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- Projekt - 
Umowa 

 
zawarta w dniu ………………………… roku w Gilwie Małej pomiędzy: 

 
Zakładem Utylizacji Odpadów Spółka z o.o.  z siedzibą w Gilwie Małej 8, 82-500 Kwidzyn wpisanym do 
Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, XII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000030563 o kapitale zakładowym 20882500,00zł,  
NIP 581-16-85-282, Regon 170723318 
reprezentowanym przez:  Zenona Kośmińskiego - Prezesa Zarządu  
    Wiesławę Weryk - Prokurent 
zwanym dalej „Zamawiaj ącym ”, 
a 
 
Firma ..................... z siedzibą ..............., adres .............., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 
przez .............. Sąd Rejonowy w ..................... Wydział Gospodarczy ........ Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem……............., o kapitale zakładowym w wysokości: ………………………………………zł,  
NIP …………..    Regon ………… 
reprezentowanym przez ..................  
zwanym dalej „Wykonawc ą”, 

na podstawie rozstrzygniętego w dniu ........ r. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
[t.j. Dz. U. z 24 sierpnia 2017 r. poz. 157 z późniejszymi zmianami) i dokonanego przez Zamawiającego wyboru 
oferty, została zawarta umowa o następującej treści: 

   

I. PRZEDMIOT UMOWY 

§1 
1. Przedmiotem umowy jest sukcesywny odbiór  i zagospodarowanie odpadów balastowych 

pochodz ących z sortowania odpadów - frakcja nad sitowa o średnicy 80mm – kod 19 12 12 
przez Wykonawcę, w okresie czasu wskazanym w § 8 ust.1, z terenu zakładu unieszkodliwiania 
odpadów prowadzonego przez Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Gilwie Małej 82-500 
Kwidzyn, zgodnie z klasyfikacją odpadów - inne odpady [w tym zmieszane substancje i przedmioty 
z mechanicznej obróbki odpadów innych niż wymienione w 19 12 11] - kod 19 12 12 (frakcja 
wysokoenergetyczna) [zwane w dalszej części umowy odpadami balastowymi], w celu poddania ich 
procesom odzysku, w tym recyklingu, lud /i unieszkodliwiania, zgodnie z decyzjami posiadanymi przez 
Wykonawcę. 

2. Wykonawca będzie odbierał od Zamawiającego odpady balastowe, w celu ich dalszego poddania procesowi 
odzysku i/lub unieszkodliwiania i oświadcza, iż legitymuje się wszelkimi decyzjami administracyjnymi, 
wydanymi przez właściwe organy administracji publicznej, zezwalającymi mu na prowadzenie działalności 
w zakresie zagospodarowania odpadów odebranych od Zamawiającego zgodnie z przedmiotem umowy 
i celem jej zawarcia.  

 

 
 



II.  ZOBOWIĄZANIA I ODPOWIEDZIALNO ŚĆ WYKONAWCY 

§ 2 
1. Wykonawca zobowiązany jest w okresie wykonywania umowy przestrzegać obowiązujących na terenie 

zakładu unieszkodliwiania odpadów prowadzonego przez Zakład Utylizacji Odpadów  Sp. z o.o. uregulowań 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, organizacji ruchu, czasu pracy 
zakładu. 

2. Naruszenie obowiązków opisanych w ust.1 stanowi nienależyte wykonanie umowy, jak również 
upoważnia Zamawiającego do jednostronnego jej rozwiązania w trybie opisanym w § 8 ust. 3. 

3. Wykonawca zobowiązany jest  przestrzegać przepisów prawa w zakresie gospodarki odpadami, w tym 
ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r., Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie katalogów 
odpadów z dnia 27 września 2001r. ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym 
przemieszczaniu odpadów1) (Dz. U. z dnia 11 lipca 2007 r.); rozporządzenia [WE) nr 1013/2006 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz. U. UE L z dnia 
12 lipca 2006 r.) 

