
                                                                                                           

                                                                                                       Godziesze Wielkie, 16 listopada 2022 r. 

 

Zapytanie ofertowe 

 

na wykonanie zadania pn.: „Zakup i dostawa kontenerów na odpady do Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Saczynie”  

 

Nr sprawy:  IK.271.147.2022 

 

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2022 r., poz.1710 ze. zm.) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych 

kwoty 130 000 zł (art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy). 

 

I. Zamawiający: 

Gmina Godziesze Wielkie  

z siedzibą w Godzieszach Wielkich 

ul. 11 Listopada nr 10 

62-872 Godziesze Małe 

NIP: 968-087-29-84 

e-mail: gmina@godzieszewielkie.pl 

godziny urzędowania: 7.00 – 15.00 od pn - pt 

 

II. Opis oraz zakres przedmiotu zamówienia: 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zakup i dostawę 1 szt. kontenera otwartego na 

odpady o pojemności 30m
3
 oraz 1 szt. kontenera otwartego na odpady  

o pojemności 18m
3
 wg szczegółowych wytycznych zamieszczonych poniżej,  

wraz z ich rozładunkiem, do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  

w Saczynie nr 100, 62-872 Godziesze Małe, Gmina Godziesze Wielkie, województwo 

wielkopolskie, powiat kaliski.   

 

Minimalne wytyczne dotyczące zamawianych kontenerów: 

1. Kontener pojemności 30m3:    

- hakowy, rolkowy, otwarty; 

- wymiary wewnętrzne skrzyni w mm: 6500x2300x2000 (dł. x szer. x wys.); 

- hakowy system załadunku: 1570 mm, hak zaczepowy pręt ø 50mm St 355; 

- płozy dwuteownik IPN 180; 

- rolki jezdne ø 160 mm x 6 mm, L 250 mm, centralne smarowanie w sworzniu; 

- rozstaw płóz: 1060 mm; 

- blacha podłoga ≠ 4 mm, ściany ≠ 3 mm; 

- ożebrowanie dna i wieniec górny: wieniec górny profil 80x80x4 mm, dno ceownik 

80x50x4, plus wzmocnienie podłogi płaskownik 50x6; 

- ożebrowanie pionowe ścian co około 650 mm : ceownik 80x50x4 mm; 

- drzwi dwuskrzydłowe na trzech potrójnych zawiasach, każdy zawias wyposażony 

w smarowniczkę, zamknięcie potrójne centralne; 

- drabinka antypoślizgowa na ścianie czołowej od strony haka; 



- haczyki do plandeki lub siatki po obwodzie kontenera poniżej górnej krawędzi; 

- kontener w całości spawany spoiną ciągłą; 

- całość kontenera wykonana z blachy gat. I; 

- zabezpieczony antykorozyjnie przez malowanie farbą podkładową  

i nawierzchniową na grubość min. 120 mikronów w kolorze zielonym z palety RAL;  

- 4 otwory na dnie do odcieku wody; 

 

 

2. Kontener o pojemności 18m3: 

- hakowy, rolkowy, otwarty; 

- wymiary wewnętrzne skrzyni w mm: 6500x2300x1200 (dł. x szer. x wys.); 

- hakowy system załadunku: 1570 mm, hak zaczepowy pręt ø 50mm St 355; 

- płozy dwuteownik IPN 180; 

- rolki jezdne ø 160 mm x 6 mm, L 250 mm, centralne smarowanie w sworzniu; 

- rozstaw płóz: 1060 mm; 

- blacha podłoga ≠ 4 mm, ściany ≠ 3 mm; 

- ożebrowanie dna i wieniec górny: wieniec górny profil 80x80x4 mm, dno ceownik 

80x50x4, plus wzmocnienie podłogi płaskownik 50x6; 

- ożebrowanie pionowe ścian co około 650 mm : ceownik 80x50x4 mm; 

- drzwi dwuskrzydłowe na trzech potrójnych zawiasach, każdy zawias wyposażony 

w smarowniczkę, zamknięcie potrójne centralne; 

- drabinka antypoślizgowa na ścianie czołowej od strony haka; 

- haczyki do plandeki lub siatki po obwodzie kontenera poniżej górnej krawędzi; 

- kontener w całości spawany spoiną ciągłą; 

- całość kontenera wykonana z blachy gat. I; 

- zabezpieczony antykorozyjnie przez malowanie farbą podkładową  

i nawierzchniową na grubość min. 120 mikronów w kolorze zielonym z palety RAL;  

- 4 otwory na dnie do odcieku wody. 

