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UMOWA Nr 02/IWP.272.2/2018 

zawarta w dniu …… 2018 r. w Czernikowie  

pomiędzy  

Gminą Czernikowo z siedzibą w Czernikowie (kod: 87-640) ul. Słowackiego 12 

NIP: 879-24-66-869  REGON: 910866761 

reprezentowaną przez: 

Zdzisława Gawrońskiego – Wójta Gminy Czernikowo 

przy kontrasygnacie 

Ewy Olkiewicz - Skarbnika Gminy 

zwaną dalej w treści niniejszej umowy „Zamawiającym” 

a 

……………………………. z siedzibą we …………………(kod: ……………) …………………….. 

NIP: ……………….  REGON: ………………….. 

reprezentowanym przez 

…………………………………. 

zwanym dalej w treści niniejszej umowy  „Wykonawcą”  

   

 

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia, realizowanego zgodnie z obowiązującym 

w Urzędzie Gminy Czernikowo Regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość 

szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp (Załącznik nr 2 do 
Zarządzenia Wójta Gminy Czernikowo Nr 31/2014 z dnia 05 maja 2014 roku) oraz następstwem 

wyboru przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty, zgodnie z zapytaniem ofertowym, na 

wykonanie zadania pn. „Usunięcie odpadów z terenu działalności Spółdzielczego Gospodarstwa 

Rolnego „BIO-PLAST” w Witowężu”. 

 

§ 1 
 

1. Przedmiotem umowy jest realizacja wykonania zastępczego w zakresie obowiązku objętego 

tytułem wykonawczym nr IWP.6236.1.2017 z dnia 16 listopada 2017 r., tj.  załadunek, transport i 

zagospodarowanie odpadów z terenu działalności Spółdzielczego Gospodarstwa Rolnego „BIO-
PLAST” w Witowężu  w oparciu o ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2018, 

poz. 992 z późn. zm.) i ustawę z dnia 17 czerwca 1966 r. o postepowaniu egzekucyjnym w 

administracji (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1314 z późn. zm.)  
 

Kody  rodzaje odpadów:   

 
Odpady inne niż niebezpieczne: 

 

04 02 - Odpady przemysłu tekstylnego   

16 02 - Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych 
20 03 01 - Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne  

18 01 09 - Leki inne niż wymienione w 18 01 08   
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Odpady niebezpieczne: 

15 01 10* - Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone   
15 01 11* - Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia 

konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi 

 
2. Miejscem usunięcia odpadów jest teren Spółdzielczego Gospodarstwa Rolnego „BIO-PLAST” 

Witowąż 41a, gmina Czernikowo, działki ewidencyjne nr 178/7 i 178/8 obręb geodezyjny 

Witowąż. 

3.  W ramach realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania usług 
towarzyszących przedmiotowej usłudze oraz wszelkich innych usług dodatkowych 

niewymienionych z nazwy, a niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia. 

 
4. Potwierdzeniem wagi usuniętych odpadów będą wydruki z wagi posiadającej legalizację zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa, na koszt Wykonawcy. 

 
5. Realizacja umowy przeprowadzana będzie z należytą starannością oraz zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, a w szczególności z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 

(t. j.: Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze zm.), ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 

2018 r. poz. 992), ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j.: Dz. U. z 
2018 r., poz.799 ze zm.) oraz odpowiednimi przepisami wykonawczymi; 

 

§ 3 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy 30 dni od dnia podpisania umowy.   

 

§ 4 

1. Wykonawca oświadcza że, ponosi pełną odpowiedzialność, w tym odszkodowawczą za wszelkie 

szkody mogące powstać w trakcie wykonania Umowy, w tym wobec osób trzecich.  

§ 5 

 

1. Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z Zamawiającym termin przystąpienia do wykonania 

przedmiotu umowy. 
  

2. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego, nie później 

jednak niż w terminie 3 dni, o wszelkich przeszkodach mogących spowodować niewywiązanie się 
przez niego z zobowiązań umownych. Wszelkie takie przeszkody winny ponadto zostać 

udokumentowane przez Wykonawcę wraz z określeniem daty wystąpienia przeszkody, jej 

charakteru i czasu trwania. 

