
Załącznik nr 2 do SIWZ 

PROJEKT UMOWY 

Strona 1 z 11 

Umowa 

na wykonanie usługi odbioru i zagospodarowania poprzez odzysk odpadów o kodzie 19 12 12, 

wytworzonych na terenie Zakładu/Instalacji w Dylowie A, gm. Pajęczno, Zakładzie/Instalacji  

w Gotartowie gm. Kluczbork oraz Zakładzie/Instalacji w Julkowie, gm. Skierniewice.  

 

zawarta w dniu       roku pomiędzy: 

”EKO–REGION” Sp. z o.o. z siedzibą w: 97–400 Bełchatów ul. Bawełniana 18, wpisaną przez Sąd 

Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS   

0000005790, NIP 769–19–17–979, REGON 590765381, nr rejestrowy BDO 000023260. Wysokość 

kapitału zakładowego 71 390 500,00 zł, reprezentowaną przez: 

 

Mariusza Pękalę – Prezesa Zarządu 

Iwonę Koperską – Wiceprezes Zarządu  

 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 

a                      

                       

którą reprezentuje/ą: 

                       

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”,  

o następującej treści: 

Preambuła 

Umowa zostaje zawarta w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przeprowadzonego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z Dz.U.2019, poz.1843). 

 

Przedmiot umowy 

§1 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę odbioru i zagospodarowania 

poprzez odzysk, odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje 

z mechanicznej obróbki odpadów innych niż wymienione w 19 12 11), wytworzonych na terenie 

Zakładu/Instalacji w Dylowie A, gm. Pajęczno, Zakładu/Instalacji w Gotartowie, gm. Kluczbork  

i Z/I w Julkowie gm. Skierniewice.  

2. Odpady będące przedmiotem niniejszej umowy zostaną zagospodarowane na terenie zakładów 

wskazanych przez Wykonawcę, dla których obowiązują decyzje zezwalające/pozwalające  

na przetwarzanie odpadów w procesie odzysku w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami prawa oraz procesami odzysku wyszczególnionymi w załączniku nr 1 do Ustawy 

o odpadach.  

3. Odpady objęte niniejszą umową zostaną przetworzone przy użyciu instalacji, w której 

przewidziana jest możliwość produkcji paliwa alternatywnego lub instalacji do termicznego 

przetwarzania odpadów. 

4. Odpady będące przedmiotem niniejszej umowy, przeznaczone do produkcji paliwa alternatywnego 

bądź termicznego przetwarzania odpadów stanowią materiał posortowniczy (balast) pochodzący 

z mechanicznej obróbki odpadów w sortowni odpadów - po przetworzeniu zmieszanych odpadów 

komunalnych, o średnicy frakcji większej niż 80 mm oraz doczyszczeniu odpadów selektywnie 

zebranych a także po rozdrobnieniu wielkogabarytowych.  

5. Z uwagi na podmiotową definicję odpadu komunalnego, a co za tym idzie dużą zmienność 

morfologiczną i strukturalną powstałych, w wyniku sortowania, odpadów o kodzie 19 12 12, 

Strony uznają, iż nie jest możliwe obiektywne określenie standardu jakości przekazywanych 

odpadów, przez co możliwe jest występowanie w nich wytrąceń lub zanieczyszczeń innymi 

składnikami, takimi jak: części ulegające biodegradacji, szkło, części metalowe itp. 
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6. W ramach przedmiotu umowy zakłada się szacunkowe ilości odpadów do odbioru:* 

*Zapis zostanie dostosowany do części, na które Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę 

 

Obowiązki i uprawnienia Zamawiającego 

§2 

1. Zamawiający oświadcza, że jest uprawnionym posiadaczem odpadów będących przedmiotem 

niniejszej umowy, działającym w oparciu o decyzje pozwalające na wytwarzanie odpadów.  

2. Zamawiający odpowiada za przygotowanie miejsca załadunku odpadów, w Zakładzie 

Zamawiającego oraz za sprawne przeprowadzenie załadunku odpadów na pojazdy podstawione 

przez Wykonawcę. 

