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Załącznik nr 1 do ZAPROSZENIA 
 

UMOWA NR ____/2021 (Projekt) 
Zawarta w dniu __.__.2021 roku w Grudziądzu w sprawie kupna – sprzedaży części zamiennych do 
autobusów pomiędzy: 
Miejskim Zakładem Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Dworcowej 47, 86-300 
Grudziądz, zarejestrowanym w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, 
prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS 0000132903, NIP: 8762147088, REGON 871528212, kapitał zakładowy 
16 903 000,00 zł, posiadającym status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy 
o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz. U. 2020, poz. 935 ze 
zm.), 
reprezentowanym przez: Prezesa - Pawła Maniszewskiego 
zwanym dalej Zamawiającym, 
a 
____________________________________________________________________________________, 
reprezentowanym przez: 
______________________ 
zwanym dalej Wykonawcą, 
o treści następującej: 
Niniejsza umowa została zawarta zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.), w zakresie udzielania zamówień 
poniżej 130.000 zł. Do postępowania nie mają zastosowania przepisy wymienionej ustawy, jednakże 
Zamawiający stosuje je odpowiednio przy konstrukcji zapisów niniejszej umowy. 

§ 1 

Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane obowiązującym prawem zezwolenie na prowadzenie 
działalności w zakresie transportu odpadów oraz wpisy do rejestru działalności regulowanej w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie:  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

§ 2 
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług polegających 

na: 
1.1. oddaniu w eksploatację pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych w kolorze: 

1.1.1. SZARYM – do gromadzenia niesegregowanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 o 
pojemności 1100 litrów w ilości 2 sztuk i odbiorze z częstotliwością raz na tydzień; 

1.1.2. ZIELONYM – do gromadzenia, w sposób selektywny, odpadów komunalnych o kodzie 20 01 
02 tj. szkła o pojemności 120 litrów w ilości 2 sztuk i odbiorze z częstotliwością raz w 
miesiącu; 

1.1.3. ŻÓŁTYM - do gromadzenia, w sposób selektywny, odpadów komunalnych o kodzie 20 01 39 
tj. tworzywa sztucznego o pojemności 1100 litrów w ilości 2 sztuk i odbiorze z 
częstotliwością raz w miesiącu; 

1.1.4. NIEBIESKIM - do gromadzenia, w sposób selektywny, odpadów komunalnych o kodzie 20 01 
01 tj. odpadów papierowych o pojemności 1100 litrów w ilości 2 sztuk i odbiorze z 
częstotliwością raz w miesiącu; 

1.1.5. BRĄZOWYM - do gromadzenia, w sposób selektywny, odpadów komunalnych o kodzie  20 
02 01 tj. bioodpadów o pojemności 120 litrów w ilości 2 sztuk i odbiorze z częstotliwością 
raz na dwa tygodnie. W przypadku braku odpadów biodegradowalnych Zamawiający z 3-
dniowym wyprzedzeniem, poinformuje Wykonawcę o braku konieczności odbioru odpadów 
biodegradowalnych - w takim przypadku opłata za opróżnienie tego pojemnika nie będzie 
naliczana;   
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1.2. Transporcie zebranych odpadów komunalnych do miejsca ich unieszkodliwiania. 
2. Odpady komunalne odbierane będą z nieruchomości Zamawiającego tj. Składowej 21, Dworcowej 47, 

86-300 Grudziądz. 
3. Za odpady komunalne w rozumieniu niniejszej umowy uważa się odpady powstające w 

gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące 
od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do 
odpadów powstających w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem odpadów powstających w 
wyniku: 
3.1. prowadzenia prac remontowych, budowlanych, produkcyjnych, rolniczych; 
3.2. prac porządkowych na terenie posesji, w tym z ogrodów i terenów zielonych; 
3.3. wymiany wyposażenia mieszkań tj. mebli, sprzętu gospodarstwa domowego itp. 

