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Załącznik nr 3 do ogłoszenia 
0800-OP.2300.2.35.2021 

 
WZÓR UMOWY - UMOWA NR …./OP/2021 
 
zawarta w dniu ………………... w Lublinie, pomiędzy:  
Skarbem Państwa – Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z siedzibą w Warszawie,  
NIP 526-00-13-054, REGON 012513262, reprezentowaną przez:  
………………… – …………… Oddziału Regionalnego KRUS w Lublinie ul. Droga Męczenników Majdanka 12,  
20-325 Lublin – na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego …………. z dnia ……………. ,  
zwaną dalej „Zamawiającym”, 
a 
………………………………….., zamieszkałym ………………………………………………….., PESEL: ………….. prowadzącym
 działalność gospodarczą pod nazwą/firmą………………., adres wykonywania działalności 
gospodarczej …………………………………………………….., wpisaną/ym do Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: ………….., REGON: …………….. 
lub (opcjonalnie)  
………………….. z siedzibą w ………………………………………………, posiadającą NIP …………………., REGON 
………………………, wpisaną/ym do ……………………………………. Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS ………………………., NIP: ……………………., REGON: ………………………, reprezentowaną/ym 
przez:………………….. 
zwanym/ą dalej „Wykonawcą”. 
 
W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie klasycznego zamówienia publicznego, którego 
wartość nie przekracza kwoty 130.000,00 zł, do którego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt  1 ustawy z dnia 
11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) nie stosuje się przepisów 
niniejszej ustawy, zawarto umowę o następującej treści: 
 
§ 1 Przedmiot umowy 
1. Przedmiotem umowy jest odbiór i zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych  

w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 779) w postaci 
nieczystości stałych (dalej także jako: odpady) powstałych na terenie Placówki Terenowej KRUS  
w Biłgoraju, ul. Włosiankarska 5, 23-400 Biłgoraj, polegający m.in. na odbiorze i wywozie odpadów 
własnym transportem oraz przekazaniu ich podmiotowi posiadającemu wymagane prawem 
uprawnienia do gospodarowania odpadami. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane przepisami prawa uprawnienia (zezwolenia, decyzje 
lub wpisy) do realizowania przedmiotu niniejszej umowy. 

3. W przypadku nieprzekazania przez Wykonawcę odebranych od Zamawiającego odpadów podmiotowi 
posiadającemu wymagane prawem uprawnienia do gospodarowania odpadami Wykonawca ponosi 
pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki wynikłe z tego tytułu dla Zamawiającego. 

4. Szczegółowy opis przedmiotu umowy określa załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu 0800-
OP.2300.2.35.2021, stanowiący integralną część oferty Wykonawcy i niniejszej umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, że: 
1) posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną bazą osobową i sprzętową  

do wykonania przedmiotu umowy oraz zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy zachowaniu 
należytej staranności; 

2) przedmiot umowy wykona zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i postanowieniami 
niniejszej umowy.  
 

§ 2 Wynagrodzenie, warunki płatności 
1. Z tytułu realizacji przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe, 

którego wartość maksymalna, nie może przekroczyć kwoty w wysokości: ……………………. zł netto + VAT 
w wysokości ………, co daje kwotę brutto: ........................ zł (słownie:......................................................  
zł.............../100), ustalonej na podstawie oferty Wykonawcy z dnia ………………….. Na kwotę 
wynagrodzenia Wykonawcy, składać się będą  wartości ustalone na podstawie rzeczywistych ilości 
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odbiorów odpadów i cen odbioru dla poszczególnych frakcji, które zgodnie z ofertą Wykonawcy 
wynoszą: 
- nieczystości stałe pozostałe, opak. zbiorcze …… l - ……………………. zł netto + VAT 
- papier makulatura, opak. zbiorcze …… l  - ……………………. zł netto + VAT 
- metale tworzywa sztuczne, opak. zbiorcze …… l - ……………………. zł netto + VAT 
- szkło bezbarwne i kolorowe, opak. zbiorcze….. l - ……………………. zł netto + VAT 

oraz rzeczywiste odbiory ponadnormatywne, w tym odpady biodegradowalne wg. aktualnego  
na dzień odbioru frakcji cennika Wykonawcy, za wykonanie których wysokość wynagrodzenia 
Wykonawcy nie może przekroczyć kwoty ...... złotych brutto wskazanej w ofercie Wykonawcy. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy określone powyżej wynagrodzenie po wykonaniu przedmiotu umowy 
(jego części) w ciągu 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem  
na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. W przypadku Wykonawcy będącego tzw. 
czynnym podatnikiem VAT, zapłata wynagrodzenia nastąpi na rachunek bankowy znajdujący się  
w rejestrze elektronicznego wykazu przedsiębiorców Krajowej Administracji Skarbowej pn. Biała lista 
podatników VAT. 

