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UMOWA NR 

zawarta w Ostródzie w dniu [-] 

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, numer BDO _____,  reprezentowaną przez: Prezesa Zarządu 

Leszka Rochowicza, zwaną dalej: Zamawiającym 

a 

[dane rejestrowe i adresowe Wykonawcy oraz numer BDO], zwanym dalej: Wykonawcą, 

o następującej treści:  

  

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY  

  

1. W wyniku postępowania o zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wg. zasad 

określonych w Ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 

2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania 

zamówienie pn.: „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 lub 191210 ”, 

zwane dalej zamówieniem lub przedmiotem umowy: 

1) *Część I -  19 12 12  inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej 

obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 w ilości około 500 Mg w skali miesiąca                           

z  możliwością zmniejszenia lub zwiększenia ilości o 30 % w ciągu miesiąca; 

2) *Część II - 19 12 10 - odpady palne (paliwo alternatywne preRDF) w ilości około 800 Mg  w skali 

miesiąca z  możliwością zmniejszenia lub zwiększenia ilości o 30 % w ciągu miesiąca. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania w okresie obowiązywania umowy z prawa opcji w 

postaci zwiększenia zamówienia podstawowego, o którym mowa w ust. 1: 

1) *Część    I - łączna ilość odpadów może zwiększyć się do 7.800 Mg w okresie obowiązywania 

umowy, 

2) *Część  II - łączna ilość odpadów może zwiększyć się do 12 480 Mg w okresie obowiązywania 

umowy. 

3. Szczegółowy zakres i opis usług będących przedmiotem umowy został określony w zakresie i na 

warunkach określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej SWZ, ofercie Wykonawcy i 

niniejszej umowie w Opisie Przedmiotu Zamówienia (dalej OPZ), stanowiącymi załączniki kolejno od nr 

1 do 3 do Umowy i jej integralną część. 

4. Strony zgodnie oświadczają, iż Odpady odebrane od Zamawiającego przez Wykonawcę będą poddane 

procesom  przetwarzania i przygotowania do dalszego odzysku, w tym recyklingu w procesie R1 i/lub R12, 

bądź unieszkodliwiania w procesie D10 w drodze przekształcenia termicznego. 

  

§ 2 TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA; ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ  

  

1. Wymagany termin realizacji zamówienia (obowiązywania umowy): od dnia jej wejścia w życie (dzień 

podpisania Umowy przez obie strony) do 31 grudnia 2023 r., z zastrzeżeniem terminów określonych w 

OPZ oraz postanowień wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu.  

2. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, o którym mowa w § 8 umowy, Wykonawca 

jest zobowiązany realizować przedmiot zamówienia w terminie wskazanym w ust. 1 umowy, do dnia 

(włącznie z tym dniem) wyczerpania maksymalnego zakresu prawa opcji, określonego w § 1 ust. 2 umowy. 
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3.  Odbiór odpadów będzie się odbywał tylko w dni robocze w godzinach od 6.00 do 19.00. Miejsce odbioru: 

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o., Rudno 17, gmina Ostróda. 

4. Zamawiający będzie zgłaszał Wykonawcy na wskazany w § 6 ust. 1 pkt b) umowy adres e-mail 

cotygodniowe zapotrzebowanie na odbiór odpadów. Odpady muszą być odbierane przez Wykonawcę 

zgodnie z przesłanym cotygodniowym harmonogramem. Zamawiający dopuszcza zmianę tygodniowego 

harmonogramu odbioru odpadów, o czym niezwłocznie powiadomi Wykonawcę z co najmniej 

jednodniowym wyprzedzeniem.  

  

§ 3 OBOWIĄZKI WYKONAWCY  

  

1. Wykonawca zapewnia, że wykonywanie niniejszej umowy odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, w szczególności ustawy o odpadach, rozporządzeń wykonawczych oraz innych 

właściwych przepisów, w tym przepisów prawa miejscowego oraz innych związanych z realizacją 

przedmiotu zamówienia przepisów, a także zgodnie z treścią oferty wykonawcy i postanowieniami OPZ, 

stanowiącymi integralną część niniejszej umowy.  

2. Wykonawca zapewnia, że do wykonywania umowy posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie i będzie 

posiadał w okresie jej obowiązywania wymagane przepisami prawa zezwolenia, wpisy i decyzje, w tym 

m.in.:   

1) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów o kodzie 19 

12 10 w procesie R1 i/lub R12, bądź unieszkodliwiania w procesie D10 w drodze przekształcenia 

termicznego), wydane przez odpowiednie organy, na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 

o odpadach  lub pozwolenie zintegrowane uwzględniające przetwarzanie odpadów o kodzie 19 12 

10 w procesie R1 i/lub R12, bądź unieszkodliwiania w procesie D10 w drodze przekształcenia 

termicznego  , wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska) 

w ilości przynajmniej równej niniejszemu zamówieniu, przy czym instalacja do 

przetwarzania/unieszkodliwiania przedmiotowych odpadów musi spełniać wymagania określone 

w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; 

2) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów o kodzie 19 

12 12 w procesie R1 i/lub R12, bądź unieszkodliwiania w procesie D10 w drodze przekształcenia 

termicznego, wydane przez odpowiednie organy, na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach  lub pozwolenie zintegrowane uwzględniające przetwarzanie odpadów o kodzie 19 12 

12 w procesie R1 i/lub R12, bądź unieszkodliwiania w procesie D10 w drodze przekształcenia 

termicznego   , wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  

w ilości przynajmniej równej niniejszemu zamówieniu, przy czym instalacja do 

przetwarzania/unieszkodliwiania przedmiotowych odpadów musi spełniać wymagania określone 

w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.  

3) aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i 

gospodarujących odpadami (rejestr BDO) stanowiący integralną część Bazy danych o produktach 

i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, o której mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. 

o opadach  w zakresie przetwarzania i transportu odpadów o kodzie 19 12 12 lub 19 12 10. 

3. W przypadku gdy zezwolenia oraz wpisy określone w ust. 2 utracą ważność, Wykonawca zobowiązany jest 

do uzyskania niezwłocznie nowych wpisów lub zezwoleń, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

oraz niezwłocznego przedłożenia Zamawiającemu kopii tych dokumentów oraz okazywanie ich na 

żądanie Zamawiającego w każdym czasie realizacji zamówienia, pod rygorem odstąpienia 

Zamawiającego od niniejszej od umowy z winy Wykonawcy.   

4. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie informować Zamawiającego o każdej zmianie swojej sytuacji 

prawnej i ekonomicznej (w tym o złożeniu wniosku o upadłość, przekształceniu formy prawnej, likwidacji) 

oraz zmianach lub uchyleniu zezwoleń o których mowa wyżej. W przypadku wykreślenia Wykonawcy z 

rejestru działalności regulowanej, uchyleniu zezwolenia lub zmianie zezwolenia, która może mieć wpływ 

na prawidłowe wykonanie niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo od umowy odstąpić w całości lub w 

części.   
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5. Wykonawca oświadcza, że posiada potencjał techniczny niezbędny do wykonania Umowy, tj. posiada 

odpowiednią ilość oraz rodzaj środków transportu do realizacji przedmiotu umowy.  

6. W szczególności Wykonawca oświadcza, że dysponuje samochodami ciężarowymi z naczepą typu 

„ruchoma podłoga” lub z naczepą oplandekowaną z możliwością załadunku minimum 20 ton. 

Zamawiający nie gwarantuje minimalnej wagi załadunku odpadów dla standardowych naczep typu 

,,ruchoma podłoga”. Średnia aktualna waga załadunku odpadów na naczepę typu ,,ruchoma podłoga” dla 

tego rodzaju odpadów wynosi około 19-22 Mg (odpad zbelowany). 

7. Odpady pochodzące z realizowanej części będą przekazywane przez Wykonawcę zgodnie z ofertą 
do niżej wymienionych instalacji:  

1) Część 1 – [-]; 
2) Część 2 – [-]. 

które to instalacje mają możliwość przeprowadzenia procesów  przetwarzania i przygotowania do dalszego 

odzysku, w tym recyklingu w procesie R1 i/lub R12, bądź unieszkodliwiania w procesie D10 w drodze 

przekształcenia termicznego. 

8. Zmiana instalacji, o której mowa w ust. 7 powyżej wymaga uprzedniego, na co najmniej 7 dni 

powiadomienia Zamawiającego na piśmie. 

9. Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od wezwania udzieli wszelkich 

niezbędnych informacji dotyczących ostatecznego sposobu zagospodarowania odebranych odpadów wraz 

ze wskazaniem instalacji, do której ostatecznie odpady trafiły oraz innych niezbędnych informacji i 

dokumentów, które będą potrzebne Zamawiającemu  w innych niezbędnych celach (w tym danych do 

składanych przez Zamawiającego sprawozdań wynikających z przepisów prawa) pod rygorem odstąpienia 

od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i finansową za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 

wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe z powodu wykonywania, niewykonywania lub 

nienależytego wykonywania obowiązków określonych w umowie lub innych czynności pozostających w 

związku z umową.  

11. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania poufności co do informacji pozyskanych w związku z 

realizacją umowy, w szczególności do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. 

Wykonawca nie może wykorzystywać pozyskanych danych w żaden inny sposób lub w innym celu niż dla 

wykonywania umowy, w szczególności zakazuje się wykorzystywania danych w celach reklamowych lub 

marketingowych. Wykonawca oświadcza, iż zna przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych 

oraz ochrony informacji niejawnych i w związku z wykonywaniem umowy zobowiązuje się przepisów tych 

przestrzegać.  

12. Załącznikiem nr 4 do umowy jest kopia aktualnej umowy ubezpieczenia (lub polisy).  W trakcie realizacji 

umowy Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie Zamawiającego przedłożyć kopię aktualnej 

umowy ubezpieczenia (lub polisy) wraz z potwierdzeniem opłacenia składek.  

13. Pozostałe obowiązki Wykonawcy wynikają z OPZ - załącznika nr 3 do niniejszej umowy.  

14. Zważywszy na szczególny przedmiot zamówienia, jego obiektywne cechy wynikające  

z przyjętych u Zamawiającego procesów technologicznych jakim poddawane są odpady, Strony 

postanawiają i zgodnie uznają, iż nie jest możliwe obiektywnie sprawdzalne  

i gwarantujące ochronę koniecznego interesu obu Stron określenie standardu jakości przekazywanych na 

podstawie niniejszej umowy Odpadów. Ze względu na charakter przekazywanych rzeczy, a także brak 

możliwości zapewniania w przypadku każdego przekazania, udziału przedstawiciela Zamawiającego w 

trakcie transportu Odpadów do Wykonawcy, w celu nadzoru nad prawidłowym przebiegiem przekazania 

Odpadów oraz ustalenia występowania zanieczyszczeń/wtrąceń oraz ich wielkości, jak również upływ 

czasu między przeniesieniem posiadania Odpadów z Zamawiającego na Wykonawcę - Strony zgodnie 

wyłączają odpowiedzialność Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady odpadów odebranych od 

Zamawiającego w ramach niniejszej umowy.   

