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                                                                                                                                   Załącznik Nr 6 

UMOWA Nr ……..- PROJEKT 

zawarta w dniu ........................  r. z Wykonawcą  w wyniku rozstrzygnięcia postępowania         o 

udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U.  z 2018 r. poz.1986 z późn. zm.)          o 

szacunkowej wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 

8 ustawy, na zadanie pod nazwą:  

„Odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 12 (frakcja nadsitowa) tj. - inne odpady  (w tym 

zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11, wytwarzane w procesie technologicznym obróbki odpadów komunalnych na terenie 

Bazy segregacji odpadów przy ul. Petera przez Przedsiębiorstwo Gospodarki  Komunalnej i 

Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim ”  

pomiędzy: 

Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim  

22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 37 A, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Lublin-

Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000127373, kapitał zakładowy; 28.105.000,00 zł., NIP 921-00-10-

133,  REGON 950177059 tel. /084/ 6642461, fax /084/ 6643519, reprezentowanym przez: 

1.  Renata Miziuk - Prezes Zarządu Dyrektor 

2.  Wiesław Drążek - Wiceprezes Zarządu Dyrektor Techniczny 

zwanym dalej Zamawiającym 

a 

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

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

 reprezentowanym przez: 

1. ......................................................................................... 

2. ........................................................................................ 

zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści: 

§ 1 

Integralną częścią umowy jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz Oferta 

Wykonawcy z dnia .............. 

§ 2 

1. Przedmiotem umowy jest: Odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 12 (frakcja nadsitowa) tj. - 

inne odpady  (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów. Inne 

niż wymienione w 19 12 11, wytwarzane w procesie technologicznym obróbki odpadów 

komunalnych na terenie Bazy segregacji odpadów przy ul. Petera przez Przedsiębiorstwo 

Gospodarki  Komunalnej i Mieszkaniowej Sp.  z o. o. w Tomaszowie Lubelskim.  

2. Wykonawca zobowiązuje się przyjmować odpady wyszczególnione w pkt 1                         

gospodarować nimi w sposób zgodny z obowiązującym prawem. 

3. Zamawiający wytwarza odpady zgodnie z decyzją wydaną przez Starostwo Powiatowe                

w Tomaszowie lubelskim z dnia 22.08.2013 roku.  

§ 3 
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1. Szacunkowa ilość odpadów do zagospodarowania to około 3000 Mg. Jest to ilość szacunkowa     

i Zamawiający zastrzega sobie prawo do wytwarzania odpadów w mniejszej lub większej ilości      

w każdym czasie trwania umowy. 

2. Szacunkowa dzienna ilość odpadów do transportu i zagospodarowania przez Wykonawcę  około 

18 Mg. Odbiór będzie odbywać się na telefoniczne zgłoszenie Zamawiającego z jednodniowym 

wyprzedzeniem lub na podstawie harmonogramu obustronnie ustalonego. 

3.  Załadunek  odpadów odbywać się będzie przez  Zamawiającego w dni robocze od poniedziałku 

do piątku w godz. 700 - 1500. 

4. Miejsce załadunku odpadów: Baza segregacji odpadów przy ul. Petera w Tomaszowie 

Lubelskim. 

5. Przyjęte odpady muszą być każdorazowo ważone na legalizowanej wadze przy udziale 

przedstawiciela Zamawiającego.  

6. Zamawiający wystawia przy przekazaniu odpadów kartę przekazania odpadu wg obowiązującego 

wzoru, określonego w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 08 grudnia 2010 r. w sprawie 

wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 249, poz. 1673). 

Dokumenty te obopólnie potwierdzone stanowią podstawę do wystawienia faktury. 

