
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

UMOWA Nr ……  - projekt 
 
 
zwana dalej „umową”, zawarta w Zaskalu dnia ………………………. pomiędzy Domem Pomocy 

Społecznej „Smrek” mającym swą siedzibę w Zaskalu przy ul. Kardynała Karola Wojtyły 136,                     

34 - 424 Szaflary,   NIP: 736-12-81-277, REGON:  490010970 

reprezentowanym przez: 

Agatę Domalik - dyrektora  

 

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

 

a  Firmą……………..  

NIP: ……………,  REGON: ……………. 

reprezentowaną przez:  

……………………………….. 

 

zwaną dalej „Wykonawcą”. 

 

Zgodnie z przepisami art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164  z późn. zm.) została zawarta umowa o następującej treści:  

 
§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest wywóz przez Wykonawcę odpadów komunalnych 

niesegregowanych z terenu Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu, ul. Kardynała 

Karola Wojtyły 136,  34-424 Szaflary. 

2. Umowa nie obejmuje wywozu odpadów niebezpiecznych, produkcyjnych, przemysłowych, 

toksycznych, gruzu, ziemi, odpadów wielkogabarytowych i innych, chyba że strony w formie 

pisemnej lub dalszej treści umowy postanowiły inaczej.  

3. Strony dopuszczają możliwość zrezygnowania z pojemnika oraz domówienia pojemników. 

§ 2 
Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) dostarczenia  3 pojemników o pojemności 1 100 litrów pojemników, które są własnością 

Wykonawcy. 

2) odbioru odpadów jeden raz w tygodniu zgodnie z ustalonym harmonogramem wywozu  

(każdy …………..), w przypadku gdy planowy wywóz przypada w dzień wolny od pracy 

(święto) wywóz następuje bezpośrednio po dniu wolnym. 

 

 

§ 3 

Gromadzenie odpadów jest obowiązkiem Zamawiającego, w związku z tym jest zobowiązany do: 
1) dopilnowania aby odpady były gromadzone w pojemnikach a nie obok. 

2) zapewnienia dojazdu samochodu Wykonawcy do miejsc, w których ustawiony jest pojemnik. 
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§ 4 
1. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za pojemniki oraz ich wykorzystanie zgodnie  

z przeznaczeniem, zaś Wykonawca odpowiada za stan techniczny i konserwację prawidłowo 

używanych pojemników. 

2. Wykonawca zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania w przypadku użytkowania 

pojemnika niezgodnie z warunkami umowy. 

3. Pojemniki powinny być ubezpieczone prze Wykonawcę (właściciela). 

§ 5 
1. Za wykonanie usługi wynikającej z niniejszej umowy strony ustalają cenę……….. za 

jednorazowe opróżnienie pojemnika  1 100 l.. 

2.  Ceny określone w § pkt 1 umowy są ostateczne i zawierają wszystkie koszty związane  

z wykonaniem przedmiotu umowy. 

3. Cena jednostkowa brutto może ulec zmianie tylko w przypadku wprowadzenia innej stawki 

od towarów i usług VAT, dokonanej w oparciu o zmianę przepisów prawa powszechnie 

obowiązującego. 

§ 6 
1. Należność za wykonanie usługi będzie rozliczana za okresy miesięczne zgodnie z miesiącem 

kalendarzowym. 

2. Zapłata należności za wykonanie usługi będzie dokonywana przez Zamawiającego na 

rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie 30 dni od dostarczenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z potwierdzeniem wykonania usługi 

za bieżący miesiąc. 

§ 7 
Zamawiający oświadcza, że nie jest płatnikiem podatku VAT, posiada numer identyfikacyjny NIP  
i upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu. 

 
§ 8 

 Niniejszą umowę zawiera się na okres 12 miesięcy, tj. od …... do …………. 
 

      § 9 
1. Strony ustalają sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku rażącego naruszenia 

zapisów wynikających z umowy. 

2. Wykonawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku stwierdzenia braku 

płatności za dwa okresy rozliczeniowe, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu 

Zamawiającego do zapłaty zaległych należności. 

3. W przypadku zastrzeżeń co do jakości wykonania usługi reklamacje należy zgłaszać  

w terminie 30 dni od dnia wykonania usługi. Po upływie tego terminu reklamacje nie będą 

uwzględniane. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku nieuzasadnionego 

nieuwzględnienia reklamacji przez Wykonawcę. 

5. Każda Strona może wypowiedzieć umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu 

wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

złożono wypowiedzenie. 
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§ 10 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
§ 11 

We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie przepisy 
kodeksu Cywilnego 

§ 12 
1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla 

Wykonawcy i jeden dla Zamawiającego.  

2. Integralna część umowy stanowi: zapytanie ofertowe (załącznik nr 1 do umowy) oraz oferta 

Wykonawcy (załącznik nr 2 do umowy). 

 

 

          WYKONAWCA      ZAMAWIAJĄCY 


