
         Wzór umowy 
UMOWA 

NA WYWÓZ ODPADÓW 
 
zawarta w dniu ……………………. roku pomiędzy: 
 
Skarbem Państwa-  Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego reprezentowaną przez: 
………………. - …………………………………………………………………………………… 
zwaną w dalszej treści umowy “Zamawiającym”,  
 
a 
 
………………………………………………….., reprezentowaną przez  .......... zwanym dalej  
„Wykonawcą”. 
 
W wyniku przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne, którego wartość nie 
przekracza kwoty  130.000,00 zł, do którego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy  Prawo 
zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) 
nie stosuje się przepisów ww. ustawy, zawarto umowę następującej treści: 

 
§1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę:  
  

 a) wywozu   i   unieszkodliwiania  zmieszanych  odpadów   komunalnych (w systemie      
zorganizowanym, tj. 1 raz na miesiąc), gromadzonych w pojemniku o pojemności 
1 100 litrów – 1 szt., będących własnością Wykonawcy). Zamawiający dopuszcza 
możliwość dodatkowego odbioru zmieszanych odpadów komunalnych  
po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu Wykonawcy, 

 
b) wywozu i unieszkodliwiania odpadów zielonych: m.in. liście, trawa (na każdorazowe 

telefoniczne zgłoszenie, odebranych nie później niż 7 dni od zgłoszenia) 
gromadzonych w workach foliowych o pojemności 120 litrów, w które Wykonawca 
zaopatrzy Zamawiającego. 

 
2. Miejscem odbioru odpadów jest posesja Zamawiającego PT KRUS w Dąbrowie 

Białostockiej (16-200) przy ul. Wesołej 23.  
 

§2 
W pojemniku i dostarczonych przez Wykonawcę workach nie mogą być gromadzone odpady 
przemysłowe, medyczne i substancje niebezpieczne (np: toksyczne, żrące, wybuchowe),  
a także gruz, ziemia, żużel, śnieg i lód oraz inne zanieczyszczenia, których  wywóz jest 
zabroniony przez obowiązujące przepisy. 
 

§3 
1. Ceny poszczególnych usług wynoszą odpowiednio: 
 

a) wywóz odpadów (jednorazowe opróżnienie) stałych komunalnych z pojemnika  
o pojemności 1100 litrów (1,1 m3)  za  cenę: …….. zł netto,     

b) wywóz odpadów zielonych (m. in. liście, trawa) w workach foliowych 120 litrów  
za cenę  ....... zł netto/szt. Cena wywozu odpadów zielonych zawiera koszt 
zakupu worka foliowego.  

c) miesięczna dzierżawa  jednego pojemnika o pojemności 1 100 litrów za cenę 
….......  zł netto. 

 
2. Do cen netto wymienionych w ust. 1  doliczony zostanie należny podatek VAT.  
  

 
 



 
§4 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada zezwolenie właściwych władz na świadczenie usług 
będących przedmiotem niniejszej umowy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługę zgodnie z obowiązującymi przepisami   
i normami, w tym w szczególności: 

1) ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach   (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297), 

2) ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699). 
3. Umowa nie obejmuje wywozu odpadów niebezpiecznych, toksycznych, 

promieniotwórczych, zawierających trucizny i substancje szkodliwe, a także gruzu, ziemi, 
piachu, przedmiotów wielkogabarytowych oraz innych zanieczyszczeń, których wywóz 
jest zabroniony przez obowiązujące przepisy. 

 
§5 

1. Zmiana cen wykonywanych usług może nastąpić w następstwie wzrostu kosztów 
zagospodarowania odpadów, bądź  też w następstwie wzrostu kosztów własnych 
Wykonawcy.  

2. Zmiana cen wykonywania usługi następować może na niżej podanych zasadach: 
a) raz na rok w części dotyczącej uzasadnionych kosztów własnych Wykonawcy, 
b) każdorazowo w przypadku zmiany opłat „środowiskowych”  za składowanie odpadów  

na składowisku przez organy samorządowe i państwowe.   
3. Zmiana cen w powyższych przypadkach nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga 

aneksu do umowy. Informację o każdej zmianie cen Wykonawca poda w drodze 
jednostronnego pisma skierowanego do Zamawiającego, wraz z kalkulacją kosztów. 