§ 4 

1. Do rozliczeń pomiędzy stronami stosowana będzie cena, przyjęta przez Zamawiającego w 

wyniku złożonej oferty przez Wykonawcę: 

a) odpady o kodzie 19 12 12 -  – inne odpady ( w tym zmieszane substancje i przedmioty ) z 

mechanicznej obróbki  odpadów  inne niż wymienione w 19 12 11 zgodnie z katalogiem 

klasyfikacji odpadów  - netto ................zł/Mg (słownie: .................................................zł.), brutto 

.................zł/Mg (słownie: .........................................zł) w tym przysługujący podatek VAT w 

wysokości .......... zł/Mg (słownie; .......................................zł), łączna wartość zamówienia brutto 

wynosi .................... zł (słownie: ..................................zł). 

2. Faktury wystawione będą w miesięcznym okresie rozliczeniowym, za odebraną partię    

odpadów, na podstawie kart przekazania odpadu podpisanych przez obie strony. 

3. Fakturę należy wystawić na Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  i Mieszkaniowej  Sp.      

z o. o., ul. Lwowska 37 A, 22-600 Tomaszów Lubelski, NIP 921-00-10-133. 

4. Termin płatności: … dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego. 

§ 5 

1. Cena określona w § 4  pkt 1 obejmuje  wszystkie koszty w tym: transport, koszty opłat za 

korzystanie ze środowiska ( w przypadku gdy sposób zagospodarowania odpadu wymaga ich 

naliczenia),  kosztów związanych z zagospodarowaniem odpadu, obowiązujący podatek VAT. 

2. Wykonawca zagwarantuje niezmienność cen w okresie trwania umowy. 

§ 6 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, z zachowaniem należytej staranności. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i finansową wobec Zamawiającego i osób 

trzecich, za wszelkie szkody wynikłe z zaniechania realizacji umowy, niedbalstwa lub działania 

niezgodnego z umową i przepisami obowiązującymi w zakresie przedmiotu zamówienia. 

3. W przypadku, gdy wpisy do rejestrów lub zezwoleń utracą moc w trakcie obowiązywania 

umowy, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania nowych wpisów lub zezwoleń oraz 

przekazania kopii tych dokumentów Zamawiającemu w terminie 21 dni od dnia wygaśnięcia wpisu 

bądź zezwolenia, pod rygorem odstąpienia od umowy. 

§ 7 

Umowa zawarta została na czas określony tj. od dnia 02.01.2019 r. do dnia 31.03.2020 r. 
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§ 8 

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy na wypadek rażącego naruszenia postanowień 

umowy. 

2. Umowa może być przez każdą ze stron rozwiązana z 1 - miesięcznym wypowiedzeniem. 

3. Oprócz przypadków określonych w przepisach Kodeksu cywilnego Zamawiającemu przysługuje 

prawo odstąpienia od umowy we wskazanych w pkt. 4 niniejszego paragrafu przypadkach. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 

a) zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy, 

b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

c) Wykonawca nie rozpoczął realizacji usług będących przedmiotem umowy bez uzasadnionych 

przyczyn oraz nie kontynuuje ich przez kolejnych 5 dni pomimo wezwania Zamawiającego 

złożonego na piśmie, 

d) w przypadku powtarzających się nieterminowych usług będących przedmiotem umowy,  

e) gdy usługi będące przedmiotem umowy wykonywane są  niezgodnie z zapisami zawartymi                  

w niniejszej umowie lub  w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

f)  w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży               

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego 

z tytułu wykonania części umowy. 

5. W przypadkach wymienionych w ustępie 4 Zamawiający może w terminie 7 dni po pisemnym 

uprzedzeniu, przejąć sam prowadzenie usług określonych niniejszą umową lub powierzyć je 

innemu podmiotowi, a kosztami tych usług obciąży Wykonawcę do wysokości odpowiadającej 

kwocie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

§ 9 

1. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano 

wyboru Wykonawcy, są możliwe gdy wystąpią istotne okoliczności których niemożna było 

wcześniej przewidzieć, a które przemawiają za koniecznością zmiany postanowień umowy w części 

obejmującej termin wykonania, zakres rzeczowy oraz wynagrodzenie. Takimi okolicznościami 

mogą być w szczególności: 

1) zmian ogólnie obowiązujących przepisów, prawa miejscowego oraz wymogów 

dotyczących Zamawiającego bezpośrednio odnoszących się do praw i obowiązków stron 

umowy; zmiany umowy dokonane mogą być tylko w zakresie niezbędnym do dostosowania 

zapisów umowy do wprowadzonych przepisów; 

2) zmian organizacyjnych Stron, np. zmiany reprezentacji, adresu siedziby firmy, 

3) sposobu rozliczenia niniejszej umowy; 

4) regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, 

wywołujących potrzebę zmiany umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej 

zmiany; 

5)    zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany:  

     a)  stawki podatku od towarów i usług;  

     b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;  

     c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;  

       – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.  

2. Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o których mowa następują po uzyskaniu akceptacji 

Zamawiającego w formie aneksu do umowy. 

3. Zmiany do Umowy mogą być dokonane także w innych wypadkach przewidzianych w art. 

144 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiany te nie mogą w żadnym przypadku  prowadzić   

do   ominięcia   przepisów   Prawa   zamówień   publicznych, w szczególności dotyczących 

zamówień dodatkowych. 
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4. W przypadku zmiany firmy, siedziby, numeru rachunku bankowego i innych danych 

identyfikacyjnych Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować 

Zamawiającego. W przypadku nie poinformowania Zamawiającego o w/w zmianach wszelkie 

skutki prawne obciążają Wykonawcę. 

5. Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić za zgoda obu stron wyrażonych na piśmie 

pod rygorem nieważności. 

§ 10 

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność odszkodowawczą za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie umowy, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 4 niniejszego paragrafu, przez zapłatę kary 

umownej w wypadkach i w wysokościach określonych poniżej: 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku odstąpienia Zamawiającego od 

umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca - w wysokości 5% wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w § 4 pkt. 1 umowy. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia Wykonawcy od 

umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający - w wysokości 5% 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 pkt. 1 umowy, z wyłączeniem 

okoliczności, o których mowa w art. 145 ustawy - Pzp. 

4. Za każdy dzień zwłoki w odbiorze, zgłoszonych do zabrania odpadów, Zamawiający ma prawo 

naliczyć Wykonawcy kary umowne, w wysokości 10% kosztów odbioru, transportu i składowania 

nieodebranej partii odpadów, obliczonych na podstawie ceny określonej w § 4 pkt.1 niniejszej 

umowy. 

5. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody. 

§ 11 

1.Wykonawca przed zawarciem umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w 

wysokości 5 % wartości wskazanej w ofercie tj. .....................zł. 

2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostaje wniesione w formie:.............................. 

3.Zabezpieczenie zostaje zwolnione w ciągu 30 dni od daty zakończenia realizacji umowy. 

§ 12* 

Wykonawca wykona przedmiot umowy sam, bez udziału podwykonawców. 

§ 13* 

1. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawców następujące części przedmiotu 

umowy:.......................................................................................................................................... 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy  udziale 

Podwykonawców. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy w terminach 

płatności określonych w zawartej z nim umowie. 

§ 14 

1. Celem wyłączenia odpowiedzialności materialnej Zamawiającego lub Wykonawcy z tytułu szkód 

powstałych w związku z zaistnieniem określonych zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej 

w czasie realizacji umowy, Wykonawca zawrze odpowiednie umowy ubezpieczenia.  

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:  

   a)  urządzenia, mienie ruchome związane z prowadzeniem usług - od zdarzeń losowych,  

   b) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące 

pracowników i osób trzecich powstałe w związku z prowadzonymi usługami, w tym także ruchem 

pojazdów mechanicznych.  

3. Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca.  

4. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia na każde żądanie Zamawiającego polisy 

ubezpieczeniowej oraz dowodów opłacania składek.  



 5  

§ 15 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

§ 16 

Wszelkie zmiany oraz uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

§ 17 

Niniejsza Umowa została sporządzona w 2 /dwóch/ jednobrzmiących egzemplarzach  po 1 /jednym/ 

dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

              ZAMAWIAJĄCY:      WYKONAWCA:                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*) niepotrzebne skreślić 


