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        Załącznik nr 7 do SIWZ 

 
 
                                                PROJEKT     U M O WY   NR ZPU/1/2016 

                                             zawarta w dniu …………………. w Ciechanowie 

na:  Odbiór i  dalsze zagospodarowanie odpadów, półproduktu do produkcji paliwa alternatywnego        

( kod odpadu 19 12 12) z Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnych w Woli 

Pawłowskiej  

 
 

pomiędzy: 

 

Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie ul. Gostkowska 83 06-400 

Ciechanów wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla M.St. Warszawy w 

Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000127151 

z kapitałem zakładowym w wysokości 12.947.500,- zł., NIP- 566-16-43-631, REGON : 130355722  

reprezentowanym przez: 

 

1. Prezes Zarządu  - Ewa Szwejkowska  

 

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM  

 

a  

 

imię i nazwisko……………, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą…………….., ujawnionym w 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  

NIP………, REGON....................,  

lub  

firma ……………..z siedzibą ……….,adres…………….,wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy w ………… Wydział Gospodarczy…………..Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem………., NIP……….., REGON..................................... kapitał zakładowy…………………., 

reprezentowanym przez:.  

 

1………………………………………………….  

- zwanym dalej Wykonawcą, 

Na podstawie rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. 2013 poz. 907 z późn. zm.) została zawarta umowa o następującej treści: 
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§1 

Przedmiot umowy i zobowiązania stron 

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór i  dalsze zagospodarowanie odpadów, 

półproduktu do produkcji paliwa alternatywnego   ( kod odpadu 19 12 12) z Regionalnego Zakładu 

Gospodarki Odpadami Komunalnymi  w Woli Pawłowskiej . Oferowany sposób zagospodarowania 

komponentów do produkcji RDF musi być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 

prawa oraz procesami odzysku wyszczególnionymi w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 r. , poz. 21) 

2. Szacunkowa ilość odpadu, która zostanie przekazana Wykonawcy w okresie obowiązywania 

umowy wyniesie nie więcej niż 5 000 Mg ( z zastrzeżeniem możliwości przekazania mniejszej ilości 

w okresie obowiązywania umowy, lecz nie mniejszej niż 2 000 Mg) . 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przekazania mniejszej ilości odpadu w okresie 

obowiązywania umowy , a Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu. 

4. Przewidywaną miesięczną ilość odpadów szacuje się na około 100 -  400 Mg. 

5. Odpady przeznaczone do dalszego zagospodarowania powstają na linii sortowniczej, na której 

sortowane są niesegregowane odpady komunalne (kod 20 03 01) oraz odpady surowcowe ( z 

grupy 15 i 20). Skład odpadów stanowią przede wszystkim odpady plastikowe – PE, PP, PET i PS. 

Odpady są belowane na prasie w formie kostek o wymiarach 80x100x150 cm związane stale  

drutem o grubości 3,2 mm. Średnia gęstość objętościowa odpadu to 480 kg/m3. 

6. Powyższy odpad nie stanowi balastu posortowniczego, tylko selektywnie (ręcznie i mechanicznie 

przy pomocy separatorów optycznych i separatorów metali żelaznych i nieżelaznych) wydzielony 

półprodukt do produkcji paliwa alternatywnego. 

7. Odbiór komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) będzie odbywał się w dniach od 

poniedziałku do piątku w ilości określonej w zamówieniu jednostkowym przesłanym mailem (lub 

faksem) lub też telefonicznie do przedstawiciela Wykonawcy. Odbiór komponentów do produkcji 

paliwa alternatywnego (RDF) odbywał się będzie z terenu RZGOK w Woli pawłowskiej gm. 

Ciechanów. Załadunek komponentu jest po stronie Zamawiającego. Ważenie odbieranych przez 

Wykonawcę komponentów będzie odbywało się na zalegalizowanych wagach Zamawiającego, lub 

Wykonawcy.  

8. Wykonawca po zakończeniu każdego miesiąca będzie potwierdzał ilość odebranych do 

zagospodarowania komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) na wystawionej 

przez Zamawiającego zbiorczej Karcie Przekazania Odpadów lub na KPO za każdy kurs. 