4. Wykonawca zobowiązuje się odbierać odpady komunalne przy użyciu pojazdów samochodowych, 
wskazanych w zezwoleniach, o których mowa w § 1, obsługiwanych przez pracowników 
posiadających odpowiednie uprawnienia. 

5. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania przez Wykonawcę pojemników (zastępczych) o 
mniejszej pojemności niż wymienione w ust. 1, przy czym: 
5.1. łączna pojemność pojemników zastępczych nie może być mniejsza niż pojemność pojedynczego 

pojemnika (podstawowego) o pojemności 1100 litrów, 
5.2. niezależnie od liczby zastosowanych pojemników zastępczych rozliczenie za opróżnienie 

pojemników zastępczych będzie dokonywane poprzez podzielenie odpowiedniej, dla danego 
rodzaju pojemnika podstawowego, stawki jednostkowej określonej w § 3 ust. 1 przez liczbę 
zastosowanych przez Wykonawcę pojemników zastępczych, przy czym łączna kwota za 
pojemniki zastępcze nie może przekroczyć odpowiedniej dla danego rodzaj pojemnika 
podstawowego stawki określonej w § 3 ust. 1, 

5.3. jednostkowa pojemność pojemników zastępczych nie może być mniejsza niż 120 litrów, 
5.4. o zastosowaniu przez Wykonawcę pojemników zastępczych, poinformuje on Zamawiającego 

drogą mailową na adres poczty elektronicznej: sekretariat@mzk.grudziadz.pl najpóźniej na 
jeden dzień roboczy przed rozpoczęciem świadczenia usługi (dostawy pojemników do odbioru 
odpadów).  

§ 3 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie wskazanym w § 2 ust. 1 Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy wynagrodzenie jednostkowe netto: 
1.1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – za jednorazowe opróżnienie pojemnika o 

pojemności 1100 litrów: __________ zł, 
1.2. Metale i tworzywa sztuczne – za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 1100 litrów: 

__________ zł, 
1.3. Papier i tektura – za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 1100 litrów: 

__________ zł, 
1.4. Szkło – za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 120 litrów: __________ zł, 
1.5. Biodegradowalne – za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 120 litrów: 

__________ zł. 
Do wymienionych cen zostanie doliczony podatek VAT wg aktualnie obowiązujących stawek. 

2. Łączna szacunkowa wartość wynagrodzenia Wykonawcy wynosi: __________________ zł brutto, 
słownie: (_______________________________________________________________). 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje również opłatę za korzystanie ze środowiska. 
4. Rozliczenie przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia odbywać się będzie na podstawie faktury 

VAT wystawionej przez Wykonawcę za każdy miesiąc wykonania przedmiotu umowy. 
5. Wykonawca wystawi dla każdej z wymienionych lokalizacji (ul. Składowej 21, ul. Dworcowej 47, 86-

300 Grudziądz) osobną fakturę.  
6. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia w terminie 14 dni od wystawienia faktury, 

przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 
7. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
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8. Za nieterminowe regulowanie należności z tytułu świadczonych usług, Wykonawca ma prawo naliczyć 
odsetki ustawowe. 

§ 4 
1. Zamawiający zobowiązany jest w szczególności do: 

1.1. przygotowania miejsca do ustawienia pojemników w wydzielonym i utwardzonym miejscu 
dogodnym dla jego opróżniania, oraz umożliwiającym dojazd pojazdu Wykonawcy; 

1.2. utrzymywania, bez względu na porę roku, swobodnego dojazdu przez Wykonawcę do miejsca 
ustawienia pojemników oraz miejsca ich wytaczania czy przenoszenia; 

1.3. zamawiania odpowiedniej ilości pojemników, aby nie dochodziło do ich przepełnienia przed 
planowanym terminem wywozu; 

1.4. niezwłocznego zgłaszania Wykonawcy wszelkich uszkodzeń pojemników stanowiących własność 
Wykonawcy w celu ich naprawy / wymiany; 

1.5. zabezpieczania pojemników przed ewentualną kradzieżą; 
1.6. nie udostępniania osobom trzecim pojemników przekazanych do eksploatacji, bez zgody 

Wykonawcy; 
1.7. terminowego regulowania zobowiązań wynikających z umowy. 

