
(załącznik nr 5 do SWZ) 

 

UMOWA – projekt 
 

 

zawarta w dniu …………… 2021r. w Żywcu w wyniku przeprowadzonego postępowania        

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 

Pzp,  pomiędzy: 

BESKID ŻYWIEC Sp. z o. o. w Żywcu z siedzibą przy ul. Kabaty 2,  wpisaną do Rejestru 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy                           

w Bielsku - Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS 0000094136, NIP: 553 10 00 805 , REGON: 070453336, nr BDO: 000011870, 

reprezentowaną przez: 

1. Jerzego Klisia – Prezesa Zarządu 

a firmą:  

……………………………………………… z siedzibą ……………………………………… 

……………………………………. 

reprezentowaną przez: 

1. ……………………………… - …………………………. 

 

na dostawę worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów w 2022r. 
 

 

§ 1 

 

Na podstawie przeprowadzonego postępowania w trybie ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1129 tj. z późn. zm.) – zastosowany tryb 

podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 1 Pzp, Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się 

realizacji zadania pn: „Dostawa worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów do                   

Sp. z o.o. BESKID ŻYWIEC w Żywcu przy ul. Kabaty 2 w 2022r.” 

 

§ 2 

 

1.Dostawa worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów: 

a) worki foliowe o wym. 700mm x 1050mm ŻÓŁTE, grubość: HDPE – 0,02 mm, LDPE – 

0,035 mm 

worki ze zgrzewem (lub otworami) na obwodzie górnej części umożliwiającym 

zawieszenie worka na stojaku z zakładkami oraz z taśmą do zawiązania i zawieszania 

worka umieszczoną w zakładce worka (worek i taśma stanowią komplet, worki muszą być 

konfekcjonowane nie w rolkach, pakowane po 200-500 szt.)  

nadruk flexo: 1-kolorowy, 1-stronny, potrójny (raport co 35 cm)  

worki na 2 rodzaje surowców wtórnych (metal, plastik)                         1 000 000  szt. 

wymagana wytrzymałość worka przy obciążeniu – 15 kg  
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b) worki foliowe o wym. 700mm x 1050mm NIEBIESKIE, grubość: HDPE – 0,02 mm, 

LDPE – 0,035 mm 

worki ze zgrzewem (lub otworami) na obwodzie górnej części umożliwiającym 

zawieszenie worka na stojaku z zakładkami oraz z taśmą do zawiązania i zawieszania 

worka umieszczoną w zakładce worka (worek i taśma stanowią komplet, worki muszą być 

konfekcjonowane nie w rolkach, pakowane po 200-500 szt.)  

nadruk flexo: 1-kolorowy, 1-stronny, potrójny (raport co 35 cm)  

worki na papier                 300 000  szt. 

wymagana wytrzymałość worka przy obciążeniu – 15 kg  
 

c) worki foliowe o wym. 500mm x 1050mm (folie zielone półprzeźroczyste, umożliwiające 

szybką ocenę zawartości), grubość: HDPE – 0,03 mm, LDPE – 0,05 mm 

worki ze zgrzewem (lub otworami) na obwodzie górnej części umożliwiającym 

zawieszenie worka na stojaku z zakładkami oraz z taśmą do zawiązania i zawieszania 

worka umieszczoną w zakładce worka (worek i taśma stanowią komplet, worki muszą być 

konfekcjonowane nie w rolkach, pakowane po 200-500 szt.), nadruk flexo: 1-kolorowy,              

1-stronny, potrójny (raport co 35 cm)  

worki na opakowania szklane 360 000  szt. 

wymagana wytrzymałość worka przy obciążeniu – 20 kg  
                             
d) worki foliowe 240 L przeźroczyste o wym. 1250mm x 1450mm, grubość: HDPE –0,025 

mm, LDPE - 0,04 mm  

worki ze zgrzewem (lub otworami) na obwodzie górnej części umożliwiającym 

zawieszenie worka na stojaku z zakładkami oraz z taśmą do zawiązania i zawieszania 

worka umieszczoną w zakładce worka (worek i taśma stanowią komplet, worki muszą być 

konfekcjonowane nie w rolkach, pakowane po 200-500 szt.)  

