
UMOWA DZP1/zp/_____________ 

zawarta w dniu [data dzienna] w Ostródzie z mocą obowiązująca od [data dzienna] pomiędzy: 

Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o. o. Rudno 17, 14-100 

Ostróda, adres biura 14-100 Ostróda, ul. Czarnieckiego 28, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS 

przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000311869, NIP 

741-20-74-997, REGON 280320880, reprezentowaną przez: Prezesa Zarządu Leszka Rochowicza, 

zwaną dalej: Zamawiającym 

a 

[dane rejestrowe Wykonawcy, osoba upoważniona do reprezentowania], zwanym dalej: 

Wykonawcą, 

w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia  publicznego  w trybie „przetargu 

nieograniczonego” na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (t. j.  Dz. 

U. z 2017r.  poz. 1579 z póź. zm.)  (dalej: PZP) została zawarta umowa następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi polegającej na odbiorze  

zagospodarowaniu, w procesie odzysku lub recyklingu odpadów o kodzie 19 12 12 (dalej: Odpady)  

w ilości 18.000 Mg w okresie od dnia zawarcia Umowy do 31 grudnia 2019r. – z możliwością  

wykorzystania prawa opcji - zgodnie z zapisami Umowy oraz obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami prawa, w szczególności: 

1) Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 799 ze 

zm.); 

2) Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 21); 

3) Ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 

2018 r., poz. 1454); 

4) Uchwałą Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego nr XXIII/523/16 z dnia 28.12.2016 r. 

w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na 

lata 2016-2022. 

2. Zamawiający dopuszcza skorzystanie z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy PZP. 

Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w całości lub części, jednorazowo bądź w kilku 

częściach. Przewiduje się opcję dotyczącą zwiększenia ilości Odpadów o kodzie 19 12 12 

przewidzianych do odbioru i zagospodarowania dodatkowo o: 5.400 Mg. O zamiarze 

skorzystania z prawa opcji Zamawiający powiadomi Wykonawcę odrębnym pismem na etapie 

realizacji Umowy, przed upływem terminu obowiązywania Umowy. Na skutek skorzystania z 

prawa opcji może dojść do przedłużenia okresu obowiązywania Umowy. 

3. Maksymalny możliwy zakres zamówienia w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa 

opcji wynosi 18.000 Mg + 5.400 Mg = 23.400 Mg odpadów o kodzie 19 12 12. 

4. Wykonawca oświadcza, że spełnia wszystkie wymogi formalne i prawne związane z przedmiotem 

Umowy, w tym że posiada decyzje zezwalające na: 

1) transport Odpadów o kodzie 19 12 12; 

2) prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub recyklingu Odpadów o kodzie 19 12 12 lub 

prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów o kodzie 19 12 12 oraz umowę zawartą z 

podmiotem posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub 

recyklingu odpadów o kodzie 19 12 12 z terminem obowiązywania przez cały okres realizacji 

zamówienia. 



 

§ 2 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy        

o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj. dotyczące odbioru               

i zagospodarowania odpadów objętych przedmiotem zamówienia, których wykonanie polega na 

wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks 

pracy (Dz.U. z dnia 2018, poz. 917 ), tj. wszystkie prace pracowników fizycznych , operatorów 

sprzętu oraz kierowców. 

2. Wykonawca na każde pisemne żądanie w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie 

krótszym niż 2 dni robocze przedkładał będzie Zamawiającemu kopie umów o pracę zawartych 

przez Wykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności, w zakresie realizacji zamówienia tj. 

pracowników fizycznych, operatorów sprzętu oraz kierowców.  

3. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami (tj. w szczególności  bez 

adresów, 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. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia przez cały okres realizacji 

wykonywanych przez wskazane osoby czynności, w zakresie realizacji zamówienia, 

w szczególności poprzez wezwanie Wykonawcy do okazania dokumentów potwierdzających 

bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia w/w osób. Kontrola może 

być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy.  

5. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów bądź dokumentów, o których mowa w ust. 2 

powyżej w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie 

obowiązku zatrudnienia pracowników na umowę o pracę oraz skutkować będzie naliczeniem 

Wykonawcy kary umownej w wysokości 1.000,00 złotych brutto (jeden tysiąc złotych brutto) za 

każdy przypadek naruszenia. 

 

§ 3 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca może powierzyć usługi objęte przedmiotem Umowy podwykonawcom. 