1. Zamawiający zobowiązuje się, że: 

a) w sposób stały i zorganizowany będzie umożliwiał Wykonawcy przejęcie odpadów, których 

rodzaje i charakterystykę określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia, w ilości 100-

400 Mg miesięcznie 

b) będzie płacił wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu przejęcia odpadów na zasadach 

określonych w Umowie.  
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2. Wykonawca zobowiązuje się, że:  

a) w sposób stały i zorganizowany będzie przejmował od Zamawiającego odpady, w ilości 100-

400 Mg miesięcznie. 

b) przejmie w pełni obowiązki wynikające z przepisów dotyczących odpadów oraz 

odpowiedzialność za działania związane z odpadami od momentu odbioru odpadów od 

Zamawiającego, będzie dokonywał odzysku lub przetwarzania odpadów odebranych od 

Zamawiającego, poprzez odpowiednie przetworzenie tych odpadów za pośrednictwem 

własnych instalacji i urządzeń i przekazania odpadów do ostatecznego odzysku lub 

unieszkodliwiania w drodze przekształcenia termicznego. 

 

§2 

Oświadczenia Stron 

1. Każda ze Stron oświadcza, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa jest uprawniona do 

wykonania przedmiotu Umowy w przypisanym zakresie, a w szczególności spełnia wszystkie 

wynikające z przepisów prawnych, w tym przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o 

odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 – z poź. zm.), spoczywające na niej obowiązki związane z 

działalnością obejmującą gospodarowanie odpadami. 

2. Każda ze Stron zobowiązuje się, że w okresie obowiązywania Umowy:  

a) będzie współdziałać z drugą Stroną i postępować z odpadami w sposób zgodny z 

zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska oraz 

obowiązkami wynikającymi z przepisów prawnych, 

b) będzie transportować odpady z uwzględnieniem odpowiednich regulacji prawnych, w 

tym przepisów ustawy o odpadach, 

c) będzie przekazywać drugiej Stronie dokumenty i informacje potrzebne do 

prawidłowego wykonania Umowy, 

d) będzie niezwłocznie zawiadamiała drugą Stronę o naruszeniu praw przysługującym 

tej Stronie przez osoby trzecie lub powstaniu zagrożenia naruszenia tych praw. 

3. Zamawiający oświadcza, że:  

a) będzie przekazywać odpady na rzecz Wykonawcy w ilości  100-400 Mg miesięcznie 

b) dysponuje specjalistycznymi środkami transportu umożliwiającymi transport 

odpadów z zakładu Zamawiającego do zakładu Wykonawcy. 

4. Wykonawca oświadcza, że: 

a) jest w stanie zapewnić przejmowanie odpadów od Zamawiającego w zadeklarowanej 

w § 2 pkt 3a) ilości, 

b) dysponuje instalacjami i urządzeniami, za pomocą których jest w stanie zapewnić 

zagospodarowanie odpadów przejmowanych od Zamawiającego, poprzez ich 

przetworzenie w celu przygotowania ich do odzysku lub unieszkodliwiania. 

§ 3 

Przyjęcie i transport odpadów 

1. Wykonawca  zapewni transport i będzie przejmował odpady od Zamawiającego na terenie 

zakładu przetwarzającego znajdującego się w Woli Pawłowskiej gm. Ciechanów. 

2. Przejmowanie odpadów następować będzie w oparciu o prowadzoną w należyty sposób 

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

ustawy o odpadach. Dokumentami stanowiącymi podstawę do wystawienia faktur VAT będą 
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zbiorcze karty przekazania odpadu, obejmujące odpad danego rodzaju, lub karty przekazania 

odpadu dla każdego kursu. 

3. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 9 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązany jest do 

przejęcia odpadów od Zamawiającego zgodnie z postanowieniami Umowy, oraz do 

potwierdzenia odbioru tych odpadów na dokumentach, o których mowa w ustępie 2 niniejszego 

paragrafu.  

4. Ilość odpadów przejmowanych przez Wykonawcę określana będzie na podstawie wyniku 

ważenia na wadze stanowiącej własność Wykonawcy i będzie porównywana z wynikiem ważenia 

dokonanym na wadze Zamawiającego.  

5. W chwili przekazania odpadów przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy, Wykonawca 

przejmuje odpowiedzialność za przejęte odpady, za należyte postępowanie z nim i za skutki z 

tego wynikające. 

6.  Zamawiający dokona załadunku odpadów na własny koszt oraz przygotuje odpady do ich 

transportu. 

7. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody, jak również za utratę, ubytki 

oraz uszkodzenia odpadów, powstałe w czasie transportu odpadów do zakładu Wykonawcy oraz 

w czasie ich rozładunku. W powyższym zakresie Wykonawca ponosi w szczególności 

odpowiedzialność za działania oraz zaniechania swojego personelu oraz przewoźników. 