15. Transport odpadów do instalacji zagospodarowania odpadów następować będzie transportem 

zorganizowanym przez Wykonawcę i na jego koszt.  
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16.  Z chwilą przyjęcia przez Wykonawcę Odpadów do transportu i  zagospodarowania, potwierdzonym KPO 

wystawianą przez Zamawiającego, niezwłocznie po odbiorze odpadów oraz dokumentem wagowym na 

Wykonawcę przechodzą wszelkie korzyści i ciężary związane z nimi oraz niebezpieczeństwo ich 

przypadkowej utraty lub uszkodzenia, w szczególności przejmuje on odpowiedzialność za przyjęte 

Odpady, za należyte zgodne z umową oraz prawem postępowanie z nimi i za skutki z tego wynikające. 

17. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody, jak i również za utratę, ubytki oraz 

uszkodzenia Odpadów, powstałe w trakcie transportu i magazynowania Odpadów do czasu zakończenia 

wykonania usługi. Wykonawca ponosi w szczególności odpowiedzialność za działania oraz zaniechania 

swego personelu oraz podmiotów, którymi posłużył się wykonując umowę. 

18. Wykonawca jest zobowiązany przed odbiorem każdej partii transportowej odpadu przekazać 

Zamawiającemu na adresy e-mail: waga@zuokrudno.pl, t.klimecki@zuokrudno.pl, 

k.zdunczyk@zuokrudno.pl, informacje określone w ust. 9 powyżej. W przypadku braku takich informacji 

lub niepełnych informacji odpad nie zostanie załadowany na środek transportu Wykonawcy. Wzór 

informacji przekazania Zamawiającemu przed załadunkiem partii transportowej stanowi załącznik nr 5 do 

umowy. 

  

§ 4  KLAUZULA ZATRUDNIENIA  

  

1. Zgodnie z przepisem art. 95 ustawy Zamawiający określa na usługi objęte niniejszym przedmiotem 

zamówienia wymagania w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji 

zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 

§ 1 ustawy z dnia  26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510).  

2. Stosownie do wymogu określonego w ust. 1, Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę, osób wykonujących następujące czynności w zakresie 

realizacji zamówienia: kierowanie i obsługa pojazdów niezbędnych do realizacji przedmiotu 

zamówienia (kierowcy, pomocnicy, ładowacze). 

3. 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. 2 czynności. Zamawiający uprawniony jest 

w szczególności do:   

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 

dokonywania ich oceny,   

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,  

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.    

4. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 

terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób 

wykonujących wskazane w ust. 2 czynności:   

1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno 

zawierać w szczególności: - dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,  

a) datę złożenia oświadczenia,  

b) wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie 

umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju 

umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 

oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;   

2) w przypadku powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości co do treści przedstawionego mu 

oświadczenia, o którym mowa w ust. 4 pkt.1), Wykonawca zobowiązany jest na żądanie 

Zamawiającego przedłożyć poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez 
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wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 

realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub 

podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). 

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

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

danych osobowych (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;   

5. Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia:  

1) w przypadku nie przedstawienia zamawiającemu w wyznaczonym terminie oświadczenia, o którym 

mowa w ust. 4 pkt. 1), wykonawca będzie płacił każdorazowo zamawiającemu karę w wysokości 

2.000,00 zł;  

2) w przypadku nie przedstawienia zamawiającemu w wyznaczonym terminie dokumentów o których 

mowa w ust. 4 pkt. 2), wykonawca będzie płacił każdorazowo zamawiającemu karę w wysokości 

2.000,00 zł;  

3) 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) w przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązku wskazanego w § 4 pkt.1) lub 2) 

dotyczącego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, Zamawiający ma prawo odstąpić od 

umowy i naliczyć Wykonawcy dodatkowo karę umowną za odstąpienie od umowy w wysokości 

20.000 złotych. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie 

żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 

niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności.    

§ 5  OBOWIĄZKI I PRAWA ZAMAWIAJĄCEGO  

  

1. Zamawiający zobowiązany jest do:  

1) Zamawiający przekaże Wykonawcy Odpady z terenu Zakładu Zamawiającego w Rudnie (Rudno 17, 

14-100 Ostróda) i załaduje je na podstawiony środek transportu; 

2) Zamawiający przekaże Wykonawcy, Odpady w postaci: Część 1 – luźnej, Część 2 - przekazywane 

Odpady będą  odbierane zbelowane w postaci kostek wiązanych drutem, waga jednej beli wynosi od 

350 do 550 kg, w przypadku awarii prasy odpady będą musiały być odbierane luzem. 

3) Zamawiający każdorazowo zobowiązany jest wystawić w systemie BDO kartę przekazania   

odpadów, zgodnie z wymaganiami określonymi w Ustawie o odpadach. 

2. Zamawiający ma prawo do kontroli sposobu, częstotliwości i jakości wykonywanych usług oraz kontroli 

wykonywania umowy przez wykonawcę - na żądanie Zamawiającego Wykonawca  zobowiązany jest do 

niezwłocznego skierowania swojego przedstawiciela do udziału w kontroli realizacji przedmiotu umowy. 

 

§ 6  PRZEDSTAWICIELE STRON  

  

1. Strony ustanawiają przedstawicieli uprawnionych do bieżących kontaktów w trakcie realizacji umowy:  

1) ze strony Zamawiającego:  [-], tel. [-], e-mail: [-];  

2) ze strony Wykonawcy:  [-], tel. [-], e-mail: [-].  

2. Przedstawiciel Wykonawcy działa w imieniu i na rzecz Wykonawcy.  

3. W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu umowy, strony zobowiązują się działać 

niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa i ustalonych zwyczajów z poszanowaniem 

praw drugiej strony umowy.  
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4. Strony dopuszczają możliwość zmiany osób wymienionych wyżej, o czym niezwłocznie powiadomią drugą 

stronę w formie pisemnej, co nie stanowi zamiany umowy. 

