
Załącznik nr 5– projekt umowy 

       UMOWA ………./20 

 

Zawarta w dniu ........................................................... w Czarnówku pomiędzy  

Zakładem Zakład Zagospodarowania Odpadów "Czysta Błękitna Kraina" Sp. z o.o,  

z siedzibą w Czarnówku 34, 84-351 Nowa Wieś Lęborska 

NIP 841-10-05-374,  

Nr BDO 000023189,  

reprezentowanym przez: Prezesa Zarządu – Annę Rudnicką  

zwanym dalej Zamawiającym 

a 

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

z siedzibą w ................................................................................................................... 

NIP………………………. 

Nr BDO ……………………………………. 

reprezentowanym przez:.............................................................................................................. 

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą, została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi polegającej na 

odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów z grupy 1912 zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz procesami odzysku 

wyszczególnionymi w załączniku nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o 

odpadach (Dz. U z 2013 poz. 21 ze. zm.) oraz postanowieniami zawartej umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, ze spełnia wszystkie wymogi formalne i prawne związane z 

przedmiotem umowy. 

 

§ 2 

1. Szczegółowy zakres usługi oraz wymagania dotyczące zagospodarowania odpadów z 

grupy 1912 określa SIWZ, której postanowienia stanowią integralną część niniejszej 

umowy.  

2. Do wykonania usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy wykonawca użyje 

własnych środków transportowych. 

3. Termin odbioru partii odpadów będącej przedmiotem zamówienia, liczony od dnia 

otrzymania informacji mailowej lub telefonicznej od Zamawiającego, stanowiącej 

zamówienie jednostkowe wynosi nie dłużej niż ………………. . 

4. Informacja o ilości komponentów do odbioru przesłana zostanie mailem  lub 

przekazana telefonicznie do przedstawiciela Wykonawcy z co najmniej jednodniowym 

wyprzedzeniem. 

 

§ 3 

Wykonawca przyjmując usługę do wykonania zobowiązuje się zarazem do: 

1. Wykonania jej z należytą starannością, zgodnie z powszechnie obowiązującymi w tym 

zakresie normami. 

2. Stosowania się do doraźnych poleceń osób reprezentujących Zamawiającego. 

3. Zachowania należytej staranności przy realizacji zobowiązań umowy. 

4. Wykonawca odpowiedzialny jest za szkody poniesione przez Zamawiającego wskutek 

niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z niniejszej 

umowy. 



5. Odpowiedzialność Wykonawcy jest wyłączona tylko wówczas, gdy niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie  zobowiązania jest następstwem winy Zamawiającego. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia swojej działalności gospodarczej. 

 

 

§ 4 

1. Strony określają kwotę umowną za wykonanie przedmiotu zamówienia wymienionego 

w §1 w wysokości:  

 

…………………..zł (słownie …………………………….) w tym podatek VAT 

…………% w wysokości ……………………..zł wynikająca z formularza 

ofertowego. Zaoferowana w formularzu ofertowym przez wykonawcę cena 

jednostkowa odbioru 1 Mg odpadów z grupy 

  

 1912   

wynosi: 

CENA NETTO…………………………………..zł /1 Mg 

Słownie…………………………………………………… 

PODATEK VAT……………………...% 

CENA BRUTTO………….……………………..zł / 1Mg 

Słownie ……………………………………………….. 

 

2. Strony ustalają, iż w trakcie obowiązywania umowy cena jednostkowa odbioru 1 Mg 

odpadów z grupy 1912 nie ulegnie zmianie. 

3. W przypadku zaistnienia zmian stanu prawnego, w których wyniku kody odpadów 

wskazane w niniejszej umowie, stanowiące przedmiot umowy, nie będą zbieżne z ich 

rodzajem wskazanym w SIWZ, Strony dokonają zmiany niniejszej umowy w drodze 

pisemnej pod rygorem nieważności, dostosowując nowy kod odpadu do jego rodzaju 

wskazanego w SIWZ. Zmiana umowy przeprowadzona zostanie w terminie 7 dni od 

dnia zmiany stanu prawnego. 