3. Zamawiający oświadcza, że: 

a. określone ilości odpadów są ilościami szacunkowymi mogącymi ulec zmianie, mającymi 

służyć pomocniczo do przygotowania oferty; 

b. określone ilości odpadów mogą ulec zmianie w sytuacji odbioru odpadów z dwóch lub 

wszystkich lokalizacji przez jednego Zamawiającego, przy czym maksymalne ilości odpadów 

do odbioru i odzysku nie przekroczą szacunkowych wartości miesięcznych określonych dla 

tych zadań,  

c. zapewnia z Zakładu/Instalacji w Dylowie jednorazowo (dziennie) do odbioru odpady w ilości 

pełnej pojemności trzech środków transportowych Wykonawcy, uzgodnionego wcześniej  

z Zamawiającym. 

d. zapewnia z Zakładu/Instalacji w Gotartowie oraz z Zakładu/Instalacji w Julkowie jednorazowo 

(dziennie) do odbioru odpady w ilości pełnej pojemności jednego środka transportowego 

Wykonawcy, uzgodnionego wcześniej z Zamawiającym. 

Numer zadania 
Lokalizacja 

Zakładu/Instalacji  

Miesięczna ilość 

odpadów do 

odbioru Mg/mies. 

Łączna ilość odpadów 

do odbioru w okresie 

obowiązywania umowy 

1 Dylów A, gm. Pajęczno 400 4800 

2 Dylów A, gm. Pajęczno 600 7200 

3 Dylów A, gm. Pajęczno 600 7200 

4 Dylów A, gm. Pajęczno 700 8400 

5 Dylów A, gm. Pajęczno 700 8400 

 Razem 36000 

6 Gotartów, gm. Kluczbork 100 1200 

7 Gotartów, gm. Kluczbork 150 1800 

8 Gotartów, gm. Kluczbork 150 1800 

9 Gotartów, gm. Kluczbork 150 1800 

10 Gotartów, gm. Kluczbork 250 3000 

 Razem 9600 

11 Julków, gm. Skierniewice 100 900 

12 Julków, gm. Skierniewice 150 1350 

13 Julków, gm. Skierniewice 150 1350 

14 Julków, gm. Skierniewice 150 1350 

15 Julków, gm. Skierniewice 250 2250 

 Razem 7200 
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4. W okresie realizacji niniejszej umowy, Zamawiający wymaga od Wykonawcy lub podwykonawcy 

zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę. Osoby te będą realizować czynności 

dotyczące przedmiotu umowy czyli wykonanie usługi odbioru i zagospodarowania poprzez 

odzysk, odpadów o kodzie 19 12 12 wytworzonych na terenie zakładu zarządzanego przez 

Zamawiającego. 

5. Zamawiający będzie informował wskazanych przez Wykonawcę ewentualnych przedstawicieli, 

o planowanej ilości odpadów do odbioru, każdorazowo w formie telefonicznej bądź pisemnej  

(fax lub e-mail) z 48 godzinnym wyprzedzeniem do czasu realizacji odbioru. 

6. Po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązuje 

się każdorazowo do przesyłania Zamawiającemu zgłoszenia w formie pisemnej (fax lub e-mail) 

zawierającego: datę transportu, numer rejestrowy BDO transportującego, numer rejestracyjny 

pojazdu, nazwisko kierowcy, kod odpadu oraz miejsce zagospodarowania odpadów. Awizację 

należy dokonać na minimum 24 godziny przed planowanym transportem (załącznik nr. 2 do 

umowy). 

7. Zamawiający oświadcza, że jest uprawnionym posiadaczem odpadów będących przedmiotem 

niniejszego postępowania, działającym w oparciu o decyzje pozwalające na wytwarzanie 

odpadów. 

8. Zamawiający odpowiada za przygotowanie miejsca załadunku odpadów, we wskazanym 

Zakładzie Zamawiającego oraz za sprawne przeprowadzenie załadunku odpadów na pojazdy 

podstawione przez Wykonawcę. 

9. W trakcie realizacji zamówienia, Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy lub podwykonawcy dotyczących spełniania przez Wykonawcę  

lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności związanych z przedmiotem umowy, a w szczególności do: 

a. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 

i dokonywania ich oceny; 

b. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania  

ww. wymogów; 

c. przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania usługi. 

10. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie, Wykonawca lub podwykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej 

dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

Wykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

a. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy  

o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz 

ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk, rodzaju umowy o pracę i wymiaru 

etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy; 

b. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę  

lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy  

lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (dalej „RODO”), tj. w szczególności bez adresów i nr PESEL pracowników. 

Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data 

zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe  

do zidentyfikowania; 
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c. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę 

składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie 

umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

d. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami „RODO”. Imię i nazwisko pracownika 

nie podlega anonimizacji. 

 

Obowiązki i uprawnienia Wykonawcy 

§3 

1. Wykonawca nie może wnosić żadnych dodatkowych roszczeń do Zamawiającego z tytułu 

sumarycznej ilości odebranych odpadów w okresie rozliczeniowym. 

