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UMOWA 
 
zawarta w dniu _____________ w Ostródzie pomiędzy : 
 
Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. z siedzibą w Rudnie, adres 
biura: 14-100 Ostróda ul. Czarnieckiego 28, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w 
Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000311869, posiadający NIP 741 207 49 97, 
REGON 280320880, reprezentowaną przez - Prezesa Zarządu Pana Leszka Rochowicza, zwanym dalej: 
"Zamawiającym" 
 a 
_________________ 
zwanym dalej "Wykonawcą" reprezentowanym przez: ______________________ 
 
 
została zawarta umowa następującej treści: 

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

(zmieleniu, cięciu) odpadów wielkogabarytowych oraz selektywnie zebranych odpadów zielonych 
zmagazynowanych na placu zakładu Zamawiającego w Rudnie, Rudno 17, gmina Ostróda, przy czym 
odpadów wielkogabarytowych w ilości ok. – 4.000 Mg (słownie: cztery tysiące ton) oraz odpadów 
zielonych w ilości ok. 2.000  Mg (słownie: dwa tysiące ton) za pomocą własnego  urządzenia typu 
rozdrabniacz odpadów. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego w 
przypadku zmiany (zmniejszenia) ilości odpadów do rozdrobnienia. 

2. Wykonanie usługi  odbywało się będzie na terenie zakładu Zamawiającego w Rudnie 17, gm. Ostróda w 
godzinach od 7.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku, zaś po godzinie 15.00 lub w  soboty  po 
uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym. 

3. Wykonanie usługi będzie następowało etapami, w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego, przy 
czym ilość odpadów przewidzianych do rozdrobnienia w każdym etapie wyniesie minimum 500 Mg. 
Wykonanie usługi nastąpi nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia dokonania zgłoszenia przez 
Zamawiającego na następujący adres mailowy Wykonawcy: __________. 

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

§ 2 
1. Szczegółowy zakres usługi oraz wymagania dotyczące wykonywania usługi rozdrabniania odpadów, w 

tym, co do parametrów technicznych rozdrabniacza odpadów określa opis przedmiotu zamówienia, 
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy, stanowiący jej integralną część (dalej: OPZ). Wykonawca 
oświadcza, iż rozdrabniacz, który będzie użyty do wykonania zamówienia spełnia i będzie spełniał przez 
czas realizacji umowy wymogi określone w OPZ. 

2. Zamawiający przed przystąpieniem do rozdrabniania odpadów dokona protokolarnego badania 
wydajności rozdrabniacza. Rozdrabniacz zostanie dopuszczony do wykonywania zadania tylko po 
spełnieniu wymagań  co do minimalnej wydajności. Prawo kontroli przysługuje Zamawiającemu na 
każdym etapie realizacji umowy. 

3. Do wykonania usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca użyje na swój koszt własnych  
środków transportowych (transport urządzenia) oraz urządzenia, jak również zapewni własną kadrę 
pracowników, paliwo do rozdrabniacza oraz wszelkie materiały eksploatacyjne. 

§ 3 
Wykonawca przyjmując usługę do wykonania zobowiązuje się zarazem do:  
1. Wykonywania jej z należytą starannością zgodnie z powszechnie obowiązującymi normami w tym 

zakresie. 
2. Stosowania się do doraźnych poleceń osób reprezentujących Zamawiającego. 
3. Zachowywania należytej staranności przy realizacji zobowiązań umowy. 
4. Wykonawca odpowiedzialny jest za szkody dokonane w mieniu Zamawiającego wskutek nienależytego 

wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy.  



 Strona 2 

5. Odpowiedzialność Wykonawcy jest wyłączona tylko wówczas, gdy nienależyte wykonanie zobowiązania 
jest następstwem winy Zamawiającego. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia swojej działalności gospodarczej w zakresie objętym 
przedmiotem umowy. 

7. Codziennego, bezpośrednio przed rozpoczęciem i  po zakończeniu pracy rozdrabniacza dokonywania 
odczytu licznika motogodzin pracy. 

 
§ 4 

1. Strony określają wynagrodzenie umowne za 1 Mg (jedną tonę) rozdrobnionych odpadów (bez względu na 
ich rodzaj) wynikające z formularza ofertowego w wysokości: _________ zł (słownie: _________) w 
tym podatek VAT ______% w wysokości __________ zł. Oferta wykonawcy stanowi załącznik nr 2 
do umowy i stanowi jej integralną część. 

2.  Strony ustalają, iż w trakcie obowiązywania umowy cena jednostkowa za 1 Mg rozdrobnionych odpadów 
nie ulegnie zmianie.  

3. Płatność za wykonaną usługę nastąpi każdorazowo po zakończeniu każdego z etapów rozdrabniania po 
przeważeniu rozdrobnionych odpadów na zalegalizowanej wadze Zamawiającego  i po obustronnym 
podpisaniu protokołu odbioru po zakończeniu każdego z etapów 

 

§ 5 
1.  Wykonanie Przedmiotu umowy potwierdzone zostanie obustronnie podpisanym Protokołem Odbioru. 
2.  Odbiór nastąpi po zakończeniu wykonania usługi na podstawie ilości prawidłowo rozdrobnionych 

odpadów. 
3.  Obustronnie podpisany protokół odbioru stanowi podstawę wystawienia faktury VAT i jest załącznikiem 

do faktury. 
4. Zapłata wynagrodzenia  nastąpi przelewem w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty otrzymania 

przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury (na konto Wykonawcy wskazane na fakturze). 
5. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 
 

 
 

§ 6 
1. Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania przez Strony do dnia 31 grudnia 2020r. 
2. Umowa niniejsza może być rozwiązana: 

1) przed upływem terminu na jaki została zawarta w trybie natychmiastowym przez każdą ze stron,  
w przypadku nie wywiązywania się przez drugą stronę z istotnych postanowień umowy,  

2) przed upływem terminu na jaki została zawarta w trybie natychmiastowym przez Zamawiającego, gdy 
rozdrabniacz nie spełnia wymogów opisanych w OPZ, 

3) w każdym czasie za porozumieniem stron. 
 

§ 7 
Strony postanawiają, że formą odszkodowania w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania 
zobowiązań umownych będą kary umowne i/ lub sankcje w następujących wypadkach i wysokościach: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku: odstąpienia od umowy przez 
Zamawiającego z przyczyn będących po stronie Wykonawcy lub przez Wykonawcę bez winy 
Zamawiającego oraz w przypadku rozwiązania umowy z powodów opisanych w § 6 ust. 2 pkt 1) i 2) - w 
wysokości 10% wartości brutto całości zamówienia, liczonego od ilości 6000 Mg odpadów. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w wysokości 10% wartości brutto całości zamówienia  
liczonego w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn będących po stronie Zamawiającego. 

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

 
§ 8 

1. Do kierowania pracami ze strony Wykonawcy wyznacza się: ________________________________. 
2. Jako koordynatora Zamawiającego w zakresie wykonania obowiązków umownych wyznacza się: Pana 
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Krzysztofa Maciejkowicza  , email k.maciejkowicz@zuokrudno.pl tel.664 440 444. 
 

§ 9 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez 
obie strony, pod rygorem nieważności. 

§ 10 
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego 
oraz przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. 

§11 
Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją umowy rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo sąd  
siedziby Zamawiającego. 

§ 12 
Zabrania się Wykonawcy cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. 
 

§ 13 
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron 

 
ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA 
 

 
 
 

Załączniki: 
 - 1 – OPZ; 
- 2 – Oferta. 
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