
 
 

Załącznik Nr 1 do IWZ 
- dostawa worków  

 
Projektowane postanowienia umowy 

 
UMOWA NR …/ZUK/2022 

 
zawarta w dniu ………2022r. w Kurowie pomiędzy: 
Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o., mającą siedzibę w Kurowie przy ul. Bartosza 
Głowackiego 43, kod pocztowy 24-170 Kurów, zwaną dalej w treści umowy 
„Zamawiającym”, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Lublin- Wschód w Lublinie  
z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod  
Nr 0000500543, NIP 7162814972, REGON 061641562, reprezentowaną przez: 
Pan Tomasz Siwiec- Prezes Zarządu 
 
a …………………, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą 
……………………………………z siedzibą w …………… przy ……………, wpisaną do 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP …………….., 
REGON ……………/ ………………. mającą siedzibę w …….przy ul……….., kod 
pocztowy …….. zarejestrowaną w Sądzie ………… Krajowego Rejestru Sądowego 
pod  
Nr ……., NIP …………., REGON ……………., reprezentowaną przez: 
………………..- ………………….  
zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez: 
…………………- ………………………. 
łącznie zwanymi - „Stronami Umowy”,  
w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na stronie nabywcy 
Zamawiającego pod adresem: www.platformazakupowa.pl/pn/zuk_kurow, na 
podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. 2021, poz. 1129 ze zm.), została zawarta umowa następującej 
treści (zwana w dalszej części „Umową”):  

§1 
Przedmiot umowy 

1. Zgodnie z przedstawioną ofertą z dnia ….. 2022r. Zamawiający zleca,  
a Wykonawca przyjmuje do realizacji sukcesywną dostawę (dostawy częściowe) 
worków z LDPE do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych: 

 
a)  zamówienie podstawowe (gwarantowane) w n/w kolorach i parametrach, 
w łącznej ilości 60 000 szt.:  
Worek na papier w kolorze niebieskim: o pojemność 120 l i grubości folii- 0,06 mm,  
z nadrukiem „PAPIER” oraz nadruk wg wzoru, stanowiącym załącznik Nr 1 do OPZ. 
Szacunkowa ilość: 7 000 szt.  

 
Worek na tworzywa sztuczne w kolorze żółtym: o pojemność 120 l i grubości folii- 
0,06 mm, z nadrukiem „TWORZYWA SZTUCZNE” oraz nadruk wg wzoru, 
stanowiącym załącznik Nr 1 do OPZ. 
Szacunkowa ilość: 30 000 szt.  

  
Worek na szkło w kolorze zielonym :o pojemności 120 l i grubości folii- 0,06 mm,  
z nadrukiem „SZKŁO” oraz nadruk wg wzoru, stanowiącym załącznik Nr 1 do OPZ. 
Szacunkowa ilość: 8 000 szt.  
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Worek na bioodpady w kolorze brązowym: o pojemności 120 l i grubości folii- 0,06 
mm, z nadrukiem „BIO” oraz nadruk wg wzoru, stanowiącym załącznik Nr 1 do OPZ. 
Szacunkowa ilość: 5 000 szt.  

 
 

Worek na popiół w kolorze szarym: o pojemności 120 l i grubości folii- 0,06 mm,  
z nadrukiem „POPIÓŁ” oraz nadruk wg wzoru, stanowiącym załącznik Nr 1 do OPZ. 
Szacunkowa ilość: 10 000 szt.  
 
b) Zamawiający w ramach prawa opcji przewiduje dostawę dodatkowo  

10 000 szt. worków (łączna ilość dla wszystkich kolorów worków), za 
zastrzeżeniem, że z prawa opcji może skorzystać w całości, części lub nie 
skorzystać z niego wcale, a Wykonawca nie będzie miał żadnych roszczeń w 
stosunku do Zamawiającego.  