2. Wykonawca powinien mieć zdolność do odbioru od Zamawiającego odpady w ilościach 

określonych w § 1 ust. 6. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego informowania Zamawiającego o każdej 

sytuacji powodującej jakiekolwiek utrudnienia w odbiorze i zagospodarowaniu odpadów. 

4. Wykonawca przebywając na terenie Zakładu Zamawiającego zobowiązany jest do:  

a. przestrzegania zasad i przepisów z zakresu BHP i PPOŻ; 

b. ścisłego przestrzegania wytycznych zabezpieczenia przeciwpożarowego ustalanego dla 

danego rodzaju prac; 

c. przestrzegania czasu pracy zakładu Zamawiającego. 

5. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w terminie 3 dni roboczych od podpisania umowy 

następujące dokumenty: 

a. wykaz zakładów, na terenie których będzie przeprowadzany proces odzysku odpadów 

odebranych w ramach niniejszej umowy od Zamawiającego (instalacja, w której 

przewidziana jest możliwość produkcji paliwa alternatywnego bądź instalacja  

do termicznego przetwarzania odpadów); 

b. prawomocną decyzję zezwalającą/pozwalającą na prowadzenie działalności w zakresie 

przetwarzania (odzysku) odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane 

substancje z mechanicznej obróbki odpadów innych niż wymienione w 19 12 11), przy 

użyciu instalacji, w której przewidziana jest możliwość produkcji paliwa alternatywnego 

lub instalacji do termicznego przetwarzania odpadów. 

6. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za: 

a. wszelkie szkody, jak i również za utratę oraz ubytki odpadów, powstałe w czasie 

transportu odpadów od chwili ich wydania z zakładu Zamawiającego oraz w trakcie 

magazynowania, rozładunku odpadów do czasu poddania ich procesowi odzysku; 

b. działanie oraz zaniechania swojego personelu czy podwykonawców, którymi się posłużył  

do wykonania przedmiotu zamówienia. 

7. Wykonawca oświadcza, że: 

a. odzysk odpadów odebranych od Zamawiającego odbędzie się przy użyciu instalacji  

i urządzeń Wykonawcy lub jego podwykonawców; 

b. transportujący odpady posiada wpis do BDO w zakresie umożliwiającym 

transportowanie odpadów będących przedmiotem niniejszej umowy; 

c. decyzje wymienione w  niniejszym paragrafie będą ważne w okresie obowiązywania 

umowy, jednakże mogą podlegać odnowieniu, przedłużeniu ich okresu obowiązywania 

lub zamianie na inne wymagane prawem decyzje; 

d. transportujący odpady będące przedmiotem niniejszej umowy będzie dokonywał 

ważenia pojazdu przed i po załadunku w Zakładzie/Instalacji Zamawiającego; 

e. zapoznał się z Komunikatem dotyczącym obowiązku informacyjnego wynikającego  

z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (dalej „RODO”), znajdującym się na stronie internetowej www.eko-region.pl; 

f. zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych 
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i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające 

z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz przepisów 

Rozporządzenia mających zastosowanie i chroniło prawa osób, których dane dotyczą; 

g. znane są mu wszelkie obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie 

danych osobowych i przepisów „RODO” mających zastosowanie, które zobowiązany jest 

wykonywać podmiot przetwarzający dane osobowe na zlecenie administratora danych; 

h. dopełnił wszelkich obowiązków w stosunku do osób, których dane przekazujemy oraz 

w stosunku do Zamawiającego wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych 

i przepisów „RODO”; 

i. przekazywane przez Zamawiającego dane osobowe mogą być wykorzystane wyłącznie  

w celach związanych z realizacją niniejszej umowy. Przekazywanie danych następuje  

w sposób zapewniający ochronę danych osobowych, z zgodnie z przepisami „RODO”. 

8. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie przestrzegał zapisów określonych w decyzji 

zezwalającej/pozwalającej na przetwarzanie odpadów (instalacja, w której przewidziana jest 

możliwość produkcji paliwa alternatywnego, instalacja do termicznego przetwarzanie odpadów) 

w zakresie prawidłowego sposobu gospodarowania odpadami będącymi przedmiotem niniejszej 

umowy, Wykonawca odpowiada za takie postępowanie w pełnym zakresie nawet, gdy następstwo 

takiego postępowania może być przeniesione w skutkach na Zamawiającego, również  

po zakończeniu umowy dotyczy to również podwykonawców, którymi Wykonawca się posłuży. 