§ 7  WYNAGRODZENIE  

  

1. Strony ustalają, że stawka jednostkowa dla obliczenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonane 

usługi, w ramach zamówienia podstawowego oraz prawa opcji, tj. zagospodarowanie 1 Mg Odpadów, 

wynosi: 

1) Część 1  - [-] zł/Mg netto, plus podatek VAT (-%): [-] zł/Mg, tj. [-] zł/Mg brutto (słownie: [-]), w 

zakresie prawa opcji: [-] zł/Mg netto, plus podatek VAT (-%): [-] zł/Mg, tj. [-] zł/Mg brutto 

(słownie: [-]), 

1) Część 2  - [-] zł/Mg netto, plus podatek VAT (-%): [-] zł/Mg, tj. [-] zł/Mg brutto (słownie: [-]), w 

zakresie prawa opcji: [-] zł/Mg netto, plus podatek VAT (-%): [-] zł/Mg, tj. [-] zł/Mg brutto 

(słownie: [-]). 

2. Całkowita wartość wynagrodzenia umownego za wykonanie przedmiotu zamówienia umowy, w ramach 

zamówienia podstawowego oraz prawa opcji, wynosi [-] zł netto, plus podatek VAT (…%), tj. [-] złotych 

brutto (słownie: [-] złotych brutto). 

3. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonaną usługę w jednomiesięcznych okresach rozliczeniowych i 

obliczane będzie jako iloczyn stawek jednostkowych wskazanych powyżej w ust. 1 oraz ilości 

zagospodarowanych Odpadów, wynikającej z KPO i dokumentów wagowych. Odpady ważne będą na 

wadze Zamawiającego i dokument wagowy będzie stanowił podstawę do rozliczeń pomiędzy stronami. 

4. Stawka jednostkowa wskazana w ust. 1 ma charakter ryczałtowy w tym sensie, że obejmuje wszelkie koszty 

związane z wykonaniem niniejszej umowy, w tym wszystkie zobowiązania Wykonawcy związane z jej 

wykonaniem, m.in. magazynowania i zagospodarowania. 

5. Zamawiający będzie uiszczał cenę należną Wykonawcy za usługi wykonane w danym okresie 

rozliczeniowym, obejmującym pełne miesiące kalendarzowe, na podstawie faktury Wykonawcy wystawionej 

prawidłowo i zgodnie z postanowieniami umowy. Wszelkie rozliczenia dotyczące umowy będą dokonywane 

w złotych polskich. 

6. W treści faktury Wykonawca zobowiązany jest do wskazania okresu rozliczeniowego,  

za który jest ona wystawiana oraz numerów i dat dokumentów potwierdzających zakończone w danym 

okresie rozliczeniowym operacje zagospodarowania Odpadów. 

7. Warunkiem rozliczenia za każdą odebraną partię odpadów będzie dostarczenie przez Wykonawcę faktury 

w formie papierowej lub elektronicznej wraz z załączonym szczegółowym wykazem odbieranych Odpadów 

potwierdzonym przez Zamawiającego oraz załączonym dokumentem potwierdzającym zagospodarowanie 

odpadów oraz załączonym dokumentem potwierdzającym wykonanie zagospodarowania odpadów. Wzór 

załącznika do faktury stanowi załącznik nr 6 do umowy. 

8. Zapłata następować będzie w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury Wykonawcy 

wystawionej prawidłowo i zgodnie z postanowieniami umowy. 

9. Zapłata następować będzie przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w treści faktury. 

10. Z tytułu opóźnienia w zapłacie Wykonawcy przysługuje prawo do odsetek ustawowych  

za opóźnienie w transakcjach handlowych. 

11. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach 

wystawianych do przedmiotowej umowy, należy do wykonawcy i jest rachunkiem, dla którego zgodnie z 

Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe   (t.j. Dz. U. 2021 poz. 2439) prowadzony 

jest rachunek VAT. 

12. Wykonawca oświadcza, że płatności wynikające z zawartej umowy należy realizować                                              

na rachunek wskazany w Wykazie Podatników VAT: [-]. 

13. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania Zamawiającego, w formie pisemnej, o każdej zmianie 

rachunku, o którym mowa w ust. 12, w terminie 7 dni od dnia zmiany, pod rygorem wstrzymania płatności 

przez Zamawiającego. 

14. Zamawiający niniejszym upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu. 
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15. Zamawiający udziela Wykonawcy zgodę na otrzymywanie faktur w formie papierowej lub elektronicznej, w 

formie PDF, zgodnie z art. 106n Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług. 

16. Wykonawca zobowiązany jest do doręczenia zamawiającemu, wraz z fakturą VAT oświadczeń, o których 

mowa w § 9 ust. 5 umowy. 

17. W przypadku niedostarczenia potwierdzenia, o którym mowa w ust. 16 Zamawiający wstrzymuje wypłatę 

należnego Wykonawcy wynagrodzenia, kwotę w wysokości równej należności podwykonawcy, do czasu 

otrzymania tego potwierdzenia. Z tego powodu Wykonawcy nie przysługuje prawo do przedłużenia terminu 

wykonania przedmiotu umowy, ani żądania od Zamawiającego odsetek za zwłokę w zapłacie. 

18. Zatrzymanie, o którym mowa w ust. 17 nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokonania zapłaty na rzecz 

podwykonawcy. 

19. Wszelkie konsekwencje nieterminowego regulowania zobowiązań wobec podwykonawców obciążają 

Wykonawcę, bez skutków prawnych dla Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest pisemnie 

poinformować podwykonawców o warunkach niniejszej umowy. 