3. Odbiór odpadów potwierdzony zostanie przez podpisanie kart przekazania odpadów oddzielnie 

dla każdego rodzaju odpadów, przez wyznaczonych przez Strony koordynatorów. 

 

4. Do sporządzenia kart przekazania odpadów, zgodnych ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu 
Ministra Środowiska z dnia z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów 

stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1973), zobowiązany jest 

Wykonawca.  
 

5.  Karty przekazania odpadów stanowić będą załącznik do protokołu odbioru wykonania usługi. 

6. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanej usługi objętej 

przedmiotem umowy jest protokół odbioru wykonania usługi, podpisany przez obie Strony 

umowy.   

7. Podpisanie bez zastrzeżeń protokołu, o którym mowa w ust. 5 stanowi podstawę do wystawienia 

przez Wykonawcę faktury VAT. 
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§ 6 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 strony ustalają wynagrodzenie 

wyliczone jako iloczyn ceny jednostkowej brutto, podanej w ofercie i ilości Mg usuniętych 

odpadów.   

2. Zamawiający zastrzega, że realizacja umowy przebiegać będzie do wysokości posiadanych 

środków w danym roku budżetowym. 

3. Cena jednostkowa przedmiotu umowy zawarta w ofercie nie ulega zmianie przez cały okres 

trwania umowy. 

4. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu  

prawidłowo wystawionej faktury VAT.  

5.  Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostanie zwrócona Wykonawcy. Okres 

płatności rozpoczyna swój bieg od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

6. Zapłata należności nastąpi przelewem na konto Wykonawcy określone w fakturze. 

§ 7 

1.  Zamawiający uprawniony jest do: 

1) nadzoru oraz dokonywania kontroli sposobu wykonywania przez Wykonawcę postanowień 

niniejszej umowy, 

2) żądania od Wykonawcy przedstawienia dokumentów lub informacji dotyczących lub 

związanych z wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy, w tym dokumentów 

potwierdzających wagę odebranych przez Wykonawcę odpadów 

§ 8 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne, które Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu w następujących przypadkach i wysokościach: 

1) za odstąpienie lub rozwiązanie umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia Wykonawcy 

2) za nieterminowe realizowanie przedmiotu umowy – w wysokości 1% wynagrodzenia 

Wykonawcy, za każdy dzień opóźnienia realizacji przedmiotu umowy 

§ 9 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość 

faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość naliczonych kar umownych. 

§ 10  

1.  Wszelkie zmiany umowy wymagają pisemnej formy pod rygorem nieważności. 

2.  Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów w sprawach dotyczących przedmiotu 

umowy jest: Szymon Czakon tel. ……….. e-mail: szymonc@czernikowo.pl. 

3.  Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów w sprawach dotyczących przedmiotu 

umowy jest ………. tel. ………..  e-mail: ……………….. 

4.  Strony zobowiązują się do natychmiastowego informowania o każdej zmianie adresu i nr telefonu. 

W razie niedopełnienia tego obowiązku wszelka korespondencja doręczona pod wskazany adres 

uważana będzie za doręczoną. 

§ 11 

Nie dopuszcza się cedowania praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.  

§ 12 
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1.  Wszelkie ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej umowy Strony 

rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia rpory podlegają 

rozstrzyganiu przez sąd powszechny w Toruniu. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych i inne obowiązujące przepisy prawa odnoszące 

się do przedmiotu umowy. 

§ 13 

1. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem 2 egz. 

dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy. 

2. Integralnym składnikiem umowy jest Oferta Wykonawcy. 

WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY 


	UMOWA Nr 02/IWP.272.2/2018
	zawarta w dniu …… 2018 r. w Czernikowie
	Zdzisława Gawrońskiego – Wójta Gminy Czernikowo

	NIP: ……………….  REGON: …………………..
	………………………………….