 

Odbiór odpadów 

§4 

1. Odbiór odpadów będących przedmiotem niniejszej umowy będzie się odbywał od poniedziałku 

do piątku w godzinach 7:00 – 20:00. Zamawiający dopuszcza również możliwość pracy  

w soboty, w godzinach 7:00 – 15:00, po uprzednim uzgodnieniu pomiędzy Stronami.  

W przypadku zmiany godzin odbioru odpadów, Strony uzgodnią to między sobą droga 

elektroniczną lub telefoniczną bez konieczności wprowadzania zmian aneksem. 

2. W przypadku braku odbioru odpadów przez Wykonawcę przez okres, który przekracza 48 godzin 

od chwili upłynięcia terminu realizacji odbioru zgłoszonego przez Zamawiającego, Zamawiający 

ma prawo do nałożenia kar umownych w wysokości określonej w § 8 ust. 2 umowy, za każdą 

dobę przekraczającą wskazany w niniejszym zapisie okres. 

3. Zamawiający może odstąpić od nałożenia kar, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, 

jeśli Wykonawca zwiększy ilość transportów w następnych 3 dniach następujących po dniu, 

w którym nie odebrano odpadów, tak, aby wyrównać powstałą różnicę. 

4. Odpady, o których mowa w § 1 pkt. 4 przygotowane będą do transportu luzem bądź w postaci 

zbelowanej i w takiej formie załadowywane na środki transportu. 

5. Z uwagi na podmiotową definicję odpadu komunalnego, a co za tym idzie dużą zmienność 

morfologiczną i strukturalną powstałych, w wyniku sortowania, odpadów o kodzie 19 12 12, 

Strony uznają, iż nie jest możliwe obiektywne określenie standardu jakości przekazywanych na 

podstawie niniejszej umowy odpadów, przez co możliwe jest występowanie w nich wytrąceń lub 

zanieczyszczeń innymi składnikami, takimi jak części ulegające biodegradacji, szkło, części 

metalowe itp. 

6. Wykonawca w sytuacji kiedy posługuje się podwykonawcami w zakresie transportu  

i/lub przetwarzania odpadów, zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu dokumentów 

potwierdzających posiadanie uprawnień przez podwykonawców oraz ich numerów wpisu  

do rejestru BDO. Kopie ww. dokumentów, potwierdzone za zgodność z oryginałem dostarcza dla 

każdego nowo zgłaszanego podwykonawcy z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym przed 

rozpoczęciem transportu. Na Wykonawcy ciąży obowiązek wykazania, że wskazany przez niego 

transportujący lub przejmujący odpad jest uprawniony i gotowy do transportu/przejęcia 

odpadów od Zamawiającego. 
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Termin realizacji umowy 

§5 

Dla Z/I w Dylowie A i Z/I w Gotartowie: 

Umowa będzie wykonywana od dnia podpisania do dnia 28.02.2022 r. bądź też do momentu 

wykorzystania środków przeznaczonych na realizację przedmiotu umowy wskazanych w § 7 ust.  

3 umowy w zależności od tego, która z powyższych okoliczności wystąpi wcześniej. W przypadku 

wykorzystania środków wskazanych w § 7 ust. 3, umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu i nie 

wymaga składania w tym zakresie przez Zamawiającego oświadczenia woli. 

 

Dla Z/I w Julkowie: 

Umowa będzie wykonywana od dnia 10.06.2021 r. do 28.02.2022 r. bądź też do momentu 

wykorzystania środków przeznaczonych na realizację przedmiotu umowy wskazanych w § 7 ust.  

3 umowy w zależności od tego, która z powyższych okoliczności wystąpi wcześniej. W przypadku 

wykorzystania środków wskazanych w § 7 ust. 3, umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu i nie 

wymaga składania w tym zakresie przez Zamawiającego oświadczenia woli. 

 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

§6 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3% szacunkowej 

wartości brutto umowy określonej w § 7 ust. 3 w kwocie: ………………..… zł w postaci 

……………………………, najpóźniej w dniu podpisania umowy. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu wszelkich roszczeń z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji bankowej  

lub ubezpieczeniowej będzie nieodwołalne, bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie  

i powinno być wystawione na Zamawiającego. Do gwarancji zastosowanie będzie mieć prawo 

polskie a sądem właściwym będzie sąd właściwy dla Zamawiającego. Treść gwarancji bankowej 

lub ubezpieczeniowej wymaga uprzedniej akceptacji Zamawiającego. Dokument gwarancyjny 

powinien obejmować okres realizacji umowy powiększony o 30 dni. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy według zasad 

przewidzianych w art. 151 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, po zrealizowaniu przez 

Wykonawcę zamówienia określonego w umowie. 