4. Czas przyjęcia zlecenia do realizacji zgodnie z ofertą Wykonawcy ………………….. 

5. W cenę wkalkulowany powinien być koszt transportu. 

 

§ 5 

1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na podstawie faktury VAT wystawionej 1 

raz w miesiącu w  terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego na 

konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT. 

2. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

§ 6 

1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2020r. 

2. Umowa niniejsza może być rozwiązana: 

a) Przed upływem terminu na jaki została zawarta w trybie natychmiastowym 

przez każdą ze stron, w przypadku nie wywiązania się przez drugą stronę z 

istotnych postanowień umowy, po uprzednim pisemnym wezwaniu do 

należytej realizacji umowy i bezskutecznym upływie wyznaczonego w tym 

celu dodatkowego 7-dniowego terminu. Możliwość skorzystania z tego 

uprawnienia wygasa z upływem 30 dni od daty zaistnienia okoliczności 

uzasadniającej rozwiązanie umowy.   



b) W przypadku likwidacji bądź upadłości Wykonawcy, bądź innych 

okoliczności skutkujących zaprzestaniem prowadzenia działalności; 

c) W przypadku niewypłacalności Wykonawcy; 

d) Gdy Wykonawca nie rozpoczął odbioru komponentu przez okres 10dni 

pomimo pisemnych wezwań Zamawiającego; 

e) Gdy Wykonawca nie wykonuje przedmiotu zamówienia zgodnie z umową; 

f) W każdym czasie na zgodny wniosek stron. 

3. Strony mogą być zwolnione od obowiązków wynikających z Umowy w przypadku 

zaistnienia okoliczności nieprzewidzianych, niezależnych od woli stron, którym strona 

nie mogła zapobiec przy dołożeniu należytej staranności (siła wyższa), i które nastąpiły 

po zawarciu Umowy, uniemożliwiając jej wykonanie w całości lub części. O 

zaistnieniu okoliczności uznanych za siłę wyższą strony są zobowiązane niezwłocznie 

się powiadomić w formie pisemnej. Gdyby te okoliczności trwały dłużej niż 30dni, 

każda ze stron ma prawo do rozwiązania Umowy w formie pisemnej ze skutkiem 

natychmiastowym bez obowiązku zapłaty odszkodowania drugiej stronie. 

4. Niezależnie od terminu określonego w ust. 1 umowa ulega wcześniejszemu 

rozwiązaniu, w przypadku przekazania do odbioru i zagospodarowania komponentu do 

produkcji RDF w ilości 3.000/6.000/9.000/12.000*(wybrać właściwe) Mg, co jest 

równoznaczne z wykonaniem zakresu umowy. Jednocześnie Wykonawcy nie 

przysługują dodatkowe roszczenia w przypadku przekazania do odbioru i 

zagospodarowania mniejszej ilości komponentu. 

 

§ 7 

Strony postanawiają, że formą odszkodowania w przypadku niewykonania lub nienależytego 

wykonania zobowiązań umownych będą kary umowne w następujących wypadkach i 

wysokościach:   

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku; 

a)  odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn będących po stronie 

Wykonawcy w wysokości 5% wartości brutto całości zamówienia, 

b) zwłoki o odbiorze partii komponentu do produkcji RDF – w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia umownego (brutto) za każdy dzień zwłoki po terminie odbioru 

określonym w informacji Zamawiającego przesłanej drogą mailową lub przekazana 

telefonicznie, o której mowa w §2 ust 4.  

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w wysokości 3% wartości brutto 

całości zamówienia w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn będących po 

stronie Zamawiającego. 

3. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego 

wysokości kar umownych. 

         

§ 8 

1. Do kierowania pracami ze strony Wykonawcy wyznacza się: ……………………….. 

2. Jako koordynatora Zamawiającego w zakresie wykonania obowiązków umownych 

wyznacza się …………………………………… 

 

§ 9 

1. W razie wystąpienia 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 powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może 

żądać jedynie wynagrodzenia należytego mu z tytułu wykonania części umowy. 



2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

§ 10 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego 

oraz przepisy ustawy o zamówieniach publicznych, a w sprawach procesowych - przepisy 

Kodeksu postępowania cywilnego. 

 

§ 11 

1. Zabrania się cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. 

2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd 

właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 12 

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 

 

WYKONAWCA                                                                                            ZAMAWIAJĄCY 