2. Wykonanie dostawy- dostawa częściowa w ilości min. 5 000 szt. następować 
będzie w ciągu 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia w formie elektronicznej 
lub telefonicznej przez Zamawiającego na adres Wykonawcy:………….………. lub 
pod numer telefonu Wykonawcy…… 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość akceptacji jakości worków dla każdej z 
dostaw. W przypadku braku akceptacji jakości (reklamacja jakości) Zamawiający 
powiadomi Wykonawcę na adres mailowy: ……………………… informując o 
przyczynie braku akceptacji jakości. Wykonawca jest zobowiązany do ponownej 
realizacji usługi w zareklamowanej ilości i asortymentach najpóźniej w 3- cim dniu 
roboczym po zgłoszeniu Zamawiającego.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z 

przeprowadzonym zapytaniem ofertowym, oraz wynikiem postępowania z dnia 

…... Integralną częścią umowy jest oferta złożona przez Wykonawcę z dnia 

…..2022r.  

5. Wykonawca dostarczy worki do siedziby Zamawiającego na adres: Zakład Usług 
Komunalnych Sp. z o.o., 24-170 Kurów ul. Bartosza Głowackiego 43,  
w dniach roboczych w godzinach 8:00- 14:00, na własny koszt. 

6. Dostarczony przedmiot umowy musi być wolny od wad fizycznych. W przypadku 
stwierdzenia wad w przedmiocie zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do 
wymiany na wolny od wad w terminie ustalonym z Zamawiającym. 

7. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom, 
normom, zawartych w obowiązujących w tym zakresie przepisach.  

§2 
Termin realizacji umowy 

Umowa została zawarta na czas określony, tj. od daty zawarcia umowy do 
31.12.2022r.- dotyczy zamówienia podstawowego i w ramach prawa opcji. 

§3 
Wynagrodzenie 

1.  Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy przysługuje wynagrodzenie 
łączne: 
a)  netto …….. zł (słownie: ……./100 złotych) i brutto …….. zł (słownie: 

…………/100 złotych), VAT w wysokości …….. zł (słownie: ……….. /100 
złotych), zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ……….., co stanowi iloczyn ceny 
jednotkowej netto …. zł i brutto …… zł oraz łącznej ilości- …..- w ramach 
zamówienia podstawowego. 

b)  netto …….. zł (słownie: ……./100 złotych) i brutto …….. zł (słownie: 
…………/100 złotych), VAT w wysokości …….. zł (słownie: ……….. /100 
złotych), zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ……….., co stanowi iloczyn ceny 
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jednotkowej netto …. zł i brutto …… zł oraz łącznej ilości- …..- w ramach 
prawa opcji. 

2.  Ustalona cena jednostkowa zamówienia podstawowego i w zakresie prawa opcji 
jest niezmienna do końca realizacji przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem  
§ 8 ust. 1 niniejszej umowy. Cena jednostkowa w zakresie prawa opcji jest 
tożsama z ceną jednostkową w ramach zamówienia podstawowego. 

3. Kwota, o której mowa w pkt. 1 i 2 niniejszego paragrafu zawiera wszelkie koszty 
niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest* zarejestrowany jako czynny podatnik 
podatku od towarów i usług (VAT).  

5. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany na 

fakturze, która będzie wystawiona w jego imieniu, jest rachunkiem dla którego 

zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. 

U. 2020 poz. 1896 t.j) prowadzony jest rachunek VAT i jest on wskazany w 

zgłoszeniu identyfikacyjnym lub aktualizacyjnym i potwierdzony przy 

wykorzystaniu STIR, zgodnie z art. 96b ust. 3 pkt 13 ustawy o VAT. 

6. W przypadku wskazania przez Wykonawcę na fakturze rachunku bankowego 

nieujawnionego w wykazie podatników VAT, Zamawiający uprawniony będzie do 

dokonania zapłaty na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w wykazie 

podatników VAT, a w razie braku rachunku Wykonawcy ujawnionego w wykazie, 

do wstrzymania się z zapłatą do czasu wskazania przez Wykonawcę, dla potrzeb 

płatności, rachunku bankowego ujawnionego w wykazie podatników VAT.  