5. W przypadku wydłużenia okresu wykonania umowy, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić 

ważność i ciągłość zabezpieczenia dla całego okresu realizacji przedmiotu umowy, w szczególności 

winien dokonać w razie potrzeby stosownego przedłużenia terminu zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy najpóźniej w dacie zawarcia aneksu do umowy. 

6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, wnoszone w pieniądzu, należy wpłacić na konto 

Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Bełchatowie o nr 24 8965 0008 2001 0006 4288 

0001 przed podpisaniem umowy. Za termin wniesienia zabezpieczenia - zostanie przyjęty termin 

uznania rachunku Zamawiającego. 

 

Wynagrodzenie i rozliczenie umowy 

§7 

1. Ustala się cenę za wykonanie usługi odbioru i zagospodarowania 1 Mg odpadów będących 

przedmiotem niniejszej umowy w wysokości:* 

a. Zadanie 1 : ……………….. zł netto; 

b. Zadanie 2 : ……………….. zł netto; 

c. Zadanie 3 : ……………….. zł netto; 

d. Zadanie 4 : ……………….. zł netto:  

e. Zadanie 5 : ……………….. zł netto; 

f. Zadanie 6 : ……………….. zł netto; 

g. Zadanie 7 : ……………….. zł netto; 

h. Zadanie 8 : ……………….. zł netto; 

i. Zadanie 9 : ……………….. zł netto; 

j. Zadanie 10 : ……………….zł netto; 



Załącznik nr 2 do SIWZ 

PROJEKT UMOWY 

Strona 7 z 11 

k. Zadanie 11 : ……………….zł netto; 

l. Zadanie 12 : ……………….zł netto; 

m. Zadanie 13 : ……………….zł netto; 

n. Zadanie 14 : ……………….zł netto; 

o. Zadanie 15 : ……………….zł netto; 

Do ceny należy doliczyć obowiązującą w chwili podpisania umowy stawkę podatku VAT. 

*Zapis zostanie dostosowany do części, na które Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę 

 

2. Strony ustalają szacunkową wartość zamówienia:* 

a. Zadanie 1: ………..zł netto (słownie:………………..),………… zł brutto (słownie:.………………) 

b. Zadanie 2: ………..zł netto (słownie:…………………),….……… zł brutto (słownie: ……………..) 

c. Zadanie 3: ………..zł netto (słownie:…………………),………… zł brutto (słownie: ………………) 

d. Zadanie 4: ………..zł netto (słownie:…………………),…….……. zł brutto (słownie: ………………) 

e. Zadanie 5: .……… zł netto (słownie:………………..), ………… zł brutto (słownie: ……………..) 

f. Zadanie 6: ………..zł netto (słownie:………………..),…………. zł brutto (słownie:.……………..) 

g. Zadanie 7: ………..zł netto (słownie:………………..),…………. zł brutto (słownie:.……………..) 

h. Zadanie 8: ………..zł netto (słownie:………………..),…………..zł brutto (słownie:.……………..) 

i. Zadanie 9: …………zł netto (słownie:………………..),………….. zł brutto (słownie:.…………….) 

j. Zadanie 10: ……….zł netto (słownie:………………..),…………. zł brutto (słownie:.………………) 

k. Zadanie 11: ………..zł netto (słownie:……………..),………….. zł brutto (słownie:.……………..) 

l. Zadanie 12: ………..zł netto (słownie:………………),…………. zł brutto (słownie:.……………..) 

m. Zadanie 13: ………..zł netto (słownie:………………),………….. zł brutto (słownie:.…………….) 

n. Zadanie 14: ………..zł netto (słownie:………………..),………….. zł brutto (słownie:.……………) 

o. Zadanie 15: ………..zł netto (słownie:………………..),………….. zł brutto (słownie:.……………)   

*Zapis zostanie dostosowany do części, na które Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę 

  

3. Strony ustalają całkowitą szacunkową wartość umowy w wysokości:……………………… zł netto 

(słownie:…………………………), …………………………………zł brutto (słownie:…………………………………………).  

4. Wszelkie rozliczenia dotyczące umowy będą dokonywane w walucie polskiej. 

5. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie stanowiące iloczyn 

ceny jednostkowej określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu oraz ilości odebranych odpadów  

z podziałem na poszczególne Zakłady/Instalacje Zamawiającego.  