8. Zamawiający odpowiedzialny jest za załadunek odpadów oraz wszelkie szkody powstałe przy 

załadunku.  

9. Zamawiający zobowiązany jest do wydania Wykonawcy wszelkich informacji dotyczących 

przekazywanych odpadów, w szczególności potwierdzających, że przekazywane odpady 

spełniają wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

 

 

§ 4 

Wynagrodzenie za odbieranie odpadów przez Wykonawcę 

1. Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w wysokości: 

Cenę jednostkową netto zagospodarowania  1 Mg odpadów  wraz z transportem (zł/Mg): 

……………………………………………………………zł 

 

Stawka VAT……% 

 

Kwota VAT ……………………………………………………………..zł 

 

Cenę  jednostkową brutto zagospodarowania  1 Mg odpadów  wraz z transportem (zł/Mg): 

………………………………………………………zł 

 

(słownie:.............................................................................zł) 

2. Za wykonanie przedmiotu umowy  w szacunkowej ilości Wykonawcy przysługiwać będzie 

szacunkowe wynagrodzenie  w kwocie …………………  zł netto, VAT ……% w kwocie …………………, co 

stanowi łączną kwotę ………………………………………  zł brutto. 

3. Strony ustalają, iż w trakcie obowiązywania umowy cena jednostkowa brutto zagospodarowania  

1 Mg  jest stała i nie ulegnie zmianie. 
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4. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia na podstawie 

prawidłowo  wystawionych faktur VAT za okres przez Wykonawcę w terminie ……….dni od dnia 

otrzymania faktury VAT. 

5. Faktury VAT Wykonawca będzie wystawiał raz  w miesiącu po zweryfikowaniu ilości odebranych 

odpadów na podstawie Kart Przekazania Odpadu. 

6. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie ….  dni od dnia doręczenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej  faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze, 

przy czym za dzień dokonania płatności uznaje się dzień uznania rachunku bankowego 

Wykonawcy. 

 

§ 5 

Obowiązywanie i rozwiązanie Umowy 

1. Umowa zostaje zawarta na okresie  12  miesięcy od dnia podpisania umowy  lub do wykonania w 

całości przedmiotu zamówienia. 

2. Każda ze Stron może rozwiązać Umowę za wypowiedzeniem dokonanym na piśmie. Okres 

wypowiedzenia wynosi 30 dni ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

3. Wykonawca i Zamawiający mogą rozwiązać Umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia 

w następujących sytuacjach: 

a) w przypadku utraty uprawnień do wykonania przedmiotu Umowy,  

b) w przypadku naruszenia, któregokolwiek z zapisów niniejszej umowy. 

4. W przypadku, jeżeli Zamawiający dopuści się zwłoki w zapłacie należności za przekazanie 

odpadów z dwóch faktur VAT Wykonawca jest uprawniony po uprzednim wezwaniu 

Zamawiającego do uiszczenia wszystkich zaległości w zapłacie w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania niniejszego wezwania, do rozwiązania niniejszej umowy bez zachowania okresu 

wypowiedzenia . 

5. Rozwiązanie Umowy z jakiejkolwiek przyczyny i w jakikolwiek sposób, jak również odstąpienie od 

Umowy, nie powoduje w żadnym wypadku wygaśnięcia wynikających z Umowy zobowiązań 

związanych z odpowiedzialnością Stron z jakiegokolwiek tytułu. 

 

§ 6 

Kary umowne 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego niewykonania umowy Zamawiający może naliczyć 

Wykonawcy kary umowne:  

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w    

wysokości 10%  szacunkowego wynagrodzenia  brutto . 

2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania 
uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości poniesionej 
szkody, w tym kwoty utraconych korzyści. 

 

§7 

Postanowienia końcowe 

1. Strony oświadczają, że Umowa stanowi wyłączną podstawę stosunku nawiązanego między 

Stronami oraz że w tym zakresie nie są związane żadnymi innymi ustaleniami. 

2. Do umowy nie zostaną wprowadzone zmiany w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru wykonawcy, poza ustawową zmianą stawki podatku VAT. 
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3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.  

4. Wszelkie ewentualne spory mogące wyniknąć z zawarcia i wykonywania Umowy Strony zgodnie 

poddają pod rozstrzygnięcie właściwemu sądowi powszechnemu właściwemu ze względu na 

siedzibę Zamawiającego. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Prawa zamówień 

publicznych oraz kodeksu cywilnego 

 

 

 

 

Zamawiający          Wykonawca 

 

 


