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PN/9/2020 

ZAŁĄCZNIK NR 5 

UMOWA  NR …../2020 

zawarta w dniu  ……………… r.  w Katowicach pomiędzy: 

 

Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością   

z siedzibą w Katowicach ( adres: ul. Obroki nr 140, 40-833 Katowice), wpisanym przez Sąd Rejonowy 

Katowice-Wschód  w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru 

Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000107532, kapitał zakładowy: 56 780 600,-zł,  reprezentowanym 

przez:  
 

1. Prezesa Zarządu -  Andrzeja Malarę                                 

2. Wiceprezes Zarządu -  Roberta Potuchę          

                   

     zwanym dalej „Zamawiającym” 

-a- 

 

       ...................................................... z siedzibą w ........................ wpisanym przez Sąd Rejonowy 

................................ Wydział ...................Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru 
Przedsiębiorców pod numerem KRS..................... /wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej na podstawie wniosku o nr ......................................... , reprezentowanym 

przez: 

       1. .............................      - ................................................... 

       2. …………………………….  -   ……………………………………………… 

       zwanym dalej „Wykonawcą” 

 

Umowa niniejsza została zawarta w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 1843) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 

szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 221 000 euro. 

 

§  1 

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa worków na odpady komunalne segregowane do 

siedziby MPGK Sp. z .o.o. w Katowicach przy ul. Obroki 140, zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia (ZAŁĄCZNIK NR 4/4.1 do SIWZ) oraz złożoną ofertą Wykonawcy z 

dnia………………………………… 

 

2. Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy i charakteryzuje się 
parametrami technicznymi zgodnymi ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, o którym 
mowa w ust.1 . 
 

 
3. SIWZ, opis przedmiotu zamówienia (Załączniki nr 4/4.1  do SIWZ) oraz oferta Wykonawcy, o 

których mowa w ust.1 stanowią integralną część niniejszej umowy. 
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§  2 

 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, od dnia podpisania umowy do dnia 30.06.2021 r.  

2. Strony ustalają następujący termin wykonania przedmiotu umowy: sukcesywne dostawy worków 

realizowane na podstawie pisemnego Zamówienia dostarczonego Wykonawcy z 21 dniowym 

wyprzedzeniem. Termin dostawy liczony będzie od daty doręczenia zamówienia. 

3. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy na teren bazy MPGK Sp. z o.o. w Katowicach przy  
ul. Obroki 140 na swój koszt. 

4. Wykonawca zobowiązuje się potwierdzić termin dostawy na piśmie, z 3-dniowym wyprzedzeniem. 
5. Dostawa będzie realizowana w godzinach od 6:00 do 13:00 w dni robocze. 

 
 

§  3 

 

1. Cenę ustalono w oparciu o przedłożoną ofertę: 

 Z
A

D
A

N
IE

 Przedmiot zamówienia 

surowiec  

Grubość  

cena 
jednostkowa 1 

szt./zł netto 
Ilość szt. 

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA 

worki 
transparentne  
z nadrukiem 
 na odpady: 

pojemn. 
worka w 
litrach 

jednostka: 
mm 

NETTO      VAT BRUTTO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nr … 

         

            

         

 

WARTOŚĆ CAŁEGO ZAMÓWIENIA 

NETTO     ……….         zł  (słownie:…………………………………………….) 

VAT  …. %  tj. ………………………… zł  (słownie:………….………………..) 

BRUTTO: ………….. (słownie: …………………………    …………………….)  

 

2. Powyższe ceny netto obowiązywać będą przez cały okres trwania umowy. Stawka podatku od 

towarów i usług (VAT) naliczana będzie zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu dostawy 

worków. 

 

§  4 

 

1. Wykonawca w terminie 7 dni od daty odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego wystawi 

oddzielną fakturę VAT dla każdej częściowej dostawy, potwierdzonej załączonym dokumentem „Wz” 

podpisanym przez upoważnionego do odbioru z ramienia Zamawiającego przedstawiciela. 

2. Zapłata dokonana będzie na podstawie faktury dostarczonej wraz z dokumentami potwierdzającymi 

wykonanie dostawy, przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT w terminie 21 dni 

od daty jej otrzymania  
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3. Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swemu bankowi przelać na 

wskazany rachunek bankowy określoną kwotę.  

4. Zamawiający oświadcza, że jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT). 

Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT). 

5. Wykonawca  oświadcza, że rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze zgodnie  z ust. 2 : 

a) będzie rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, jak 
również  
b) rachunkiem znajdującym  się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od  1 września 
2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od 
towarów i usług (tzw. biała lista podatników).  

6. W przypadku gdy rachunek bankowy  Wykonawcy  nie spełnia warunków określonych w ust. 10 
powyżej, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w niniejszej umowie powstałe 
wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z 
zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty 
Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek 
odsetek, jak również innych rekompensat / odszkodowań/roszczeń z tytułu dokonania 
nieterminowej płatności.  