4. Wykonawca  zobowiązuje się do: 
a) Przestrzegania warunków odbioru i zobowiązań opisanych w § 5. 
b) Przekazania listy pojazdów z numerami rejestracyjnymi. 
c) Odbierania od  Zamawiającego odpadów samochodami spełniającymi wymagania opisane w § 5 ust 6. 
d) Podpisania i odesłania Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty wystawienia zbiorczej karty 

przekazania odpadów, o której mowa w § 3 ust. 2 poniżej.  
e) Przekazywania Zamawiającemu pisemnej informacji o sposobie zagospodarowania odebranych odpadów 

wraz z określeniem rodzaju odzysku, zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy w terminie nie później niż 
90 dni od daty odebrania odpadów potwierdzonej kartami przekazania odpadu do instalacji wskazane 
w załączniku.  

f) Dostarczania Zamawiającemu na jego żądanie wyników badań odbieranych odpadów balastowych 
w tym: ciepła spalania, wartości opałowej, wilgotności, zawartości chloru, siarki, węgla i wodoru. 

g) Przekazywania Zamawiającemu na jego żądanie próbki, pobranej z odbieranych odpadów balastowych, 
w ilości ok. 1 kg. 

 

III. ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJ ĄCEGO 

§ 3 
1. Zamawiający oświadcza, że jest w stanie zapewnić przekazywanie odpadów na rzecz Wykonawcy, w ilościach 

i częstotliwości opisanej w § 5. 

2. Zamawiający zobowiązuje się wystawiać i doręczać Wykonawcy zbiorczą kartę przekazania odpadów, 
obejmującą odpad opisany w §1 ust.1 odebrany przez Wykonawcę w okresie jednego miesiąca. Karta ta 
wystawiana będzie zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

3. Zamawiający zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji odpadów odbieranych przez Wykonawcę, która  
prowadzona będzie zgodnie z kartami przekazania odpadów oraz dowodami ważenia.  

 
IV. WARUNKI ODBIORU 

§4 

1. Odpad odbierany od Zamawiającego przez Wykonawcę, w celu wykonania usługi opisanej w §1 winien 
spełniać określone poniżej wymagania jakościowe dotyczące rodzaju oraz poziomu zanieczyszczeń: 

a)  zanieczyszczenia stanowią: 
• Substancje i odpady niebezpieczne,  
• Części ulęgające biodegradacji,  
• Szkło,  
• Części metalowe, Odpady mineralne, w tym budowlane,  



b) Ustala się dopuszczalny poziom wtrąceń jako 10 % masy odbieranych odpadów balastowych.  

c) W przypadku przekroczenia ilości zanieczyszczeń opisanych w pkt b)  powyżej Wykonawca  jest 
uprawniony do odmowy odebrania przedmiotu umowy od Zamawiającego. Strony postanawiają, że 
w takiej sytuacji, Zamawiającemu  nie będzie przysługiwało roszczenie o wykonanie umowy w tej 
części, którego niniejszym się zrzeka, a Wykonawca  nie wystąpi z roszczeniem o wykonanie 
umowy, lub odszkodowanie z tego tytułu, w tym z tytułu kosztów transportu, których to roszczeń 
niniejszym się zrzeka.  

d) W przypadku nieuzasadnionej odmowy przejęcia odpadów balastowych Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność z tytułu niewykonania/nienależytego wykonania umowy na zasadach 
wynikających z kodeksu cywilnego. 

e) Ustalanie stopnia zanieczyszczenia następować będzie   wspólnie przez  Strony, które 
reprezentowane są dla tego celu przez:  
- ze strony Zamawiającego Macieja Frycze - technologa  
- ze strony Wykonawcy  - kierowcę środka transportującego 

 
 § 5 

1. Odbiór przedmiotu umowy odbywać się będzie z terenu  Zakładu Utylizacji Odpadów 
prowadzonego przez Zamawiającego w Gilwie Małej 8; 82-500 Kwidzyn. 
Frakcja nad sitowa z sortowania odpadów zmieszanych o średnicy >80 mm (odpad belowany, 
bela o średnicy 110x70x100 cm i średniej wadze 0,460 Mg): w trakcie jednego tygodnia będzie 
do odbioru ok. 350 bel.  
Załadunek będzie odbywał się na samochody/platformy podstawione na teren Zakładu przez 
Odbiorcę.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do odbioru odpadów  na bieżąco, w ilościach opisanych 
powyżej, w sposób ciągły, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt w godzinach od 7:00 
do 15:00. Wszelkie zmiany odbioru muszą być wcześniej uzgodnione z Zamawiającym. 

