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Załącznik nr 3 do Ogłoszenia 

PROJEKT 

UMOWA NR ......  

na świadczenie usług odbioru, transportu i utylizacji 

odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne 

 

zawarta w dniu ………………..2021 r., pomiędzy: 

Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacji w Radomiu Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, 

z siedzibą w Radomiu, przy ul. Wjazdowej 4, 26-600 Radom, zarejestrowaną w  Krajowym Rejestrze 

Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,  

VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000047499, o kapitale 

zakładowym 49 470 000 zł, NIP: 7960012796, REGON: 670673852, reprezentowaną przez: 

KRZYSZTOFA ZALIBOWSKIEGO -  PREZESA ZARZĄDU 

ROBERTA DASIEWICZA   - CZŁONKA ZARZADU 

 

zwaną dalej: „Zamawiającym”,  

 

a 

 

…………………………………………………………………, z siedzibą w ……………………………….……………………,  

przy ul. ……………………………………….., wpisaną do rejestru przedsiębiorstw, prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy w ………………………., pod nr KRS ………………………, NIP: ……………………….., REGON: ……………………., 

reprezentowaną przez: 

 

……………………………………..   -   …………………………….……………. 

 

zwaną dalej „Wykonawcą”,  

łącznie zwanymi dalej „Stronami”, a każda z osobna „Stroną” 

 

Umowa zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy,  

w trybie postępowania poza reżimem ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2019   

poz. 2019 z późn. zm.) – o   wartości szacunkowej poniżej 428 000 euro, według Regulaminu udzielania 

zamówień  w MPK w Radomiu Sp. z o.o. 

 

§ 1 

1.  Przedmiotem Umowy jest kompleksowa usługa obejmująca odbiór, transport i utylizację odpadów 

(kod: 15 01 10, 15 02 02*, 15 02 03, 16 01 07*, 16 01 19, 16 01 20, 16 01 99, 16 02 14, 16 02 16),  

z obiektów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Radomiu Spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością.  
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2.  Wykonawca gwarantuje wykonanie Przedmiotu Umowy z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 

14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2020 poz. 797 z późn.zm) i ponosi odpowiedzialność  

za przejęte odpady w zakresie określonym przepisami tej ustawy i posiada wszystkie niezbędne 

decyzje oraz pozwolenia na świadczenie tego rodzaju usług na każdym ich etapie. 

3. Ilości wytwarzanych odpadów, wyszczególnione w Załączniku nr 1 do Umowy, są ilościami 

szacunkowymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty i mogą ulec zmianie w trakcie realizacji 

Przedmiotu Umowy, ale ogólna wartość świadczonych usług nie przekroczy kwoty określonej w § 6 

ust. 1 Umowy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości przekazanych do utylizacji odpadów  

oraz częstotliwości przekazywania odpadów. Zmiana taka nie będzie stanowić zmiany warunków 

niniejszej Umowy. 

5.  Wykonawca zobowiązuje się realizować Przedmiot Umowy po cenach jednostkowych zawartych  

w formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 

6.  Zgłaszanie i odbiór wykonanej usługi odbywać się będzie przez wyznaczonych pracowników 

Zamawiającego. Nazwisko i dane kontaktowe osoby upoważnionej do przekazania odpadów będą 

każdorazowo wskazane w zleceniu wykonania usługi przesłanym na adres e-mail Wykonawcy 

wskazany w § 3 ust. 2. Osoba ta jednocześnie będzie upoważniona do podpisania karty przekazania 

odpadów. 

7. Faktyczna ilość i rodzaj poszczególnych usług będą zależne od potrzeb Zamawiającego.  

W przypadku mniejszych potrzeb Zamawiającego, niż obejmujących kwotę maksymalną, o której 

mowa w § 6 ust. 1, Wykonawcy nie będą służyły z tego tytułu żadne roszczenia względem 

Zamawiającego. 

8 .  Wykonawca zobowiązuje się traktować jako poufne wszelkie informacje dotyczące Zamawiającego 

pozyskane w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.  