 

Pozostałe parametry w/w kontenerów określone normą DIN 30722 powinny zostać tak 

dobrane aby gwarantowały odpowiednią jakość i trwałość produktu oraz były zgodne ze 

standardami produkcji kontenera dostosowanego do transportu odpadów komunalnych 

(min. odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane, opony, tekstylia itp.)   

 

Kontenery muszą być wykonane zgodnie z normą DIN 30722. Wraz z dostawą kontenerów 

Zamawiający otrzyma atesty i certyfikaty.  

 

Wszelkie inne rozwiązania techniczne należy uzgodnić z Zamawiającym.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Termin realizacji zamówienia 

- termin realizacji zamówienia – nie później niż do 21 grudnia 2022r.  

 

IV. Warunki i lokalizacja dostawy: 

– Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Saczynie nr 100,  

62-872 Godziesze Małe, Gmina Godziesze Wielkie 

- termin dostawy-  w dni robocze Zamawiającego od poniedziałku do piątku,  

w godzinach od 7:00-15:00. 

-  w cenę zamówienia wlicza się koszt transportu i rozładunku kontenerów w miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego tj. na terenie PSZOK w Saczynie nr 100. 

 

V. Minimalny termin gwarancji: 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo- 

odbiorczego. 

 

VI. Warunki płatności: 

 w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury VAT 

 Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury po dostawie przedmiotu 

zamówienia i podpisaniu przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego.  

 

VII. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

VIII. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

IX. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy 

wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

 

Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował tylko kryterium ceny: 

cena – waga 100% 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.  

 

X. Termin związania ofertą 

Okres związania ofertą - 14 dni licząc od upływu terminu składania ofert. 

 

XI. Miejsce, sposób i termin składania ofert 

1. Oferta może być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: 

gmina@godzieszewielkie.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: 

Urząd Gminy Godziesze Wielkie, ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Małe w 

terminie do dnia 23 listopada 2022 r. do godziny 10:00. 

 

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 

3. Ocena ofert zostanie dokonana niezwłocznie. 

 

 



 

XII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty 

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pomocą 

poczty elektronicznej z jednoczesnym zamieszczeniem informacji na stronie Urzędu 

Gminy Godziesze Wielkie www.godzieszewielkie.pl 

 

XIII. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą 

 

1. Wszelka korespondencja związana z niniejszym postepowaniem prowadzona będzie 

za pośrednictwem poczty elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania na żądanie 

drugiej strony.  

2. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą z ramienia Zamawiającego jest:  

Anna Pilarczyk tel. 62/7611089 w. 20, e-mail: anna.pilarczyk@godzieszewielkie.pl 

 

XIV. Unieważnienie postępowania  

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość do unieważnienia postępowania na 

każdym jego etapie, bez wskazania przyczyny.  

2. O unieważnieniu postepowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi:  

a) wykonawców, którym wysłał zaproszenie do złożenia oferty;  

b) wykonawców, którzy złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postepowania po 

upływie terminu składania ofert, oraz zamieści na stronie internetowej, jeżeli 

zaproszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej. 

 

 

Załączniki: 

1. Wzór formularza oferty- załącznik nr 1, 

2. Wzór umowy- załącznik nr 2.  

 

Z up. Wójta Gminy 

     Alicja Jędrasiewicz  

Z-ca Wójta Gminy 

 

http://www.godzieszewielkie.pl/


  

                                                                                             Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego                                                                                                       

                                                                                 ……………..…………… , dnia ……..…r. 
 

 Znak sprawy: IK.271.147.2022 

 

FORMULARZ OFERTY  

 

Nazwa zadania: 

  
„Zakup i dostawa kontenerów na odpady do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych w Saczynie” 

 

1. Nazwa i adres WYKONAWCY:  

 Nazwa: ………………………………………………………………………………….  

 Adres: …………………….….......................................................................................... 

 Tel/Fax: ………………………………………………………………………………… 

 NIP: …………………………………………………………………………………………………….. 

 REGON: ………………………………………………………………………………..  

 Nr rachunku bankowego:  ............................................................................. …………… 

2. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 16 listopada 2022r. oferuje/my wykonanie 

przedmiotu zamówienia za:   

 cena netto: …………………………………zł  

 podatek VAT: ……………………………..zł  

 cena brutto: ………………………………..zł  

 Słownie brutto:  ……………………………………………………………………….zł. 

