
BDG-WAD.2720.81.2020            Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 
 

PROJEKT UMOWY 
UMOWA nr ………. 

 
zawarta w dniu …….....….. w Bydgoszczy pomiędzy: 
...................................................................................................................................................... 
NIP: ........................................., REGON: ........................................., 
reprezentowanym przez:  
.....................................-......................................... 
zwanym dalej w treści umowy „Zamawiającym”,  
a  
...................................................................................................................................................... 
NIP: ........................................., REGON: ........................................., 
reprezentowanym przez: 
.....................................-......................................... 
zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą”. 
 
W wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów 
art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.), zawarto 
umowę o następującej treści: 
 

§ 1 
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania świadczenie usług wywozu segregowanych 

odpadów stałych z nieruchomości administrowanej przez Urząd Statystyczny w Bydgoszczy położonej we 
Włocławku przy ul. Piekarskiej 16a. 

2. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do: 
1) nieodpłatnego udostępnienia 5 pojemników do selektywnego zbierania odpadów w tym: 

 4 pojemników o pojemności 240 l każdy przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych,  
papieru, tworzyw sztucznych i metale oraz szkła, 

 1 pojemnika o pojemności 120 l przeznaczonego na bioodpady, 
oraz postawienia ich w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu; 
2) wywozu odpadów stałych segregowanych i niesegregowanych na składowisko  z częstotliwością: 

 pojemniki z odpadami komunalnymi i  bioodpadami - 1 raz na 2 tygodnie;  
 pojemniki z papierem, tworzywami sztucznymi i metalami oraz szkłem – 1 raz na miesiąc; 

3) dezynfekcji pojemników; 
4) bieżących napraw pojemników wynikających z ich naturalnego zużycia; 
5) uprzątnięcia odpadów i nieczystości luzem powstałych podczas ładowania do wywozu; 
6) ustawienia pojemników na właściwe miejsce po ich opróżnieniu, 
7) możliwości dodatkowego opróżnienia pojemnika na podstawie odrębnego zlecenia w terminie nie 

dłuższym niż 2 dni od chwili otrzymania zamówienia; 
8) innych niezbędnych czynności związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. 

3.   Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami 
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2100 z późn. 
zm.), ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020r. poz. 797), Rozporządzenie Ministra Środowiska z 
dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości, oraz Uchwały nr XX/27/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 03 marca 2020 r. w sprawie 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Włocławek. 
4.  Wykonawca zobowiązany jest składować zebrane odpady komunalne w kompleksie utylizacji właściwym dla 
Miasta Włocławek zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

§ 2 
Umowa zostaje zawarta na czas określony od 01.08.2020 r. do 31.07.2022 r. 
 

§ 3 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie miesięczne obliczane według ilości 

rzeczywiście opróżnionych pojemników oraz cen określonych w Formularzu oferty Wykonawcy, którego kopia 
stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 

2. Ceny obejmują wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, tj. dzierżawę pojemników, koszt odbioru 
pojemników, czyszczenie i dezynfekcję pojemników, koszt transportu. 
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3. Szacunkowa wartość umowy, za okres trwania umowy wynosi: ……….. zł brutto (słownie: ……… zł …/100), co 
stanowi iloczyn planowanej ilości wywozów odpadów komunalnych w okresie obowiązywania umowy i cen 
wskazanych w kopii Formularza oferty Wykonawcy, stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje kompletną i ostateczną cenę, uwzględniającą wszystkie 
przewidywane koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w szczególności: zysk Wykonawcy, 
wszelkie upusty, podatki (naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień składania oferty), a także 
pozostałe koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia. 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający zapłaci przelewem w terminie do 14 dni, na rachunek 
bankowy Wykonawcy wskazany w prawidłowo wystawionej i dostarczonej, do siedziby Zamawiającego, 
fakturze (rachunku). 

6. Za dzień zapłaty Strony umowy przyjmują dzień uznania rachunku Wykonawcy. 
7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 nie ulegnie zmianie przez cały okres obowiązywania umowy. 

 
§ 4 

1. Wywóz odpadów nietypowych odbywać się będzie na podstawie odrębnego, pisemnego zlecenia od 
Zamawiającego. 

2. Za usługę wymienioną w ust. 1 Wykonawca będzie pobierał opłatę wg kalkulacji własnej zatwierdzonej przez 
Zamawiającego. 

