WZÓR UMOWY
UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTU ODPADÓW
zawarta w Twardogórze, w dniu ___________ r. pomiędzy:
Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
z siedzibą w miejscowości Twardogóra, ul. Wrocławska 15, 56-416 Twardogóra, wpisaną do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000596829, NIP: 9112013113, REGON: 363577920,
reprezentowaną przez:
Prezes Zarządu- Monikę Strzelecką
zwaną w treści umowy: „Zamawiającym”,
a
_______________________ z siedzibą w _______________________, przy ul.
_______________________,
_______________________
wpisaną
do
Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
_______________________ pod nr KRS _____________, REGON: _____________,
NIP: _____________, reprezentowaną przez:
_______________________ - _______________________,
_______________________ - _______________________;
zwaną w treści umowy „Wykonawcą”.
/
_______________________ prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą
_______________________, zam. przy. ul. _______________________, REGON:
_____________, NIP: _____________,
zwanym/ą w treści umowy „Wykonawcą”.

Umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Świadczenie usług transportu odpadów” i wyboru
oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej.

§1
1. (Dotyczy Zadania nr 1) Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi
transportu odpadów komunalnych (kody odpadów: ……… , ……… , ………., zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów
(Dz. U.2020, poz. 10) ze stacji przeładunkowej w Grabownie Wielkim do Zakładu
zagospodarowania odpadów Chemeko-System Sp. z o.o., Rudna Wielka, 56-210 Wąsosz.
(Dotyczy Zadania nr 2) Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi
transportu odpadów komunalnych (kody odpadów ……… , ……… , ………., zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów
(Dz. U.2020, poz. 10) ze stacji przeładunkowej w Grabownie Wielkim do Instalacji komunalnej
FBSerwis Wrocław Sp. z o.o., Kryniczno 93, 55-300 Środa Śląska.
2. Wykonawca przez cały okres realizacji zamówienia udostępni Zamawiającemu na terenie
punktu przeładunkowego w Grabownie Wielkim kontenery KP-36 o pojemności 36 m3 każdy,
w liczbie minimum 6 szt. oraz dodatkowo 4 szt. po zgłoszeniu takiej konieczności przez
Zamawiającego, w terminie nie dłuższym, niż 24 godziny od momentu zgłoszenia.
§2
1. Wykonawca oświadcza, że posiada ważne i wykonalne zezwolenie na transport odpadów
umożliwiające transport odpadów w zakresie opisanym w § 1 umowy, wydane w drodze
decyzji przez właściwy organ, które stanowi załącznik nr 1 do umowy i zobowiązuje się
posiadać wymagane zezwolenie przez okres świadczenia usług transportu odpadów na rzecz
Zamawiającego.
2. W przypadku utraty zezwolenia na transport odpadów w zakresie opisanym w ust. 1,
Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz do naliczenia
Wykonawcy kary umownej, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 1.
§3
1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.) i innymi przepisami
prawa, w tym w szczególności do prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa dla transportujących odpady.
2. Wymagania dla transportu odpadów:
1) transport odpadów odbywa się zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony
środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób
uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia, oraz
zagrożenia, które mogą powodować odpady;

2) Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć odpady do miejsca przeznaczenia odpadów i
przekazać je posiadaczowi odpadów, o którym mowa w § 1;
3) transport odpadów odbywa się w sposób uniemożliwiający mieszanie poszczególnych
rodzajów odpadów, z wyjątkiem gdy strumień zmieszanych rodzajów odpadów w
całości jest kierowany do przetwarzania w tym samym procesie;
4) transport odpadów odbywa się w sposób uniemożliwiający rozprzestrzenianie się
odpadów poza środki transportu, w szczególności ich wysypywanie, pylenie i wyciek,
oraz ograniczający do minimum uciążliwość zapachową;
5) transport odpadów odbywa się w sposób ograniczający do minimum oddziaływanie
czynników atmosferycznych na odpady, jeżeli mogą one spowodować negatywne
oddziaływanie transportowanych odpadów na środowisko lub życie i zdrowie ludzi;
6) transportowane odpady, układa się lub umocowuje w środkach transportu w taki
sposób, aby zapobiec ich przemieszczaniu i przewracaniu;
7) w przypadku zmiany rodzaju transportowanych odpadów, przed transportem
odpadów należy upewnić się, że środki transportu nie zawierają pozostałości po
poprzednim transporcie odpadów, chyba że pozostałości po poprzednim transporcie
odpadów nie wpłyną na właściwości transportowanych odpadów w sposób
powodujący zagrożenie dla środowiska lub życia i zdrowia ludzi;
8) odpady transportuje się po otrzymaniu potwierdzenia w Bazie Danych o Odpadach
(BDO);
3. Wymagania dla środków transportu:
1) Transport odpadów gromadzonych w kontenerach musi odbywać się pojazdem
ciężarowym, który spełnienia normy emisji spalin minimum Euro 5, typu hakowiec
z przyczepą (dalej zwanym „zestawem”).
2) Dopuszczalna masa całkowita zestawu nie może przekraczać: 40.000 kg;
3) Minimalna ładowność kontenerów dla zestawu: 19.000 kg;
4) Zestaw musi być zabezpieczony przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych
odpadów oraz musi minimalizować oddziaływanie czynników atmosferycznych na
odpady;
5) Wykonawca jest zobowiązany posiadać taką liczbę pojazdów, która umożliwi mu
należyte, a w szczególności terminowe świadczenie usług transportu odpadów.
4. Wykonawca odpowiada za załadunek i rozładunek kontenerów na odpady, a także za utratę,
uszkodzenia i ubytek odpadów oraz za przypadkowe wystąpienie wymienionych następstw,
od rozpoczęcia załadunku na pojazd do zakończenia rozładunku potwierdzonego stosownym
dokumentem posiadacza odpadów.
5. Wykonawca odpowiada za wszelkie naruszenie przepisów prawa, w tym w szczególności
przepisów prawa o ruchu drogowym, ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy
kierowców, prawa ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach. Jeżeli pomimo naruszenia
przepisów przez Wykonawcę konsekwencje naruszenia będą obciążały także Zamawiającego