3. Faktury będą wystawiane w okresach miesięcznych, po zakończeniu każdego miesiąca 
kalendarzowego, przy czym konieczne jest dostarczenie przez Wykonawcę faktury w wersji 
papierowej do siedziby Zamawiającego. 

4. W przypadku faktury wystawionej niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub postanowieniami 
umowy, jej zapłata zostanie wstrzymana do czasu otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 
wystawionej faktury lub faktury korygującej. 

5. W przypadku zastrzeżeń, co do jakości wykonanej usługi lub wartości wystawionej faktury, 
Zamawiający zgłosi ten fakt Wykonawcy na piśmie, telefonicznie lub na adres email, a Wykonawca 
zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni licząc od dnia zgłoszenia, pod rygorem 
przyjęcia w razie bezskutecznego upływu tego terminu, że reklamacja jest zasadna.  

6. W przypadku zmiany polegającej na zmniejszeniu lub zwiększeniu: 
- stawki podatku od towarów i usług, 
- kosztów unieszkodliwienia odpadów na wysypisku, 
- innych kosztów niezależnych od Stron umowy, 
Strony zgodnie dopuszczają możliwość odpowiedniego zmniejszenia lub zwiększenia wysokości 
wynagrodzenia określonego powyżej, jeżeli zaistniałe zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania 
zamówienia przez Wykonawcę. Obowiązek udowodnienia wpływu powyższych zmian na koszty 
wykonania zamówienia oraz wykazania zakresu tego wpływu spoczywa na Wykonawcy. 

7. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
8. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść praw, w tym wierzytelności ani 

obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. 
 
§ 3 Termin wykonania umowy 
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia …………..(podpisania umowy) do dnia 31.05.2024 r. 
 
§ 4 Kary umowne 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy przypadek niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy w wysokości 200 złotych, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku odstąpienia przez którąkolwiek ze 

Stron od umowy wskutek okoliczności od Zamawiającego niezależnych w wysokości 500 złotych. 
3. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącania ewentualnych kar umownych z wynagrodzenia 

Wykonawcy określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy. Zamawiający na podstawie noty 
obciążeniowej potrąci kary umowne z wynagrodzenia, na które została wystawiona faktura VAT 
stanowiąca rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 
przewyższającego wysokość kar umownych. 

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

6. Kary umowne określone w ust. 1 - 2 powyżej mogą być dochodzone łącznie. 
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§ 5 Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego 
1. Wykonawca zobowiązuje się do  odbioru i zagospodarowania segregowanych nieczystości stałych 

powstałych na terenie Placówki Terenowej KRUS w Biłgoraju, ul. Włosiankarska 5, 23-400 Biłgoraj 
m.in. w poniższym zakresie: 
1) wyposażenia obsługiwanej nieruchomości w pojemniki/worki z tworzyw sztucznych oznaczone 

kolorem i opisem do selektywnej zbiórki odpadów, zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania 
wybranych frakcji odpadów (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2028), 

2) odbioru zebranych odpadów z nieruchomości po zgłoszeniu Zamawiającego lub zgodnie  
z harmonogramem Wykonawcy i częstotliwością odbioru przedstawioną przez Zamawiającego, 

3) wywozu odpadów składowanych luzem obok pojemników, 
4) oczyszczaniu miejsc odbioru z odpadów rozsypanych, miejsc zaśmieconych przy załadunku 

nieczystości, 
5) zabezpieczenia, w czasie wywozu odpadów usunięcie ewentualnych zanieczyszczeń (odpadów 

rozsypanych) z posesji, chodnika lub jezdni, 
6) ustawienia opróżnionych pojemników w miejscu gromadzenia nieczystości, 
7) nieodpłatnej wymiany lub naprawy uszkodzonych pojemników przez Wykonawcę np. podczas 

opróżniania pojemników na każde zgłoszenie Zamawiającego. 
2. Odbiór i wywóz odpadów odbywać się będzie środkami transportu Wykonawcy, w ramach 

wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy. 
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom 

trzecim przy wykonywaniu niniejszej umowy. 
4. Wykonawca zobowiązuje się do odbiorów ponadnormatywnych w tym odpadów biodegradowalnych, 

a w przypadku gromadzenia bioodpadów do dostarczenia pojemnika o wskazanej przez 
Zamawiającego pojemności,  poza ustalonym harmonogramem, po zgłoszeniu takiej potrzeby przez 
Zamawiającego. 

