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Załącznik Nr 4 do SIWZ Nr ZP.271.1.18.2018 

W Z Ó R    U M O W Y 

 

UMOWA  Nr ZP.272.1.18.2018 

 

zawarta w Gostyninie w dniu ................................ r. pomiędzy Gminą Miasta Gostynina z siedzibą 

w Gostyninie, ul. Rynek 26, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: 

Burmistrza Miasta Gostynina – Pawła Kalinowskiego 

i kontrasygnowana przez Skarbnika Miasta – Bożenę Sokołowską 

a 

................................................................. z siedzibą w ....................................................., wpis 

do …………………., zwanym dalej Wykonawcą 

o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

 

1. Zakres przedmiotu umowy 

 

1)  Przedmiot zamówienia obejmuje usługę odbioru i zagospodarowania odpadów niebezpiecznych 

o kodzie 16 81 01*(odpady wykazujące właściwości niebezpieczne), z terenu nieruchomości 

oznaczonej numerem ewidencyjnym 279/17 położonej w Gostyninie  przy ulicy Ziejkowej, w ilości 

szacunkowej ok. 700 Mg. 

2)      Zamówienie realizowane jest w ramach wykonania zastępczego, prowadzonego na podstawie 

przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. (t.j. Dz. U. z dnia 2017 r., 

poz.1201 ze zm.). 

Decyzją z dnia 28 sierpnia 2017 r. Burmistrz Miasta Gostynina nakazał właścicielowi działki 

położonej w Gostyninie przy ul. Ziejkowej 5 usunięcie i przekazanie uprawnionym odbiorcom 

odpadów niebezpiecznych składowanych w miejscu nieprzeznaczonym na ten cel  w terminie 

30 dni od dnia uprawomocnienia się decyzji. Mimo kilkakrotnych upomnień, nakładanych 

grzywien  i wystawionego tytułu wykonawczego, właściciel działki nie zastosował się do 

wezwania. 

Postanowieniem z dnia 30 maja 2018 r. Burmistrz Miasta Gostynina postanowił wykonać 

zastępczo obowiązek objęty tytułem wykonawczym na koszt i  niebezpieczeństwo właściciela 

działki. 

Pismem z dnia 22 czerwca 2018 r. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony 

Środowiska  stwierdził, że dalsze magazynowanie odpadów niebezpiecznych jest poważnym 

zagrożeniem dla środowiska, zdrowia i życia ludzi. Pojawiające się wycieki świadczą o 

rozszczelnianiu się pojemników  i uwalnianiu do środowiska niebezpiecznych substancji, co 

może stanowić początek katastrofy ekologicznej. Inspektor nakazał natychmiastowe działania w 

kierunku usunięcia zmagazynowanych odpadów i przekazania ich do unieszkodliwienia. 
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3)   Ilość odpadów niebezpiecznych objętych zamówieniem ma charakter szacunkowy i może ulec 

zmianie. 

4) Przetransportowanie odpadów do miejsca jego przetwarzania lub unieszkodliwienia przy użyciu 

właściwego środka transportu, w sposób dostosowany do rodzaju usuwanego odpadu oraz 

zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2200 

ze zm.), ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2018 

r., poz. 169 ze zm.) oraz ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2018 r., poz. 

992 ze zm.) przez podmiot posiadający decyzję zezwalającą na transport odpadów 

niebezpiecznych o co najmniej następującym kodzie: 16 81 01*, 

5) Podczas usuwania odpadów, zabezpieczenie terenu w pobliżu miejsca wykonania 

przedmiotowych czynności przed dostępem osób trzecich oraz zastosowaniu zabezpieczeń 

przed możliwością zanieczyszczenia środowiska. 

6) W razie uwolnienia się odpadów, natychmiastowe podjęcie działań naprawczych i 

zapobiegawczych, w celu ograniczenia ewentualnego negatywnego oddziaływania na 

środowisko. 

7) Poddanie usuniętego odpadu przetwarzaniu (unieszkodliwieniu lub odzyskowi), zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposób realizacji usługi określony jest w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

3. Obowiązkiem wykonawcy jest w szczególności: 

1) sporządzenie raportów każdorazowego przystąpienia od usunięcia odpadów, zawierających 

informację o przebiegu czynności (termin wywozu, opisz przebiegu czynności – 

bezproblemowy, problemowy – opis utrudnień i zagrożeń jakie wystąpiły, podjęcie działania, 

dane dotyczące transportu (dane podmiotu wykonującego transport, rodzaj środka transportu, nr 

rej. środków służących do transportu odpadów, imię i nazwisko kierowcy), ilość w Mg 

usuniętych odpadów wraz z raportem wagowym z czynności ważenia w miejscu przetwarzania, 

miejsce przetwarzania, dokument potwierdzający dostarczenie określonej ilości odpadów do 

miejsca przetwarzania) i ich przekazania do Zamawiającego na adres jego siedziby – w 

terminie 3 dni roboczych od dnia dokonania czynności. 