6. Rozliczenie ilości odebranych odpadów odbywać się będzie na podstawie wskazań wagi 

Zamawiającego posiadającej świadectwo legalizacji, znajdującej się na terenie Zakładu 

Zamawiającego. Tonaż wskazany na kwitach wagowych będzie stanowił podstawę do określenia 

ilości odpadów odebranych przez Wykonawcę. Niezwłocznie po zakończeniu miesiąca 

kalendarzowego zostanie sporządzone miesięczne zestawienie ilości wydanych odpadów zgodnie 

z „Raportem ilości przyjętych/wydanych odpadów”. 

7. Rozliczenie usługi odbywać się będzie w okresach miesięcznych, po zakończeniu miesiąca 

kalendarzowego, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT dostarczonej  

do Zamawiającego w terminie maksymalnie 3 dni roboczych po zakończeniu miesiąca. 

8. Podstawą do wystawienia faktury będzie miesięczne zestawienie ilości wydanych odpadów,  

o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu. 

9. Należność z tytułu wykonania usługi będzie płatna przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany 

na prawidłowo wystawionej fakturze w terminie ……….. dni od daty jej dostarczenia  

do Zamawiającego. 

10. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego, z którego wypłacane są środki. Jeżeli koniec terminu płatności przypada  

w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za termin płatności uważa się pierwszy dzień 

roboczy następujący po takim dniu. 

11. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w fakturze jest rachunkiem 

rozliczeniowym, o którym mowa w art. 49 ust.1 pkt 1 Prawa bankowego, dla którego jest 

prowadzony rachunek VAT oraz który znajduje się w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako 

podatnicy VAT, o którym mowa w art. 96 b ust.1 Ustawy o podatku od towarów i usług. 

12. Wynagrodzenie może być, a w przypadku transakcji dotyczących nabycia towarów lub usług  

z załącznika nr 15 do Ustawy o podatku od towarów i usług będzie, zapłacone z zastosowaniem 
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mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a Ustawy o podatku od towarów  

i usług. 

13. Do każdej faktury VAT Wykonawca dołączy dokument potwierdzający wykonanie 

zagospodarowania odpadów  zawierające informację w zakresie nazwy i adresu instalacji,  

w której zostały zagospodarowane odpady odebrane od Zamawiającego oraz sposobu ich 

zagospodarowania (nazwa procesu) zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy w terminie ustalonym 

dla rozliczenia faktur zgodnie z pkt. 7 niniejszego paragrafu.  

14. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT. 

15. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT. 

16. Wykonawca zobowiązuje się, że wypełni ustawowy obowiązek w zakresie wykazania w deklaracji 

VAT podatku należnego z tytułu wystawionych faktur objętych przedmiotową umową. 

17. W przypadku gdy wystawiona przez Wykonawcę faktura okaże się nieprawidłowa ze względów 

formalnych, prawnych czy rzeczowych jest on zobowiązany do wyrównania Zamawiającemu 

szkody powstałej w wyniku ustalenia zobowiązania podatkowego wraz z sankcjami i odsetkami 

nałożonymi na niego przez organ skarbowy.   

 

Kary umowne 

§ 8 

1. Za szkody wyrządzone przez Wykonawcę na mieniu Zamawiającego na terenie, z którego 

następuje odbiór odpadów odpowiada Wykonawca. Zamawiający w takim przypadku może żądać 

od Wykonawcy naprawy wyrządzonej szkody w terminie uzależnionym od wyrządzonej szkody 

określonym w piśmie skierowanym do Wykonawcy. Jeśli Wykonawca nie naprawi szkody  

we wskazanym terminie, Zamawiający ma prawo do powierzenia wykonania tych napraw innemu 

podmiotowi na koszt Wykonawcy. Zamawiający w celu pokrycia kosztów usunięcia lub naprawy 

szkody uprawniony jest do potrącenia należnej kwoty z bieżącego wynagrodzenia, należnego 

Wykonawcy. 

2. Za każdorazowe niewykonanie bądź nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający 

będzie uprawniony do nałożenia na Wykonawcę kary umownej w wysokości 0,1% szacunkowej 

wartości umowy brutto wskazanej w § 7 ust. 3. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200,00 zł netto za każdy dzień 

opóźnienia w przekazaniu do wglądu Zamawiającemu na jego żądanie kopii umów  

o pracę zawartych z pracownikami świadczącymi usługę. 

4. Zamawiający może naliczyć i dochodzić od Wykonawcy kary umownej za nie przekazanie 

dokumentu potwierdzającego wykonanie odzysku  w terminie określonym w § 7 pkt.  

7 w wysokości 300,00 zł netto za każdy dzień zwłoki. Zamawiający może dochodzić 

odszkodowania przewyższającego wartość dochodzonej kary umownej. 

