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  Załącznik nr 3. 

 

Projekt umowy   

 

zawarta w dniu ……………. 2020 r. w Krynicy-Zdroju, pomiędzy:  

 

Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Krynicy-

Zdroju, adres 33-380 Krynica-Zdrój ul. Kraszewskiego 37, zarejestrowaną w Rejestrze 

przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII 

Wydział Gospodarczy KRS nr 0000167961, NIP: 7340010596, REGON: 490025799, 

reprezentowaną przez:    

Prezesa Zarządu – Przemysława Gajowskiego, zwaną dalej: ZAMAWIAJĄCYM 

a 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

, reprezentowaną przez: 

……………………………………………………. ,zwanym dalej WYKONAWCĄ  

 

(Zamawiający i Wykonawca mogą być nazywani „Stroną” lub „Stronami”) 

 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w związku z przeprowadzonym postępowaniem  

o udzielenie zamówienia    publicznego    w  trybie   przetargu    nieograniczonego zgodnie  

z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.  

z 2019r. poz.1843), numer postępowania: ZP.04.2020 

 

 

§1. 

Przedmiot i zakres rzeczowy umowy 

 

Przedmiotem umowy jest zagospodarowanie, transport i unieszkodliwienie niżej 

wymienionych odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości niezamieszkałych, 

zebranych przez Zamawiającego z terenu Gminy Krynica-Zdrój w Instalacji Komunalnej (IK) 

Wykonawcy, dostarczonych do IK Wykonawcy, transportem Wykonawcy z punktu 

przeładunkowego Zamawiającego „Uroczysko-Głębokie”, który znajduje się w miejscowości 

Krynica-Zdrój. 

1.  Szacunkowe ilości odpadów do zagospodarowania i unieszkodliwienia: 

1.1. niesegregowane odpady komunalne (kod 20 03 01) – 800 Mg, 

1.2. odpady wielkogabarytowe (kod 20 03 07) – 70 Mg, 

1.3. odpady beton, gruz ceglany, ceramiczne o kodzie 17 01 01/07 – 40 Mg, 

1.4. styropian, wełna mineralna i wata szklana (kod 17 09 04) – 50 m³. 

1.5. szacunkowa ilość transportów odpadów o  kodach 20 03 07; 17 01 01/07; 17 09 04;  

 - 14 transportów 

 

2. Wykonawca w okresie realizacji zamówienia ma obowiązek, odpowiednio do zakresu 

zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami zagospodarować odebrane odpady 

komunalne w sposób zapewniający osiągnięcie przez gminę poziomu recyklingu.  
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3. Zakres obowiązków Wykonawcy obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę 

wszelkich prac związanych z wymogami BHP, organizacją i realizacją Umowy bez zakłóceń, 

w tym odpowiedniego zabezpieczenia transportowanych odpadów. 

 

4.  Odpady inne niż wskazane w ust.1 mogą być przyjęte przez Wykonawcę wyłącznie za 

jego zgodą. Wykonawca może żądać od Zamawiającego przedłożenia opinii stosownych 

instytucji kontroli sanitarnej oraz ochrony środowiska, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa. 

 

5. Niezrealizowanie w okresie obowiązywania Umowy maksymalnego zakresu ilościowego 

opisanego w ust. 1 nie rodzi roszczenia ze strony Wykonawcy o wykonanie Umowy w 

ustalonym maksymalnym zakresie. 

 

6. Z chwilą przejęcia odpadów przez Wykonawcę, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

sposób zagospodarowania i zapewnia iż odbywać się to będzie zgodnie z obowiązującymi 

przepisami dotyczącymi prowadzenia działalności w zakresie zagospodarowania odpadów. 

 

7. Odbiór  odpadów z punktu przeładunkowego Zamawiającego  odbywać się będzie od 

poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 15.00 (z wyjątkiem świąt).  

 

8. Wykonanie usługi w innych niż wskazanych w pkt.7 dniach i godzinach możliwe jest za 

zgodą Zamawiającego. 