 

 

Wartość oferty została przedstawiona w poniższej kalkulacji ceny oferty: 

Lp. Kalkulacja ceny oferty Kwota netto VAT Kwota brutto 

1. 1 kontener o poj. 30m
3 

 
 

 



 

3. Oświadczam/y, że zapoznałem/zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i 

nie wnoszę/wnosimy do niego zastrzeżeń.  

4. Oświadczam/y, że spełniam/y warunki określone przez Zamawiającego. 

5. Pozostaję/my związany/ni niniejszą ofertą przez okres 14 dni od upływu terminu do 

składania ofert. 

6. Termin płatności wynosi do 14 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury przez Wykonawcę. Faktura wystawiona zostanie po dostarczeniu 

kontenerów na teren PSZOK w Saczynie i podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego.  

7. Oświadczam/y, że zobowiązuje/my się udzielić gwarancji na przedmiot zamówienia 

prze okres: ……………….. miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego 

(minimum 24 miesiące).  

 

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

                                           (podpis osoby uprawnionej) 

 
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH 

OSOBOWYCH 

 

1. Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest Gmina Godziesze 

Wielkie reprezentowana przez Wójta, e-mail: gmina@godzieszewielkie.pl   tel. 62 761 11 

58. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się na adres e-mail: iod@comp-

net.pl 

2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia oraz jego 

rozstrzygnięciem, jak również, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia 

umowy oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie 

zamówienia i jego archiwizacji. 

3. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja 

postępowania zostanie udostępniona w oparciu o art. 3 ustawy o dostępie do informacji 

publicznej. 

4. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane zgodnie z Jednolitym 

Rzeczowym Wykazem Akt obowiązującym u Zamawiającego. 

5. Niezależnie od postanowień pkt 4, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia, 

dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających 

z umowy.  

2. 1 kontener o poj. 18 m
3
  

 

 

 

3. Koszty transportu i rozładunku w/w kontenerów 
 

 
 

Razem  
  

mailto:iod@comp-net.pl
mailto:iod@comp-net.pl


6. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania  

o udzielenie zamówienia mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane  

w imieniu administratora danych osobowych np. podmiotom świadczącym usługi 

doradcze, w tym usługi prawne, i konsultingowe, firmom zapewniającym niszczenie 

materiałów oraz podmiotom upoważnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów 

prawa. 

7. Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane 

w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

8. Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania 

dane osobowe, ma prawo: 

a. dostępu do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO 

b. do sprostowania swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO; 

c. do żądania od Zamawiającego – jako administratora, ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 

RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w 

odniesieniu  

do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub  

w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy 

interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego; 

d. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku uznania,  

iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, 

w tym przepisy RODO. 

9. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz umownym. 

Niepodanie określonych danych będzie skutkowało brakiem możliwości ubiegania się  

o udzielenie zamówienia. 

10. W niektórych sytuacjach, możemy pozyskiwać dane z innych źródeł, niż bezpośrednio  

od Państwa. W przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osób, 

których dane dotyczą, źródłem danych będą rejestry publiczne, m.in. CEIDG, REGON, 

KRS. 

 

 

……………………………………………… 

                  (podpis osoby uprawnionej) 

 

  



         Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

 

Umowa nr ……. (Projekt)  

 

zawarta w dniu …………..2022 roku w Godzieszach Wielkich pomiędzy 

Gminą Godziesze Wielkie z siedzibą w Godzieszach Wielkich, ul. 11 Listopada 10, 

62-872 Godziesze Małe, NIP: 9680872984, REGON: 250855162, zwaną dalej Zamawiającą, 

reprezentowaną przez 

Józefa Podłużnego – Wójta Gminy 

przy kontrasygnacie Anny Szubert - Skarbnika Gminy 

a 

…………………………………………….z siedzibą w .......................................... wpisanym 

do ..................................................... zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

 

 

§1. 

Umowa zawierana jest w wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym 

w drodze zapytania ofertowego na wykonanie zadania pn. „ Zakup i dostawa kontenerów na 

odpady do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Saczynie”. 

 

§2. 

1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa 1 szt. kontenera otwartego na odpady  

o pojemności 30m3 oraz 1 szt. kontenera otwartego na odpady o pojemności 18m3 

wraz z ich rozładunkiem na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych w Saczynie. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1, określony został  

w zapytaniu ofertowym z dnia 16 listopada 2022r. nr IK.271.147.2022, w wyniku 

którego złożona została oferta z dnia …….. 2022 roku. 

3. Miejsce dostawy kontenerów:  Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w 

Saczynie nr 100, 62-872 Godziesze Małe, Gmina Godziesze Wielkie,  

woj. wielkopolskie, powiat kaliski. 

