w postaci naklejki powinno posiadać białe tło i czarne litery. Oznaczenie w 

postaci innego niż naklejka napisu powinno mieć litery w kolorze czarnym. 

14. Pojemniki muszą być wykonane w następujących kolorach wraz z dopasowaniem do 

napisów wg palety kolorów RAL 

13) Niebieski pojemnik z napisem : PAPIER i TEKTURA, całość w kolorze 

niebieskim o odcieniu RAL : 5015 lub 5012 lub 5005 lub 5007 
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14) Żółty pojemnik z napisem : TWORZYWA SZTUCZNE I METALE, całość w 

kolorze żółtym o odcieniu RAL : 1026 lub 1016 lub 1018 lub 1021 lub 1023 

15) Biały pojemnik z napisem : SZKŁO BEZBARWNE, całość w kolorze białym o 

odcieniu RAL : 9003 

16) Zielony pojemnik z napisem : SZKŁO KOLOROWE, całość w kolorze zielonym o 

odcieniu RAL : 6038 lub 6029 lub 6032 lub 6018 lub 6024 lub 6025 

17) Czarny pojemnik z napisem : ODPADY ZMIESZANE, całość w kolorze czarnym 

o odcieniu RAL : 9004 lub 9005 lub 9011 lub 9017 lub 7016. 

15. Wszystkie pojemniki powinny posiadać certyfikat jakości RAL lub dokument 

równoważny. 

16. Wszystkie pojemniki z zamówienia podstawowego muszą być dostarczone jednorazowo 

do budynku Zamawiającego zlokalizowanego w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Nad Strugą 

w terminie maksymalnie ………dni roboczych od podpisania umowy. Dostawa musi się odbyć 

od poniedziałku do piątku w godzinach 7-15. Dostawa i rozładunek pojemników po stronie 

Wykonawcy. 

17. Pojemniki objęte prawem opcji mogą być dostarczone albo do budynku Zamawiającego 

zlokalizowanego w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Nad Strugą lub do Wydziału 

Zamawiającego „Dział Wywozu Odpadów” zlokalizowanego w Środzie Wielkopolskiej przy 

ulicy Kilińskiego 22. Dostawa musi się odbyć od poniedziałku do piątku w godzinach 7-15. 

Dostawa i rozładunek pojemników po stronie Wykonawcy, w terminie maksymalnie ……..dni 

roboczych od momentu zgłoszenia zapotrzebowania Wykonawcy. 

18. Dostarczone pojemniki (zamówienie podstawowe) powinny mieć zamontowane klapy 

wsypowe. Zamawiający jednak dopuszcza montaż klap przez Wykonawcę lub osoby przez 

niego wskazane na swoim terenie tj. Środa Wielkopolska ulica Nad Strugą (zamówienie 

podstawowe ). 

19. Dostarczone pojemniki ( zamówienie prawo opcji) nie muszą mieć zamontowanych klap 

wsypowych. 

20. Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego o dostarczeniu pojemników 

minimum 2 dni robocze przed terminem ich dostarczenia poprzez kontakt telefoniczny:                  

664-787-136 ( Błażej Zgoliński ) lub 608-623-738 ( Maciej Osuch ). 

21. Minimalny okres gwarancji na wszystkie dostarczone pojemniki to 24 miesiące od 

momentu dostarczenia ich Zamawiającemu. Dostawa pojemników musi być potwierdzona 

protokołem zdawczo – odbiorczym. 

 

§ 2 
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1. Zamawiający korzystając z prawa opcji określonego w art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych określił zamówienie podstawowe w załączniku nr …… 

do SIWZ, jednocześnie wskazuje, korzystając z prawa opcji, zamówienie objęte prawem opcji 

w załączniku nr ………. do SIWZ.  

2. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawca będzie 

zobowiązany do dokonania dostaw pojemników objętych prawem opcji, w wielkości 

wskazanej przez Zamawiającego. 

3. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, 

gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta. Realizacja zamówienia objętego opcją jest 

wyłącznie uprawnieniem Zamawiającego. 

 

§ 3 

1. Wykonawca wykona przedmiot niniejszej umowy w terminie wskazanym w § 6 niniejszej 

Umowy, na własny koszt i ryzyko.  

2. Zakres zobowiązania Wykonawcy jest tożsamy z ofertą złożoną w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego i warunkami tego postępowania. Wykonawca oświadcza, że oferta 

przez niego złożona obejmuje pełny zakres przedmiotu umowy uwzględniony w SIWZ.   