7. Wykonawca oświadcza, że z tytułu transakcji będących przedmiotem umowy 

wykona prawidłowo zobowiązania podatkowe, w szczególności prawidłowo określi 

stawki podatku od towarów i usług oraz wpłaci na rachunek urzędu skarbowego 

kwotę podatku od towarów i usług przypadającą na te transakcje. W przypadku 

uznania przez administrację podatkową, że z tytułu przedmiotowych transakcji 

Wykonawca nie wykonał prawidłowo zobowiązań podatkowych, a także 

Zamawiający nie wykonał prawidłowo zobowiązań podatkowych leżących po 

stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do poniesienia obciążeń 

nałożonych na Zamawiającego przez administrację podatkową.  

8. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest dokument odbioru zamówienia. 
9. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć fakturę w terminie do 5 dni od dnia 

dokonania odbioru zamówienia, bądź łącznie z dostarczonym zamówieniem. 
10. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego 

płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 
11. Zamawiający oświadcza, że wyraża zgodę na wystawianie wysyłanie  

i udostępnianie faktur, korekt oraz duplikatów faktur w formie elektronicznej. 
Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania, przesyłania i udostępniania faktury 
w formie elektronicznej w sposób gwarantujący autentyczność ich pochodzenia, 
czytelność oraz integralność ich treści utworzone w formacie elektronicznym „pdf”. 

12. Faktury przesyłane drogą elektroniczną będą wysyłane z adresu Wykonawcy na 
adres Zamawiającego: aszymanska@zuk-kurow.pl. 

13. Zamawiający obowiązany jest do utrzymania aktywnego adresu e-mail.  
14. W przypadku zmiany adresu poczty elektronicznej, na który wysyłane są faktury 

elektroniczne, Zamawiający jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania o 

tym Wykonawcy drogą elektroniczną lub listową.  

15. W przypadku przeszkód o charakterze technicznym lub formalnym 
uniemożliwiających wystawianie, wysyłanie i udostępnianie faktur w formie 
elektronicznej, Wykonawca jest uprawniony do wystawiania, wysyłania  
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i udostępniania dokumentów w wersji papierowej na adres siedziby 
Zamawiającego. 

16. Za datę otrzymania faktury elektronicznej, w formacie PDF, uznaje się datę 
odnotowanego wpływu faktury, w formacie PDF, do skrzynki odbiorczej wskazanej  
w ust. 12 niniejszego paragrafu. 

17. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT)  
nr NIP 716-28-14-972. Zapłata wynagrodzenia odbędzie się na podstawie faktury 
na rachunek bankowy Wykonawcy Nr ……………………………………………., 
przy czym Wykonawca wskaże na fakturze pełny adres Zamawiającego, tj: Zakład 
Usług Komunalnych Sp. z o.o., 24-170 Kurów ul. Bartosza Głowackiego 43. Za 
dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

18. Należność za wykonanie przedmiotu umowy zostanie zrealizowana w terminie do 
7 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT za dokonaną dostawę 
częściową. Faktura będzie wystawiona przez Wykonawcę w złotych polskich. 

§4 
Osoby do kontaktu 

1. Osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego za nadzór nad realizacją umowy 
jest Pan Piotr Kobus tel.: 696 429 116. 

2. Osobą odpowiedzialną ze strony Wykonawcy za nadzór nad realizacją umowy jest 
………, tel. ……. 

§5 
Kary umowne 

1. W razie niewykonania umowy dostawy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
w wysokości 500,00 zł. 

2. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy (dotyczy 
również reklamacji jakości) w terminie, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 
wysokości 30,00 zł za każdy dzień zwłoki w dostawie przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącania kar umownych  
z przysługującego wynagrodzenia, w miesiącu w którym kara została naliczona. 