5. Dostarczenie pojemnika, o którym mowa w ustępie powyżej nastąpi najpóźniej w dniu roboczym, 
następującym po dniu zgłoszenia przez Zamawiającego, chyba, że Zamawiający określi inny termin 
dostawy. 

6. Odbiór, wywóz i unieszkodliwienie odpadów o których mowa w ustępie 4 powyżej nastąpi w terminie 
uzgodnionym z Zamawiającym, najpóźniej w dniu roboczym, następującym po dniu zgłoszenia 
odbioru przez Zamawiającego. 

7. Obowiązki Zamawiającego: 
1) Zamawiający zobowiązany jest do nie gromadzenia w pojemnikach materiałów żrących, 

toksycznych, gruzu budowlanego, kamieni, popiołu i odpadów płynnych; 
2) za prawidłowe użytkowanie pojemników/opakowań odpowiada Zamawiający. 

 
§ 6 Okoliczności nieprzewidziane 
Jeżeli wskutek okoliczności siły wyższej Strona nie będzie mogła wykonywać swoich obowiązków 
umownych w całości lub części, niezwłocznie powiadomi o tym drugą stronę. W takim przypadku Strony 
uzgodnią sposób i zasady dalszego wykonywania umowy albo umowa zostanie rozwiązana. Przez 
okoliczności siły wyższej Strony rozumieją zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, którego nie można było 
przewidzieć ani jemu zapobiec. 
 
§ 7 Koordynacja wykonania postanowień umowy 
1. Do kontaktu i koordynacji wykonania postanowień umowy upoważnieni są: 

a) ze strony Zamawiającego: 
…………………………………………………………….– tel. ………………., e-mail: …………………………….. 

b) ze strony Wykonawcy: 
…………………………………………………………….– tel. ………………., e-mail: …………………………….. 

2. Zmiana osób wymieniowych w ust. 1 powinna wymaga poinformowania drugiej strony umowy na 
piśmie i nie stanowi zmiany niniejszej umowy. 

 
§ 8 Odstąpienie od umowy 
1. W przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania niniejszej umowy przez Wykonawcę, 

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego,  
w ciągu 30 dni od dnia dowiedzenia się o przyczynie uzasadniającej skorzystanie z prawa odstąpienia.  

mailto:ceo@perfekt.lublin.pl
mailto:ceo@perfekt.lublin.pl
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2. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze Stron z zachowaniem 1-miesięcznego okresu 
wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy w niniejszym trybie nie stanowi przyczyny żądania zapłaty kar 
umownych lub odszkodowań przez którąkolwiek ze Stron. 

3. Odstąpienie lub wypowiedzenie winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
4. W przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia umowy, strony zachowują prawo do egzekwowania kar 

umownych. 
 
§ 9 Ochrona danych osobowych 
1. Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystywania pozyskanych informacji w trakcie realizacji 

umowy w celach innych niż określone w niniejszej umowie. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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. 

3. Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje dotyczące Zamawiającego lub 
działalności przez niego prowadzonej, które znajdują się w posiadaniu Wykonawcy w związku  
z realizacją niniejszej umowy. Jednakże, postanowienie to nie odnosi się do informacji, które są 
powszechnie znane lub zostaną podane do wiadomości publicznej samodzielnie przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za ujawnienie w związku z realizacją niniejszej umowy 
lub wykorzystanie w jakikolwiek sposób zebranych informacji, objętych szczególną ochroną, a w 
szczególności, o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych 
(t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 742). 

5. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszego paragrafu Zamawiającemu 
przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym oraz prawo do 
dochodzenia odszkodowania do wysokości poniesionej szkody. 
 

§ 10 Podwykonawcy 
Wykonawca oświadcza, że przedmiot niniejszej umowy wykona własnymi siłami i zasobami 
osobowymi oraz że przy jego wykonywaniu nie będzie korzystał z podwykonawców. 

 
§ 11 Postanowienia końcowe 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia  

23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. 
3. Ewentualne spory, wynikłe z wykonania umowy, strony będą rozstrzygać w drodze polubownej.  

W przypadku braku porozumienia, spory rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo sąd powszechny  
w Lublinie. 

4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egz. dla każdej ze stron. 
5. Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki:  

1) oferta wykonawcy - załącznik nr 1, 
2) ogłoszenie o zamówieniu z załącznikami - załącznik nr 2. 
 

 
 
 
 

......................................      ........................................... 
Zamawiający:                           Wykonawca: 