 

§ 2 

Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. na okres od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.  

lub do wykorzystania maksymalnej kwoty Umowy, o której mowa w § 6 ust. 1 projektu Umowy,  

w zależności od tego co nastąpi pierwsze. 

 

§ 3 

1.   Ze strony Zamawiającego, osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcą w zakresie 

realizacji wykonania Umowy będą: 

- …………………………………………………., tel.: ………………., email: ……………………. 

- …………………………………………………., tel.: ………………., email: ……………………. 

2. Ze strony Wykonawcy osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w zakresie realizacji 

wykonania Umowy będą:  

- …………………...............…………..……, tel.: …………......, email: ……..................  

- …………………………………………………., tel.: ………………., email: ……………………. 
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§ 4 

Załącznikami do niniejszej Umowy, stanowiącymi jej integralną część są następujące dokumenty: 

a)  Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 1, 

b)  Formularz ofertowy – Załącznik nr 2, 

c)  aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i unieszkodliwiania odpadów 

niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne (dotyczy kodów odpadów wskazanych przez 

Zamawiającego) wydane przez właściwy organ ze względu na miejsce świadczenia usługi, 

d) oświadczenie Wykonawcy, że dysponuje środkami transportu zgodnymi z obowiązującymi 

przepisami prawa w tym zakresie, 

e)  Oświadczenie RODO. 

§ 5 

1.  Wykonawca będzie odbierał odpady własnym transportem, wyposażonym w wagę. 

2. Odpady odbierane będą w terminach każdorazowo uzgadnianych pomiędzy przedstawicielem 

Zamawiającego, a przedstawicielem Wykonawcy, przy czym nie później, niż w czasie do 3 dni 

roboczych od momentu zgłoszenia potrzeby odbioru przez przedstawiciela Zamawiającego,  

na adres e-mail wskazany w § 3 ust 2. 

3.  Odbiór odpadów będzie odbywać się w godzinach 7:00 - 15:00 w dni powszednie (poniedziałek – 

piątek). 

4. Karty przekazania odpadu zostaną sporządzone w systemie BDO (internetowa baza danych  

o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) przez Zamawiającego zgodnie  

z informacją mailową od Wykonawcy dotyczącą daty i godziny odbioru odpadu oraz numeru 

rejestracyjnego pojazdu odbierającego odpad. 

5.  Dokładna ilość odbieranych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów innych niż niebezpieczne, 

zostanie każdorazowo określona w wyniku ważenia. 

6.  Po dokonaniu odbioru zgłoszonego rodzaju odpadu i potwierdzeniu ilości odpadu poprzez ważenie, 

Wykonawca zgłasza drogą mailową do przedstawiciela Zamawiającego ewentualną konieczność  

korekty  wystawionej Karty Przekazania Odpadu. 

7. Wykonawca będzie dostarczał Zamawiającemu pojemniki do przechowywania i transportu 

odpadów, odpowiednie do rodzaju odpadów wyspecyfikowanych w formularzu asortymentowo-

cenowym (Załącznik nr 1). Ilość oraz pojemność pojemników ma być dostosowana do potrzeb 

Zamawiającego i zapewnić zgodne z przepisami gromadzenie odpadów do dnia ponownego 

odbioru, przy czym nie mniejsza, niż 6 pojemników typu „Mauser” o poj. 1000 l oraz 4 worki typu 

„Big Bag” o poj. 1 m³. Pojemniki zostaną własnością Wykonawcy, bez prawa do pobierania 

dodatkowej opłaty za ich użytkowanie. 

 

§ 6 

1.  Maksymalna kwota Umowy wynosi: 

wartość brutto: ............................ zł, słownie: ....................................................... zł, przy cenach 

jednostkowych – zawartych w Załączniku nr 1 do Umowy. 
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2.  Za każdorazowo wykonaną usługę, Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie według cen 

jednostkowych, zawartych w Załączniku nr 1. 

