
                                                    Umowa Nr ………………./ 2021 

 
zawarta w dniu ……………… roku pomiędzy Zakładem Gospodarki Komunalnej w Morawicy 

Spółka z o.o. , ul. Kielecka 9, 26-026 Morawica , wpisana do rejestru przedsiębiorców - Krajowego 

Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach , X Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS   0000407915, kapitał zakładowy 6653000,00 zł , 

NIP 657-10-25-692 , REGON 260578163, reprezentowana  przez: 

     Tomasz Kozłowski  -   Prezes 

zwanym dalej Zamawiającym , 

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

zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez : 

     ……………………………………………….. 

o treści następującej : 

  

 

                                                                § 1 

1.Zgodnie z wynikiem postępowania w trybie zapytania ofertowego rozstrzygniętego w dniu 

   ……………………. roku Zamawiający zleca ,a Wykonawca przyjmuje do wykonania     

   świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania skratek i zawartości 

   piaskownika z gminnej Oczyszczalni Ścieków w Brzezinach . 

2.Szacunkowa ilość odpadów w okresie obowiązywania umowy : skratki - 70 ton ; zawartość  

   piaskownika – 30 ton. 

3.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz warunki wykonania określono w zapytaniu  

   ofertowym wraz z załącznikami i ofercie Wykonawcy. 

4.Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne zezwolenia organu na prowadzenie działalności 

   w zakresie transportu ,przetwarzania , odzysku , unieszkodliwiania odpadów w postaci skratek 

   i zawartości piaskownika, wydanymi zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo 

   ochrony środowiska , ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach oraz wydanymi na ich podstawie 

   rozporządzeniami wykonawczymi. 

5.Sprzęt użyty przez Wykonawcę podczas usługi musi spełniać wymagania określone przepisami 

   prawa w szczególności ma być szczelny (nie powodować wycieków), stabilny, mieć ładowność 

   i wytrzymałość przystosowaną do wywozu skratek i zawartości piaskownika i pozwalającą na ich 

   odbiór z oczyszczalni w wymaganym terminie realizacji. 

6.W przypadku zanieczyszczenia drogi dojazdowej do oczyszczalni lub drogi publicznej Wykonawca 

   jest zobowiązany do usunięcia zanieczyszczeń lub pokrycia kosztów doprowadzenia nawierzchni do  

   stanu pierwotnego. 

7.Z chwilą wywiezienia skratek i zawartości piaskownika poza teren oczyszczalni wszelką 

   odpowiedzialność za wywożone odpady przejmuje Wykonawca, stając się posiadaczem odpadów 

   na podstawie posiadanych decyzji dotyczących gospodarki odpadami. 

8.Wykonawca jest zobowiązany zapewnić miejsce i sposób zagospodarowania, odzysku lub 

   unieszkodliwienia skratek i zawartości piaskowników przez okres trwania umowy.   

9.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie 

   z najnowszą wiedzą wymaganą do jego wykonania, postanowieniami niniejszej umowy oraz    

    obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.   



                                                                        § 2 

1.W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do : 

   1/odbioru odpadów w terminie 2-ch dni od telefonicznego zgłoszenia przez Zamawiającego 

      konieczności ich wywozu z miejsca gromadzenia przez 5 dni w tygodniu z wyłączeniem dni 

      świątecznych i niedziel w godz. 800-1500; 

   2/odbioru odpadów własnym transportem z terenu obiektu Zamawiającego; 

   3/wystawiania kart przekazania odpadu w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron, 

      raz na miesiąc na podstawie kwitów  wagowych; 

   4/ważenia odpadów na wadze posiadającej aktualne świadectwo legalizacji; 

   5/rozliczania przedmiotu zamówienia na podstawie kart przekazania odpadu, obejmujących 

      ilość danego rodzaju odpadu przekazanego do zagospodarowania, wg wzoru określonego  

      w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Środowiska; 

   6/bezzwłocznego poinformowania Zamawiającego w przypadku cofnięcia, w okresie trwania  

      realizacji zamówienia, przez uprawniony organ zezwoleń uprawniających do realizacji  

      zamówienia jak również innych okoliczności powodujących niemożliwość realizacji usługi, 

      czy też jej realizacje niezgodną z powyższymi zapisami; 

   7/ponoszenia wszelkich kosztów niezbędnych do wykonywania usługi zgodnie z przedstawioną 

      ofertą, jak również kosztów wynikłych z niewłaściwej realizacji zamówienia; 

   8/w przypadku kontroli służb Inspekcji Państwowych w następstwie których dojdzie do nałożenia 

      ewentualnych kar finansowych na Zamawiającego (jako wytwórcę), a wynikających z transportu  

      i zagospodarowania odpadu niezgodnego z prawa  lub warunkami zawartymi w umowie 

      Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu  równowartości tych kar na rzecz Zamawiającego 

2.Zamawiajacy zobowiązuje się do informowania każdorazowo Wykonawcy o konieczności odbioru  

   odpadów . 