5. Zamawiający może odstąpić od nałożenia kar wymienionych w niniejszym paragrafie z uwagi na: 

a. złe warunki atmosferyczne uniemożliwiające transport odpadów (np. oblodzenie dróg); 

b. działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na wykonanie przedmiotu umowy. 

Przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne, którego Strony umowy nie 

mogły przewidzieć, którego nie można było uniknąć, ani któremu Strony nie mogły 

zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, której nie można przypisać drugiej 

Stronie, a która ma wpływ na realizacje przedmiotu umowy, w tym w szczególności: 

powódź, pożar, inne klęski żywiołowe, strajki, itp. 

6. W przypadku naliczenia kary umownej, Wykonawca zobowiązuje się do jej zapłaty w terminie  

14 dni od daty dostarczenia mu noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego. Kary 

mogą być potrącane z bieżącego wynagrodzenia lub z wpłaconego zabezpieczenia, o którym 

mowa w § 6 niniejszej umowy. 

7. W przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego 

lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

Zamawiający nałoży na niego karę umowną w wysokości 30 % wartości brutto umowy określonej 

w § 7 ust. 3. 

8. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn za które Wykonawca  

nie ponosi odpowiedzialności, Wykonawca będzie upoważniony do nałożenia kary umownej  

w wysokości 30 % wartości brutto umowy określonej w § 7 ust. 3. 
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9. W przypadku, gdy wartość kar umownych nie pokryje wysokości poniesionej szkody, Strony 

zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych 

przewidzianych w Kodeksie Cywilnym. 

10. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy czy jej 

rozwiązania. 

11. Kwota należytego zabezpieczenia umowy może zostać zaliczona na poczet kar umownych lub 

wyrządzonych szkód z powodu wad wykonania dostawy, jeśli zaistnieją przesłanki jej 

zatrzymania określone w umowie. 

12. Nienależyte wykonanie umowy stanowi naruszenie przez Wykonawcę obowiązków opisanych  

w umowie, co upoważnia Zamawiającego do nałożenia kar umownych w wysokości określonej  

w § 8 ust. 2, za każdy ujawniony przypadek naruszenia obowiązków opisanych w umowie. 

13. Nieprzekazanie przez Wykonawcę odpadów odebranych z Zakładu Zamawiającego, o których 

mowa w § 1 ust.1 do procesu odzysku (instalacja, w której przewidziana jest możliwość produkcji 

paliwa alternatywnego, instalacja do termicznego przetwarzanie odpadów) upoważnia 

Zamawiającego do nałożenia kary umownej w wysokości określonej  w § 8 ust.  

2 bądź rozwiązania umowy zgodnie z zapisami § 9 ust. 3 z jednoczesnym naliczeniem kary 

określonej w § 8 ust. 2. 

Rozwiązanie umowy 

§ 9 

1. Niniejsza umowa może być rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem Stron.  

2. 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. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym,  

w następujących sytuacjach: 

a. została rozwiązana firma Wykonawcy; 

b. został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy; 

c. Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez podania uzasadnionych 

przyczyn lub nie kontynuuje jej pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego; 

d. nastąpi utrata możliwości zagospodarowania odpadów przez Wykonawcę (spowodowane 

między innymi cofnięciem zezwolenia/pozwolenia) w trakcie trwania umowy. 

4. W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający 

może rozwiązać umowę w trybie, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, jeżeli 

Wykonawca w terminie 5 dni od wezwania go przez Zamawiającego nie rozpocznie wykonywania 

przedmiotu umowy w sposób należyty. 

5. Rozwiązanie umowy w każdym przypadku wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

Podwykonawstwo 

§ 10 

1. W celu sprawnego wykonaniu przedmiotu umowy, Wykonawca może zlecić część usług  

do wykonania podwykonawcom. Wykonanie usług przez podwykonawców nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy.  

2. Wykonawca nie może powierzyć całości lub części wykonania przedmiotu umowy osobie trzeciej 

bez uprzedniej zgody Zamawiającego. 

3. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy powierzy Podwykonawcy realizację 

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

4. W ciągu 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

komplet dokumentów potwierdzających możliwość wykonania przedmiotu umowy przez 

podwykonawcę tj. decyzje pozwalające na zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12  

w procesie odzysku oraz decyzje/zezwolenia/wpisy do odpowiednich rejestrów zezwalające  

na transport tego rodzaju odpadów. 