4. Zamawiający wymaga, aby dostarczone kontenery były fabrycznie nowe i sprawnie 

technicznie oraz spełniały minimalne wymagane parametry i standardy jakościowe 

określone w zapytaniu ofertowym. Wykonawca jest odpowiedzialny względem 

Zamawiającego za wady przedmiotu umowy polegające na zmniejszeniu jego wartości 



lub użyteczności ze względu na cel, jakiemu ma służyć albo nie ma właściwości, o 

których zapewniał Wykonawca, bądź też został wykonany niezgodnie z warunkami 

niniejszej umowy. 

5. Wszystkie kontenery muszą posiadać stosowne atesty lub certyfikaty, zgodne  

z normą DIN 30722. 

6. Koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w szczególności koszty 

transportu, rozładunku ponosi Wykonawca. 

 

§3. 

1. Dostawa przedmiotu umowy odbędzie się w terminie uzgodnionym z Zamawiającym- 

najpóźniej do 21 grudnia 2022r. 

2. Dostawa przedmiotu umowy winna być realizowana w godzinach od 7
00

 do 15
00

, 

w dniach pracy Zamawiającego. 

3. Wykonawca gwarantuje dostarczanie przedmiotu zamówienia na własne ryzyko,  

w sposób chroniący przed uszkodzeniem. 

4.  Odbiór przedmiotu zamówienia potwierdzony zostanie protokołem zdawczo-

odbiorczym. Warunkiem podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo-

odbiorczego jest dostarczenie przez Wykonawcę kontenerów zgodnych z  §2 ust. 4.  

W przypadku braku przedstawiciela Wykonawcy protokół zostanie sporządzony 

jednostronnie. Sporządzenie i podpisanie protokołu jest jednoznaczne  

z niepozostawieniem Wykonawcy w zwłoce z wykonaniem przedmiotu umowy. 

5. Zamawiający może odmówić przyjęcia dostawy, w przypadku: 

a)  nie spełnienia wymagań, o których mowa w §2 ust. 4, 

b)  stwierdzenia rozbieżności pomiędzy zamawianym, a dostarczonym przedmiotem 

zamówienia, 

c)  uszkodzenia lub wady uniemożliwiającej użycie, 

d) dostawy przedmiotu zamówienia poza godzinami, o których mowa w ust. 2. 

6.  W przypadku odmowy przyjęcia dostawy zgodnie z § 3 ust. 5 pkt. a, b, c Zamawiający 

pisemnie wyznaczy Wykonawcy termin nie dłuży niż 7 dni, na usunięcie stwierdzonych 

w protokole wad.  

7. Wykonawca zobowiązuje się usunąć stwierdzone w protokole wady w wyznaczonym 

przez Zamawiającego terminie, bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu.  

W wyjątkowych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu. 

8.  Po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego w ust. 6 lub wyznaczonego na 

zasadach ust. 7 Zamawiający może odstąpić od umowy lub przyjąć przedmiot umowy 



jednocześnie żądając od Wykonawcy zapłaty kary umownej określonej w § 9 ust. 2 pkt. 

b. 

 

§ 4. 

Umowa zostaje zawarta na okres od ……….. 2022 r. do dnia 21.12.2022 r. 

 

§ 5. 

1. Wartość przedmiotu umowy, w okresie jej obowiązywania wynosi ………. zł brutto, 

w tym podatek VAT ……….. zł, netto ………. zł. 

2. Wartość przedmiotu umowy obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy związane  

z należytą i zgodną zobowiązującymi przepisami realizacją przedmiotu zamówienia tj. 

zakupem i dostawą kontenerów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych w Saczynie nr 100, 62-872 Godziesze Małe, Gmina Godziesze Wielkie. 

 

§ 6. 

1. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostarczony przedmiot 

zamówienia z uwzględnieniem mechanizmu podzielonej płatności (split payment), 

w terminie do 14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej 

faktury VAT. 

2. Faktura wystawiona zostanie przez Wykonawcę po dostarczeniu i rozładunku 

kontenerów na terenie PSZOK w Saczynie nr 100 i podpisaniu protokołu zdawczo-

odbiorczego.  

3.    Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu 

odbiorcy. 

4. Płatność zostanie dokonana przelewem bankowym na podstawie faktury VAT na 

rachunek bankowy Wykonawcy:……………………………………………………... 

