
Nr sprawy: ZP/340/7/09  
 Znak: ZP/341/131/09 

Załącznik nr 3 do SIWZ 
WZÓR 

 

Umowa 
 

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

Zakładem Gospodarki Komunalnej w Kamieńsku  
z siedzibą w : 97-360 Kamieńsk ul. Wieluńska 50, nip:772-10-01-631, regon:590328019, 
zwanym dalej “Zamawiającym” , reprezentowanym przez:  
1. mgr inŜ. Kazimierza Maja  – Dyrektora 
2. mgr Janinę Bezulską Wolną - Gł. Księgową, 
a: 
……………………………………………………………………………………………….. 
z siedzibą w: …………………………………….. ul. ………………………………………, 
nip:……………………………………………….. , regon: ………………………………..., 
zwanym dalej  “Wykonawcą”  , reprezentowanym przez: 
1. ……………………………………….-………………………………… 
2. ……………………………………….-…………………………………  
 
została zawarta umowa następującej treści:  
 
Niniejsza umowa jest wynikiem postępowania o zamówienie publiczne  w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości od 14 000 euro do mniej niŜ kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP z póź. zm. 
 
§ 1 
Zamawiający zleca, a wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia fabrycznie nowych 
pojemników na stałe odpady komunalne wraz z nieodpłatnym transportem do miejsca 
siedziby zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi normami i specyfikacjami 
technicznymi, w tym: 
a/ pojemniki z polietylenu niskociśnieniowego PE-HD koloru zielonego na 2 kołach,  
z pokrywą płaską  o pojem. 140 l. w ilości 765 sztuk, o specyfikacji technicznej: 
- wykonany z polietylenu niskociśnieniowego PE-HD, odporny na promieniowanie UV, 
uderzenia, mróz i ciepło, 
- pojemnik dwukołowy, 
- koła z ogumieniem o średnicy 200 mm, 
- winien być przystosowany do opróŜniania przez samochody-śmieciarki posiadające listwę 
grzebieniową  
- posiadający wzmocnienie listwy grzebieniowej,  
- posiadający uchwyty do podnoszenia klapy, 
- posiadający rączkę do przeciągania pojemnika, 
- posiadający wzmocnienie bocznych ścian pojemnika, 
- waga pojemnika 10 kg  (+/- 1 kg), 
- całkowita wysokość pojemnika 1050 mm  (+/- 20 mm), 
- całkowita szerokość pojemnika  500 mm  (+/- 20 mm), 
- ładowność pojemnika  min. 55 kg, 
- powierzchnia ścian: gładka, bez przetłoczeń na korpusie pojemnika, 
- pokrywa płaska, mocowana do korpusu za pomocą 2 bolców, 



 
b/ pojemniki z polietylenu niskociśnieniowego PE-HD koloru zielonego na 2 kołach,  
z pokrywą płaską  o pojem. 240 l. w ilości 385 sztuk, o specyfikacji technicznej: 
- wykonany z polietylenu niskociśnieniowego PE-HD, odporny na promieniowanie UV, 
uderzenia, mróz i ciepło, 
- pojemnik dwukołowy, 
- koła z ogumieniem o średnicy 200 mm, 
- winien być przystosowany do opróŜniania przez samochody-śmieciarki posiadające listwę 
grzebieniową  
- posiadający wzmocnienie listwy grzebieniowej,  
- posiadający uchwyty do podnoszenia klapy, 
- posiadający rączkę do przeciągania pojemnika, 
- posiadający wzmocnienie bocznych ścian pojemnika, 
- waga pojemnika  14 kg  (+/- 1 kg), 
- całkowita wysokość pojemnika  1050 mm  (+/- 20 mm), 
- całkowita szerokość pojemnika 580 mm  (+/- 20 mm), 
- ładowność pojemnika  min. 90 kg, 
- powierzchnia ścian: gładka, bez przetłoczeń na korpusie pojemnika, 
- pokrywa płaska, mocowana do korpusu za pomocą 2 bolców, 
 