nadruk flexo: 1-kolorowy, 1-stronny, potrójny (raport co 40 cm)                3 600 szt. 

wymagana wytrzymałość worka przy obciążeniu – 30 kg  

 
e) worki foliowe LDPE czarne na odpad balastowy o wym.:750mm x 1050mm x 0,07mm   

worki ze zgrzewem (lub otworami) na obwodzie górnej części umożliwiającym 

zawieszenie worka na stojaku z zakładkami oraz z taśmą do zawiązania i zawieszania 

worka umieszczoną w zakładce worka (worek i taśma stanowią komplet, worki muszą być 

konfekcjonowane nie w rolkach, pakowane po 200-500 szt.)  

nadruk flexo: 1-kolorowy, 1-stronny, podwójny (raport co 40cm)                     50 000  szt. 

 

f) worki foliowe na odpady biodegradowalne o wym.:700mm x 1050mm (folie brązowe 

półprzeźroczyste), grubość: HDPE –0,055 mm, LDPE - 0,07 mm   

worki ze zgrzewem (lub otworami) na obwodzie górnej części umożliwiającym 

zawieszenie worka na stojaku z zakładkami oraz z taśmą do zawiązania i zawieszania 

worka umieszczoną w zakładce worka (worek i taśma stanowią komplet, worki muszą być 

konfekcjonowane nie w rolkach, pakowane po 200-500 szt.)  

nadruk flexo: 1-kolorowy, 1-stronny, podwójny (raport co 40cm)                         5 000  szt. 

wymagana wytrzymałość worka przy obciążeniu – 20 kg  

 
g) worki foliowe LDPE czerwone na odpady medyczne o wym. 700mm x 1050mm x 

0,055mm       

worki ze zgrzewem (lub otworami) na obwodzie górnej części umożliwiającym 

zawieszenie worka na stojaku z zakładkami oraz z taśmą do zawiązania i zawieszania 

worka umieszczoną w zakładce worka (worek i taśma stanowią komplet, worki muszą być 

konfekcjonowane nie w rolkach, pakowane po 200-500 szt.)  

nadruk flexo: 1-kolorowy, 1-stronny, podwójny (raport co 40cm)                         6 000 szt. 
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2. Integralną częścią umowy jest formularz ofertowy z wyszczególnieniem cen 

jednostkowych . 

 

§ 3 

 

1.  Cena całkowita za przedmiot zamówienia                                 ……..……. złotych (netto),  

słownie:         …………………………………... złotych 00/100 (netto) 

podatek VAT (23%)                                          ………...  złotych 

     Cena całkowita za przedmiot zamówienia                          ………….. złotych (brutto),  

słownie: …………………………………………………….……….. złotych 00/100(brutto). 

2. Strony ustalają, że wynagrodzenie za przedmiot dostawy będzie płatne przelewem po 

każdorazowej faktycznie dokonanej dostawie w terminie ……. dni od daty otrzymania 

faktury. 

3. Podane powyżej ilości worków mają charakter szacunkowy, choć zgodny                                      

z przewidywanymi prognozami. W związku z tym Wykonawca nie będzie miał żadnych 

roszczeń z tytułu zamówionych mniejszych ilości worków. 

4. Podane powyżej ilości worków mają charakter jedynie szacunkowy, oparty o najlepszą 

wiedzę i doświadczenie Zamawiającego. W związku z tym Wykonawca nie będzie miał 

żadnych roszczeń z tytułu zamówionych mniejszych ilości worków. Ewentualne mniejsze 

zamówienie nie wpływa na okres związania umową. 

 

§ 4 

 

1. Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe: 

a) zapewnienia dowozu przedmiotu zamówienia od producenta do Zamawiającego na 

swój koszt, swoim staraniem, własnym transportem i na własne ryzyko, 

b) realizacji dostaw zgodnie z wewnętrznymi potrzebami Zamawiającego                              

(uwaga: załącznik nr 1 do projektu umowy stanowi jedynie orientacyjny harmonogram 

dostaw), 

c) przestrzegania czasu dostawy przedmiotu zamówienia maksymalnie do ........... dni 

liczonych od daty złożenia zamówienia e-mailem, 

d) wykonania dostawy objętej niniejszą umową w ustalonym w ofercie terminie zgodnie 

ze specyfikacją warunków zamówienia, zasadami wiedzy technicznej                                   

i obowiązującymi przepisami prawa, 

e) pełnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do ewentualnych podwykonawców  

dostaw, 

f) ponoszenia odpowiedzialności za zniszczenia lub uszkodzenia worków w czasie 

załadunku i transportu, 

g) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za dostawy, które wykona przy pomocy 

podwykonawców dostaw. 