2. Wykonawca przed zawarciem umowy z podwykonawcą musi uprzednio uzyskać pisemną zgodę 

Zamawiającego na powierzenie wykonania części zamówienia temu podwykonawcy. Podstawą do 

uzyskania takiej zgody będzie wniosek Wykonawcy przedstawiający część zamówienia, którego 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy wraz z wykazaniem zdolności podwykonawcy do 

jej wykonania, tj. przedstawienia zezwolenia na przetwarzanie lub zbieranie odpadów o kodach 

odpadów objętych przedmiotem niniejszej Umowy (o ile podwykonawstwo będzie dotyczyło tej 

części zamówienia). 

3. Treść umowy zawartej przez Wykonawcę z podwykonawcą nie może być sprzeczna z treścią 

umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą. 

4. Podwykonawca, który będzie brał udział w realizacji części zamówienia musi:  

1) posiadać wszystkie przewidziane prawem uprawnienia do wykonywanej działalności, 

2) spełniać warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz nie podlegać 

wykluczenia z udziału w tym postępowaniu. 

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie działania swojego podwykonawcy, w 

tym za, wyrządzone przez niego, szkody wynikające z nieprawidłowej realizacji zamówienia. 



6. Zgoda Zamawiającego na wykonanie jakiejkolwiek części Umowy przez podwykonawcę nie 

zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. 

 

§ 4 

Warunki odbioru Odpadów 

1. Szczegółowy zakres usługi oraz wymagania dotyczące odbioru i zagospodarowania Odpadów 

poza Umową określa: 

1) Załącznik nr 1 do  Umowy – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowiący załącznik 

nr 2A do SIWZ 

2) Załącznik nr 2 do Umowy – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ); 

3) Załącznik nr 3 do Umowy – Oferta Wykonawcy z dnia [data dzienna] 

             stanowiące integralne części Umowy. 

2. Odbiór Odpadów odbywał się będzie z terenu Zakładu Zamawiającego w Rudnie, 14-100, Rudno 

17, gmina Ostróda w dniu robocze, od godz. 7.000 do godz. 14.00 na koszty i ryzyko 

Wykonawcy. 

3. Odpady będą odbierane przez Wykonawcę w terminie do 2 (dwóch) dni od dnia dokonania 

zgłoszenia przygotowania partii odpadów do Odbioru przez Zamawiającego. Zgłoszenie odbywać 

się będzie drogą mailową na adres wskazany w § 8 ust.1 Umowy. 

4. Przekazanie Odpadów zostanie potwierdzone poprzez sporządzenie przez Zamawiającego karty 

przekazania odpadu – zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

5. Wykonawca jest obowiązany potwierdzić odbiór odpadów na karcie przekazania odpadów 

wypełnionej przez Zamawiającego, niezwłocznie po jej otrzymaniu. 

6. Zamawiający dopuszcza sporządzenie zbiorczej karty przekazania Odpadów za okres miesiąca 

kalendarzowego. Zbiorczą kartę przekazania odpadu sporządza się niezwłocznie po zakończeniu 

miesiąca, którego dotyczy. 

7. Odpowiedzialność za gospodarowanie Odpadami, z chwilą ich przekazania przez Zamawiającego 

przechodzi na Wykonawcę niniejszej Umowy. Przekazanie oraz wszelkie ryzyko związane z 

Odpadami następuje z chwilą ich załadunku na środek transportu. 

1. Do wykonania usługi będącej przedmiotem Umowy Wykonawca użyje własnych lub na swój 

koszt wynajętych środków transportowych. 

2. Odpady przekazywane będą: 

1) zbelowane w postaci kostek wiązanych drutem, waga jednej beli wynosi od 350 do 550 kg 

2) lub odpady mogą być odbierane luzem (nieprasowane). 

3. Odpady będą ważone na wadze Zamawiającego. 

4. Załadunek Odpadów jest obowiązkiem Zamawiającego. 

5. Wykonawca zapewni samochody ciężarowe z naczepą typu „ruchome podłoga” lub z naczepą 

oplandekowaną z możliwością załadunku minimum 20 ton. 

6. Wykonawca: 

1) przebywając na terenie zakładu Zamawiającego jest zobowiązany do przestrzegania zasad               

i przepisów z zakresu BHP i POPŻ; 

2) jest zobowiązany do ścisłego przestrzegania wytycznych zabezpieczenia przeciwpożarowego 

ustalanego dla danego rodzaju prac; 

3) jest zobowiązany do przerwania pracy w przypadku stwierdzenia sytuacji lub warunków 

umożliwiających powstanie pożaru i zameldowanie o tym bezpośredniemu przełożonemu, 

kierownikowi Zakładu lub Zamawiającemu; 

4) jest zobowiązany do należytego zabezpieczenia miejsca prowadzenia prac będących 

przedmiotem Umowy, w szczególności zabezpieczenia zdrowia i życia osób przebywających 

wokół miejsca prowadzenia prac. 