 
§ 5 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia, pozwolenia i spełnia odpowiednie wymagania 
wynikające z obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności posiada aktualne uprawnienia i zezwolenia 
na zbieranie, transport i przetwarzanie odpadów komunalnych. 

2. Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za odpady komunalne wywiezione poza teren Zamawiającego, 
na podstawie zawartej umowy. 

 
§ 6 

1. Stronom przysługuje prawo do naliczenia kar umownych w następujących przypadkach: 
1) Zamawiającemu przysługuje naliczanie kar umownych: 

a) za niepodjęcie czynności, o których mowa w § 1, w wysokości 0,2% wynagrodzenia miesięcznego 
brutto, o którym mowa w § 3, za każdy dzień roboczy zwłoki; nie więcej jednak niż 50% tego 
wynagrodzenia, 

b) za odstąpienie Wykonawcy od Umowy lub rozwiązanie Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po 
jego stronie w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 3; 

c) za odstąpienie Zamawiającego od Umowy lub wypowiedzenie Umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 3. 

2) Wykonawcy przysługuje naliczanie kar umownych: 
a) za odstąpienie Zamawiającego od Umowy lub rozwiązanie Umowy przez Zamawiającego z przyczyn 

leżących po jego stronie w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu Umowy,  
o którym mowa w § 3 ust.3. 

2. W przypadku gdy szkoda poniesiona przez strony przewyższa wysokość zastrzeżonej kary umownej, strony 
zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia. 
4. W razie niewykonania przez Wykonawcę usług, o których mowa w § 1 Zamawiający zastrzega sobie prawo 

zlecenia usługi innemu podmiotowi/osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku 
Zamawiający jest uprawniony do obciążenia Wykonawcy kwotą odpowiadającą wysokości wynagrodzenia 
wypłaconego innemu podmiotowi/osobie trzeciej. Powyższe nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty 
naliczonych kar umownych. 

5. Odpowiedzialność Stron z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy wyłączają jedynie 
zdarzenia losowe związane z działaniem Siły Wyższej. 

 
§ 7 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie przedmiotu umowy nie leży  
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może 
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku 
Wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli: 
1) w stosunku do Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe, jeżeli sąd odmówi ogłoszenia 

upadłości z uwagi na niewystarczające aktywa na prowadzenie upadłości, jeżeli Wykonawca zawrze  
z wierzycielami układ powodujący zagrożenie dla realizacji umowy lub nastąpi likwidacja przedsiębiorstwa 
Wykonawcy, jeżeli w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy 
lub znacznej jego części – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 21 dni od 



3 
 

dnia powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od 
umowy z tej przyczyny. 

2) Wykonawca, nienależycie wykonuje umowę, w szczególności, gdy opóźnienie w wykonaniu obowiązku, o 
którym mowa w §1 ust. 2 przekroczy łącznie 14 dni – odstąpienie od umowy w tym przypadku może 
nastąpić w terminie 21 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o okolicznościach 
uzasadniających odstąpienie od umowy z tej przyczyny. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy w każdym czasie na zasadach określonych w 
ustawie – Kodeks cywilny, w szczególności, jeżeli: 
1)  Wykonawca nie rozpoczął realizacji usług wynikających z Umowy, pomimo pisemnego wezwania 

Zamawiającego w terminie 5 dni od doręczenia wezwania – w tym przypadku wypowiedzenie ma skutek 
natychmiastowy; 

2) Wykonawca, mimo wezwań Zamawiającego, realizuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową – w 
tym przypadku okres wypowiedzenia wynosi 14 dni; 

3) Wykonawca przerwał realizację wykonywania usług i przerwa trwa dłużej niż 5 dni robocze – w tym 
przypadku okres wypowiedzenia wynosi 14 dni. 

4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku stwierdzenia braku płatności za dwa 
okresy rozliczeniowe, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Zamawiającego do zapłaty zaległości. 
 

§ 8 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie 
obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa. 

 
§ 9 

Spory wynikłe ze stosowania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 
 

§ 10 
Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
 

§ 11 
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze 
stron. 
 

ZAMAWIAJĄCY: 
 

…………………………… 

WYKONAWCA: 
 

…………………………… 
 
 
Załączniki: 

1) Kopia Formularza oferty Wykonawcy 


