
PRZYJMOWANIE ODPADÓW MZK SP. Z O.O. Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH I UTRZYMANIA ULIC 

  Znak sprawy ZP-MZK-2021-04-1 

Załącznik nr 6 do SWZ 

UMOWA nr ……………../2021/MZK (Projekt)  

umowa zawarta dnia ......... pomiędzy 
 
Miejskim Zakładem Komunikacji Sp. z o.o. w Grudziądzu, ul. Dworcowa 47, 86-300 Grudziądz, NIP: 
876-21-47-088, KRS: 0000132903, kapitał zakładowy 16.903.000 zł, BDO: 000022919, 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: 
 – Pawła Maniszewskiego – Prezesa Zarządu 
Zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym  
a: 
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
reprezentowanym przez: 
 .................................................................................................................................................  
Zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą  
 
na podstawie oferty złożonej w dniu ___________________ i przyjętej przez Zamawiającego 
w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej większej niż progi unijne, 
na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 2019, z późn. zm.) – zwanej dalej pzp. 

§1 
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi odbioru odpadów 

z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) i utrzymania ulic (UU): 
CZĘŚĆ 1 

Lp 
Kod 

odpadu 
Rodzaj odpadu 

Szacunkowa masa 
wytworzonych 

odpadów/rok [Mg] 
1 2 3 4 

1 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 2,000 

2 15 01 02  Opakowania z tworzyw sztucznych 0,900 

3 15 01 07 Opakowania ze szkła 2,000 

4 16 01 03 Zużyte opony 45,000 

5 17 01 01  Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 10,000 

6 17 01 07 
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadów materiałów ceramicznych 
i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 

6,000 

7 17 02 03 Tworzywa sztuczne 110,000 

8 17 03 80 Odpadowa papa 60,000 

9 17 04 05 Żelazo i stal 2,000 

10 17 06 04  Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 01 01 i 17 06 03  15,000 

11 17 09 04 
Zmieszane odpady z budowy , remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 
01, 17 09 02 i 17 09 03 

900,000 

12 20 01 01  Papier i tektura 0,600 

13 20 01 02 Szkło 40,000 

14 20 01 10 Odzież  36,000 

15 20 01 39 Tworzywa sztuczne  6,000 

16 20 01 40 Metale 1,200 

17 20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny  2,400 

18 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji  90,000 

19 20 02 02  Gleba i ziemia, w tym kamienie 24,000 

20 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 900,000 

21 20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach 60,000 

SUMA 2313,100 
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CZĘŚĆ 2 

Lp 
Kod 

odpadu 
Rodzaj odpadu 

Szacunkowa masa 
wytworzonych 

odpadów/rok [Mg] 
1 2 3 4 

1 20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów 1 200,000 

SUMA 1 200,000 

 

2.  Zamawiający zastrzega, że ilość odpadów, o której mowa powyżej jest ilością szacunkową i w związku z tym może 

ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu – zgodnie z prawem opcji opisanym w SWZ. Z tytułu niezrealizowania przez 

Zamawiającego szacunkowej ilości, określonej powyżej w całości, z zastrzeżeniem ilości gwarantowanej, 

wynoszącej 70% wartości określonych powyżej, Wykonawcy nie przysługują roszczenia odszkodowawcze. 

3. Przedmiot umowy Wykonawca wykona zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, wymaganiami Specyfikacji 

Warunków Zamówienia oraz zgodnie ze złożoną ofertą z dnia ……………………… 

4. Wykonawca oświadcza, że posiada zezwolenie zagospodarowanie odpadów, o których mowa w ust. 1, 

niezbędne doświadczenie oraz warunki techniczne konieczne do realizacji niniejszej umowy oraz będzie je 

posiadał przez cały okres realizacji przedmiotu umowy. 

 
§ 2 

Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia przez okres dwunastu miesięcy. 

 
§ 3 

1. Zamawiający zobowiązuje się wobec Wykonawcy do dostarczenia Wykonawcy odpadów transportem 
spełniającym w tym zakresie wszystkie wymagane prawem warunki. 

2. Wystawiania kart przekazania odpadów w elektronicznym systemie: Baza danych o produktach i opakowaniach 
oraz o gospodarce odpadami. 

3. Zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia. 

 
§ 4 

Wykonawca zobowiązuje się do zagospodarowania odpadów, o których mowa w § 1 ust. 1 zgodnie z posiadanymi 
zezwoleniami oraz obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie; 
 

§ 5 
1.  Wykonawca będzie dokonywał odbioru odpadów na bieżąco, w sposób ciągły, we wszystkie dni robocze, tj. od 

poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt, w godzinach od 7:00 do 14:00. 
2.  Zamawiający w czasie wykonywania przedmiotu umowy zobowiązuje się do przestrzegania zasad organizacji 

ruchu obowiązujących na terenie miejsca odbioru odpadów Wykonawcy. 
3.  Odbierane przez Wykonawcę odpady będą ważone na wadze samochodowej znajdującej się na terenie 

Wykonawcy. Dla określenia wagi odbieranego odpadu, pojazd musi być także zważony przed wjazdem na teren 
wskazany powyżej. 

4.  Z chwilą przekazania odpadów przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy, Wykonawca przejmuje 
odpowiedzialność za przejęte odpady, za należyte postępowanie z nimi oraz skutki z tego wynikające. 

