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PN/21/2019  Załącznik Nr 4 

 

UMOWA NR … … …  

zawarta w dniu ………………………… roku w Katowicach pomiędzy:  

Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 
Katowicach (adres: 40 – 833 Katowice, ul. Obroki 140), wpisanym do rejestru przedsiębiorców KRS Sądzie Rejonowym 
Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS w pod numerem 0000107532, kapitał zakładowy w 
wysokości 56 780 600,00 zł., NIP 6340128630, REGON 270135328, reprezentowaną przez: 

Andrzeja Malarę – Prezesa Zarządu,  
Roberta Potuchę – Wiceprezesa Zarządu 
 
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”  

a 
…………………………………………………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
reprezentowanym przez …………………………………………………………… 
zwanym dalej w tekście „Wykonawcą” 
 
 
Umowa – oznacza niniejszą umowę zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, na podstawie postępowania 
prowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018, poz 
1986), zwanej dalej Ustawą, w trybie przetargu nieograniczonego, numer postępowania PN/21/2019, o następującej treści: 

 
§ 1 

Przedmiot umowy 
1. Zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do 

wykonania przedmiotu umowy tj. odbioru, transport i zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 10 – odpady 
palne (paliwo alternatywne). Odbiór odpadów z terenu ZOiUO MPGK w Katowicach przy ul. Milowickiej 7A w 
ilości podstawowej 6 000 Mg. 
1.1. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy składa się z zamówienia podstawowego wskazanego w Opisie Przedmiotu 

Zamówienia jako ilości minimalnej oraz z zamówienia objętego prawem opcji w wymiarze 50 %, rozumianego jako 
różnica pomiędzy ilościami minimalnymi a ilościami maksymalnymi. 

1.2. Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji przez cały okres obowiązywania umowy, a Wykonawca 
zobowiązany jest realizować zlecenia w ramach prawa opcji po cenach jednostkowych wskazanych w swojej 
ofercie. 

1.3. Do zamówień objętych prawem opcji stosuje się postanowienia odnoszące się do zamówienia podstawowego. 
1.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania całości bądź części zamówienia objętego prawem opcji, 

a Wykonawca oświadcza, iż nie będzie z tego powodu wnosił żadnych roszczeń. 
1.5. O zamiarze skorzystania z prawa opcji Zamawiający w formie oświadczenia woli pisemnie powiadomi Wykonawcę. 
1.6. Rozliczenie następować będzie miesięcznie według faktycznej ilości odebranych odpadów, po cenach 

jednostkowych brutto określonych w ofercie Wykonawcy. 
2. Załadunek odpadów odbywać się będzie na terenie zakładu prowadzonego przez Zamawiającego pod adresem: 

Katowice, ul. Milowicka 7A. 
3. Odpady będą odbierane transportem Wykonawcy oraz na jego koszt i ryzyko.  
4. Ważenie odpadów będzie odbywało się na zalegalizowanej wadze Zamawiającego i będzie dokumentowane 

dokumentem WZ potwierdzonym przez Wykonawcę; na podstawie kwitu wagowego i WZ Zamawiający wystawiał będzie 
kartę przekazania odpadu, którą potwierdzi Wykonawca w ciągu 7 dni. Dokumenty te stanowić będą podstawę do 
określania ilości odebranych odpadów pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.  

5. W chwili przekazania Odpadów przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy, na Wykonawcę przechodzi ryzyko utraty w 
trakcie ich rozładunku, magazynowania i przetwarzania - oraz za należyte postępowanie z nimi i za skutki z tego 
wynikające.  

6. Transport odpadu powinien odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie transportu i gospodarki 
odpadami. Wykonawca na każdym etapie realizacji zamówienia powinien monitorować obowiązujące przepisy i zgodnie 
z nimi realizować przedmiot zamówienia. Każdy transport powinien być zabezpieczony przed wydostawaniem się 
odpadu na ulicę. W szczególnych przypadkach powinno się zastosować plandekowanie lub siatkowanie.  



 
2 

7. Wykonawca oświadcza, że przez cały okres obowiązywania umowy posiadał będzie aktualne, prawomocne zezwolenie 
na przetwarzanie odpadu o kodzie 19 12 10. W razie zmiany ww. dokumentu Wykonawca zobowiązuje się do 
przedłożenia Zamawiającemu do wglądu kopii nowego dokumentu w terminie 7 dni od dnia jego wydania.  

