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 UMOWA Nr SM/05/2021  

 

            zawarta w Tomaszowie Lubelskim w dniu ………………… r.  pomiędzy 

Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o. z siedzibą w 

Tomaszowie Lubelskim przy ul. Lwowskiej 37A, 22-600 Tomaszów Lubelski, 

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 

VI Wydz. Gospodarczy pod numerem KRS 0000127373 o kapitale zakładowym 28 105 

000 zł, posiadającym numer NIP: 921-00-10-133 , Regon 950177059, reprezentowanym 

przez: 

 

1. mgr Renatę Miziuk    – Prezesa Zarządu, Dyrektora 

2. inż. Wiesława Drążka - Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora Technicznego 

zwanym dalej Zamawiającym 

 

a  firmą: 

reprezentowana przez: 

 

1. …………………………………………………………………..   

2. ………………………………………………………………….. 

 

 zwanym dalej Wykonawcą 

 

 o następującej treści : 

 

                                                                      § 1 

 

           W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z 

„Regulaminem udzielania zamówień w PGKiM Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim w sprawie 

wydatków o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł. na wykonanie zadania pod nazwą: 

 

Dostawa do siedziby Zamawiającego nowych worków do selektywnej zbiórki odpadów 

wykonane z folii polietylenowej LDPE o grubości 60 mikronów z nadrukiem  i tasiemką 

do wiązania w ilości 251 000 szt. 

 

§ 2 

Termin realizacji zamówienia: 01.03 2021r.-31.12.2021 r. 

 

§ 3 

 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot Umowy do 

Zamawiającego własnym transportem na swój koszt w terminie nie dłuższym niż 7 dni od 

daty złożenia zapotrzebowania. Zapotrzebowanie można złożyć telefonicznie, w formie 

pisemnej za pomocą faksu, drogą elektroniczną, w ramach oferty w zakresie ilości i ceny. 
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2. Worki muszą być popakowane w pakiety w formie paczek (jedna paczka 200-250szt. 

worków). 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości zamówienia. 

                                                         

§ 4 

 

1. Integralną częścią niniejszej Umowy jest oferta Wykonawcy z wyszczególnieniem cen 

jednostkowych, oraz Zapytanie ofertowe z dnia 05.02.2021 r. 

2. Zgodnie z warunkami określonymi w Zapytaniu ofertowym, wykonanie  

przedmiotu zamówienia wynosi  szacunkowo: 

 

   - Wartość netto:  ……………………… zł.  

    (słownie: ……………………………………………………………………………………. zł  ../100) 

   - Cena  brutto: ………………………… zł. 

    (słownie: ……………………………………………………………………………………. z ł ../100) 

   - Podatek VAT  (23 %)  ……………….. zł. 

   (słownie: ……………………………………………………………………………………. zł  ../100) 

 

 

                                                                       § 5 

 

1. Za dostarczony towar Wykonawca będzie wystawiał fakturę VAT. 

2. Należność za dostarczony towar uregulowana zostanie przez Zamawiającego 

przelewem  w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 

wystawionej faktury VAT, na podane przez Wykonawcę konto. 

 

        

                                                              § 6 

 

Strony ustalają kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:   

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) Za zwłokę w dostarczeniu określonego w Umowie przedmiotu w wysokości  

0,05% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, 

b) Za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5 % 

wynagrodzenia umownego (brutto). 

2.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy  kary umowne: 

      a)  Za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 5%   

           wartości wynagrodzenia (brutto). 

3. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że przedmiot Umowy nie spełnia wymaganych 

parametrów, to ma on prawo żądać niezwłocznego dostarczenia przedmiotu  

zamówienia po raz drugi . W przypadku zwłoki w dostarczeniu worków przekraczającej 24 

godziny od momentu zgłoszenia przez Zmawiającego, niespełniającej wymagań dostawy, 

Wykonawca pokrywa całość kosztów zrealizowania dostawy przez innego Wykonawcę. 
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§ 7 

W kwestiach  nieuregulowanych zastosowanie będą miały   przepisy Kodeksu Cywilnego, 

oraz obowiązujący u Zamawiającego „Regulamin udzielania zamówień  w PGKiM Sp. z o. 

o. w Tomaszowie Lubelskim, w sprawie wydatków o wartości szacunkowej poniżej 130 000 

zł”. 

 

§ 8 

 

Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej Umowy, strony zobowiązują się rozstrzygać 

polubownie. 

 

§ 9 

 

Wszelkie zmiany Umowy mogą być dokonane jedynie za zgodą obu stron, wyrażone na 

piśmie pod rygorem nieważności. 

 

§ 10 

 

Umowę niniejszą sporządzono w 2 egz., w tym 1 egz. dla Wykonawcy, i 1 egz. dla 

Zamawiającego. 

 

 

 

 

 

         ZAMAWIAJĄCY:     WYKONAWCA: 

 

 

 

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

           ( pieczęć i podpis )                                                                                 ( pieczęć i podpis )  

                  

 

 