5. Strony zobowiązane są współdziałać w celu prawidłowej realizacji niniejszej umowy. 

 
§ 6 

1. Strony zgodnie ustalają, że wartość umowy zgodnie z przyjętą ofertą wynosi .................... brutto (słownie 
złotych: …………………………….………….). 

2. Cena jednostkowe, zawarte w ofercie Wykonawcy będą stałe i niezmienne przez cały okres obowiązywania 
umowy. 

3. Podstawą do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane w miesięcznym okresie rozliczeniowym odpady, 
będzie iloczyn ceny jednostkowej netto danego rodzaju odpadu, o którym mowa w ust. 2 i rzeczywistej ilości 
odebranych odpadów, wskazanej w kartach przekazania odpadu potwierdzonych przez Wykonawcę. Tak 
obliczona cena netto zostanie powiększona o podatek od towarów i usług VAT wg aktualnie obowiązujących 
stawek. 
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4. Strony ustalają, że rozliczenie za wykonany przedmiot umowy będzie następować na podstawie faktur, 
wystawianych przez Wykonawcę raz w miesiącu. Zapłata faktury nastąpi przelewem, na konto Wykonawcy 
widniejące w wykazie informacji o podatnikach VAT w dniu realizowania płatności, w terminie 14 dni od daty 
doręczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu. 

5. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
6. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich, bez 

uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
7. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. O wszelkich zmianach w tym 

zakresie, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego. 
8. Za nieterminowe regulowanie należności, Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych za 

opóźnienie w transakcjach handlowych. 
 

§ 7 
1. Strony postanawiają, że z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy obowiązującą formą 

odszkodowania będą mogły być niżej określone kary umowne. 
2. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną: 

a. za brak odbioru odpadu w wyznaczonym dniu, w wysokości 2 000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące 00/100); 
b. za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z jego winy, w wysokości 20 000,00 zł (słownie złotych: 

dwadzieścia tysięcy 00/100); 
c. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, w wysokości 20 000,00 zł (słownie 

złotych: dwadzieścia tysięcy 00/100). 
3. Strony ustalają, iż maksymalna wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 2 umowy nie może przekroczyć 

5 % wartości brutto, o której mowa w § 6 ust. 1 umowy. 
4. Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłaty kary umownej w wysokości 20 000,00 zł (słownie złotych: 

dwadzieścia tysięcy 00/100), w przypadku, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które 
odpowiada, z wyłączeniem odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podst. § 8 ust. 1 pkt 1. 

5. Postanowienia ust. 1 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych. 

6. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy. 

 
§ 8 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy: 
a. w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, 

że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa 
lub bezpieczeństwu publicznemu; 

b. jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

 dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp, 

 Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp, 

 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą 
na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, 
z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 

2. W przypadku odstąpienia z powodu dokonania zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp, 
Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy. 

3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy. 

4. Po stronie Zamawiającego realizację przedmiotu umowy nadzorował będzie: Pan Rafał Blumkowski, 
tel. +48695398981, e-mail: r.blumkowski@mzk.grudziadz.pl – w zakresie odpadów z PSZOK oraz Pan Mirosław 
Skrzypek tel. +48603740679, e-mail: m.skrzypek@mzk.grudziadz.pl – w zakresie odpadów z UU. 

5. Po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy nadzorował będzie …………………… tel. 
……………………., e-mail: …………………………….. 
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§ 10 
1. Zmiany umowy dotyczące jej postanowień mogą być dokonywane w zakresie wskazanym w SWZ oraz w ust. 4 

niniejszego paragrafu i wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Wszelkie inne zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane za zgodą obu stron i również wymagają 

zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. Zmiany umowy nie wymaga zmiana danych adresowych Stron. O wszelkich zmianach adresowych, Wykonawca 

zobowiązany jest poinformować Zamawiającego w formie pisemnej. 
4. Zmiana niniejszej umowy bez przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia jest możliwa: 

a. w zakresie zmiany wysokości ceny brutto, w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług 
(VAT), w odniesieniu do tej części, której zmiana dotyczy; 

b. gdy nowy Wykonawca ma zastąpić dotychczasowego Wykonawcę lub w wyniku sukcesji, wstępując w prawa 
i obowiązki Wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, 
restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile 
nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy 
wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia 
stosowania przepisów ustawy; 

c. jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając 
z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy 
a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy; 

d. jeżeli łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy, 
a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy. 

 
§ 11 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie postanowienia SWZ, która stanowi integralną 
część umowy, właściwe przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz ustawy 
z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. 

 
§ 12 

1. Wszelkie spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy strony będą starały się rozstrzygnąć na drodze 
polubownej. 

2. W przypadku niemożliwości rozstrzygnięcia sporu na drodze polubownej, właściwym do ich rozstrzygnięcia 
będzie Sąd Gospodarczy w Toruniu. 

§ 13 
Integralną częścią umowy jest SWZ oraz Formularz ofertowy Wykonawcy z dnia ……... 

 
§ 14 

Umowę sporządzono w języku polskim, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 
każdej ze stron. 

 
Załączniki: 
1. Formularz ofertowy Wykonawcy z dnia …………….. 

 
ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 

 
 

 