20. Wykonując obowiązek zawarty w art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym 

opóźnieniom w transakcjach handlowych (t. j. Dz.U. z 2022 r., poz. 893): 

-Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisu art. 4 pkt 6 ww. 

ustawy.   

- Wykonawca oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisu art. 4 pkt 6 ww. 

ustawy. (jeżeli zapis dotyczy Wykonawcy). 

  

 

§ 8  PRAWO OPCJI  

  

1. Zamawiający, na podstawie art. 441 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje możliwość 

skorzystania z prawa opcji.  

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji  (w całości lub w części)  w 

przypadku, gdy będzie to leżeć w interesie Zamawiającego i wynikać z jego bieżących potrzeb.  

3. Prawo opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie ma obowiązku 

skorzystać w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego 

z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.   

4. Warunki skorzystania z prawa opcji:   

1) skorzystanie z zamówienia opcjonalnego (prawa opcji) uzależnione będzie od potrzeb 

Zamawiającego,   

2) termin, w ciągu którego Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji - w terminie trwania 

umowy;   

3) o zamiarze skorzystania z prawa opcji, jego zakresie i terminach realizacji usług opcjonalnych 

Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie, w formie oświadczenia woli. Brak stosownego 

zamówienia świadczy o rezygnacji z zamówienia opcjonalnego w całości lub w części (jeżeli 

Zamawiający skorzystał częściowo z zamówień opcjonalnych).  

4) Zamawiający ma prawo wielokrotnie korzystać z prawa opcji po zrealizowaniu zakresu 

podstawowego zamówienia, jednak do wyczerpania maksymalnego zakresu prawa opcji, 

określonego w ust. 2 § 1 umowy. 

5) Jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji obowiązkiem umownym Wykonawcy jest wykonanie 

świadczenia   w zakresie objętym wykorzystanym prawem opcji. Wykonawcy zobowiązani są do 

realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w SWZ i niniejszej 

umowy.  

6) W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji rozliczenie usługi nastąpi przy 

zastosowaniu stawek określonych w ofercie Wykonawcy. 

7) Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga aneksowania przedmiotowej umowy lub jej zmiany.   
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§ 9 PODWYKONAWCY  

  

1. Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie – wykona zamówienie sam/ sam, za wyjątkiem 

następującego zakresu:  [-], który zostanie powierzony do realizacji przez podwykonawcy/ów: [-]. 

2. Podwykonawca musi posiadać aktualne, wymagane przepisami uprawnienia/zezwolenia/zaświadczenia 

niezbędne dla wykonania części zamówienia zleconego przez Wykonawcę.  

3. Za działanie lub zaniechanie podwykonawcy/ów Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za swoje własne.  

4. Jeżeli Zamawiający zostanie zmuszony do zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy/ów, to o kwotę, 

którą zapłaci podwykonawcy/om, pomniejszy zapłatę należną Wykonawcy.  

5. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę za usługi wykonane w okresie rozliczeniowym, będzie 

dostarczone przez Wykonawcę oświadczenie podwykonawcy/ów potwierdzające prawidłowe rozliczenie się 

Wykonawcy z podwykonawcą/ami i oświadczenie Wykonawcy o dokonaniu zapłaty przez Wykonawcę na 

rzecz podwykonawcy/ów kwot im należnych.  

6. Wykonawca nie może powierzyć podwykonawcom realizacji innych części przedmiotu umowy niż 

określonych w pkt. 1.      

7. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał 

się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ust. Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca 

lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 

powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 ustawy Pzp stosuje się 

odpowiednio.  

8. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za 

należyte wykonanie tego zamówienia.  

9. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zapewnia nadzór i koordynację działań podwykonawców.  

10. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca podał nazwy albo imiona 

i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców, ich przedstawicieli, o ile są już znane. Wykonawca 

zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie 

realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w 

późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.  

  

§ 10 KARY UMOWNE  

  

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w niżej określonych wysokościach, w następujących 

przypadkach (kary stosuje się również w zakresie prawa opcji):  

1) za każdy przypadek nieodebrania/nieprzyjęcia przez Wykonawcę całkowitej ilości odpadów, 

określonej w zamówieniu - w wysokości 2% wynagrodzenia umownego brutto obliczonego dla danego 

niewykonanego zamówienia,  

2) za każdy dzień zwłoki w odbiorze Odpadów zgodnie z zamówieniem – w wysokości 2% 

wynagrodzenia umownego brutto obliczonego dla zamówienia wykonanego ze zwłoką; 

3) za niewykonanie któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w § 3 ust. 3 - 4 oraz 8 - 9 umowy, za 

każdy przypadek i za każdy dzień zwłoki w wysokości 3.000 złotych; 

4) za odstąpienie od umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 2 umowy. 

2. Kary określone w ust. 1 - 4 kumulują się.  

3. Zapłata kar umownych/odszkodowania nastąpi w terminie nie późniejszym niż 7 dni od  wystawienia noty 

obciążającej. Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania potrącenia tych należności z bieżących płatności 

względem Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej umowy lub innych jego wierzytelności względem 

Zamawiającego. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne 

na zasadach ogólnych. 



          

9  

  

5. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% wartości wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w § 7 ust. 2 umowy.  

  

§ 11 ODSTĄPIENIE OD UMOWY  

  

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli poweźmie wiadomość o tym, że:  

1) Wykonawca utracił uprawnienia do wykonywania przedmiotu umowy wynikające z przepisów 

szczególnych; 

2) W innych przypadkach opisanych w umowie. 

2. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego może nastąpić również, jeżeli Wykonawca:  

1) nie rozpoczął wykonywania usług w pełnym zakresie objętym umową.  

2) zaniechał realizacji umowy, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje jej przez kolejnych 7 dni 

kalendarzowych,  

3) pomimo uprzednich, pisemnych, co najmniej dwukrotnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego nie 

wykonuje usług zgodnie z postanowieniami umowy lub w istotny sposób narusza zobowiązania 

umowne.  

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2, Zamawiający może w terminie 7 dni, po pisemnym uprzedzeniu 

Wykonawcy, powierzyć wykonanie usługi innemu podmiotowi (do czasu wyłonienia nowego Wykonawcy) , 

a kosztami tych usług obciąży Wykonawcę.  

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia 

i powinno zawierać uzasadnienie.  

5. Prawo odstąpienia Zamawiający może wykonać w ciągu 30 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego 

wiadomości o zdarzeniu uprawniającym do odstąpienia od umowy. 

6. Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na zasadach określonych w art. 456 

ustawy Pzp.  

  

§ 12 ZMIANY W UMOWIE  

  

1. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie 

której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie dopuszczonych przez Zamawiającego zmian określonych 

w ust. 2 oraz w zakresie i na zasadach przewidzianych w art. 455 ustawy Pzp.  

2. Strony przewidują możliwość dokonania w umowie następujących zmian: 

1) zmiana wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług w trakcie 

realizacji umowy – w zakresie dotyczącym niezrealizowanej części umowy, wynagrodzenie (brutto) 

zostanie odpowiednio zmodyfikowane – a zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę, 

2) Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy; 

3) Zmiana terminu wykonania zamówienia w przypadku zdarzeń losowych trudnych do przewidzenia 

(zdarzenie losowe trudne do przewidzenia lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od 

Stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań 

wynikających z umowy, których Strony nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani ich 

przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą 

dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych). 

4) W przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację umowy – w zakresie dostosowania postanowień umowy do zmiany przepisów 

prawa. 

5) W przypadku zmiany: 

a) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 -5 ustawy z 

dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
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b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na 

koszty wykonania zamówienia przez Zleceniobiorcę Strony podejmą negocjacje mające na celu 

zwiększenie lub zmniejszenie wynagrodzenia, z zastrzeżeniem zapisu ust. 3 poniżej. 

3. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług Strony są zobowiązane do zawarcia aneksu do 

Umowy zawierającego zmianę wynagrodzenia o zmienioną stawkę od dnia jej wejścia w życie i obciążenia 

zwiększoną stawką Zleceniodawcy. 

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 3) -5) powyżej ciężar dowodu w zakresie wpływu na koszty 

wykonania zamówienia przez Wykonawcę  spoczywa na Wykonawcy. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca wykaże okoliczność, o której mowa w ust. 2 pkt 3) -5) powyżej Zamawiający 

nie odmówi zawarcia pisemnego aneksu do Umowy zawierającego zmianę wynagrodzenia. 

6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dokonane w sposób zgodny z ustawą Prawo zamówień 

publicznych wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.   

7. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych jest nieważna.  

  

§ 13 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca przed zawarciem niniejszej umowy wniósł na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w łącznej wysokości 5 % ceny całkowitej brutto wskazanej w ofercie Wykonawcy, tj. [-] 

zł (słownie: [-] złotych), tj. kwotę: [-] w formie: [-]. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie 

roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, w 

tym usunięcia wad w okresie rękojmi za wady i gwarancji, a także roszczeń Zamawiającego wobec 

Wykonawcy o zapłatę kar umownych. 

3.  Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wniesione zostanie 

w pieniądzu, Zamawiający przechowa je na rachunku bankowym. Dowód wniesienia zabezpieczenie 

należytego wykonania Umowy w pieniądzu musi zawierać w rubryce „tytułem” sformułowanie ze zwrotem: 

„zabezpieczenie należytego wykonania Umowy na: „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o 

kodzie 191212 lub 191210.” 

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego [-]. 

5. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest Zamawiający. 

6. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca w całości. 

7. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach ustawy Pzp. 

8. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 

zamawiającego za należycie wykonane. 

 

 

§ 14 INNE POSTANOWIENIA UMOWY  

  

1. Strony zgodnie postanawiają, że bezwzględnie zakazane jest przeniesienie całości lub części praw i obowiązków 

wynikających z niniejszej umowy. 

2. W dniu zawarcia niniejszej umowy strony zawierają umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

3. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu 

Cywilnego, ustawy o odpadach oraz ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi do 

tych ustaw.  

3. Ewentualne spory, powstałe na tle wykonania niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu przez Sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
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§ 15 LICZBA EGZEMPLARZY UMOWY  

  

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego trzy otrzymuje Zamawiający, a 

jeden Wykonawca, każdy na prawach oryginału.  

  

§ 16 ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY  

  

Integralną częścią niniejszej umowy jest:  

Załącznik nr 1 - Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ); 

Załącznik nr 2 - Oferta przetargowa Wykonawcy (Oferta); 

Załącznik nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ); 

Załącznik nr 4 – kopia polisy; 

Załącznik nr 5 – wzór informacji przekazania Zamawiającemu przed załadunkiem partii transportowej: 

Załącznik nr 6 – wzór dokumentu potwierdzającego wykonanie zagospodarowania odpadów 

 

  

  

                         ZAMAWIAJĄCY            WYKONAWCA  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          

12  

  

 

Załącznik nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ); 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na  ,,Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie  

19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż 

wymienione w 19 12 11 -  poprzez ich odzysk i/lub recykling w okresie od dnia podpisania umowy do 31 

grudnia 2023 r.” 