Wykonawca zobowiązuje się do zwolnienia Zamawiającego spod nałożonych obciążeń, a jeżeli
z przyczyn natury prawnej nie będzie to możliwe - do pokrycia powstałego obciążenia w
majątku Zamawiającego.
§4
1. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi transportu odpadów od poniedziałku do piątku,
w wymiarze nie większym niż 3 kursy dziennie.
2. Zamawiający będzie każdorazowo zlecał Wykonawcy wykonanie usługi telefonicznie lub
pocztą elektroniczną z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.
3. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia kursów Wykonawcy. W przypadku braku zleceń
Wykonawca nie będzie dochodził względem Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń.
§5
1. Z tytułu należytej realizacji zamówienia Strony będą się rozliczały, przy zastosowania ceny
jednostkowej za 1 kurs zaoferowanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, który jest
załącznikiem do niniejszej umowy zależności od docelowego miejsca transportu odpadów:
Transport odpadów
ze stacji przeładunkowej w Grabownie Wielkim

…………………… zł netto

do Zakładu zagospodarowania odpadów

….………………… zł brutto

Chemeko-System Sp. z o.o., 56-210 Wąsosz, Rudna Wielka,

Słownie brutto ………….

cena za 1 kurs
Transport odpadów
ze stacji przeładunkowej w Grabownie Wielkim

…………………… zł netto

do Instalacji komunalnej FBSerwis Wrocław Sp. z o.o.

….………………… zł brutto

Kryniczno 93, 55-300 Środa Śląska

Słownie brutto ………….

cena za 1 kurs
1. Szacunkowa wartość umowy w okresie jej obowiązywania wynosi …………………………… zł.
2. Okres rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. Miesięczne wynagrodzenie Wykonawcy
stanowi iloczyn wynagrodzenia Wykonawcy za jeden kurs i liczby zrealizowanych kursów w
danym miesiącu kalendarzowym.
3. Wykonawca będzie wystawiał fakturę w terminie do 7 dnia następnego miesiąca. Podstawę
wystawienia faktury stanowi wykaz zrealizowanych usług w okresie miesiąca
zarejestrowanych w Bazie Danych o Odpadach (BDO).
4. Termin płatności wynosi 21 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury.

5. Płatność będzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr
…………………………………………………………………………………………………………….
6. Za dzień zapłaty Strony zgodnie uznają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
§6
1. Umowa została zawarta na czas oznaczony, do dnia 31.12.2021 r.
2. Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
1) gdy Wykonawca naruszy którekolwiek z postanowień § 3 umowy, po uprzednim
bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do zaprzestania naruszeń, chyba że
Wykonawca naruszył przepisy prawa - wówczas Zamawiający może wypowiedzieć
umowę bez wezwania;
2) opóźnienia Wykonawcy w transporcie odpadów ponad terminy wynikające ze zlecenia,
o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy.
§7
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w poniższych przypadkach:
1) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie § 2 ust. 2
umowy – w wysokości 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych),
2) w przypadku wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego na podstawie § 6 ust. 2 pkt
1) - 2) umowy – w wysokości 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych),
3) w przypadku braku podstawienia kontenera na zamianę, zgodnie z § 1 ust. 2 umowy –
w wysokości 100 zł za każdy dzień
2. Jeżeli naliczone kary umowne, nie będą wystarczające do pokrycia szkody, Zamawiający będzie
mógł dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.
3. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów, w tym opłat i kar, jakie
Zamawiający będzie zobowiązany ponieść w związku z nienależytą realizacją zamówienia przez
Wykonawcę.
§8
W sprawach związanych z wykonywaniem niniejszej umowy do działania w imieniu Stron
upoważnieni są:
- ze strony Zamawiającego - _____________, tel _____________, adres poczty
elektronicznej: _____________;
- ze strony Wykonawcy - _____________, tel _____________, adres poczty elektronicznej:
_____________.
§9
1. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przelać swoich praw wynikających z niniejszej
umowy na osobę trzecią.

2. Załączniki wymienione w umowie stanowią jej integralną część.
3. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron w formie
pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie, choć niewyłącznie,
przepisy Kodeksu cywilnego.
5. Strony deklarują, że w razie powstania jakiegokolwiek sporu, podejmą w dobrej wierze
rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu. Jeżeli rokowania okażą się
nieskuteczne, spór rozpatrywać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. Powyższe
postanowienia nie stanowią zapisu na sąd polubowny.
6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla każdej ze Stron.
§10
7. Administratorem danych osobowych osób uprawnionych do zawarcia niniejszej Umowy oraz
osób wskazanych w treści Umowy do nadzoru nad realizacją postanowień Umowy jest Zakład
Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Twardogórze.
8. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji niniejszej Umowy, na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO).
9. Dostęp do danych osobowych będą mieć wyłącznie pracownicy Zakładu, upoważnieni do
przetwarzania danych osobowych w niezbędnym zakresie.
10. Dane osobowe przekazywane będą podmiotom współpracującym ze Zakładem na podstawie
odrębnych umów.
11. Dane osobowe będą przechowywane z uwzględnieniem czasu przewidzianego dla ochrony
roszczeń i przed roszczeniami.
12. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania oraz przenoszenia danych.
13. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia Umowy.

_________________________

_________________________

Zamawiający

Wykonawca