 

§2 

Obowiązki Wykonawcy. 

 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada środki finansowe, organizacyjne, techniczne, oraz 

uprawnienia na prowadzenie działalności gospodarczej, objętej przedmiotem umowy. 

 

2. Wykonawca oświadcza, że wszystkie osoby bezpośrednio uczestniczące w wykonywania 

umowy (ładowacz, kierowca, dyspozytor, osoby obsługujące wagę) będą zatrudnione podczas 

realizacji zamówienia w ramach stosunku pracy jako jego pracownicy w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy /tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1040 ze zm./. Zobowiązanie wynikające ze zdania poprzedniego dotyczy również 

podwykonawców, którym Wykonawca zleci opisane czynności związane z realizacją usługi 

objętej zakresem niniejszej umowy.  

Lista (wykaz) osób zatrudnionych na umowę o pracę przy realizacji niniejszej umowy 

stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej umowy. Listę (wykaz) osób Wykonawca zobowiązany 

jest sporządzić i przekazać Zamawiającemu,  najpóźniej w dniu zawarcia niniejszej umowy. 

Zamawiająca na żądanie Gminy Krynica-Zdrój przekaże jej tą listę oraz jej aktualizacje.         

 

3. W całym okresie obowiązywania Umowy Wykonawca zobowiązany jest do posiadania 

zezwolenia na odzysk i unieszkodliwianie odpadów (w zakresie realizowanego zamówienia) 

lub podpisanej umowy z podmiotem posiadającym zezwolenie na odzysk i unieszkodliwianie 

odpadów, o których mowa w art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (dotyczy 

odpadów o kodach 20 03 07, 17 01 01/07, 17 09 04) 

 

4.  W zakresie zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych Wykonawca na dzień 

zawarcia niniejszej Umowy obowiązany jest posiadać instalację komunalną ujętą w „Planie 
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Gospodarki Odpadami dla Województwa Małopolskiego” lub posiadać na dzień zawarcia 

niniejszej Umowy, umowy zawarte z instalacją komunalną, umożliwiające przekazywanie 

odebranych zgodnie z niniejszą Umową odpadów. Instalacja znajduje się w 

miejscowości……………………………….. .  

 

5.  W przypadku wygaśnięcia bądź rozwiązania w trakcie okresu realizacji niniejszej Umowy, 

umów opisanych w ust.3 lub 4, Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia nowych umów 

oraz przekazania Zamawiającemu ich kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem w 

terminie 21 dni od daty wygaśnięcia bądź rozwiązania danej umowy. 

 

6.  Wykonawca oświadcza, że posiada zezwolenie na przetwarzanie odpadów. 

 

7.  W przypadku ewentualnej utraty ważności uprawnień Wykonawca zobowiązuje się do ich 

uaktualnienia i przedłożenia Zamawiającemu. 

 

8. Wykonawca oświadcza, iż przed zawarciem umowy zapoznał się ze wszystkimi 

warunkami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu umowy bez 

konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów. 

 

9. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilną za straty i szkody powstałe w 

związku z wykonywanymi przez Wykonawcę czynnościami lub przy okazji ich 

wykonywania, a będące następstwem działania Wykonawcy, rażącego niedbalstwa, braku 

należytej staranności w czasie wykonywania usługi. Wykonawca zobowiązany jest w ramach 

niniejszego Zamówienia oraz wynagrodzenia do posiadania na cały okres realizacji 

Zamówienia, ważnego ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z 

określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej w zakresie i wartości 

nie mniejszej niż w złożonej ofercie. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności 

odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z realizacją Zamówienia. 

Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego okazać właściwe polisy. 

 

10. Wykonawca oświadcza, że posiada   aktualny wpis do Bazy Danych o Produktach  

i Opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) Marszałka Województwa 

Małopolskiego, o którym mowa w art.233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. 

Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.). Numer rejestrowy Wykonawcy (BDO):………. 

 

 

 §3 

Obowiązki Zamawiającego. 

 

1. Zamawiający zobowiązany jest do terminowego wypłacania wynagrodzenia Wykonawcy. 

 

2. Zamawiający zobowiązany jest do poprawnego wygenerowania i zatwierdzenia 

elektronicznej karty przekazania odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami. 

 

3. Zamawiający oświadcza, że posiada   aktualny wpis do Bazy Danych o Produktach i 

Opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) Marszałka Województwa Małopolskiego, 



ZP.04.2020 

 

o którym mowa w art.233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. 

poz. 992 z późn. zm.). Numer rejestrowy Zamawiającego (BDO): 000009608. 

 

4. Zamawiający zobowiązany jest do informowania Wykonawcy o ewentualnych zmianach 

mających wpływ na warunki świadczenia usług.  

 

§4 

Czas trwania umowy. 

 

Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony i obowiązuje od dnia 01.06.2020r. do 

dnia 31.12.2020r. 

 

§5 

Cena i warunki płatności. 

 

1. Podstawę ustalenia wynagrodzenia za zagospodarowanie odpadów komunalnych stanowi 

stawka za 1Mg zagospodarowanych odpadów komunalnych, w przypadku odpadów o kodzie 

17 09 04 stawka za 1 m
3
 zagospodarowanych odpadów, a w przypadku transportu odpadów o 

kodach 20 03 07; 17 01 01/07; 17 09 04 cena transportu jednego zestawu. 

 

2. Na podstawie złożonej oferty ceny jednostkowe (stawki) za zagospodarowanie odpadów 

komunalnych w okresie trwania umowy wynoszą: 

2.1. za transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych o kodzie 20 03 01 

netto:…………, słownie:………………………………….. złotych, 

brutto:…………………., słownie:………………………… złotych. 

2.2. za zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07 

netto:…………, słownie:………………………………….. złotych, 

brutto:…………………., słownie:………………………… złotych. 

2.3. za zagospodarowanie odpadów beton, gruz ceglany, ceramiczne o kodzie 17 01 01/07 

netto:…………, słownie:………………………………….. złotych, 

brutto:…………………., słownie:………………………… złotych. 

2.4. za zagospodarowanie odpadów styropian, wełna mineralna i wata szklana o kodzie   

17 09 04 

netto:…………, słownie:………………………………….. złotych, 

brutto:…………………., słownie:………………………… złotych. 

2.5. za transport jednego zestawu odpadów o kodach 20 03 07; 17 01 01/07; 17 09 04  

 netto:…………, słownie:………………………………….. złotych, 

brutto:…………………., słownie:………………………… złotych. 

 

3. Łączna wartość zamówienia nie może przekroczyć ceny ofertowej wynoszącej 

……………….zł,  

słownie: ………………………………………………… złote (odpowiednio do zakresu 

zamówienia). 

 

4. Cena jednostkowa określona w ust.2 zawiera wszystkie koszty Wykonawcy. 

 

5. Cena ustalona zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy jest niezmienna w okresie 

obowiązywania umowy, może ulec zmianie wyłącznie w przypadku zmiany w tym czasie 

stawek podatku VAT i potrzeby ich uwzględnienia. 



ZP.04.2020 

 

6. Każda zmiana ceny niezależna od Wykonawcy musi być odpowiednio udokumentowana 

przez Wykonawcę na co najmniej 7 dni przed planowaną zmianą i obowiązuje strony po 

podpisaniu aneksu. 

 

§6. 

 

1. Rozliczenie usługi między stronami odbywać się będzie w okresach jednomiesięcznych, 

odpowiadającym miesiącom kalendarzowym, za ilość ton (Mg), metrów sześciennych (m³) 

odpadów komunalnych odebranych przez Wykonawcę w danym okresie rozliczeniowym, a w 

przypadku transportów odpadów o kodach 20 03 07; 17 01 01/07; 17 09 04 za ilość 

wykonanych transportów. 