2. Wykonawca na dostarczane worki udziela Zamawiającemu 6-miesięcznej gwarancji. 

Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się z dniem odbioru przedmiotu dostawy. 
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§ 5  

 

1. Umowa została zawarta na czas określony 12 miesięcy /data rozpoczęcia: 

01.01.2022r. , data zakończenia: 31.12.2022r./. 

2. Poza przypadkami wynikającymi z przepisów Kodeksu cywilnego, Zamawiający ma 

prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: 

1) nienależytego wykonywania przedmiotu umowy w tym: 

a) jednokrotnej zwłoki w realizacji dostawy worków dłuższej niż  14 dni 

od zgłoszenia zapotrzebowania na worki, 

b) wielokrotnej (co najmniej trzykrotnej) zwłoki Wykonawcy                        

w realizacji dostawy worków ponad terminy wynikające ze 

zobowiązania odbioru, o którym mowa w § 4 ust. 1c) umowy 

przekraczającej 7 dni kalendarzowych od zgłoszenia zapotrzebowania 

na worki.. 

3. Oprócz przypadków wymienionych w kodeksie cywilnym i art. 456 Pzp Zamawiający 

zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy: 

a) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 

wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa 

państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. 

b) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, zostanie wydany 

nakaz zajęcia majątku Wykonawcy; 

c) Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy lub nie kontynuuje świadczenia usługi 

bez uzasadnionych przyczyn pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie. 

4. Odstąpienie /wypowiedzenie/ od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

5. W przypadku odstąpienia /wypowiedzenia/ od umowy Wykonawca może żądać 

jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy. 

 

§ 6 

1. Obowiązującą formą odszkodowania stanowią kary umowne. 

Kary umowne naliczane będą w następujących wypadkach i wysokościach: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

• Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 3% 

wynagrodzenia umownego (brutto). 

• Za zwłokę w wykonywaniu usługi dostawy worków z przyczyn zależnych od Wykonawcy              

w wysokości 0,1 %  w wynagrodzenia umownego (brutto) za każdy dzień zwłoki. 

Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego 

wysokość kar umownych do wysokości poniesionej szkody. 

Ustala się, że obowiązującą formą odszkodowania za nie wykonanie lub nienależyte 

wykonanie przedmiotu umowy będzie odszkodowanie na zasadach ogólnych  

(art. 471 k. c. i następne). 

 

 

 



5 

 

 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne : 

• Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 3% 

wartości wynagrodzenia umownego (brutto). 

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w wypadku zajścia  

okoliczności o których mowa  w art. 456 ustawy prawo zamówień publicznych i zapisów 

§5 niniejszej umowy bez zapłaty kary umownej. 

3) Łączna suma kar nie może przekroczyć kwoty 20 000 złotych. 

2. Jeżeli stwierdzone zostaną niespełnione parametry jakościowe przedmiotu, to: 

• Zamawiający żąda niezwłocznego dostarczenia przedmiotu zamówienia po raz drugi.             

W przypadku zwłoki w dostarczeniu worków, przekraczającej 24 godziny od momentu 

zgłoszenia przez Zamawiającego niespełniającej wymagań dostawy, Wykonawca 

pokrywa całość kosztów zrealizowania dostawy przez innego Wykonawcę. 

 

§ 7 

 

W sprawach związanych z wykonywaniem niniejszej umowy do działania w imieniu Stron 

upoważnieni są: 

- ze strony Zamawiającego –............................, tel _____________, adres poczty 

elektronicznej: zaopatrzenie@beskidzywiec.pl; 

- ze strony Wykonawcy - _____________, tel _____________, adres poczty 

elektronicznej: _____________. 