 
 

 
§ 2 

Uprawnieni w sprawie realizacji umowy 
1. Zamawiający uprawniony jest przez okres realizacji niniejszej umowy do:  

a. nadzoru oraz dokonywania kontroli sposobu wykonywania przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy,  

b. żądania od Wykonawcy przedstawienia dokumentów lub informacji dotyczących lub związanych z wykonywaniem 
przedmiotu niniejszej umowy, oraz zagospodarowanie odebranych przez Wykonawcę odpadów.  

2. W przypadku stwierdzenia niewykonania obowiązków wynikających z umowy, Zamawiający sporządzi protokół kontroli 
i zawiadomi o powyższym Wykonawcę, wyznaczając termin do usunięcia nieprawidłowości.  

3. Koordynatorem umowy, ze strony Zamawiającego jest pani Krystyna Wiśniewska tel. 323587694, email: 

krystyna.wisniewska@mpgk.com.pl 
4. Koordynatorem umowy, ze strony Wykonawcy jest pani/pan ………………, tel.:…………….., email.:….……………….. 

 
      § 3 

Termin realizacji zamówienia 
Termin wykonania zamówienia: ………………………………………….………………………….  

§ 4 
Warunki wykonania umowy 

1. Obowiązki Zamawiającego obejmujące w szczególności: 
1.1. Przekazanie odpadów 19 10 12 do realizacji zamówienia. 
1.2. Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane usługi. 

2. Obowiązki Wykonawcy: 
2.1. Wykonawca wykona przedmiot umowy własnym zaangażowaniem i sprzętem zgodnie z zakresem wskazanym w 

§1 niniejszej umowy, 
2.2. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
2.3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp jak i za wszelkie szkody 

powstałe na mieniu Zamawiającego w trakcie wykonywania usług objętych niniejszą umową, 
2.4. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu, na każde jego żądanie, wszelkie informacje 

lub dane bez względu na formę ich utrwalenia lub przetwarzania, związane ze sposobem wykonywania 
przedmiotu umowy, jak również spełnieniem przez Wykonawcę lub podwykonawców wymogów niezbędnych do 
realizacji niniejszej umowy.  

2.5. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów o kodzie 
 19 10 12 – odpady palne (paliwo alternatywne). 

§ 5 
Gwarancja jakości 

Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu należytą jakość wykonywanych działań w zakresie terminowości i jakości 
zapewniając profesjonalną obsługę w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów. 

§ 6 
Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez zapłaty przez niego kar umownych:  
1.1. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy może 
zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może 
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,  

1.2. zostanie ogłoszona likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy,  
1.3. zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy uniemożliwiający wykonanie przedmiotu umowy,  
1.4. Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania przez 

Zamawiającego złożonego na piśmie,  
1.5. W przypadku sporządzenia przez Zamawiającego drugiego protokołu powtórnej kontroli, o którym mowa w § 2 

punkt 2. 
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno 

zawierać uzasadnienie.  

3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 może nastąpić w terminie 1 miesiąca od daty powzięcia wiadomości 
o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia. 

mailto:krystyna.wisniewska@mpgk.com.pl
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§ 7 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania niniejszej umowy.  
 

§ 8 
Ochrona danych osobowych 

1. Wykonawca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi w 
trakcie trwania umowy przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (Rozporządzenie RODO). 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne skutki działania niezgodnego z przepisami, o których mowa w 
ust. 1. 

§ 9 
Sprawozdawczość 

Wykonawca będzie zobowiązany również do przekładania zamawiającemu informacji na temat zagospodarowania 
odpadów, jeśli w trakcie realizacji zamówienia na Zamawiającego nałożony zostanie obowiązek sporządzania innych 
sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami. Wymóg ten dotyczy wyłącznie informacji, w posiadaniu których będzie 
wykonawca a nie zamawiający.  