• Zamawiający przewiduje, że miesięczna ilość odbioru odpadów o kodzie 19 12 12  będzie wynosić około 

500 Mg  z  możliwością zmniejszenia lub zwiększenia ilości o 30 % w ciągu miesiąca; maksymalna ilość 

odebranych odpadów w okresie od dnia wejścia w życie Umowy do dnia 31.12.2023  r. wynosić będzie  

7 800 Mg. 

• Transport odpadów do miejsca zagospodarowania po stronie Wykonawcy. 

• Ustala się jednomiesięczny okres rozliczeniowy za częściową realizację zamówienia. 

• Przekazywane odpady będą  odbierane luzem (nieprasowane). 

• Odpady ważone będą  na wadze Zamawiającego – waga ta będzie uwzględniana do rozliczeń pomiędzy 

Stronami. 

• Załadunek po stronie Zamawiającego. 

• Wykonawca zapewni samochody ciężarowe z naczepą typu „ruchoma podłoga” lub  

z naczepą oplandekowaną z możliwością załadunku minimum 20 ton. Zamawiający nie gwarantuje 

minimalnej wagi załadunku odpadów dla standardowych naczep typu ,,ruchoma podłoga”. Średnia 

aktualna waga załadunku odpadów na naczepę typu ,,ruchoma podłoga” dla tego rodzaju odpadów wynosi 

około 18-21 Mg (odpad luzem, nie zbelowany).  

• Odbiór odpadów będzie się odbywał tylko w dni robocze w godzinach 6-19. Miejsce odbioru Zakład 

Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. , Rudno 17, gmina Ostróda. Zamawiający 

będzie zgłaszał Wykonawcy na wskazany adres e-mail cotygodniowe zapotrzebowanie na odbiór 

odpadów, odpady muszą być odbierane przez Wykonawcę zgodnie z przesłanym cotygodniowym 

harmonogramem. Zamawiający dopuszcza zmianę tygodniowego harmonogramu odbioru odpadów                 

o czym niezwłocznie powiadomi Wykonawcę z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.  

Wykonawca jest zobowiązany przed odbiorem każdej partii transportowej odpadu przekazać 

Zamawiającemu  na adresy e-mail: waga@zuokrudno.pl, t.klimecki@zuokrudno.pl, 

k.zdunczyk@zuokrudno.pl, informacje określone w załączniku nr 5 do Umowy. W przypadku braku 

takich informacji lub niepełnych informacji odpad nie zostanie załadowany na środek transportu 

Wykonawcy. 

• Wszystkie koszty (oprócz załadunku odpadów) związane z realizacją zamówienia  

po stronie Wykonawcy. 

 

mailto:waga@zuokrudno.pl
mailto:t.klimecki@zuokrudno.pl
mailto:k.zdunczyk@zuokrudno.pl
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• Wykonawca nie może wnosić żadnych dodatkowych roszczeń do Zamawiającego  

z tytułu ilości odpadów w okresie rozliczeniowym. 

• Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od wezwania udzieli wszelkich 

niezbędnych informacji dotyczących ostatecznego sposobu zagospodarowania odebranych odpadów wraz 

ze wskazaniem Instalacji, do której ostatecznie odpady trafiły oraz innych niezbędnych informacji, które 

będą potrzebne Zamawiającemu  w innych niezbędnych celach (w tym danych do składanych przez 

Zamawiającego sprawozdań wynikających z przepisów prawa). 

• Warunkiem rozliczenia za każdą odebraną partię odpadów będzie dostarczenie przez Wykonawcę faktury 

w formie papierowej lub elektronicznej wraz z załączonym szczegółowym wykazem odbieranych 

odpadów potwierdzonym przez Zamawiającego oraz załączonym dokumentem potwierdzającym 

zagospodarowanie odpadów oraz załączonym dokumentem potwierdzającym wykonanie 

zagospodarowania odpadów (załącznik nr 6 do Umowy). 

• Termin obowiązywania umowy:  od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2023 r. 

• Wykonawca może dokonać oględzin odpadów na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów 

Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. Rudno 17 , gmina Ostróda w godzinach od 7 do 15 - osobą do kontaktu 

jest Pan Tomasz Klimecki tel. 795 548 312.  
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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na  :Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie  

19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż 

wymienione w 19 12 11 -  poprzez ich odzysk i/lub recykling w okresie  od dnia podpisania umowy do 31 

grudnia 2023 r.” 

• Zamawiający przewiduje, że miesięczna ilość odbioru odpadów o kodzie 19 12 12  będzie wynosić około 

500 Mg  z  możliwością zmniejszenia lub zwiększenia ilości o 30 % w ciągu miesiąca; maksymalna ilość 

odebranych odpadów w okresie od dnia wejścia w życie Umowy do dnia 31.12.2023  r. wynosić będzie 7 

800 Mg. 

• Transport odpadów do miejsca zagospodarowania po stronie Wykonawcy. 

• Ustala się jednomiesięczny okres rozliczeniowy za częściową realizację zamówienia. 

• Przekazywane odpady będą  odbierane luzem (nieprasowane). 

• Odpady ważone będą  na wadze Zamawiającego – waga ta będzie uwzględniana do rozliczeń pomiędzy 

Stronami. 

• Załadunek po stronie Zamawiającego. 

• Wykonawca zapewni samochody ciężarowe z naczepą typu „ruchoma podłoga” lub  

z naczepą oplandekowaną z możliwością załadunku minimum 20 ton. Zamawiający nie gwarantuje 

minimalnej wagi załadunku odpadów dla standardowych naczep typu ,,ruchoma podłoga”. Średnia 

aktualna waga załadunku odpadów na naczepę typu ,,ruchoma podłoga” dla tego rodzaju odpadów wynosi 

około 18-21 Mg (odpad luzem, nie zbelowany).  