5.  W przypadku, gdy Wykonawca jest czynnym podatnikiem VAT, rachunek bankowy 

winien być ujawniony  w wykazie podmiotów prowadzonym przez Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej na podstawie art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r., o 

podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 931 ze. zm.), pod rygorem 

odmowy zapłaty. W przypadku nieujawnienia rachunku bankowego Wykonawcy w 

wykazie, o którym mowa w powyżej lub konieczności zweryfikowania czy 

Wykonawca jest zwolniony z podatku  VAT, termin płatności faktury ulega 

wstrzymaniu do czasu ujawnienia rachunku w wykazie lub przedłożenia przez 

Wykonawcę zaświadczenia potwierdzającego stan podatnika VAT, wydanego przez 

Urząd Skarbowy. 



5. Wykonawca oświadcza, że należny podatek od towarów i usług wynikający z faktury 

wystawionej do niniejszej umowy zostanie zapłacony. 

6. W przypadku opóźnienia terminu płatności, Wykonawca ma prawo do naliczenia 

odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki w zapłacie. 

 

§ 7. 

Uprawnionymi do reprezentowania stron i odpowiedzialnymi za przebieg oraz realizację 

niniejszej umowy są z ramienia Zamawiającego - ……………………………………….,  

zaś z ramienia Wykonawcy – ………………………………………………………………… 

 

§ 8. 

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych 

i prawnych oraz może być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony przedmiot 

zamówienia. Gwarancja jakościowa udzielona jest na okres ………. miesięcy, liczony 

od daty podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego. 

3.  Zamawiający ma prawo do zgłaszania reklamacji za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres Wykonawcy………………………………………………… 

4. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia, bez ponoszenia przez Zamawiającego 

jakichkolwiek kosztów, wszystkich wad fizycznych, jeżeli te ujawnią się w trakcie 

trwania udzielonej gwarancji oraz do usunięcia wszystkich wad powstałych  

w związku z wykonywaniem niniejszej umowy przez Wykonawcę. 

5.  Termin do usunięcia wad w okresie gwarancyjnym wynosi 10 dni od daty zgłoszenia. 

W uzasadnionych przypadkach za zgodą Zamawiającego może ulec wydłużeniu. 

6. Zamawiający zawiadomi pisemnie Wykonawcę o stwierdzonych wadach kontenerów 

niezwłocznie po ich ujawnieniu.   

7.  W przypadku niewykonania naprawy w wyznaczonym terminie lub wystąpienia wady, 

po wykonaniu 3 napraw gwarancyjnych danego kontenera, Wykonawca na żądanie 

Zamawiającego zobowiązuje się do wymiany kontenera na nowy, wolny od wad w 

uzgodnionym przez Strony terminie. 

8. W przypadku wymiany wadliwego kontenera na nowy wolny od wad, okres gwarancji 

biegnie na nowo od daty odbioru kontenera przez Zamawiającego. 

 

 

 

 



§ 9. 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia 

od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w 

wysokości 10% kwoty brutto umowy, określonej w § 5 ust. 1. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za: 

a) odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  

w wysokości 10%  kwoty brutto umowy, określonej w § 5 ust. 1, 

b) opóźnienie w terminie dostawy w wysokości 0,5% kwoty brutto umowy, 

określonej w § 5 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, 

3.  Niezależnie od kar umownych, Stronom umowy przysługuje prawo do odszkodowania 

na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody. 

4.  Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty naliczonych kar umownych 

bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT dotyczącej realizacji przedmiotu 

zamówienia. 

 

§ 10. 

Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy w szczególności w przypadkach: 

a) nienależytego wykonywania postanowień niniejszej umowy, 

b) stwierdzenia przez Zamawiającego wady fizycznej lub prawnej przedmiotu 

umowy, 

c) zwłoki w dostawie przedmiotu zamówienia do dnia 29 grudnia 2022 r. 

 

§ 11. 

Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień niniejszej umowy w przypadku: 

a) zmiany terminu dostawy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

b) ustawowej zmiany stawki podatku VAT. 

 

§ 12. 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie 

pisemnie w formie aneksu pod rygorem nieważności. 

 

§ 13 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

 



§ 14. 

Wszelkie spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy, co do których Strony nie 

doszły do porozumienia rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby 

Zamawiającego.  

§ 15. 

 

1. Niniejsza umowa sporządzona została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla 

każdej ze stron.  

2. Integralną część niniejszej umowy stanowi zapytanie ofertowe z dnia 16 listopada 

2022 roku nr IK.271.147.2022 oraz oferta Wykonawcy z dnia…………………. 

 

 

          Zamawiający                                      Wykonawca 

  

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

     

         Kontrasygnata      

      Skarbnika Gminy 

 