2. Zamawiający oświadcza, że w odbieranych przez Wykonawcę odpadach komunalnych o kodzie 20 03 
01 gromadzonych w pojemnikach, nie ma odpadów niebezpiecznych. 

3. W przypadku braku możliwości opróżnienia pojemników przez pracowników Wykonawcy, z przyczyn 
leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca traktuje przyjazd pracowników i gotowość do 
wykonania usługi, jako usługę wykonaną. 

§ 5 
1. Wykonawca zobowiązany jest: 

1.1. opróżniać pojemniki zgodnie z ustaloną częstotliwością, a w przypadku niedotrzymania terminu z 
powodu awarii pojazdu samochodowego lub warunków atmosferycznych uniemożliwiających 
odbiór odpadów, w ciągu 3 dni po ustalonym terminie; 

1.2. naprawiania lub wymiany na swój koszt pojemników, będących jego własnością, jeżeli ich 
uszkodzenie nie powstało z winy Zamawiającego; 

1.3. dostarczania co miesiąc faktury za wykonane usługi. 
2. Obowiązkiem Wykonawcy jest zagospodarowanie odbieranych odpadów. 
3. Wykonawca przejmuje obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów o gospodarowaniu 

odpadami od momentu ich odbioru do zakończenia procesu ich zagospodarowania. 
4. Ewentualne kary związane z zanieczyszczeniem środowiska oraz niewłaściwym postępowaniem z 

odpadami, wynikające z działalności Wykonawcy, ponosi Wykonawca. Wykonawca w trakcie realizacji 
umowy jest wytwórcą lub posiadaczem odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach oraz Prawo 
ochrony środowiska. 

§ 6 
1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę w wysokości 2% kwoty brutto z umowy zawartej w § 3 
ust. 2 za każdorazową, bezpodstawną odmowę przyjęcia odpadu. 
2. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę w wysokości 20% kwoty brutto zawartej w § 3 ust. 2 za 
odstąpienie od wykonania przedmiotu umowy. 

§ 7 
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od 01.07.2021 – 30.06.2023 r. 
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy muszą być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
3. Umowa ulega rozwiązaniu w przypadku wygaśnięcia lub braku właściwych zezwoleń wymaganych 

przez Zamawiającego. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują roszczenia za niekompletne 
wykonanie umowy. 

§ 8 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian w zawartej umowie, jeżeli konieczność ich wprowadzenia 

wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Wszelkie 
uzupełnienia i zmiany postanowień umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci 
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aneksu pod rygorem nieważności. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić m.in. w 
przypadku: 
2.1. ustawowej zmiany stawki podatku VAT, 
2.2. zmiany obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa miejscowego. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wartości zamówienia na podstawie art. 144 ust. 1 
pkt. 6 PZP. 

§ 9 
1. Osobami uprawnionymi do kontaktu są: 

1.1. Ze strony Zamawiającego: Rafał Blumkowski 695-398-981 , Jerzy Kindel 605-291-673; 
1.2. Ze strony Wykonawcy: _________________________________________________________  

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy 
Kodeksu Cywilnego oraz obowiązujące przepisy dotyczące przedmiotu umowy. 

3. W przypadku zmiany przepisów przywołanych w umowie realizacji podlega aktualny  
w danej materii akt prawny. 

4. Spory powstające na tle wykonywania niniejszej umowy będą rozwiązywane polubownie  
z uwzględnieniem interesów obu stron. W przypadku braku dojścia do porozumienia spory podlegają 
rozpoznaniu przez właściwy rzeczowo Sąd dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 

 
 

 
WYKONAWCA               ZAMAWIAJĄCY 

 