§6 
Rozwiązanie umowy, odstąpienie, wypowiedzenie umowy 

1. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym albo 
odstąpić od umowy w całości lub części (odstąpienie umowne lub ustawowe) 
żądając zapłaty kary umownej w wysokości określonej w § 5 ust. 1 umowy, jeżeli 
Wykonawca: 
a)  pomimo wezwania nie dochowuje terminów umownych, 
b)  bezzasadnie odmówił naruszenia zgłoszonej przed Zamawiającego potrzeby 

wymiany dostarczonego przedmiotu zamówienia na wolny od wad. 
2. Zamawiający może również odstąpić od umowy w przypadku gdy wykonanie 

zamówienia nie leży w interesie publicznym. 
3. Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszej umowy  

z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec 
miesiąca kalendarzowego. 

4. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia okoliczności 
wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

5. Odstąpienie od umowy, wypowiedzenie albo rozwiązanie ze skutkiem 
natychmiastowym wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§7 
Przetwarzanie danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „Rozporządzenie”, informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kurowie 
24-170 Kurów 
ul. Bartosza Głowackiego 43 

2.  W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może się Pani/Pan 
kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: 
inspektor@cbi24.pl  

3.  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem 
prowadzonym z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.). 

4.  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 4 pełnych lat 
kalendarzowych, licząc od 1 stycznia roku następnego po roku, w którym nastąpiło 
zakończenie sprawy (5 lat) na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 
archiwów zakładowych. 

5.  Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. 
Rozporządzenia w związku z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.).  

6.  Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia 
administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je 
wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub 
prawo państwa członkowskiego. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane 
podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych 
osobowych - dostawcy usług poczty mailowej, strony BIP, dostawcy usług 
informatycznych w zakresie programów księgowo- ewidencyjnych.   

7.   Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio 
Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych związanym z udziałem 
w postępowaniu; konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udziału w 
postępowaniu.  

8.  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, 
ograniczenia przetwarzania,  
- w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów 
Rozporządzenia służy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

9.  Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje: 
-  w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia 

danych osobowych; 
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 

Rozporządzenia; 
-  na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania 

danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia.  

10.  W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 
Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator 
może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji 
mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub 
daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
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11.  Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 
uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie 
może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy. 

12.  Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie 
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania. 

13.  Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy 
wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, spowoduje 
ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i 
załącznikach do protokołu, Administrator nie udostępnia tych danych zawartych w 
protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których 
mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia. 

14.  W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 
Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator 
może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji 
mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

15.  Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 
uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może naruszać 
integralności protokołu oraz jego załączników. 

16.  Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych 
osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na 
zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 
Rozporządzenia. 

§8 
Postanowienia końcowe 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian ceny jednostkowej 

przedmiotu zamówienia w przypadku: 

a) zmiany stawki od podatku od towarów i usług VAT; 
b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki 

godzinowej, które uregulowane zostały w Ustawie o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę, 

c) uregulowania dotyczące zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 
ubezpieczeniu zdrowotnemu, 

d) możliwości waloryzacji wynagrodzenia ze względu na zmianę zasad 
gromadzenia i wysokości wkładów na pracownicze plany kapitałowe. 

2. Wszelkie zmiany wprowadzone do niniejszej umowy wymagają, pod rygorem 

nieważności, formy pisemnej.  

3. Wierzytelność z niniejszej umowy nie może być przedmiotem obrotu 

cywilnoprawnego. 

4. Strony umowy będą czynić wszystko, aby rozstrzygnąć ewentualne spory  

w sposób polubowny w drodze negocjacji. W przypadku braku polubownego 

załatwienia, spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd 

właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu Cywilnego, aktów wykonawczych oraz innych w zakresie przedmiotu 

zamówienia. 

6. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze 

dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 
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