3. Wykonawca w czasie wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy oraz poza 

tym czasem będzie unikał prowadzenia jakichkolwiek działań mających negatywny wpływ na 

interesy lub dobre imię Zamawiającego.  

4. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za jakiekolwiek  szkody powstałe w czasie 

trwania niniejszej umowy (w tym niemajątkowe), o ile nie powstały one z winy umyślnej  

Zamawiającego.  

5. Zamawiający jest w szczególności zobowiązany do:  

1) współpracy z Wykonawcą w taki sposób, aby przedmiot umowy był wykonany w 

umówionym czasie,  

2) terminowej wypłaty Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu 

umowy, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.  

 

§ 4 

1. Rozliczenia między stronami będą dokonywane na podstawie faktury VAT wystawionej 

przez Wykonawcę. 

2. Podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT będzie protokół zdawczo-

odbiorczy o którym mowa w § 1 ust. 21. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury VAT w terminie 14 dni od dnia jej 

otrzymania, na numer rachunku bankowego Wykonawcy………………………………............................. 
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4. Nieterminowe regulowanie faktur spowoduje naliczenie odsetek ustawowych za opóźnienie 

w transakcjach handlowych przez Wykonawcę. 

 

§ 5 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy objętego zamówieniem podstawowym Strony ustalają 

wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ……………. złotych (słownie złotych: ……………….. ) 

brutto. Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT, w kwocie …………………….. złotych. 

2. Za wykonanie przedmiotu Umowy objętego prawem opcji Strony ustalają maksymalne 

wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ……………. złotych (słownie złotych: ……………….. ) 

brutto. Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT, w kwocie …………………….. złotych. 

3. Strony ustalają następujące ceny jednostkowe pojemników (dotyczy zarówno zamówienia 

podstawowego jak i zamówienia objętego prawem opcji): 

1) 120l ………………. zł netto, ……………………zł brutto. 

2) 240l………………. zł netto, ……………………zł brutto. 

3) 1100l………………. zł netto, ……………………zł brutto. 
 

4. Zaoferowane ceny zawierają wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia w tym 

dostawy do Zamawiającego. 

 

§ 6 

1. Termin dostawy zamówienia podstawowego: …………… dni roboczych od dnia podpisania 

umowy. 

2. Termin dostawy zamówienia objętego prawem opcji………. dni roboczych od momentu 

zgłoszenia zapotrzebowania Wykonawcy. 

3. Termin realizacji umowy: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2020 r.  

 

 

§ 7 

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy: 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną: 

a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za opóźnienie w wykonaniu 

przedmiotu umowy w wysokości  0,1 %  ceny  umowy brutto o której mowa w § 5 ust. 1 

za każdy dzień opóźnienia.  

b) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za opóźnienie w usunięciu wad w 

okresie gwarancji w wysokości  0,1 %  ceny  umowy brutto o której mowa w § 5 ust. 1 za 

każdy dzień opóźnienia.   
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c) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za niespełnienie przez pojemniki 

wymagań o których mowa w § 1 w wysokości 2 % ceny umowy brutto o której mowa w 5 

ust. 1 za każdy taki przypadek. 

d) Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zapłaci on 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % ceny umowy brutto o której mowa w § 

5 ust. 1.  

1. Jeżeli kara umowna nie pokrywa szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych wg Kodeksu Cywilnego. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie 10 dni od daty wystąpienia 

przez Zamawiającego z żądaniem zapłacenia kary. W razie opóźnienia w zapłacie Zamawiający 

może potrącić należną mu karę z dowolnej należności przysługującej Wykonawcy względem 

Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę. 

 

§ 8 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić tylko za zgodą obu Stron w 

formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział 

możliwość dokonania takiej zmiany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz 

określił warunki takiej zmiany: 

3. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje 

zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie: 

1) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy lub 

Zamawiającego bez zmian samego Wykonawcy lub Zamawiającego (np. zmiana siedziby, 

adresu, nazwy),  

2) dopuszczalna jest zmiana numeru rachunku bankowego wykonawcy, podanego w 

umowie, w przypadku zmiany rachunku bankowego wykonawcy, na który następować ma 

zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia, 

3) dopuszczalne są zmiany postanowień umowy, które wynikają ze zmiany obowiązujących 

przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie postanowień umowy do nowego stanu 

prawnego, 

4) dopuszczalna jest zmiana personelu wskazanego w umowie, w przypadku gdy wystąpiła 

konieczność zmiany personelu wykonawcy, zamawiającego oraz numerów kontaktowych 

wymienionych w umowie,  

5) dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany powszechnie 

obowiązujących przepisów w zakresie wysokości stawki podatku od towarów i usług na 

przedmiot świadczenia,  
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6) dopuszczalna jest zmiana sposobu, w tym częstotliwości wykonania przedmiotu 

zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia tej zmiany w przypadku wprowadzenia 

zmian w stosunku do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia w zakresie wykonania 

dostaw w sytuacji konieczności usprawnienia procesu realizacji przedmiotu umowy, 

7) dopuszczalna jest zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia spowodowana 

przedłużającą się procedurą przetargową, jeżeli z powodu przedłużającej się procedury 

przetargowej nie jest możliwa realizacja zamówienia w pierwotnym terminie.  