 

2. Przekazanie odpadów dokumentowane będzie przez Wykonawcę w następujący sposób: 

każdy wjazd do punktu przyjmowania odpadów/instalację będzie udokumentowany kwitem 

wagowym, po dokonaniu ważenia na legalizowanej wadze, potwierdzonym przez pracownika 

podmiotu odbierającego odpady, zawierającym datę i czas wjazdu i wyjazdu, masę (w Mg) 

jednorazowego ładunku odpadów, rodzaj i kod odpadów, numer rejestracyjny pojazdu i dane 

identyfikacyjne Zamawiającego (co najmniej nazwa i numer rejestrowy (BDO)). 

 

3. Raport wagowe z danego okresu rozliczeniowego lub zestawienie kart przekazania 

odpadów lub dokument równoważny wygenerowany z Bazy Danych o Odpadach, stanowić 

będzie podstawę do wystawienia faktury vat. Faktura  VAT wystawiona będzie najpóźniej do 

7 dni po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego. 

 

4. Brak zgłoszenia przez Zamawiającego i Wykonawcę zastrzeżeń, w terminie 7 dni od daty 

otrzymania zbiorczego wykazu o którym mowa w ust.3 dotyczącego danego miesiąca, 

równoznaczne jest z akceptacją zawartych w niej danych. 

 

5. Faktury należy wystawiać na następujące dane: 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 

ul. Kraszewskiego 37, 33-380 Krynica-Zdrój 

NIP: 734-001-05-96 
 

6. Termin płatności faktur vat dokumentujących zobowiązania wynikające z niniejszej 

umowy wynosi:……….. dni. 
 

7. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnie z Umową lub 

obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania zapłaty 

wynagrodzenia do czasu usunięcia tej niezgodności. W takim przypadku Zamawiający nie 

jest zobowiązany do zapłaty odsetek ustawowych za okres wstrzymania się z dokonaniem 

zapłaty wynagrodzenia.  

 

§7. 

Odstąpienie od umowy. 

 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 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 
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okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

 

2. W przypadku wykreślenia Wykonawcy z rejestrów umożliwiających zgodnie z przepisami 

prawa oraz niniejszej Umowy wykonywanie jej przedmiotu lub utraty przez wpisy lub 

zezwolenia wydane Wykonawcy mocy obowiązującej, Zamawiający uprawniony jest do 

odstąpienia od niniejszej Umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia, w którym 

dowiedział się o okolicznościach uzasadniających odstąpienie.  

 

3. W przypadku utraty przez Wykonawcę zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 

odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych objętych przedmiotem Umowy lub 

zapewnienia przyjęcia odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność 

w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania takich odpadów Zamawiający uprawniony jest do 

odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia, w którym dowiedział 

się o okolicznościach uzasadniających odstąpienie.  

 

4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli:  

a. Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur wystawionych zgodnie z 

zasadami określonymi w § 5 Umowy, mimo dodatkowego wezwania do zapłaty w terminie 2 

miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w Umowie.  

b. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 

okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy – odstąpienie 

od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

powyższych okolicznościach.  

 

5. Odstąpienie od Umowy powinno, pod rygorem nieważności, zostać dokonane na piśmie i 

zawierać uzasadnienie. 

 

6. Odstąpienie od Umowy wywołuje ten skutek, że Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu prawidłowego wykonania części Umowy do dnia 

wygaśnięcia Umowy na skutek odstąpienia.  

 

 

§8. 

Kary umowne. 

 

1. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron nie wyłącza dochodzenia kar 

umownych.  

 

2. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z winy Wykonawcy, 

Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% 

wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 3 Umowy (w zależności od zakresu 

oferty).  

 

3. W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z winy Zamawiającego, 

Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłaty kary umownej w wysokości 10% 

wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 3 Umowy (w zależności od zakresu 

oferty).  
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4. Zapłata kary umownej winna nastąpić w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania do 

jej zapłaty. 

