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UMOWANR RZZO/                          - zadanie nr 2  

 

na odbiór itransport  odpadów 

zawarta w dniu…………………………………….roku w Ostrowie Wielkopolskim 

pomiędzy 

Regionalnym Zakładem Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o., 63-400 Ostrów Wielkopolski, 

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy POZNAŃ – Nowe Miasto i Wilda  w  

Poznaniu , IX Wydział  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru Sądowego  Nr KRS:0000407668  zwanym  

dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 

1. Andrzeja Strykowskiego - Prezesa Zarządu 

a ……………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: 

…………………………………………… 

§ 1 

Przedmiotem niniejszej umowy jest  odbiór i transport  odpadów o kodzie 20 02 01 ( odpady ulegające 

biodegradacji )  – zwanych dalej odpadami przez Wykonawcę z terenu Regionalnego Zakładu 

Zagospodarowania Odpadów w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Staroprzygodzkiej 121. przypadku 

wystąpienia awarii instalacji Zamawiającego służącej do przetwarzania odpadów komunalnych lub w 

innych przypadkach, o których mowa w art. 38 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.  

 

§ 2 

Umowa zostaje zawarta na czas określony w wyniku przetargu nieograniczonego 

przeprowadzonego w oparciu o Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku prawa zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2017, poz.1579), od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2018 roku. 

 

1. Integralne części umowy stanowią: 
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• specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami, 

• oferta Wykonawcy, w zakresie w jakim nie jest sprzeczna z treścią niniejszej umowy. 

2. Zobowiązania Wykonawcy zawarte w ofercie wprowadza się do niniejszej umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, iż przed podpisaniem niniejszej umowy dostarczył Zamawiającemu 

komplet dokumentów zezwalających na transport  odpadów, a Zamawiający potwierdza, iż w/w 

dokumenty otrzymał.  

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się do odebrani orazprzetransportowania odpadów od Zamawiającego w 

ilości nie przekraczającej 2 000 Mg odpadów o kodzie 20 02 01 ( odpady ulegające biodegradacji) 

2. Zamawiający zastrzega, iż nie gwarantuje odebrania ilości odpadów określonej w § 3  ust. 1 ,   i w 

tym przypadku Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu wobec Zamawiającego żadne roszczenia 

3. Odbiór odpadów będzie odbywał się w dniach od poniedziałku do soboty włącznie w godzinach od 

7.00 do 17.00 w ilości określonej przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do podstawienia środka transportu na teren Zamawiającego w czasie 

nie dłuższym niż ……………….. od złożenia dyspozycji wykonania transportu za pośrednictwem 

poczty elektronicznej na adres mailowy Wykonawcy…………………….. 

5. Do kontaktów z Zamawiającym, w zakresie o którym mowa w ust. 5 Wykonawca upoważnia: 

a. ………………………………………………… 

Ze strony Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą upoważnia się: 

    b.     Krystiana BuryTel. 885 263885 

6. Odbiór odpadów odbywał się będzie z terenu Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów 

Ostrów Wielkopolski Sp. z o.o., dokładny adres63 – 400 Ostrów Wielkopolskiul. Staroprzygodzka 

121 

7. Ważenie odbieranych przez Wykonawcę odpadów będzie odbywało się na zalegalizowanych 

wagach instalacji zastępczych, i będzie potwierdzone kwitem wagowym potwierdzonym podpisem 

wagowego. 

8. Przekazanie/przejmowanie odpadów następować będzie w oparciu o prowadzoną w należyty 

sposób ewidencję odpadów, zgodnie z właściwymi przepisami prawnymi, a w szczególności 

przepisami ustawy o odpadach.. 

9. Dokumentami stanowiącymi podstawę do wystawiania faktur VAT będą miesięczne zbiorcze 

zestawienia odbytych kursów z zaznaczeniem ilości przebytych kilometrów przy każdym kursie, 

zgodne z ilościami odebranego odpadu oraz kwitami wagowymi, wystawiane przez 

Zamawiającego, podpisane przez Wykonawcę i odesłane Zamawiającemu wraz z kwitami 

wagowymi. 
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10. W chwili przekazania odpadów przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy, Wykonawca przejmuje 

odpowiedzialność za przejęte odpady, za należyte postępowanie z nimi i za skutki z tego 

wynikające 

11. Wykonawca będzie realizował obowiązki wynikające z niniejszej umowy z należytą starannością.  

12. Wykonawca oświadcza, iż posiada niezbędną wiedzę, warunki techniczne oraz kwalifikacje 

umożliwiające realizację niniejszej umowy. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o wszelkich 

zmianach w posiadanych decyzjach i zezwoleniach związanych z transportem  odpadów objętych 

niniejszą umową, o których mowa wSIWZ oraz w § 2 ust. 3 niniejszej umowy.  

14. Wykonawca wykonywać będzie czynności będące przedmiotem niniejszej umowy a polegające na 

wykonywaniu usług transportu odpadów, szczegółowo opisanych w SIWZ  przez zatrudnionych w 

ramach umów o pracę na podstawie art. 22 §  1 kodeksu pracy pracowników przez cały okres 

obowiązywania niniejszej umowy.  

15. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust.14 

czynności. Zamawiający uprawniony jest 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 na miejscu wykonywania świadczenia 

16. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontrolowania wykonywania przez Wykonawcę 

obowiązku wynikającego z ust.14 poprzez prawo  żądania w  trakcie realizacji umowy 

przedłożenia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 

terminie: 

a. oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących czynności, które 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,  rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz 

podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub 

podwykonawcy;  

b. poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub podwykonawcę 

kopię umów/umowy o pracę wykonujących w trakcie realizacji zamówienia 
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czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy (wraz z dokumentem 

regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umów/umowy 

powinna zostać zanimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych;  

c. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z 

tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub podwykonawcę 

kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do 

ubezpieczeń ,zanimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych  

17. Nieprzedłożenie w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dokumentów, o których 

mowa w ust.16 będzie traktowane jako niewywiązanie się z wymogu zatrudnienia 

pracowników na podstawie umowy o pracę, określonego w ust.14; 

18. Za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników świadczących usługi na podstawie 

umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu kary umowne w wysokości iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za 

pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 

(obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez 

Wykonawcę wymogu zatrudniania Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy 

o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) i liczby miesięcy w okresie realizacji 

Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu w stosunku do każdej osoby, 

która wykonywała czynności będące przedmiotem umowy bez zachowania wymogu 

zatrudnienia opisanego w ust.14.  

19. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 

przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się odebrać i przetransportować odpady za cenę ……………………... 

netto za każdy przejechany kilometr rozumiany jako przejazd pojazdu transportującego w obie 

strony, całkowicie wypełnionego zgodnie z dopuszczalną ładownością naczepy, a Zamawiający 

zobowiązuje się płacić w/w cenę za odebrane  i przetransportowane  odpady. 
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2. W przypadku zmiany przepisów dotyczących podatku VAT, Wykonawca zobowiązany jest do 

naliczania podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu wystawienia faktury. 

§ 5 

1. Należność za odebrane, przetransportowane odpady Zamawiający zobowiązuje się regulować w 

oparciu o faktury VAT wystawione przez Wykonawcę. 

2. Zapłata za świadczone usługi następować będzie na podstawie faktur wystawianych przez 

Wykonawcę, raz w miesiącu, w terminie 21 dni. Podstawą do wystawienia faktury będzie 

zestawienie kwitów wagowych. 

3. Zapłata realizowana będzie w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcywskazany 

każdorazowo na wystawionej Zamawiającemu fakturze VAT,przy czym terminem spełnienia 

świadczenia jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

4. Strony postanawiają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w razie: 

a. odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego wskutek okoliczności, za 

które odpowiada Wykonawcalubniewykonywania przedmiotu zamówienia przez 

Wykonawcę zgodnie z umową w szczególności w przypadku nie rozpoczęcia realizacji 

umowy lub przerwania odbioru odpadów na okres powyżej 1 dnia - w wysokości 10 % 

wartości brutto wskazanej w ofercie stanowiącej Załącznik nr ………………………do SIWZ 

b. przerwy w odbiorze odpadów spowodowanej przez Wykonawcę  trwającej dłużej niż 2 

godziny - w wysokości 5 % wartości brutto wskazanej w ofercie stanowiącej Załącznik nr 

……………….. do SWIZ  

 

5. Za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia umownego Wykonawca ma prawo naliczać odsetki 

ustawowe. 

6. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 

§ 6 

1. Strony postanawiają, że przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w przypadkach określonych 

w przepisach Kodeksu Cywilnego, a ponadto Zamawiający może odstąpić od umowy w 

przypadkach: 

a. likwidacji bądź upadłości Wykonawcy, lub innych okoliczności skutkujących zaprzestaniem 

prowadzenia działalności przez Wykonawcę, 

b. niewypłacalności Wykonawcy; 

c. gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy lub przerwał odbiór odpadów z przyczyn 

zależnych od Wykonawcy i nie realizuje ich przez okres 1 dnia. 
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d. gdy wystąpiły istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

Zamawiający może wówczas odstąpić od umowy w terminie do 30 dni od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach.  

e. Wykonawca nie wykonuje przedmiotu zamówienia zgodnie z umową 

f. w przypadku utraty przez Wykonawcę zezwoleń i uprawnień związanych z zagospodarowaniem 

odpadów określonych niniejszą umową, których posiadanie jest konieczne do prawidłowego 

wykonywania umowy 

2. Wykonanie uprawnienia do odstąpienia od umowy nie pozbawia odstępującego roszczenia o 

zapłatę zastrzeżonej w § 5 pkt 4 kary umownej.  

3. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Odstąpienie od umowy staje się skuteczne z chwilą doręczenia Stronie pisemnego oświadczenia na 

adres wskazany w § 7.  

 

§ 7 

 

1. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja, wezwania oraz oświadczenia Stron będą 

dokonywane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną na następujące adresy: 

 

Dla Zamawiającego: 

Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów  

Adres: ul. Staroprzygodzka 121, 63-400 Ostrów Wielkopolski 

e-mail: ……………………………. 

tel. ………………………………… 

 

Dla Wykonawcy: 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

…………………………………………. 

2. Doręczenie jest skuteczne, jeżeli zostało dokonane na adresy wskazane powyżej. 

3. Strony zobowiązane są do powiadamiania o każdej zmianie danych, o których mowa w ust 1,  

4. Niewykonanie obowiązku, o którym mowa w ust 3 spowoduje, że doręczenia dokonane na adres 

podany w umowie będą traktowane jako skuteczne. 

 

§ 8 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony - od daty jej podpisania  do dnia 31 grudnia 2018 roku. 
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2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

§ 9 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 

§ 10 

Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przenieść przysługujących 

mu od Zamawiającego wierzytelności, w szczególności dokonać przelewu wierzytelności na rzecz 

osoby trzeciej.  

§ 11 

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy jest lub stanie się nieważne, nie narusza to 

ważności pozostałych postanowień. W miejsce postanowień nieważnych Strony niezwłocznie 

uzgodnią takie postanowienia, które będą odpowiadać znaczeniu i celowi postanowień nieważnych. 

§ 12 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z 

zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

§ 13 

Umowę spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

Wykonawca Zamawiający

 