c/ pojemniki z polietylenu niskociśnieniowego PE-HD koloru zielonego na 4 kołach,  
z pokrywą płaską  o pojem. 1100 l. w ilości 40 sztuk, o specyfikacji technicznej: 
- wykonany z polietylenu niskociśnieniowego PE-HD, odporny na promieniowanie UV, 
uderzenia, mróz i ciepło, 
- pojemnik czterokołowy – dwa koła z hamulcem, 
-koła z ogumieniem o średnicy 200 mm, o nośności minimum 250 kg-zgodnie z odpowiednim 
certyfikatem, 
- winien być przystosowany do opróŜniania przez samochody-śmieciarki posiadające listwę 
grzebieniową i uchwyty do bolców bocznych, słuŜących do podnoszenia pojemnika przy 
rozładunku, 
- posiadający wzmocnienie listwy grzebieniowej oraz bolce boczne, 
- posiadający uchwyty do podnoszenia klapy, 
- posiadający rączkę do przeciągania pojemnika, 
- posiadający części metalowe ocynkowane, 
- posiadający wzmocnienie bocznych ścian pojemnika, 
- waga pojemnika 60 kg  (+/- 2 kg), 
- całkowita wysokość pojemnika  1300 mm  (+/- 20 mm), 
- całkowita głębokość pojemnika 1100 mm (+/- 20 mm), 
- całkowita szerokość pojemnika wraz z bolcami bocznymi 1350 mm  (+/- 20 mm), 
- ładowność pojemnika  min. 450 kg, 
- powierzchnia ścian: gładka, bez przetłoczeń na korpusie pojemnika, 
- pokrywa płaska, mocowana do korpusu za pomocą 4 bolców, 
 
d/ pojemniki z polietylenu niskociśnieniowego PE-HD koloru zielonego do selektywnej 
zbiórki odpadów (szkło) na 4 kołach, z pokrywą płaską i dwoma otworami wrzutowymi oraz 
zamkiem o pojem. 1100 l. w ilości 24 sztuki, o specyfikacji technicznej: 
- wykonany z polietylenu niskociśnieniowego PE-HD, odporny na promieniowanie UV, 
uderzenia, mróz i ciepło, 
- pojemnik czterokołowy – dwa koła z hamulcem, 
-koła z ogumieniem o średnicy 200 mm, o nośności minimum 250 kg-zgodnie z odpowiednim 
certyfikatem, 



- winien być przystosowany do opróŜniania przez samochody-śmieciarki posiadające listwę 
grzebieniową i uchwyty do bolców bocznych, słuŜących do podnoszenia pojemnika przy 
rozładunku, 
- posiadający wzmocnienie listwy grzebieniowej oraz bolce boczne, 
- posiadający uchwyty do podnoszenia klapy, 
- posiadający rączkę do przeciągania pojemnika, 
- posiadający części metalowe ocynkowane, 
- posiadający wzmocnienie bocznych ścian pojemnika, 
- waga pojemnika 60 kg  (+/- 2 kg), 
- całkowita wysokość pojemnika  1300 mm  (+/- 20 mm), 
- całkowita głębokość pojemnika 1100 mm (+/- 20 mm), 
- całkowita szerokość pojemnika wraz z bolcami bocznymi 1350 mm  (+/- 20 mm), 
- ładowność pojemnika  min. 450 kg, 
- powierzchnia ścian: gładka, bez przetłoczeń na korpusie pojemnika, 
- trójkątny zamek, 
- posiadający dwa otwory wrzutowe w klapie pojemnika, 
- na korpusie pojemnika wytłoczone słowo „szkło” metodą termo druku  
- pokrywa płaska, mocowana do korpusu za pomocą 4 bolców, 
 
