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Umowa PROJEKT 

zawarta w Tomaszowie Lub.  dnia  …………….   pomiędzy: 

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

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

Rejonowym  w Lublin-Wschód w Lublinie  z siedzibą w Świdniku VI Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 000012737, kapitał zakładowy: 

28 105 000,00 zł.  

NIP 921-00-10-133, Regon 950177059, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym 

przez: 

1. ………………………………………………… 

2. ………………………………………………… 
 

a  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 
reprezentowanym przez: 
 
1. …………………………………… 

zwanym dalej Wykonawcą 

o następującej treści: 

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem Umowy jest: 

„TRANSPORT ODPADÓW PRZEZNACZONYCH DO PRODUKCJI 

 PALIWA ALTERNATYNEGO‘’ 

 

2.  W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do: 

 

2.1. Transportu odpadów do produkcji paliwa alternatywnego z Bazy Segregacji 

Odpadów Komunalnych PGKiM Sp. z o.o. w Tomaszowie Lubelskim ul. Petera 65 

do firmy EkoPaliwa Chełm Sp. z o.o. ul. Fabryczna 6; 22-100 Chełm. 

 

 Orientacyjna odległość transportu w jedną stronę – 107 km. 

 

 

 

3. Przewidywana  ilość odpadów do transportu w [Mg] 

 

− odpad o kodzie 19 12 12 (Inne odpady - w tym zmieszane substancje i przedmioty - z 

mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11)  –  około 1800 Mg. 
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§ 2 OBOWIĄZKI  WYKONAWCY 

− Wykonawca jest zobowiązany do posiadania przez cały okres trwania niniejszej              

umowy aktualne zezwolenia i decyzje  w zakresie transportu odpadów. 

− Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu otrzymany numer rejestrowy z bazy 

danych o opakowaniach i gospodarce odpadami tzw. BDO 

− Wykonawca w czasie transportu odpadów do miejsca zagospodarowania odpadów             

zobowiązany jest do przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów z zakresu             

transportu odpadów ,BHP, ppoż , organizacji ruchu i regulaminów obowiązujących na             

terenie Odbiorcy odpadów. 

− Wykonawca musi posiadać pojazdy wyposażone w naczepę z ruchomą podłogą o 

pojemności od 90 do 100 m3. 

− Szacunkowa dzienna ilość odpadów do transportu i zagospodarowania przez 

Wykonawcę – od 10 do 30 Mg. 

− Średnia wagowa jednego ładunku to 12,3 Mg. 

− Załadunek odpadów odbywać się będzie przez Zamawiającego w dni robocze od 

poniedziałku do piątku od 700-1500 

− Wykonawca zobowiązany jest do wykonania usługi zgodnie z bieżącymi potrzebami 

Zamawiającego 

− Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą przez 

Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 

− Ważenie odpadów będzie odbywało się  na zalegalizowanych wagach Zamawiającego 

i Odbiorcy. 

− Ważenie będzie dokumentowane kwitami wagowym potwierdzającymi masę 

transportowanych odpadów. 

− Z chwilą wydania odpadów Wykonawcy, przechodzą na Wykonawcę wszelkie 

obowiązki w szczególności przygotowanie odpadu do przewozu (odpowiednie 

zabezpieczenie  ładunku), dostawę odpadów do miejsca przeznaczenia i opiekę nad 

ładunkiem w drodze, wyładunek odpadów w miejscu wskazanym przez Odbiorcę.  

 

 

§ 3  WYNAGRODZENIE 

 

1. Rozliczenie należności przysługujących Wykonawcy od Zamawiającego za 

wykonanie  przedmiotu Umowy, nastąpi wg poniższych zasad: 

Transportu odpadów do produkcji paliwa alternatywnego z Bazy Segregacji Odpadów 

Komunalnych PGKiM Sp. z o.o. w Tomaszowie Lubelskim ul. Petera 65 do firmy 

EkoPaliwa Chełm Sp. z o.o. ul. Fabryczna 6; 22-100 Chełm. 

 

 Orientacyjna odległość transportu w jedną stronę – 107 km. 

       ……………..  netto, za 1 Mg przewiezionych odpadów. 
 

Do powyższej ceny należy doliczyć obowiązujący podatek VAT. 

2. Podstawą do zapłaty wynagrodzenia będzie faktura VAT prawidłowo wystawiona przez 

Wykonawcę i dostarczona Zamawiającemu do jego siedziby, wskazująca cenę 

jednostkową za wykonanie przewozu odpadów, ustaloną zgodnie z warunkami niniejszej 

Umowy. 
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3. Zapłata nastąpi w formie przelewu z konta bankowego Zamawiającego na konto bankowe 

Wykonawcy, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury. 

4. Faktury będą wystawiane przez Wykonawcę na koniec okresu rozliczeniowego. 

5. Za okres rozliczeniowy uważa się jeden miesiąc kalendarzowy. 

§ 4 TERMIN i ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Niniejszą Umowę zawiera się na czas określony, tj. 

od dnia 14.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. 

2. Przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 1,  Zamawiający może odstąpić od Umowy 

w przypadku, gdy: 

1.1. Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przewozu dłużej niż 3 dni. 

1.2. Wykonawca dopuści się w inny sposób naruszenia postanowień niniejszej Umowy, 

uzasadniającego rozwiązanie Umowy, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do 

zaprzestania naruszeń. 

3. Zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. 

4.  Umowa może zostać wypowiedziana przed terminem, do którego została zawarta, przez 

każdą ze stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.  

5. W sytuacji wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego w trakcie obowiązywania 

Umowy, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze. 

§ 5 KARY UMOWNE 

1. W przypadku zwłoki Zamawiającego w zapłacie za prawidłowo wystawioną i dostarczoną 

fakturę, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe. 

2. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego przed upływem okresu, na 

który została zawarta, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000,00 zł /słownie: pięć tysięcy 0/100 

złotych/. 

3. Zamawiający, uprawniony jest do żądania od Wykonawcy kary umownej w sytuacji 

zwłoki w realizowaniu usługi, w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto za 

każdy dzień zwłoki. 

4. Zapłata kar umownych nie wyłącza prawa do dochodzenia przez Zamawiającego 

odszkodowania,  przewyższającego wymienione kwoty kar umownych. 

5. Zamawiającemu w sytuacji niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez 

Wykonawcę, przysługuje prawo zastępczego wykonania umowy na koszt i ryzyko 

Wykonawcy, bez uprzedniego wzywania Wykonawcy do należytego wykonywania 

Umowy. 

§ 6  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy, wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod 

rygorem nieważności. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową, obowiązują przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 
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3. Wszelkie spory wynikłe na tle wykonania niniejszej Umowy, Strony poddają pod 

rozstrzygnięcie Sądowi powszechnemu, właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 

 

 

 
              WYKONAWCA                                                                   ZAMAWIAJĄCY 
 
 
 
 
 
…………………………………………                                                                    ……………………………………… 
                        ( podpis )                                                                                                        ( podpis )  