7. Wierzytelności związane z realizacją niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem Cesji. 
 

§ 5 

1. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą jest: 

 Pan(i) ……………………………… tel. ……………………………… fax. ……………………… 

2. Nadzór nad realizacją umowy ze strony Wykonawcy sprawował(a) będzie: 

 Pan(i) ……………………………… tel. ……………………………… fax. ……………………… 

 

§  6 

1. Wykonawca udziela na dostarczone worki pełnej 24-miesięcznej gwarancji i rękojmi. Okres gwarancji 
i rękojmi liczy się od daty bezusterkowego protokolarnego odbioru przez Zamawiającego przedmiotu 
zamówienia. 

2. Reklamacje będą załatwiane w terminie 48 godzin od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego 
faksem lub e-mailem na wskazany przez Wykonawcę adres : ……………………………………….. 
 

§  7 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za: 
        a/ nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, 

o którym mowa w § 3 za każdy dzień opóźnienia w realizacji zamówienia, 
       b/ nieterminowa realizacja reklamacji w okresie gwarancyjnym, zgodnie z § 6 umowy w wysokości 

0,5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §3 za każdy dzień opóźnienia. 
       c/ odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w § 3 . 
2. W razie nie usunięcia wad lub nie dokonania wymiany wadliwych worków w przypadku, o którym 

mowa w ust. 1 lit. b/ przez Wykonawcę w uzgodnionym terminie, zamawiający po uprzednim 
zawiadomieniu może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej lub zakupić worki zgodne z SIWZ na koszt i 

ryzyko Wykonawcy bez potrzeby uzyskania upoważnienia sądowego.  
3. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy oraz z ustanowionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od 

Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3. 
5. Jeśli szkoda przekroczy kwotę kary umownej, o której mowa w ust 1, Zamawiający może dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego na podstawie przepisów kodeksu cywilnego. 
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6. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym 

w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę obowiązków wynikających z zakresu 

przedmiotowego niniejszej umowy w terminie do 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o fakcie 

naruszenia. 

7. Przez rażące naruszenie obowiązków rozumie się m.in. opóźnienie w realizacji dostaw przekraczające 

7 dni kalendarzowych. 

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, 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. 

9. Zamawiający w razie opóźnienia w zapłacie faktury VAT zapłaci Wykonawcy ustawowe odsetki za 

każdy dzień opóźnienia. 

10. Przelew wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy dla swojej ważności wymaga pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

§8 

1. Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy  Wykonawca 
wniósł przed podpisaniem umowy zabezpieczenie w wysokości 5 % wartości przedmiotu umowy 
brutto, o której mowa w § 3 tj. kwotę ……………….. zł. Zabezpieczenie wniesione zostało w formie 
…………………………………. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, wniesione w jednej z form określonych ustawie Pzp art 
148 ust.1 musi obowiązywać przez cały okres obowiązywania umowy oraz okres obowiązywania 
udzielonej przez Wykonawcę rękojmi oraz musi zawierać zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia 
kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż 
Wykonawca, którego ofertę wybrano nie wykonał lub nienależycie wykonał umowę lub nie usunął, lub 
usunął niewłaściwe wady przedmiotu umowy”. Gwarancja nie może zawierać jakichkolwiek 
postanowień uzależniających jej realizację od spełnienia przez Zamawiającego dodatkowych 
warunków.  

3. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia lub nieusunięcia wad przedmiotu zamówienia, 
zabezpieczenie staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową 
wykonania zamówienia i do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy. 

4. W przypadku należytego wykonania przedmiotu zamówienia – 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone 
lub zwolnione w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym całego przedmiotu umowy potwierdzającym jego 
należyte wykonanie. Pozostała część tj. 30% zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni 
po upływie okresu udzielonej rękojmi  liczonej od daty odbioru końcowego całego przedmiotu umowy. 

5. W sytuacji, gdy wskutek nieprzewidzianych okoliczności, wystąpi konieczność przedłużenia terminu 
realizacji zamówienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca 
przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest 
do  przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo 
jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do 
umowy. 

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może za zgodą Zamawiającego dokonać zmiany formy 
zabezpieczenia na  jedną lub kilka form, o których mowa w ustawie Pzp art 148 ust. 1. Zmiana formy 
zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego 
wysokości. 

 
§  9 

Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywanej umowy rozstrzygane będą przez właściwy sąd dla 

siedziby Zamawiającego. 
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§  10 

1. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie strony. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa. 

 

§  11 

Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. Zmiana umowy może nastąpić jedynie w przypadkach opisanych w art.144 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

§  12 

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

 
 
 
Załączniki: 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
Oferta Wykonawcy 
 
 

              ZAMAWIAJĄCY  :                        WYKONAWCA : 