5. W przypadku zmiany podwykonawcy w trakcie realizacji umowy Wykonawca ma obowiązek 

powiadomić o tym Zamawiającego i niezwłocznie wraz z tym powiadomieniem musi przesłać 

stosowne dokumenty o których mowa w niniejszym paragrafie ust. 4.  
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Pozostałe postanowienia 

§11 

1. Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje i dane, jakie uzyskał  

w związku z wykonywaniem umowy. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, 

pod rygorem ich nieważności. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadku: 

a. wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację przedmiotu umowy; 

b. zmiany czasu obowiązywania umowy w sytuacji, gdy nie została wyczerpana ilość lub 

wartość przedmiotu zamówienia; 

c. zmiany szacowanych ilości odpadów przewidzianych do odebrania przez Wykonawcę. 

4. Strony ponadto dopuszczają możliwość zmiany umowy w przypadku, gdy w dacie obowiązywania 

umowy obowiązywał będzie stan epidemii lub stan zagrożenia epidemiologicznego, a wdrożone 

na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw wraz ze zmianami lub innymi aktami 

szczególnymi - restrykcje, obostrzenia, zakazy lub nakazy będą miały wpływ na sposób, zakres 

i możliwość realizacji przedmiotu niniejszej umowy, w tym w szczególności w przypadku: 

a. przedłużenia przez organy władzy publicznej obowiązywania restrykcji i norm szczególnych 

związanych ze stanem epidemii lub zagrożenia epidemiologicznego, 

b. wprowadzenie nowych zmian w przepisach prawa w zw. ze stanem epidemii lub stanem 

zagrożenia epidemiologicznego, 

c. wprowadzenie jednego ze stanów nadzwyczajnych (stan wyjątkowy, stan klęski żywiołowej), 

d. wystąpienia niemożliwych do przewidzenia na dzień złożenia oferty skutków gospodarczych 

związanych z epidemią COVID-19. 

W przypadku ziszczenia się którejkolwiek z przesłanek, o których mowa powyżej możliwe będzie 

dokonanie zmian umowy w szczególności w zakresie: terminów realizacji poszczególnych usług 

składających się na przedmiot umowy, zakresu prac składających się na przedmiot umowy. 

5. Do kontaktu wyznacza się: 

a. ze strony Wykonawcy:                 

b. ze strony Zamawiającego:  

1) Agnieszka Popiel, tel.  34 321 93 52 wew. 102 dla Zakładu/Instalacji w Dylowie A, gm. 

Pajęczno (realizacja umowy); 

2) Krzysztof Stodoła, tel. 77 887 54 54 wew. 903 dla Zakładu/Instalacji w Gotartowie, gm. 

Kluczbork (realizacja umowy); 

3) Wioletta Radomska, tel.: 46 831 34 50 wew. 702 dla Zakładu/Instalacji w Julkowie, gm. 

Skierniewice (realizacja umowy);  

4) Beata Wojewoda, tel. 44 633 08 15 wew. 223 (nadzór nad realizacją mowy). 

Zmiana  lub  zastępstwo  osób,  o  których  mowa  w  ust.  5  nie  wymaga  zmiany  umowy  

i dokonywana jest w drodze pisemnego powiadomienia. Każda ze stron umowy może 

jednostronnie dokonać zmiany w zakresie osoby odpowiedzialnej za realizację postanowień 

umowy, powiadamiając o tym pisemnie drugą stronę w terminie nie dłuższym niż 5 dni od 

dokonania zmiany. Zmiany te nie wymagają formy aneksu do umowy. 

6. Niniejsza umowa podlega prawu Zamawiającego tj. prawu polskiemu, a zwłaszcza przepisom: 

a. Kodeksu cywilnego; 

b. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 

7. Językiem wszystkich komunikatów (informacji, oświadczeń w tym awizacji) dotyczących umowy 

i jej wykonania jest język polski, a wszelkie dokumenty przedkładane w języku innym niż polski 

muszą mieć załączone uwierzytelnione tłumaczenia na język polski. 

8. Ewentualne spory wynikłe z wykonania niniejszej umowy rozstrzygane będą w pierwszej 

kolejności polubownie, a w przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu, 

spór rozstrzygnie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

9. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze Stron. 
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10. Obowiązek poufności obowiązuje przez okres 24 (dwudziestu czterech) miesięcy  

od rozwiązania lub wygaśnięcia umowy. 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania umowy w całości. Nie zrealizowanie 

całego przedmiotu umowy w okresie jej trwania nie powoduje jakichkolwiek roszczeń 

odszkodowawczych z tego tytułu ze strony Wykonawcy. 

 

 

 

Załączniki: 

 
1. Załącznik nr. 1 - Dokument potwierdzający wykonanie zagospodarowania odpadów.  
2. Załącznik nr. 2 - Awizacja  
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