2) każdorazowego informowania Zamawiającego (drogą e-mailową: na adres ………………… i 

telefonicznie na nr: ……………..). 

3) opracowanie raportu końcowego, zawierającego dane o ilości usuniętego i poddanych 

unieszkodliwieniu lub odzyskowi odpadów, o sposobie jego przetwarzania, opatrzonego 

podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy i jego przedłożenia 

Zamawiającemu wraz z kartami przekazania odpadów, potwierdzającymi, że usunięte odpady 

zostały dostarczone do miejsca przetwarzania i dokumentami potwierdzającymi, iż odpady 

zostały poddane procesowi unieszkodliwienia lub odzysku. 

4. Przedmiot niniejszej umowy należy wykonać z uwzględnieniem zawodowego charakteru 

działalności oraz należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (w tym 

BHP, P.POŻ oraz przepisami ochrony środowiska) i Polskimi Normami, normami 

wspólnotowymi UE, zgodnie z niniejszą umową, złożoną ofertą, ustaleniami poczynionymi z 

Zamawiającym przy czym nie mogą one wykraczać poza przedmiot umowy. 

mailto:um@gostynin.pl
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5. Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania wszelkich niezbędnych zabezpieczeń 

(technicznych i organizacyjnych), podczas usuwania odpadów oraz ich transportu z miejsca ich 

położenia do miejsca przetwarzania. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia niezbędnego sprzętu oraz materiałów do 

bezpiecznego usunięcia odpadów oraz podjęcia niezbędnych działań na wypadek 

rozszczelnienia / uwolnienia się odpadów w toku ich usuwania z miejsca składowania oraz w 

czasie ich transportu do miejsca przetwarzania. 

7. Podwykonawcy: 

1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu zamówienia podwykonawcom. 

Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

2) Wykonawca zobowiązany jest wskazać w oświadczeniu (zgodnie z zał. Nr 7 do SIWZ), części 

zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez 

Wykonawcę firm podwykonawców. 

3) Zmiana podwykonawcy, korzystanie z dodatkowego podwykonawcy lub zmiana zakresu prac 

powierzonych podwykonawcy jest dopuszczalna wyłącznie pod uzyskaniu pisemnej zgody 

Zamawiającego . 

4) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wypłatę wynagrodzenia Podwykonawcom przez 

Wykonawcę. 

5) Umowy z Podwykonawcami nie zwalniają Wykonawcy z żadnego zobowiązania lub 

odpowiedzialności wynikającej z niniejszej umowy. Odpowiedzialność Wykonawcy za 

zaniedbania, uchybienia lub szkody dokonane przez pracowników / zleceniobiorców 

Podwykonawców jest taka sama jakby tych zaniedbania, uchybienia lub szkody dopuścił się 

Wykonawca lub jego pracownicy / zleceniobiorcy. 

 

§ 2 

Termin realizacji umowy 

  

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 7 tygodni od dnia przekazania terenu, co 

potwierdzone zostanie stosownym protokołem przekazania terenu. 

 

§ 3 

Zmiana umowy 

 

1. Strony dopuszczają zmianę istotnych postanowień umowy zgodnie z art. 144 ustawy PZP w 

przypadku wystąpienia następujących przypadków, których nie można było przewidzieć w 

chwili ich zawarcia niniejszej umowy: 

1) nastąpi ustawowa zmiana stawki podatku od towarów i usług; 
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2) nastąpią zmiany treści przepisów prawa dot. realizowanego przedmiotu zamówienia, mające 

wpływ na jego realizację; 

3) zajdzie konieczność zmiany okresu realizacji umowy. 

 

§ 4 

Zobowiązania Wykonawcy 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres realizacji umowy posiadać: 

1) decyzję zezwalającą na przetwarzanie odpadów o kodzie wskazanym w § 1, zezwalającą na 

przetworzenie co najmniej ilości odpadów wskazanej w § 1, 

2) aktualną, opłaconą polisę odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności, a w 

przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia. 

2. w przypadku, gdy polisy, wpisy do rejestrów, zezwolenia lub umowy konieczne od realizacji 

przedmiotu umowy tracą ważność w czasie realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany jest do 

uzyskania nowych wpisów, zezwoleń, polis lub zawarcia nowych umów i przekazania ich kopii 

Zamawiającemu w terminie nie później niż 7 dni przez ekspiracją okresu ważności / 

obowiązywania dotychczasowych. 

