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Umowa nr    PROJEKT UMOWY 

zawarta w dniu  pomiędzy: 

Powiatem Nowotarskim, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, NIP 735-21-75-044 

zwanym w dalszej części „Zamawiającym”  

działającym poprzez jednostkę budżetową: 

Dom Pomocy Społecznej „Smrek” mającym swą siedzibę w Zaskalu przy ul. Kardynała Karola 

Wojtyły136, 34 - 424 Szaflary, reprezentowaną przez Marcina Jagłę - Dyrektora jednostki zwanej 

dalej „Odbiorcą”, 

 

a Firmą: 

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

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

…………………………………………………………………………………………………………... 

 

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 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) została zawarta umowa o następującej treści: 

§1 

1. Odbiorca zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie polegające na: wywozie 

odpadów komunalnych niesegregowanych z terenu Domu Pomocy Społecznej „Smrek”  

w Zaskalu,  ul. Kardynała Karola Wojtyły 136. 

2. Zakres usługi będzie zgodny z opisem przedmiotu zamówienia określonym przez Formularz 

oferty ( załącznik nr 1), stanowiący integralną część niniejszej umowy. 

§2 

1. Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot umowy sukcesywnie od dnia podpisania 

umowy do dnia 31 grudnia 2020 roku. 

2. W okresie obowiązywania niniejszej umowy Wykonawca zamówienia zobowiązany jest do: 

1) dostarczenia nieodpłatne 3 sztuk pojemników o pojemności 1100 litrów, które są 

własnością Wykonawcy; 

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

(każdy………………); 

3) w przypadku gdy planowany wywóz przypada w dzień wolny od pracy (święto), wywóz 

nastąpi bezpośrednio przed tym dniem; 

4) przekazywania każdorazowo Odbiorcy potwierdzenia wykonania usługi z podaniem daty, 

ilości odebranych odpadów i podpisem pracownika Wykonawcy dokonującym odbioru. 

3. Strony dopuszczają możliwość zrezygnowania z pojemników oraz domówienia pojemników 

§3 

Odbiorca w związku z gromadzeniem odpadów zobowiązany jest do: 

1) dopilnowania  aby odpady były gromadzone w pojemnikach, a nie obok; 

2) zapewnienie dojazdu samochodu Wykonawcy do miejsca ustawienia pojemników  

z odpadami. 

§4 

1. Odbiorca ponosi odpowiedzialność za pojemniki oraz ich wykorzystywanie zgodnie  

z przeznaczeniem. 

2. Wykonawca odpowiada za stan techniczny i konserwację prawidłowo używanych pojemników. 
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3. Wykonawca zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania w przypadku użytkowania 

pojemnika niezgodnie z warunkami Umowy. 

4. Pojemniki powinny być ubezpieczone przez Wykonawcę. 

5. W przypadku zastrzeżeń Odbiorcy, co do jakości wykonania usługi reklamacje należy zgłaszać 

Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania usługi pisemnie lub telefonicznie. Po upływie 

tego terminu reklamacje nie będą uwzględniane. 

 

§5 

1. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu niniejszej umowy  

w okresie jej obowiązywania nie przekroczy kwoty …………………………..zł brutto (słownie: 

złotych). 

2. Cena jednostkowa została ustalona w Formularzu oferty i nie może ulec podwyższeniu w okresie 

obowiązywania umowy, za wyjątkiem o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. 

3. Wykonawca może obniżyć cenę w każdym czasie. 

4. W sytuacji zmiany stawki podatku VAT Wykonawca zastrzega sobie prawo zmiany ceny brutto  

o wysokość zmiany stawki VAT. 

 

§6 

1. Należność za wykonaną usługę płatna będzie przelewem na podstawie faktur VAT wystawionych 

przez Wykonawcę, na konto wskazane w fakturze. 

2. Odbiorca zapłaci Wykonawcy za usługę na podstawie faktury VAT wystawionej za okresy 

miesięczne, zgodnie z miesiącem kalendarzowym. 

3. Faktury będą wystawiane w następujący sposób: 

Nabywca:  

Powiat Nowotarski  

ul. Bolesława Wstydliwego 14 

34-400 Nowy Targ 

NIP: 735-21-75-044 

Odbiorca:  

Dom Pomocy Społecznej „Smrek”  

Zaskale, ul. Kardynała Karola Wojtyły 136 

34-424 Szaflary 

4. Zapłata za towar nastąpi w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury VAT. 

5. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Odbiorcy. 

 

§7 

1. Odbiorca oświadcza, że upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu. 

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 jest ważne do odwołania. 

3. Odbiorca oświadcza, że wyraża zgodę na wystawianie faktur elektronicznych i przesyłania ich na 

adres e-mail: dpssmrek@nowotarski.pl. 

 

§8 

1. Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Odbiorcy karę umowną w razie: 

a) nie dotrzymania terminów, o których mowa w § 2 pkt.2; 

w wysokości 1 % wartości umowy za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu zapisanego § 2 

pkt. 2. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych określonych w ust. 1 z faktur 

Wykonawcy rozliczanych przez Odbiorcę. 
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3. Jeżeli opóźnienie w wykonaniu usługi przekroczy 7 dni, Odbiorca może odstąpić od Umowy, 

powiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie. 

4. W przypadku, o którym mowa w pkt.3, Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Odbiorcy karę 

umowną w wysokości 10 % wartości umowy. 

 

§9 

1. Umowa może być rozwiązana za porozumieniem stron. 

2. Umowa może zostać rozwiązana w sposób natychmiastowy w następujących wypadkach: 

a) przez Odbiorcę, jeżeli Wykonawca w sposób rażący narusza jej warunki w zakresie 

terminowości wykonania usługi; 

b) przez Wykonawcę w przypadku, gdy Odbiorca zalega z płatnościami faktur za okres 

przekraczający dwa miesiące.  

3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Odbiorca 

zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

tych okolicznościach. 

4. W przypadku, o którym mowa w pkt 2, Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie. Wykonawca 

może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego za wykonanie usługi do dnia rozwiązania 

umowy. 

5. Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem jednomiesięcznego 

okresu wypowiedzenia, ze skutkiem rozwiązującym na koniec miesiąca. 

6. Odbiorca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku nieuzasadnionego 

nieuwzględnienia reklamacji przez Wykonawcę, o której mowa w §4 pkt 5. 

§10 

1. Jakiekolwiek zmiany w niniejszej umowie mogą być dokonywane tylko w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

2. Niedopuszczalna jest jednak, pod rygorem nieważności, zmiana istotnych postanowień zawartej 

umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy, niekorzystnych dla Zamawiającego, 

jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru Wykonawcy. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

4. Sprawy sporne mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd 

powszechny właściwy dla Zamawiającego. 

§11 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla 

Wykonawcy. 

§12 

Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 

 

 

 

…………………………      ……………………………… 

Wykonawca:          Odbiorca:

       
Załączniki: 

1.  Formularz oferty 