§ 10 
Wynagrodzenie za wykonanie umowy 

1. Wynagrodzenie miesięczne Wykonawcy z tytułu realizacji usługi następować będzie powykonawczo, na podstawie 

ilości odebranych i zagospodarowanych przez Wykonawcę odpadów z ZOiUO w Katowicach 

2. Za odbiór i zagospodarowanie 1 Mg odpadu o kodzie 19 10 12 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie: 
………. zł./ Mg netto plus należny podatek VAT … % tj…….. zł./ Mg brutto (słownie złotych: ………………………… ) 

3. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi ………… zł netto…………(słownie: 
………………..), plus podatek VAT w kwocie…….. zł, co daje wynagrodzenie maksymalne brutto w kwocie ….. zł 
(słownie: …………….). Wynagrodzenie maksymalne obejmuje wynagrodzenie za wykonanie zamówienia 
podstawowego oraz za wykonanie w całości zamówienia w ramach prawa opcji w wymiarze 50%, w przypadku, gdy 
Zamawiający skorzysta z niego w pełnym zakresie. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest rozumiane jako wynagrodzenie ryczałtowe, stałe – nie 
podlegające zmianie lub waloryzacji. Wynagrodzenie to uwzględnia wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę w 
celu należytego wykonania niniejszej Umowy oraz obejmuje spełnienie przez Wykonawcę wszystkich świadczeń i 
obowiązków określonych w niniejszej umowie i w całości wyczerpuje roszczenia Wykonawcy i osób, którymi się  
on posługuje w celu należytego wykonania niniejszej. 

5. Rozliczanie następować będzie na koniec miesiąca kalendarzowego. 

6. Podstawą do obciążenia Zamawiającego i wystawienia faktury będzie ilość odpadów ustalona na podstawie kwitu 
wagowego z wagi posiadającej legalizację, znajdującej się w ZOiUO Zamawiającego oraz potwierdzona kartą 
przekazania odpadu.  

7. Należność płatna będzie przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze. 
8. Termin zapłaty nastąpi w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury. 
9. Wierzytelności związane z realizacją niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem obrotu pomiędzy podmiotem obrotu 

na rzecz osób trzecich.  
§ 11 

Kary umowne 
1. Strony przewidują następujące kary umowne:  

1.1. W wysokości 15% wartości umowy brutto, o której mowa w § 10 ust 3, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z 
powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.  

1.2. W wysokości 15% wartości umowy brutto, o której mowa w § 10 ust 3, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z 
powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający. 

1.3. W wysokości 15% wartości umowy brutto, o której mowa w § 10 ust 3, gdy Wykonawca mimo wezwania 
Zamawiającego nie przystąpił do realizacji umowy, a w razie wstrzymania jej realizacji – gdy mimo wezwania 
Zamawiającego nie podjął jej kontynuowania. 

2. Zamawiający w razie opóźnienia w zapłacie faktury VAT zapłaci Wykonawcy ustawowe odsetki za opóźnienie w 
terminach zapłaty za każdy dzień opóźnienia. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonaną potwierdzoną przez 
Zamawiającego część umowy. 

4. Jeżeli na skutek niewykonania części lub całości przedmiotu umowy powstanie szkoda przewyższająca zastrzeżoną 
karę umowną, bądź szkoda powstanie z innych przyczyn niż te, dla których zastrzeżono karę, Zamawiającemu 
przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowań na zasadach ogólnych. 
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 § 12 
Postanowienia końcowe 

1. Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy, jak również wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszące 
się lub wynikające z wykonania przedmiotu umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i 
Kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli przepisy Prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 

3. Właściwym miejscowo do rozpatrywania ewentualnych sporów jest sąd właściwy dla Zamawiającego. 
4. Wykonawca ma obowiązek informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej firmy, a także o wszczęciu 

postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego. 
5. W przypadku utraty przez Wykonawcę prawa do wykonywania działalności będącej przedmiotem niniejszej umowy, 

Zamawiający może niniejsza umowę rozwiązać za skutkiem natychmiastowym.  
6. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca narusza w sposób 

istotny postanowienia niniejszej umowy. W takim przypadku zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 
jak za odstąpienie z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca oraz odszkodowanie.  

7. Za istotne naruszenie wykonywania przedmiotu umowy należy rozumieć w szczególności:  
a. nie rozpoczęcie wykonywania przedmiotu umowy bez uzasadnionej przyczyny; 
b. przerwanie wykonywania przedmiotu umowy na okres dłuższy niż 4 dni; 
c. gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub gdy zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne 

w stopniu utrudniającym realizację umowy; 
d. gdy wykonawca, mimo jednokrotnego wezwania do zaprzestania naruszeń ponownie naruszy inne 

postanowienia umowy. 
8. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,  
9. Załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy. 
 

Załączniki: 

1) Oferta Wykonawcy. 
2) SIWZ zraz z załącznikami. 
 

        Wykonawca                      Zamawiający 

 

 

 