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

oraz uszkodzenia Odpadów, powstałe w czasie transportu Odpadów od chwili wydania z 

instalacji Zamawiającego oraz w trakcie magazynowania, rozładunku Odpadów, do czasu 

poddania ich i zakończenia procesu odzysku. Wykonawca ponosi w szczególności 

odpowiedzialność za działanie oraz zaniechania swego personelu czy podwykonawców, którymi 

posłużył się wykonując Umowę. 

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

prawidłowego sposobu gospodarowania Odpadami Wykonawca odpowiada za takie 

postępowanie w pełnym zakresie, nawet gdy następstwo takiego postępowania może być 

przeniesione w skutkach na Zamawiającego. 

9. Zamawiający oświadcza że, jest uprawnionym posiadaczem Odpadów działającym w oparciu o 

decyzje dotyczące zezwolenia na wytwarzanie odpadów o kodzie 19 12 12. 

10. Zamawiający odpowiada za przygotowanie miejsca załadunku Odpadów oraz sprawne 

przeprowadzenie załadunku odpadów na pojazdy podstawione przez Wykonawcę. 

11. Strony ustalają, że w przypadku, gdy Wykonawca nie wywiąże się ze swoich obowiązków 

należytego wykonania umowy i nie odbierze Odpadów objętych przedmiotem niniejszej Umowy 

w wyznaczonym (uzgodnionym) terminie, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do 

zlecenia zastępczego wykonania umowy na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

§ 5 

Wynagrodzenie oraz zasady rozliczeń 

1. Ustala się cenę za odbiór, transport i zagospodarowanie 1 Mg odpadów o kodzie 19 12 12   

[cena w zł] złotych netto ( ____________ złotych) dla zamówienia podstawowego oraz [cena w 

zł] złotych netto ( ____________ złotych) w ramach opcji, łącznie: [cena w zł] złotych netto               

( ____________ złotych). 

2.  Do ceny należy doliczyć właściwą w chwili wystawienia faktury stawkę podatku VAT. 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy jedynie za faktycznie odebraną przez Wykonawcę ilość 

Odpadów. Wynagrodzenie powyższe ma charakter ryczałtowy i zawiera wszystkie koszty 

Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy. 

3. Rozliczenie usługi odbywać się będzie w okresach miesięcznych na podstawie faktury VAT w 

formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie 14 dni od 

daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem 

zapisu ust. 5 poniżej. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury w wersji papierowej niezwłocznie po 

dokonaniu się czynności, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu. 

5. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisana obustronnie KPO, o której mowa w ust. 6 

niniejszego paragrafu (przedmiotowa karta powinna być załączona do faktury). 

6. Do rozliczeń odebranych Odpadów będą uwzględniane wagi uzyskane na wadze Zamawiającego 

(wadze z aktualną legalizacją). Niezwłocznie po zakończeniu miesiąca wystawiona będzie Karta 

Przekazania Odpadu sporządzona przez Zamawiającego w dwóch jednobrzmiących 

egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron i niezwłoczne przesłanie do Wykonawcy. 

12. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT. 

13. Strony ustalają, iż w trakcie obowiązywania Umowy cena jednostkowa netto odbioru                                

i zagospodarowania 1 tony Odpadu nie ulegnie zmianie. 

14. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

§ 6 

Okres obowiązywania Umowy 

1. Umowa obowiązuje od dnia 03 grudnia 2018r. do dnia 31 grudnia 2019r., z zastrzeżeniem 

zapisów ust. 2 i nast. poniżej. 



2. Do upływu okresu obowiązywania Umowy Zamawiający może złożyć oświadczenie o 

przedłużeniu okresu jej obowiązywania, co nie stanowi zmiany Umowy i nie wymagające aneksu.  

3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 jest wyrazem skorzystania przez Zamawiającego z prawa 

opcji i  może zostać złożone wielokrotnie i wskazywać różne okresy przedłużenia, jednak łącznie 

nie więcej, niż 5 (pięć) miesięcy. Maksymalny termin obowiązywania Umowy, uwzględniając 

powyższe uprawnienie Zamawiającego, może wynosić 18 (osiemnaście) miesięcy licząc od dnia 

wejścia w życie Umowy. 

§ 7 

Kary umowne 

1. Strony postanawiają, że formą odszkodowania w przypadku niewykonania lub nienależytego 

wykonania zobowiązań umownych będą kary umowne i/ lub sankcje w następujących wypadkach 

i  wysokościach. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

1) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn będących po stronie 

Wykonawcy lub przez Wykonawcę bez winy Zamawiającego w wysokości 10 % wartości brutto 

łącznej wartości zaoferowanego zamówienia podstawowego wraz z prawem opcji;  

2) w przypadku nie dotrzymania przez Wykonawcę którejkolwiek z zasad odbierania Odpadów – 

2.000,00 PLN za każdy przypadek; 

3) w razie stwierdzenia wykonywania Umowy przez osoby niezatrudnione na podstawie umowy o 

pracę – 2.000,00 PLN za każdy przypadek, 

4) w razie wykonywania Umowy przez podwykonawcę niezatwierdzonego przez Zamawiającego – 

2.000,00 PLN za każdy przypadek. 

3. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokości kar 

umownych.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od daty wystawienia 

noty obciążeniowej. Kary umowne mogą być potrącane z bieżącego wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

5. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia Umowy czy jej 

rozwiązania. 

 

§ 8 

Osoby do kontaktu 

1. Do bieżącego kierowania pracami ze strony Wykonawcy wyznacza się:[imię i nazwisko], tel: 

______________, mail: ________________________________________________________. 

2. Jako koordynatora Zamawiającego w zakresie wykonania obowiązków umownych wyznacza się: 

Pana Tomasza Klimeckiego , tel: 795548312, mail: t.klimecki@zuokrudno.pl. 

 

§ 9 

Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w każdym z niżej opisanych przypadków, jeżeli: 
1) wystąpił po stronie Wykonawcy brak zdolności do czynności prawnych utrudniający wykonanie 

Umowy; 
2) w przypadku określonym w art. 145 ust. 1 ustawy PZP, w trybie i ze skutkami tam wskazanymi; 
3) w przypadku opóźnienia Wykonawcy w spełnieniu świadczenia, gdy opóźnienie Wykonawcy w 

spełnieniu świadczenia wynosi co najmniej 3 dni w stosunku do terminów umownych; 
4) utraty przez Wykonawcę zezwoleń bądź innych dokumentów uprawniających do 

zagospodarowania odpadów o kodach objętych niniejszą Umową, 



5) naruszenia innych postanowień Umowy i nie usunięciu uchybienia mimo udzielenia 7- mio 
dniowego terminu na jego usunięcie, 

6) stwierdzenia wykonywania Umowy przy pomocy niezatwierdzonego podwykonawcy, 
7) w przypadku nieprzestrzegania lub naruszenia przez Wykonawcę zasad ochrony danych 

osobowych określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. 
2. Zamawiający może odstąpić od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 w terminie dwóch 

miesięcy od daty dowiedzenia się o okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia.  
3. Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i wskazania przyczyny 

odstąpienia. 
4. W razie odstąpienia od Umowy, Wykonawcy należy się wyłącznie część wynagrodzenia za 

wykonany zakres przedmiotu Umowy. 
 

§ 10 

Zmiana Umowy 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu 

podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. 

2. Możliwość zmian Umowy istnieje w szczególności w razie: 

1) nadzwyczajnej zmiany stosunków, określonej w art. 357¹ kodeksu cywilnego, 

2) zaistnienia siły wyższej, 

3) wystąpienia okoliczności, na które żadna ze Stron nie miała wpływu, 

4)  zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 

5) zmiany wielkości strumienia odpadów wpływających do Zamawiającego. 

3. W okolicznościach określonych w ust. 2 powyżej, Zamawiający przewiduje, iż zmianie mogą ulec 

postanowienia Umowy dotyczące terminu wykonania, ilości odpadów przeznaczonych do 

odbioru i zagospodarowania, oraz wartości Umowy. 

4. Strony postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w wypadku 

wystąpienia jakiejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy PZP, tj. 

zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług; 
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę; 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

4) jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 
5. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia zawarcia aneksu, nie wcześniej 

jednak niż po wejściu w życie zmienionych przepisów oraz otrzymaniu przez Zamawiającego 
dokumentów, o których mowa w ust. 

6. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 1) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie 
zmieni się, a określoną w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie 
nowych przepisów. 

7.  Za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. 4 pkt 1), wprowadzenie zmian wysokości 
wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia pisemnego wniosku zawierającego wyczerpujące 
uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy po zmianie umowy, w tym wykazanie związku pomiędzy wnioskowaną kwotą 
podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany na kalkulację wynagrodzenia. 

8. Zamawiający ma prawo do żądania wglądu do ksiąg rachunkowych i dokumentów źródłowych 
uzasadniających wnioskowaną zmianę. 

  
 

 



§ 11 

Postanowienia końcowe 

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami Umowy stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 

przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

§12 

Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją Umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla 

Zamawiającego. 

§ 13 

Zabrania się cesji wierzytelności wynikających z Umowy na osoby trzecie. 

§ 14 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze Stron. 

 

ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA 

 

Załącznik nr 1 – OPZ; 

Załącznik nr 2 – SIWZ; 

Załącznik nr 3 – Oferta Wykonawcy. 

 

 