3. Odbiór następować będzie z terenu opisanego w ust.1 transportem zorganizowanym przez 
Wykonawcę i na jego koszt, także w zakresie kosztów przewozu, ubezpieczenia na czas 
transportu oraz rozładunku. 

4. Załadunek odpadu balastowego na podstawione przez Wykonawcę samochody jest obowiązkiem 
Zamawiającego. 

5. Odbierany przez Wykonawcę przedmiot umowy będzie ważony w miejscu wskazanym 
w ust. 1 na wadze samochodowej. Dla określenia wagi odbieranego przedmiotu umowy, pojazd 
Wykonawcy musi być zważony przed wjazdem na teren wskazany w ust. 1. 

6. Waga brutto pojedynczego pojazdu wyjeżdżającego z odpadami nie może przekraczać 60 Mg 
a odległości pomiędzy skrajnymi osiami pojedynczego pojazdu nie może przekraczać 18 m. 

7. W chwili przekazania odpadów przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy przejmuje on 
odpowiedzialność za przejęte odpady balastowe, należyte postępowanie z nimi i skutki z tego 
wynikające. 

8. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody powstałe w czasie transportu oraz 
rozładunku odpadów, a w szczególności odpowiedzialność za działania oraz zaniechania swojego 
personelu oraz przewoźników. 

          

V. CENA 

§ 6 
1. Cena brutto za 1 Mg frakcji nad sitowej: .......................... zł. (słownie wartość brutto za 

1 Mg frakcji nad sitowej: ..............................................................................................) 
2. Cena całkowita z tytułu wykonania umowy w okresie jej obowiązywania, zgodnie 

z Formularzem Oferty Wykonawcy z dnia ………stanowiącym załącznik numer 2 do Umowy 
nie przekroczy kwoty …………. ………………..[wartość brutto]. 

3. W przypadku, gdy w czasie obowiązywania niniejszej umowy nastąpi zmiana wysokości 



stawek podatku od towarów i usług za roboty objęte niniejszą umową, to wynagrodzenie 
o którym mowa w ust. 1 ulegnie odpowiedniej zmianie, a wysokość nowego 
wynagrodzenia strony potwierdzą w stosownym aneksie do umowy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości przewidzianego do zagospodarowania 
odpadu. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje ani roszczenie o wykonanie umowy 
w całości ani roszczenie odszkodowawcze, których niniejszym się zrzeka. 

 
VI. PŁATNOŚCI 

     § 7 
1. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy następować będzie w miesięcznych okresach 

rozliczeniowych [miesiąc kalendarzowy], z dołu, na postawie faktury Wykonawcy w terminie 21 dni 
od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy. 

2. Zapłata następować będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany 
w fakturze. 

3. W przypadku opóźnienia w zapłacie Wykonawca uprawniony jest do naliczenia odsetek 
w wysokości ustawowej. 

VII. TERMINY 
§ 8 

1. Umowę zawarto na czas określony tj. na okres czasu, w którym Wykonawcy zostaną 
przekazane odpady balastowe wskazane w ofercie Wykonawcy w ilości do 20 000 Mg jednakże 
nie dłużej niż 12 miesięcy od podpisania umowy tj do dnia ............ r. 

2. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem Stron. 
3. Zamawiającemu przysługuje prawo do jednostronnego rozwiązania umowy ze skutkiem 

natychmiastowym  w następujących przypadkach: 
a. naruszenie przez Wykonawcę któregokolwiek z obowiązków opisanych w § 5, 
b. braku odbioru przez Wykonawcę odpadów balastowych w terminach lub 

ilościach opisanych w umowie, 
c. wygaśnięcia zezwoleń wydanych  Wykonawcy, o których mowa w §1 ust. 2, 
d.    zmiany zapotrzebowania Zamawiającego na odzysk/unieszkodliwienie odpadów. 

5. Rozwiązanie umowy, bez względu na sposób, wymaga - pod rygorem nieważności - zachowania 
formy pisemnej. 

 
VIII. PODWYKONAWSTWO 

§ 9 

1. W przypadku, gdy przedmiot niniejszej Umowy będzie realizowany przy udziale podwykonawcy, 
Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego przedłożenia Zamawiającemu w terminie 7 dni od 
dnia zawarcia poświadczonego za zgodność z oryginałem odpisu zawartej Umowy 
o podwykonawstwo, w celu weryfikacji, czy wskazane w niej terminy zapłaty wynagrodzenia nie są 
dłuższe niż 30 dni, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % 
wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w umowie, w § 6. Wyłączenie, o którym mowa wyżej, 
nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. 

2. Za nie przedłożenie do akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, 
potwierdzonego za zgodność z oryginałem odpisu Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo 
brak wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu 
zapłaty, Zamawiający naliczy kary w wysokości 0,2 % wynagrodzenia ustalonego w umowie w § 6 
ust. 2 za każdy nie przedłożony do akceptacji projekt Umowy, lub jego zmianę, odpis Umowy lub 
jego zmianę. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia wraz z rozliczeniami należnego mu wynagrodzenia 
dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom). Dowody 



zapłaty powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymaganych 
wynagrodzeń Podwykonawców wynikających z Umów o podwykonawstwo. 

4. Za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom Zamawiający naliczy kary w wysokości 0,2% wynagrodzenia ustalonego 
w umowie w § 6 ust. 2. 

5. Jeżeli w terminie określonym, w Umowie o podwykonawstwo, Wykonawca nie zapłaci w całości 
wymaganego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, Podwykonawca może zwrócić się 
z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego./ 

6. Zamawiający wezwie Wykonawcę do zgłoszenia uwag dotyczących zasadności zapłaty 
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcom o którym mowa w pkt 5 w terminie nie 
krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy żądania Podwykonawcy. 

7. Kwotę wynagrodzenia o której mowa w pkt. 5 zapłaconą Podwykonawcy, Zamawiający potrąci 
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

8. Zasady dotyczące Podwykonawców maja odpowiednie zastosowanie dla dalszych 
Podwykonawców. 

9. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie 
obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada 
za działania i zaniechania Podwykonawców jak za własne. 

 
IX. ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW 

§10 

1. Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy świadczący usługę będą w okresie realizacji umowy 
zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - 
Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.). 

2. Zamawiający będzie mógł żądać listy osób zatrudnionych na umowę o pracę wraz ze stosowną 
informacją z ZUS potwierdzającą odpowiednią ilość osób zatrudnionych na umowę o pracę, za które 
odprowadzane są składki ubezpieczeniowe. 

3. Zamawiający w każdym czasie, w szczególności w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia w trakcie 
realizacji zamówienia zatrudnienia osób w innej formie niż określonej w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (dalej Kp), zastrzega sobie prawo do zawnioskowania o 
przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy (PIP). W przypadku potwierdzenia przez 
PIP nie przestrzegania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o 
pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na 
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1* Kp, Wykonawca będzie zobowiązany do 
zapłacenia kary umownej Zamawiającemu, niezależnie od kar nałożonych przez PIP, w wysokości 
10 000,00 zł. za każdą osobę nie zatrudnioną na podstawie umowy o pracę w sposób określony w 
art. 22 § 1* Kp.  

4. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy 
zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę w sposób określony w art. 22 § 
1* Kp. 