• Odbiór odpadów będzie się odbywał tylko w dni robocze w godzinach 6-19. Miejsce odbioru Zakład 

Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. , Rudno 17, gmina Ostróda. Zamawiający 

będzie zgłaszał Wykonawcy na wskazany adres e-mail cotygodniowe zapotrzebowanie na odbiór 

odpadów, odpady muszą być odbierane przez Wykonawcę zgodnie z przesłanym cotygodniowym 

harmonogramem. Zamawiający dopuszcza zmianę tygodniowego harmonogramu odbioru odpadów                 

o czym niezwłocznie powiadomi Wykonawcę z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.  

Wykonawca jest zobowiązany przed odbiorem każdej partii transportowej odpadu przekazać 

Zamawiającemu  na adresy e-mail: waga@zuokrudno.pl, t.klimecki@zuokrudno.pl, 

k.zdunczyk@zuokrudno.pl, informacje określone w załączniku nr 5 do Umowy. W przypadku braku 

takich informacji lub niepełnych informacji odpad nie zostanie załadowany na środek transportu 

Wykonawcy. 

• Wszystkie koszty (oprócz załadunku odpadów) związane z realizacją zamówienia  

po stronie Wykonawcy. 

• Wykonawca nie może wnosić żadnych dodatkowych roszczeń do Zamawiającego  

z tytułu ilości odpadów w okresie rozliczeniowym. 

mailto:waga@zuokrudno.pl
mailto:t.klimecki@zuokrudno.pl
mailto:k.zdunczyk@zuokrudno.pl
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• Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od wezwania udzieli wszelkich 

niezbędnych informacji dotyczących ostatecznego sposobu zagospodarowania odebranych odpadów wraz 

ze wskazaniem Instalacji, do której ostatecznie odpady trafiły oraz innych niezbędnych informacji, które 

będą potrzebne Zamawiającemu  w innych niezbędnych celach (w tym danych do składanych przez 

Zamawiającego sprawozdań wynikających z przepisów prawa). 

• Warunkiem rozliczenia za każdą odebraną partię odpadów będzie dostarczenie przez Wykonawcę faktury 

w formie papierowej lub elektronicznej wraz z załączonym szczegółowym wykazem odbieranych 

odpadów potwierdzonym przez Zamawiającego oraz załączonym dokumentem potwierdzającym 

zagospodarowanie odpadów oraz załączonym dokumentem potwierdzającym wykonanie 

zagospodarowania odpadów (załącznik nr 6 do Umowy). 

• Termin obowiązywania umowy:  od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2023 r. 

• Wykonawca może dokonać oględzin odpadów na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów 

Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. Rudno 17 , gmina Ostróda w godzinach od 7 do 15 - osobą do kontaktu 

jest Pan Tomasz Klimecki tel. 795 548 312.  
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Załącznik nr 5 do Umowy- 

Wzór informacji przekazania Zamawiającemu przed załadunkiem partii transportowej 

  

 

Data 

odbioru 

Transportujący odpad 

(nazwa firmy) 

Nr rejestracyjny 

pojazdu/naczepy 

nr BDO 

transportującego odpad 

Przejmujący odpad 

(nazwa firmy) 

Miejsce prowadzenia 

działalności przejmującego 

odpad (nr BDO) 
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                                                                                                            Załącznik nr 6 do Umowy- 

 

Wzór dokumentu potwierdzającego wykonanie zagospodarowanie odpadów     
 
 
 

1. Dotyczy realizacji umowy nr:  
 

2. Instalacja w której przeprowadzono proces odzysku/unieszkodliwiania odpadów:  
 

  
 

 
 

3. Proces: 

odzysku □                                       
unieszkodliwiania □                                                                                                   
Symbol R/D:  

4. Kod odpadu:  

5. Ilość odpadów, dla których przeprowadzono (tj. rozpoczęto i zakończono) proces  
odzysku/unieszkodliwiania odpadów: 
 

Ilość (Mg):   

6. Miesiąc, w którym proces odzysku/unieszkodliwiania został przeprowadzony: 
 

      Miesiąc:  

7. Oświadczenie Wykonawcy: 
      Oświadczam, że zgodnie z moją wiedzą informacje podane w polach 1 – 6 są pełne  

i dokładne.  
      Oświadczam ponadto, że proces zagospodarowania odpadów opisanych w polach 4–5 został 

przeprowadzony (tj. rozpoczęty i zakończony) 
 
 
Data, podpis i pieczęć 

 

(1) Należy podać nr umowy na podstawie której wykonywana jest usługa zagospodarowania 

(2) Należy podać nazwę i adres instalacji w której przeprowadzony został proces zagospodarowania 

(3) Należy zaznaczyć właściwy proces jakiemu zostały poddane odpady oraz podać jego symbol, zgodnie z określeniem oznaczenia tego procesu w ustawie z 
dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz.U. 2020 poz. 797 z późn. zm.) lub w ewentualnymi akcie prawnym zastępującym ustawę lub ją zmieniającym. 

(4) Należy podać kod odpadów dla których przeprowadzono proces zagospodarowania, zgodnie z oznaczeniem w katalogu odpadów stanowiącym załącznik 

do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 02.01.2020r.  

w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2020 poz. 10) lub z ewentualnym aktem prawnym zastępującym rozporządzenie lub je zmieniającym. 

(5) Należy podać rzeczywistą masę [wagę] odpadów, dla których przeprowadzono (tj. rozpoczęto i zakończono) proces odzysku. 

(6) Należy podać miesiąc, w którym proces został przeprowadzony. 

 

 

 

 

 

 