e/ pojemniki z polietylenu niskociśnieniowego PE-HD koloru Ŝółtego do selektywnej zbiórki 
odpadów (plastik) na 4 kołach, z pokrywą płaską i dwoma otworami wrzutowymi  oraz 
zamkiem o pojem. 1100 l. w ilości 24 sztuki, o specyfikacji technicznej: 
- wykonany z polietylenu niskociśnieniowego PE-HD, odporny na promieniowanie UV, 
uderzenia, mróz i ciepło, 
- pojemnik czterokołowy – dwa koła z hamulcem, 
-koła z ogumieniem o średnicy 200 mm, o nośności minimum 250 kg-zgodnie z odpowiednim 
certyfikatem, 
- winien być przystosowany do opróŜniania przez samochody-śmieciarki posiadające listwę 
grzebieniową i uchwyty do bolców bocznych, słuŜących do podnoszenia pojemnika przy 
rozładunku, 
- posiadający wzmocnienie listwy grzebieniowej oraz bolce boczne, 
- posiadający uchwyty do podnoszenia klapy, 
- posiadający rączkę do przeciągania pojemnika, 
- posiadający części metalowe ocynkowane, 
- posiadający wzmocnienie bocznych ścian pojemnika, 
- waga pojemnika  60 kg  (+/- 2 kg), 
- całkowita wysokość pojemnika  1300 mm  (+/- 20 mm), 
- całkowita głębokość pojemnika 1100 mm (+/- 20 mm), 
- całkowita szerokość pojemnika wraz z bolcami bocznymi 1350 mm  (+/- 20 mm), 
- ładowność pojemnika  min. 450 kg, 
- powierzchnia ścian: gładka, bez przetłoczeń na korpusie pojemnika, 
- trójkątny zamek, 
- posiadający dwa otwory wrzutowe w klapie pojemnika, 
- na korpusie pojemnika wytłoczone słowo „plastik” metodą termo druku  
- pokrywa płaska, mocowana do korpusu za pomocą 4 bolców, 

 
za cenę: 
ogólna wartość netto wynosi  …………………. zł. 
(słownie: ………………………………………………………………………….. zł. …./100). 
ogólna wartość podatku VAT wynosi  (stawka:22%)  - ………………….. zł. 
(słownie: ………………………………………………………………………….. zł. …./100). 



ogólna wartość brutto wynosi ………………….. zł. 
(słownie: ………………………………………………………………………….. zł. …./100). 
 
§ 2 

W celu potwierdzenia, Ŝe oferowana dostawa pojemników na stałe odpady komunalne spełnia 
określone wymagania, po podpisaniu umowy wykonawca zobowiązany jest przedłoŜyć 
następujące dokumenty: 

a/ certyfikat zgodności EN 840, 

b/ atesty higieniczne PZH, 

c/ certyfikat zgodności dotyczący nośności zestawów kołowych dla pojemników 1100 l. 

 
§ 3 
1.Fakturę naleŜy wystawić na ZGK w Kamieńsku ul. Wieluńska 50,nip:772-10-01-631,  
regon 590328019 . 
2.Zamawiający wyraŜa zgodę, aby Wykonawca wystawił faktury VAT bez 
podpisu Zamawiającego na fakturze.  
3. Termin płatności wynosi 30 dni od dnia wystawienia faktury. 
4. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie do dnia 31.12.2009r. 
 
§ 4 
1.Wykonawca  odpowiada za uszkodzenia powstałe w transporcie. 
2. Okres gwarancji wynosi ……. m-cy  
 
§ 5 
1.Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne z tytułu nieterminowego dostarczenia 
pojemników w wysokości 0,5% całkowitej wartości przedmiotu umowy za kaŜdy dzień 
opóźnienia. 
2. Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę w wysokości 10% całkowitej wartości 
przedmiotu umowy za odstąpienie od umowy z przyczyn zaleŜnych od wykonawcy.     
3. JeŜeli nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy będzie spowodowane przyczynami 
niezaleŜnymi od wykonawcy, zamawiający wyznaczy w porozumieniu z wykonawcą 
dodatkowy termin wykonania zamówienia. 
4. W przypadku niedotrzymania terminu zapłaty faktury zamawiający zobowiązany będzie do 
uiszczenia naleŜności wraz z odsetkami. 
 
§ 6 
Termin wypowiedzenia umowy przez strony ustala się na okres 1 dnia. 
 
§ 7 
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu. 
 
§ 8 
Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy, rozpatrywane będą przez właściwe sądy 
powszechne, po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego. 
 
 
§ 9 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo 
zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 



 
§ 10 
Umowa sporządzona została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla kaŜdej ze stron.  
 
§ 11 
Integralną część niniejszej umowy stanowią:  
1. SIWZ 
2. Oferta 
3. Karta katalogowa 
 
 
 
WYKONAWCA                                                                                           ZAMAWIAJ ĄCY 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