X. PRZEDSTAWICIELE STRON 

§ 11 
1. Zamawiający wyznacza jako swego przedstawiciela przy wykonaniu niniejszej umowy Panią Elżbietę 

Czarnobaj, tel. +48 55 279 58 28 
2. Odbiorca wyznacza .................................... Tel  ……………….jako osobę uprawnioną do 

reprezentowania go w czasie wykonania umowy. 

XI. POWIADOMIENIA 

§ 12 
1. Wszelkie zawiadomienia, wezwania  sporządzane będą w języku polskim  i wysyłane będą 

pocztą, faksem na następujące adresy: 
Dla Zamawiającego: 

 Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Gilwie Małej 8; 82-500 Kwidzyn 



 Tel. +48 55 279 58 28 

 Fax. +48 55 279 58 28 

 e-mail: zuok@wp.pl 

Dla Wykonawcy: 

Tel ....................................................  
Fax  ...............................................  
e-mail: ……………………………….. 

2. Strony postanawiają, że za doręczone uznaje się pismo: 
a. przyjęte bezpośrednio - z dniem odbioru, 

b. przesyłane pocztą i/lub posłańcem - z dniem doręczenia lub w przypadku zwrócenia po 
dwukrotnej awizacji listu poleconego na powyższe adresy – z dniem upływu terminu odbioru 
drugiego awiza, 

c. doręczone faksem - z dniem potwierdzenia nadania faksu bez błędu, 
3. Strony zobowiązują się do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia o każdej zmianie adresów, 

siedzib, firmy, osób reprezentujących, numerów telefonów. 
4. W przypadku niezrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 3, pisma dostarczone pod adres 

wskazany w niniejszej umowie uważa się za doręczone. 
 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 13 
Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, przy czym zmiany 
postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy 
są możliwe jedynie zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. 
(t.j. Dz. U. z 9 sierpnia 2013 r. pod poz. 907 z późn. zm.) i są one możliwe w zakresie: zmiany 
przedstawicieli wymienionych w paragrafie 9, zmiany sposobu zbierania/ gromadzenia frakcji 
energetycznej, tj. z samochodów na inny sposób, zmiany wynikającej z powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa dotyczących gospodarowania odpadami, zmiany stawki podatku VAT. 

§ 14 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie 
przepisy kodeksu cywilnego  i ustawy prawo zamówień publicznych. 

§ 15 
Ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszej umowy strony poddane są pod rozstrzygnięcie 
sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

§ 16 
1. Umowę sporządzono w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
2.   Załącznikami do umowy będącymi jej częścią są: 

1. Opisane w §1 ust. 2 decyzje wydane Wykonawcy, 
2. Formularz Oferty Wykonawcy z dnia .......... (załącznik nr 2 do umowy) 
3. Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia z dnia ………………….. 
4. Dokument potwierdzający wykonanie odzysku/unieszkodliwianie (załącznik nr 1 do umowy) 

Zamawiaj ący             Wykonawca  

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



Załącznik nr 1 do umowy PT/2/2017 z dnia ……………………….. 
 

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY WYKONANIE  
ODZYSKU/UNIESZKODLIWIANIA 

(niewłaściwe skreślić) 
 

 

1. Umowa nr:  

2. 
Instalacja w której przeprowadzono proces 
odzysku/unieszkodliwiania (Nazwa, adres ): 

 

3. Kod odpadu:  

4. Proces:  

5. 
Ilość odpadów, dla których przeprowadzono (tj. 
rozpoczęto i zakończono) proces odzysku/  
unieszkodliwiania:  

 

6. 
Miesiąc i rok, w którym proces 
odzysku/unieszkodliwiania został przeprowadzony 
(tj. rozpoczęty i zakończony ) 

 

7. 

Oświadczam, że  : 
• informacje podane w wierszach 1 – 6 są pełne 

i dokładne.  
• proces odzysku/unieszkodliwiania odpadów 

opisanych w polach 3– 5 został 
przeprowadzony (tj. rozpoczęty i zakończony) 
w miesiącu wskazanym polu 6 przez instalację 
wymienioną w polu 2 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Data i podpis 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