3. Wykonawca w terminie 24 godzin od wezwania go przez Zamawiającego jest zobowiązany do 

złożenia pisemnych wyjaśnień, w zakresie stwierdzonych przez Zamawiającego nieprawidłowości 

w realizacji przedmiotu umowy. 

 

§ 5 

Kontakty 

 

1. Pracownikiem Zamawiającego uprawnionym do kontaktów z Wykonawcą jest ……………. 

2. Doradcą w zakresie ADR (przewozu odpadów niebezpiecznych), zapewnionym przez 

Wykonawcę w ramach wynagrodzenia z niniejszej umowy jest: …………………………………, 

który legitymuje się ważnym świadectwem doradcy. 

3. Pracownikiem wykonawcy, wyznaczonym do koordynacji i nadzoru realizacji zadania z 

ramienia Wykonawcy w zakresie usuwania odpadów z terenu działki wskazanej w § 1 

jest: ………………………………………………………………………………………………

…….. 

4. Nr tel. do kontaktów ze strony Zamawiającego: ………………………… 

5. Nr tel do kontaktów ze strony Wykonawcy: …………………………….. 

6, W przypadku zmiany osoby pełniącej funkcję doradcy w zakresie ADR lub osoby wskazanej 

w pkt. 3, osoby wstępujące w miejsce dotychczasowych w/w muszą spełniać wymagania dla tej 

osoby w stopniu nie mniejszym niż stopień wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego. 
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§ 6 

Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają za przedmiot umowy wynagrodzenie równe iloczynowi ilości Mg faktycznie 

usuniętych, dostarczonych do miejsca docelowego zagospodarowania (przetwarzania) oraz 

poddanych przetwarzaniu i ceny jednostkowej brutto za 1 Mg odpadów. 

2. Ustala się za 1 Mg odpadów niebezpiecznych usuniętych i dostarczonych do miejsca 

docelowego zagospodarowania (przetwarzania) oraz poddanych przetwarzaniu cenę 

jednostkową brutto w kwocie: …………… (słownie: …………………………). 

3. Ustala się maksymalny limit środków, jaki Zamawiający może przeznaczyć na realizację 

przedmiotu umowy na kwotę 1 540 000,00 zł. (jeden milion pięćset czterdzieści tysięcy zł), po 

ewentualnym osiągnięciu którego realizacja niniejszej umowy ulega zakończeniu ze skutkiem 

jej wykonania. 

4. Wykonawca wystawi fakturę VAT w terminie 14 dni od dnia zakończenia realizacji niniejszej 

umowy. 

5. Za dzień zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy uznaje się dzień w którym 

Zamawiający polecił swojemu Bankowi dokonanie zapłaty  na rachunek wskazany przez 

Wykonawcę. 

6. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie …………… dni od dnia przedłożenia 

Zamawiającemu należycie wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę. 

      7. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada NIP ..............…………. 

8. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada NIP ………………. 

 

§ 7 

Kary umowne 

 

1.Strony ustalają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących 

przypadkach i wysokościach: 

1). za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu ustalonego zgodnie z 

§ 2 – w wysokości 0,5 % szacunkowej, nominalnej wartości zamówienia tj. iloczynu 

szacunkowej ilości odpadów (700 Mg) i kwoty wskazanej w § 6 ust. 2 (kwoty wskazanej w 

ofercie wykonawcy za usunięcie, dostarczenie i zagospodarowanie odpadów za 1 Mg) – za 

każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

2). za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

– 10 % nominalnej, szacunkowej wartości zamówienia obliczonej w sposób wskazany w ust 1 

powyżej. 

3). za opóźnienie w przekazaniu dokumentacji o której mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 – 5000,00 zł. za 

każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

2. Zamawiający potrąci naliczone kary umowne z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, na co 

wyraża on zgodę. 

3. Powyższe postanowienia dot. kar umownych nie wyłączają uprawnienia do dochodzenia 

odszkodowania przez Zamawiającego od Wykonawcy na zasadach ogólnych. 
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§ 8 

Postanowienia ogólne 

 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy dla muszą być dokonywane w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności, 

2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują przepisy Prawa zamówień 

publicznych, Kodeksy Cywilnego i innych aktów prawnych. 

3. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów powstałych w związku z niniejszą umową jest 

Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Integralną składową częścią umowy są: 

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 

- Oferta Wykonawcy, 

- Gwarancja. 

5. Zmiany harmonogramu terminowo – rzeczowego  nie powodują konieczności sporządzania 

aneksu do umowy.  

6. Wykonawca w ramach realizacji niniejszej umowy zobowiązuje się do przestrzegania 

ogólnie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz że wszelkie 

dane osobowe które uzyska, wykorzysta jedynie w celu realizacji niniejszej umowy. 

7. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego, jeden 

dla Wykonawcy. 

 

 

Zamawiający:                                  Wykonawca: 

 