 

                                                                         § 3 

Usługa będzie realizowana w terminie : od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2022 roku. 

 

                                                                         § 4 

1.Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie w łącznej kwocie brutto 

   ………….. zł (słownie złotych: ………………………………………………………………..) 

   w tym należny podatek VAT ……..%  w kwocie ……………… zł. 

2.Rozliczenie przedmiotu zamówienia będzie odbywało się wg ceny netto za 1 tonę odpadu zgodnie 

   z ofertą Wykonawcy stanowiącą integralna część umowy. 

3.Zapłata należności przez Zamawiającego następowała będzie przelewem na konto Wykonawcy.  

4.Ustala się termin zapłaty faktur w ciągu 14 dni od daty otrzymania jej przez Zamawiającego. 

5.Wynagrodzenie Wykonawcy jest stałe i zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem 

    przedmiotu zamówienia . 

6.Za opóźnienie Zamawiającego w uregulowaniu należności Wykonawcy przysługuje prawo 

   naliczenia odsetek w wysokości ustawowej za każdy dzień zwłoki .  

7.Strony postanawiają, że zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego 

8.Integralnymi załącznikami do faktury VAT są: potwierdzone przez strony karty przekazania odpadu 

   oraz kwity wagowe. 

9.W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług Strony dopuszczają zmianę 

   wynagrodzenia o kwotę wynikającą ze zmiany podatku VAT, naliczonego od wartości netto  

   niezrealizowanej części przedmiotu umowy. 

 

                                                                          § 5    

1.Osobą upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy w zakresie realizacji przedmiotu umowy 



   jest:  ………………………………………. 

2.Koordynatorem całości spraw związanych z realizacją niniejszej umowy ze strony Zamawiającego 

   jest:  ……………………………………... 

 

                                                                           § 6                                                                     

1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

  1/w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które nie ponosi  

     odpowiedzialności Zamawiający w wysokości 5.000 zł, 

  2/za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 80 zł za każdy dzień zwłoki. 

2.Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

   1/w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność    

      ponosi Zamawiający w wysokości 5.000 zł. 

3.Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego  na zasadach ogólnych 

   w przypadku , gdy poniesiona szkoda będzie przekraczała wysokość zastrzeżonej kary umownej. 

 

                                                                        § 7 

1.Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia.   

2.Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni w przypadku gdy : 

   1/zostanie cofnięte Wykonawcy zezwolenie na  gospodarowanie odpadami; 

   2/straci ważność posiadane przez Wykonawcę zezwolenie na gospodarowanie odpadami,  

      a Wykonawca nie przedkłada nowego zezwolenia; 

   3/Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn 

      oraz nie kontynuuje jej pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego nie później niż 

      w terminie 5 dni od daty przekazania w/w wezwania za pośrednictwem dostępnych  

      źródeł komunikacji tj.: listownie lub e-mailem . 

   4/Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku terminowej zapłaty co najmniej 2 faktur, 

      pomimo uprzedniego pisemnego powiadomienia przez Wykonawcę . 

 

                                                                         § 8 

1.Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem 

    nieważności. 

2.Wykonawca nie ma prawa cesji wierzytelności wynikających z umowy na rzecz osób trzecich 

   bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. 

3.Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle niniejszej umowy strony rozstrzygać będą 

   polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzyganiu przez  

   właściwy sąd dla siedziby Zamawiającego. 

4.W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową maja odpowiednio zastosowanie przepisy 

   Kodeksu cywilnego. 

5.Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym dla każdej ze stron.  

 

                                                                         § 9 

                                                Obowiązek informacyjny RODO  

1.Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119  

   z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, że : 

   1)administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Morawicy  

      Spółka z o.o. (zwana dalej ZGK) z siedzibą w Morawicy ul. Kielecka 9, 26-026 Morawica , tel. 41  



       3114 795, adres e-mail: biuro@zgkmorawica.pl . , 

   2)jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych, a także 

      przysługujących Pani/Panu praw, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony      

      Danych Osobowych adres  e-mail: iod@abi-net.pl , tel. +48 795 026 770.  

   3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu  

       związanym z realizacją niniejszej Umowy, 

2.Wykonawca  informuje, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119  

   z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, że  

   1)administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ………………….. z siedzibą ………………, 

   2)jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych  

      osobowych, a także przysługujących Pani/Panu praw, może się Pani/Pan skontaktować  

      z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych tel. …………………, 

   3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO wyłącznie  

      w celu związanym z realizacją niniejszej Umowy. 

 

 

 

 

 

 

 

      ZAMAWIAJĄCY :                                                                    WYKONAWCA : 
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