
UMOWA ZP    /2021-  WZÓR 

 

z dnia …..............2021 r. zawarta pomiędzy:  

Skarbem Państwa – Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego reprezentowaną przez: 

…............................................. – Dyrektora Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 46/50, 61-807 

Poznań, NIP 526-00-13-054  REGON 012513262-00346, na podstawie pełnomocnictwa 

udzielonego przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego nr ………… z dnia 

……………..r., zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”,  

a 

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

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

………………, posiadającą NIP ……………….., REGON ……………. zwaną w dalszej części 

umowy „Wykonawcą”. 

 

Wobec tego, że zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych 

nie stosuje się jej do zamówień, których wartość jest niższa niż określona w jej art. 2 ust. 1 

pkt. 1, niniejsza umowa zostaje zawarta z pominięciem przepisów tejże ustawy.  

 
§1 

Zamawiający oświadcza, że jest właścicielem nieruchomości, z której ma się odbywać 
odbieranie odpadów stałych. 

 
§2 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług polegających na odbiorze i wywozie 
zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 oraz odpadów segregowanych 
z podziałem na następujące frakcje: tworzywa sztuczne, papier i tektura, szkło, bioodpady 
z nieruchomości położonej w Nowym Tomyślu, przy  ul. Długiej 18. 

2. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie niezbędne 
czynności dla zrealizowania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 zgodnie z ofertą 
Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 1 do umowy. 

3. Miejscem gromadzenia odpadów są: 

◦ pojemnik o pojemności 120 litrów w ilości 1 szt.  na zmieszane odpady komunalne 
(własność Wykonawcy), 

◦ pojemnik o pojemności 120 litrów w ilości 1 szt. na bioodpady (własność 
Zamawiającego) lub  worek o pojemności 120 litrów (1 szt.), 

◦ worki o poj. 120 l na następujące frakcje: tworzywa sztuczne, papier i tektura, szkło. 
4. Wywóz odpadów następować będzie z częstotliwością jeden raz w miesiącu w terminach 

ustalonych przez strony umowy, zgodnie z harmonogramem przekazanym przez 
Wykonawcę. 

5. Odbiór odpadów prowadzony będzie przez Wykonawcę w godzinach pracy Placówki 
Terenowej KRUS w Nowym Tomyślu tj. od poniedziałku do piątku między 7:00 a 15:00. 
W uzasadnionych przypadkach za zgodą Zamawiającego dopuszcza się odbiór odpadów 
na zasadach określonych przez Zamawiającego po godzinach urzędowania i w dniach 
ustawowo wolnych.  

 
§3 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
a) korzystanie z pojemnika do gromadzenia odpadów komunalnych zgodnie z jego 

przeznaczeniem, 
b) zapewnienia odpowiednich warunków lokalizacyjnych dla pojemników na odpady 

stałe, tzn. umożliwiających łatwe dojście oraz wygodny dojazd samochodu 



specjalistycznego, ewentualnie zapewnienia zadaszenia dla pojemników, podłoże 
pomiędzy pojemnikami a miejscem podstawienia pojazdu specjalistycznego powinno 
być utwardzone, 

c) zabezpieczenia pojemników przed zniszczeniem oraz przymarznięciem do podłoża 
(w okresie mrozów), 

d) utrzymania czystości w miejscach na pojemniki. 

2. Zabrania się w szczególności: 
a) umieszczania w pojemniku: 

- śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużla oraz szlaki z palenisk domowych, 
- gruzu budowlanego oraz odpadów z remontów, 
- sprzętu elektronicznego, elektrycznego i gospodarstwa domowego, 
- szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych i łatwopalnych, 
- materiałów z przychodni lekarskich, weterynaryjnych lub rzeźni mogących stanowić 

źródło infekcji, 
- oraz inne odpady mogące spowodować uszkodzenie zarówno pojemnika jak i pojazdu 

specjalistycznego, 
b) spalania jakichkolwiek odpadów zarówno w pojemniku, jak i na terenie otwartym, 
c) składowania odpadów komunalnych wielkogabarytowych przy urządzeniach 

przeznaczonych do bieżącego zbierania odpadów komunalnych, 
3. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia nieczystości rozsypanych podczas 

opróżniania pojemnika. 
 
§4 

1. Zamawiający ponosi odpowiedzialność finansową za zaginiony lub uszkodzony 
pojemnik udostępniony przez Wykonawcę w wysokości proporcjonalnej do stopnia 
zużycia pojemnika. 

2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zużycie pojemnika udostępnionego przez 
Wykonawcę będącego skutkiem prawidłowego użytkowania. 

3. Wymiana pojemnika udostępnionego przez Wykonawcę zniszczonego w związku z jego 
nieprawidłowym użytkowaniem następuje na pisemne lub telefoniczne zgłoszenie na 
koszt Zamawiającego. 