 

5.  Zamawiający uprawniony jest do potrącenia przypadających jemu kwot kar umownych z 

należnego Wykonawcy wynagrodzenia. 

 

6. Obowiązek zapłaty zastrzeżonych kar umownych jest niezależny od kar pieniężnych 

przewidzianych w ustawie 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  

 

 

§9. 

Zmiany umowy. 

 

1. Strony zgodnie postanawiają, iż istotne zmiany postanowień niniejszej Umowy w stosunku 

do treści oferty stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej umowy są niedopuszczalne,  

z zastrzeżeniem zawartym ust. 3 poniżej. 

 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod 

rygorem nieuważności. 

 

3. Zmiana postanowień niniejszej Umowy w zakresie odnoszącym się do ceny, terminu i 

sposobu realizacji, jest dopuszczalna w przypadku:  

a) zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 

postanowieniami lub obowiązującymi przepisami prawa.  

b) zmiany przepisów prawa, w tym prawa miejscowego, wpływającej na zasady lub sposób 

lub zakres odbierania lub zagospodarowywania odpadów będących przedmiotem zamówienia. 

Zmiany przepisów prawa wychodzące poza zakres opisany w zdaniu pierwszym, w 

szczególności zmiany tytułów aktów normatywnych, nie stanowią podstawy do zmiany 

postanowień Umowy.  

 

§10. 

Porozumiewanie się stron. 

 

1.  Za realizację niniejszej umowy ze strony wykonawcy odpowiedzialny jest Pan/Pani 

……………………….. – numer telefonu:……………………., adres e-mail:………………... 

 

2. Za realizację niniejszej umowy ze strony wykonawcy odpowiedzialny jest Pan Paweł 

Marcisz  – numer telefonu: + 48 693 323 487 , adres e-mail: pmarcisz@mpgk-krynica.pl 

 

 

§11. 

Postanowienia końcowe. 

 

1. Porozumienia dodatkowe, umowy oraz zgody oraz wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy 

oraz załączników, wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. To samo 

dotyczy również zniesienia obowiązku dochowania formy pisemnej. 
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2. Żadna ze Stron Umowy nie może przenieść praw i obowiązków z Umowy, a w 

szczególności dokonać cesji wierzytelności wynikających z Umowy na osoby trzecie bez 

uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony. 

 

 

3. Niedopuszczalna jest jednak zmiana pod rygorem nieważności postanowień Umowy oraz 

wprowadzanie nowych postanowień do Umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli 

przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności , 

których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. 

 

4. Strony zgodnie postanawiają, iż w przypadku gdy Wykonawca nie wykonuje przedmiotu 

Umowy lub wykonuje go w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej Umowy, 

Zamawiający wezwie Wykonawcę do wykonania lub należytego wykonania przedmiotu 

Umowy i wyznaczy mu w tym celu dodatkowy termin. W przypadku bezskutecznego upływu 

wyznaczonego przez Zamawiającego terminu, Zamawiający może powierzyć wykonanie 

przedmiotu Umowy innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający 

uprawniony jest do potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy kwoty wynagrodzenia 

należnego podmiotowi trzeciemu w związku z wykonaniem usługi, o której mowa w zdaniu 

drugim. 

 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego, ustawy o odpadach, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

6. Wszelkie spory powstałe w wyniku realizacji umowy rozstrzygane będą przez Sąd 

miejscowo właściwy dla Zamawiającego. 

 

7.  Umowę sporządzono w 3-ech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden 

dla Wykonawcy. 

 

8. Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki:  

a) Załącznik nr 1 – Oferta wykonawcy, 

b) Załącznik nr 2 – Lista(wykaz) osób zatrudnionych na umowę o pracę, 

c) Załącznik nr 3 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.  

 
 

 

 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 
 

 

 

 

  