 

§ 8 

 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym 

zakresie: 

1) Dopuszcza się zmiany cen wyłącznie w przypadku: 

a) zmiany stawki podatku od towarów i usług, 

2) Dopuszcza się zmiany ilości worków w przypadku: 

b) zmian sytuacji rynkowej powodującej spadek zapotrzebowania 

Zamawiającego na worki.  

o wartość wynikającą z tych zmian na podstawie aneksu do umowy. 

W trakcie realizacji umowy może ulec zmianie kolorystyka poszczególnych 

rodzajów worków, natomiast grubość i pozostałe wymiary nie ulegną zmianie. 

3) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w przypadku wystąpienia jednej 

lub kilku z następujących okoliczności dokonania zmiany, z uwzględnieniem poniżej 

wskazanego zakresu zmian, ich charakteru oraz warunków wprowadzenia:  

a) zmiany prawa lub obowiązujących norm lub decyzji administracyjnych 

mających wpływ na sposób realizacji umowy lub korzystania z usług przez 

Zamawiającego;  

b) zmian organizacyjnych po stronie Zamawiającego, jeśli zmiana ta wpływa na 

sposób wykonania usług przez Wykonawcę (inne zmiany organizacyjne uważa 

się za zmiany nieistotnych postanowień umowy);  

 

 



6 

 

 

2. Dokonanie zmian postanowień umowy jest możliwe, gdy zmiany tych postanowień nie 

stanowią istotnej zmiany zawartej umowy, o której mowa w art. 454 ust. 2 ustawy Prawo 

zamówień publicznych (dalej: ustaw Pzp). Dokonanie zmiany postanowień Umowy jest 

możliwe, jeżeli zachodzą okoliczności określone w Dziale VII Rozdziale 3 ustawy Pzp 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej                             

z zastrzeżeniem art. 455 ustawy Pzp pod rygorem nieważności. 

 

 

§ 9 

 

1. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, w przypadku udostępniania danych 

osobowych Strony postępować będą zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi                          

z zakresu ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem 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, zwane dalej „RODO”. 

2. Wykonawca oświadcza, iż zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich 

środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało 

wymogi wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz 

przepisów RODO, mających zastosowanie i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. 

3. Wykonawca oświadcza, iż znane są mu wszelkie obowiązki wynikające z obowiązujących 

przepisów o ochronie danych osobowych i przepisów RODO mających zastosowanie, 

które zobowiązany jest wykonywać podmiot przetwarzający dane osobowe na zlecenie 

administratora danych.  

4. Wykonawca oświadcza, iż dopełnił wszelkich obowiązków w stosunku do osób, których 

dane przekazał oraz w stosunku do Zamawiającego wynikających z przepisów o ochronie 

danych osobowych i przepisów RODO. 

5. Wobec osób i reprezentantów, którymi posługuje się podczas realizacji postanowień 

niniejszej Umowy, spełni w imieniu Zamawiającego obowiązek informacyjny BESKID 

ZYWIEC Sp. z o.o. (zgodnie z art. 14 RODO), znajdujący się na stronie internetowej: 

www.beskidzywiec.pl  Przedmiotowy obowiązek będzie wypełniany także względem 

każdej nowej osoby i reprezentanta, którego dane są lub mają być przekazane BESKID 

ZYWIEC Sp. z o.o. 

6. Wykonawca oświadcza, iż przekazywane przez niego dane osobowe mogą być 

wykorzystane wyłącznie w celach związanych z realizacją niniejszej. 

 

 

§ 10 

 

1. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przelać swoich praw wynikających                         

z niniejszej umowy na osobę trzecią. 

2. Załączniki wymienione w umowie stanowią jej integralną część. 

3. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron                       

w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 

http://www.beskidzywiec.pl/
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4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały 

zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy prawo zamówień 

publicznych. 

5. Strony deklarują, że w razie powstania jakiegokolwiek sporu, podejmą w dobrej wierze 

mediacje w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu. Jeżeli okażą się one nieskuteczne, 

spór rozpatrywać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

 

 

 

      Zamawiający:            Wykonawca: 

 

 

     …………………                                                                               ………………….. 

 

 
 
 
 
 
Załączniki:  
 

Załącznik nr 1 - orientacyjny harmonogram dostaw 
Załącznik nr 2 - oferta Wykonawcy 
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