4. Wymiana pojemnika udostępnionego przez Wykonawcę prawidłowo użytkowanego 
następuje na koszt Wykonawcy. 

 
§5 

1. Cena za poszczególne usługi objęte umową została określona zgodnie z ofertą 
Wykonawcy stanowiąca załącznik nr 1 do umowy następująco: 

a) za jednorazowy odbiór i wywóz zmieszanych odpadów komunalnych z pojemnika 
o pojemności 120 litrów  - …... zł netto, 

b) za jednorazowy odbiór i wywóz odpadów biodegradowalnych z pojemnika 
o pojemności 120 litrów/ worka 120 l - …... zł netto, 

c) za jednorazowy odbiór i wywóz worków odpadów selektywnych (tworzywa 
sztuczne, papier i tektura, szkło) - ….. zł netto/szt., 

d) dzierżawa pojemnika 120l na odpady zmieszane -..... zł netto/m-c. 
2. Cennik usług objętych przedmiotem niniejszej umowy może ulec zmianie po 

wcześniejszym pisemnym zawiadomieniu z jednomiesięcznym wyprzedzeniem, na 
koniec miesiąca kalendarzowego. Zmiana cennika usług objętych przedmiotem umowy 
wymaga pisemnego uzasadnienia i podania jej przyczyny oraz nie wymaga zmiany 
niniejszej umowy. 

3. W okresie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu Zamawiający może 
oświadczyć w formie pisemnej o nieprzyjęciu zmiany cennika, co będzie skutkowało 
rozwiązaniem przez Zamawiającego umowy z końcem tego okresu. 

4. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. 
 
 
 



§6 
1. Należność za wykonanie usługi będzie uregulowana przez Zamawiającego na 

podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT za okres jednomiesięczny w terminie do 
14 dni od daty otrzymania faktury przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek 
bankowy. 

2. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego.  

3. Brak zapłaty wynagrodzenia w terminie wynikającym z wymaganej faktury upoważnia 
Wykonawcę do przerwania odbioru odpadów do czasu uregulowania przez 
Zamawiającego zaległości wraz z należnymi odsetkami. 

4. Faktury za wykonane usługi Wykonawca wysyłać będzie na następujący adres 
Zamawiającego: 
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Poznaniu, 
ul. Św. Marcin 46/50, 60-972 Poznań 1, skr. pocztowa 31 

 
§7 

1. Umowa o świadczenie usługi zawierana jest na czas określony od dnia 15 maja 2021 r. 
do dnia 14 maja 2024 r. i może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 
jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca 
kalendarzowego. Obowiązuje pisemna forma wypowiedzenia. 

2. W przypadku rozwiązania umowy, pojemnik będący własnością Wykonawcy zostanie 
zabrany następnego dnia po upływie terminu rozwiązania umowy. 

 
§8 

1. Zamawiający ma prawo naliczania kar umownych za każdorazowe niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie usługi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 
100% wartości niewykonanej lub nienależycie wykonanej usługi. 

2. W przypadku naliczenia kar umownych Zamawiający zastrzega sobie prawo do ich 
potrącenia  z należnego Wykonawcy wynagrodzenia. 

3. Zapłata lub potrącenie kary umownej nie zwalnia z obowiązku realizacji przedmiotu 
umowy. 

 
§9 

Wszelkie zmiany dotyczące zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej 
ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
§10 

1. Strony umowy zobowiązują się do zachowania zasad poufności w stosunku do 
wszelkich informacji, w szczególności informacji o danych osobowych, w których 
posiadanie weszły lub wejdą w związku z realizacją niniejszej umowy. Strony umowy 
zobowiązują się również do zachowania w tajemnicy oraz odpowiedniego 
zabezpieczenia wszelkich dokumentów przekazanych przez drugą stronę, uzyskane 
informacje oraz otrzymane dokumenty mogą być wykorzystywane w celach związanych 
z realizacją umowy. 

2. Strony zobowiązują się do przestrzegania przepisów rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L. Nr 119, 
str.1) oraz przepisów krajowych dotyczących ochrony danych osobowych.  

 
§11 

W sprawach nieunormowanych umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, 
przepisy uchwały oraz przepisy szczególne dotyczące utrzymania czystości i porządku 
w gminach i przepisy ustawy o odpadach. 

 
 



§12 
Zamawiający nie wyraża zgody na cesje wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. 

 
§13 

Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 
14 RODO wobec osób fizycznych, których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskał w celu realizacji niniejszej umowy. 

 
§14 

Zamawiający oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 
14 RODO wobec osób fizycznych, których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskał w celu realizacji niniejszej umowy. 

 
§15 

Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy Strony podają rozstrzygnięciu 
przed sądem właściwym dla siedziby Oddziału Regionalnego KRUS w Poznaniu. 

 
§16 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa egzemplarze 
otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca. 
 
 
 

 
 
 
 
___________________________                              ___________________________ 

         ZAMAWIAJĄCY                         WYKONAWCA 

 