3.  Podstawą do wypłaty wynagrodzenia będzie prawidłowo wystawiona przez Wykonawcę  

i dostarczona Zamawiającemu faktura VAT,  

4.  Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy podane 

na fakturze, w terminie 14 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby 

Zamawiającego, co nastąpi po każdorazowo wykonanej usłudze, na podstawie pisemnego 

poświadczenia odbioru wykonania usługi przez upoważnionego pracownika Zamawiającego, 

wskazanego w zleceniu.  

5.  Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na zrealizowanie usługi. 

6.  Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego. 

 

§ 7 

1.  Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną: 

a)  za zwłokę w realizacji usługi w wysokości 50,00 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie 

więcej niż 20 % wartości Umowy o której mowa w § 6 ust 1, 

b  za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

w wysokości 20 % wartości brutto umowy, o której mowa w § 6 ust. 1, 

c) za nienależyte wykonanie usługi w inny sposób, niż poprzez opóźnienie w realizacji 

poszczególnych usług, w wysokości 0,1 % wartości brutto umowy, o której mowa w § 6 ust. 1  

za każdy stwierdzony przypadek. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar umownych z należności 

przysługującej Wykonawcy. 

3.  Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy i naliczyć karę umowną, o której mowa w ust. 1 lit. c, 

w przypadku, gdy: 

a) Wykonawca dwukrotnie naruszył obowiązki, o których mowa w § 1 i § 5, 

b) Wykonawca nienależycie wykonuje usługi, o których mowa w § 1. 

4.  W sytuacji, o której mowa w ust. 3 odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od dnia 

wystąpienia ostatniego ze zdarzeń uprawniających do odstąpienia od Umowy 

5.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania, przenoszącego wysokość kar 

umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 

§ 8 

W razie wystąpienia 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 powyższych okolicznościach. 

W takim przypadku Wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części 

Umowy. 
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§ 9 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku: 

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług - wynagrodzenie brutto zostanie określone  

z uwzględnieniem obowiązującej (aktualnej) stawki podatku, bez zmiany ceny jednostkowej 

netto, 

2)  obniżenia cen Wykonawcy. 

2.  Wnioskodawcą zmian, o których mowa w ust. 1 i 2 może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez 

pisemne wystąpienie w okresie obowiązywania Umowy. 

3.  Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 mogą zostać dokonane, pod rygorem nieważności, wyłącznie 

w formie pisemnego aneksu do niniejszej Umowy, do którego załącznikiem będzie wniosek 

zawierający uzasadnienie potrzeby dokonania takiej zmiany. 

 

§ 10  

1.  Administratorem danych osobowych, pozyskanych w związku z realizacją niniejszej Umowy jest 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Radomiu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,  

z siedzibą w Radomiu, przy ul. Wjazdowej 4, 26-600 Radom, w imieniu którego działa Inspektor 

Ochrony Danych, dostępny pod adresem e-mail: iod@mpk.radom.pl lub pod nr tel.: (48) 385 52 00; 

2. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych jest dostępna na stronie 

internetowej Posiadacza odpadów, pod adresem: 

 http://www.mpk.radom.pl/index.php/o-spolce/ochrona-danych-osobowych/klauzula-informacyjna.  

 

§ 11 

1.  W razie powstania sporu na tle wykonywania niniejszej Umowy, strony są zobowiązane przede 

wszystkim do wyczerpania drogi postępowania polubownego. 

2.  Wszczęcie postępowania polubownego następuje poprzez skierowanie na piśmie konkretnego 

roszczenia do drugiej strony. 

3.  Strona ta ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego roszczenia w terminie 

7 dni od daty zgłoszenia. Brak ustosunkowania się do żądania strony będzie oznaczał uznanie 

roszczenia za uzasadnione. 

4.  Spory wynikłe na tle niniejszej Umowy rozpatrywać będzie Sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego, po bezskutecznym przeprowadzeniu postępowania polubownego, o którym mowa 

w ust. 1-3. 

 § 12 

1.  W sprawach nie regulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 

2.  Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu 

dla każdej ze stron. 

 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 

mailto:iod@mpk.radom.pl
http://www.mpk.radom.pl/index.php/o-spolce/ochrona-danych-osobowych/klauzula-informacyjna