§ 9 

1. Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość przedmiotu zamówienia.  

2. Okres gwarancji wynosi: …………… miesięcy od dnia podpisania przez obie Strony protokołu 

zdawczo – odbiorczego.  

3. W okresie obowiązywania gwarancji wady będą zgłaszane Wykonawcy pocztą elektroniczną 

na adres e-mail: ………………….. lub telefonicznie na numer ………………, bądź pisemnie na adres 

Wykonawcy wskazany w komparycji Umowy. Zgłoszenia dokonane telefoniczne będą 

potwierdzone niezwłocznie drogą elektroniczną stosownie do zdania pierwszego niniejszego 

ustępu. O zmianie danych wskazanych w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu Wykonawca 

zobowiązuje się zawiadomić Zamawiającego z wyprzedzeniem wynoszącym co najmniej 3 dni.  

Zmiana danych wskazanych w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu nie stanowi zmiany 

Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do przyjmowania zgłoszeń w dni robocze w godzinach 8:00 - 

15:00.  

5. Wady zgłoszone Wykonawcy w okresie gwarancji będą usuwane w terminie nie dłuższym niż 

14 dni od momentu zgłoszenia wady.   

6. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności ze względów technologicznych, Zamawiający, 

na wniosek Wykonawcy, może wyrazić w formie pisemnej zgodę na przedłużenie okresu 

usunięcia wady.  

7. Jakakolwiek usterka lub awaria, która nastąpi w okresie gwarancji będzie usunięta przez 

Wykonawcę bezpłatnie, łącznie z dojazdem serwisu, transportem przedmiotu zamówienia do 

serwisu, kosztami części i robocizny.  

8. Na czas naprawy, liczony od dnia zgłoszenia usterki do dnia podpisania przez Zamawiającego 

protokołu odbioru naprawionego przedmiotu zamówienia, upływ okresu gwarancji określonej 

w ust. 2, ulega zawieszeniu.  

9. Wykonawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu gwarancji jeżeli wykaże, że wady 

powstały z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności z powodu 

niezgodnego z przeznaczeniem używania rzeczy, niewłaściwej obsługi.  
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10. W razie zniszczenia lub zgubienia dokumentu gwarancyjnego Zamawiający nie traci 

uprawnień z tytułu gwarancji, jeżeli wykaże za pomocą innego dowodu, w szczególności – 

niniejszej umowy, istnienie zobowiązania z tytułu gwarancji.  

11. Postanowienia powyższe nie uchybiają uprawnieniom Zamawiającego z tytułu rękojmi za 

wady rzeczy, określonym w Kodeksie Cywilnym. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.  

12. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wady w terminie określonym w ust. 5, 

Zamawiający ma prawo podjąć niezbędne działania naprawcze na ryzyko i koszt Wykonawcy, 

bez wcześniejszego wezwania Wykonawcy, co nie narusza innych praw i zobowiązań Stron 

określonych w Umowie. Poprzez działania naprawcze, o których mowa powyżej, Strony 

rozumieją ewentualne zlecenie usunięcia danej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko 

Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczego. Zamawiający ma prawo potrącenia 

kosztów wykonawstwa zastępczego w zakresie prawnie dopuszczalnym z kwot należnych 

Wykonawcy.   

13. Zastrzega się, iż wybór podstawy prawnej dochodzenia usunięcia wad przedmiotu Umowy 

należy do Zamawiającego i pozostaje wiążący dla Wykonawcy.  

 

 

§ 10 

1. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 

2. Integralną częścią umowy są podpisane przez strony załączniki. 

3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 

4. Załącznikami do niniejszej umowy są: 

1) Szczegółowy opis ilości pojemników – zamówienie podstawowe załącznik nr …….. do 

SIWZ, zamówienie objęte prawem opcji załącznik nr ………. do SIWZ. 

2) specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 

3) oferta Wykonawcy. 

5. Załączniki wymienione w ust. 4 stanowią integralną część umowy. 

6. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

___________________ ___________________ 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 

 