 
§6 

1. Należność za wykonanie usługi płatna będzie co miesiąc przelewem na rachunek 
bankowy o nr ......................................., w terminie 14 dni licząc od daty  dostarczenia 
Zamawiającemu  poprawnie wystawionej faktury VAT. 

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

3. Płatnikiem faktury jest: Oddział Regionalny KRUS w Białymstoku, ul. Legionowa 18,  
15-099 Białystok, NIP 526-00-13-054. 

4. Zamawiający oświadcza, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r.  
o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 196) wyraża zgodę na wystawianie 
przez Wykonawcę faktur VAT, korekt faktur VAT oraz ich duplikatów w formie 
elektronicznej (w formacie PDF) i przesyłanie ich za pośrednictwem poczty elektronicznej 
na adres: bialystok@krus.gov.pl.  

5. Wykonawca oświadcza, że adresem z którego będą wysyłane w formie elektronicznej 
faktury VAT, korekty faktur VAT oraz ich duplikaty jest następujący adres poczty 
elektronicznej: …….....………. 

6. Zamawiający na podstawie art. 4 ust. 3  ustawy  z dnia 9 listopada 2018 r.  
o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 
budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666) 
nie przewiduje możliwości przesyłania między Wykonawcą a Zamawiającym 
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych związanych z realizacją zamówienia 
publicznego objętego niniejszą umową. 

7. Zamawiający dokona zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy  na podstawie 
otrzymanej faktury od podatnika podatku VAT z wykazaną kwotą podatku od towarów  
i usług, z zastosowaniem mechanizmu podzielnej płatności. 

8. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. 
9.   Wykonawca jest/nie jest płatnikiem podatku VAT.* 
 
 
 
 
 
 



 
§7 

1. W wykonaniu niniejszej umowy Zamawiający jest zobowiązany do:  
a) gromadzenia odpadów wyłącznie w pojemniku oznakowanych znakiem 

firmowym Wykonawcy oraz w workach dostarczonych przez Wykonawcę;  
b) dbania o czystość pojemnika i wokół niego, 
c) niezwłocznego powiadomienia Wykonawcy o zmianie adresu lub nazwy.  

2. Zamawiający jest zobowiązany do zapewnienia możliwości ustawienia pojemnika  
na obsługiwanej posesji, w miejscu utwardzonym i dostępnym dla Wykonawcy. 
Zamawiający odpowiada za zaginięcie lub uszkodzenie pojemnika. 

3. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność materialną za uszkodzenie powierzonego  
pojemnika, jego zaginięcie lub zniszczenie i w przypadku wystąpienia takiej sytuacji 
zobowiązuje się do zapłaty równowartości nowego pojemnika, pomniejszonej  
o  naturalne zużycie. 

4. Zamawiający zobowiązany jest zwrócić Wykonawcy  powierzony pojemnik w stanie 
niepogorszonym  ponad normalne zużycie w terminie 7 dni od dnia rozwiązania umowy. 
W przypadku niezwrócenia powierzonych pojemników Wykonawca obciąży 
Zamawiającego kwotą stanowiącą równowartość zakupu nowego pojemnika tego 
samego typu, pomniejszoną o naturalne zużycie.  

5. Wykonawca potwierdzi pisemnie zwrot przekazania pojemnika przez Zamawiającego.   
 
 

§8 
Do obowiązków Wykonawcy  należy: 
1. zaopatrzenie Zamawiającego w 1 szt. pojemnika do gromadzenia odpadów komunalnych 

zmieszanych o pojemności 1100 litrów na terenie nieruchomości i worki o pojemności 120 
litrów. 

2. terminowe opróżnienia pojemników i odbiór worków z odpadami, wskazanymi w §1.   
     
 

§9 
Reklamacje dotyczące jakości usług Zamawiający będzie zgłaszał Wykonawcy  niezwłocznie 
telefonicznie (numer telefonu ………………….). O sposobie załatwienia reklamacji 
Zamawiający zostanie powiadomiony pisemnie  w ciągu 14 dni. 
 

§10 
 Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

 
§11 

Umowa została zawarta na czas określony od………..  do  ………. z możliwością 
trzymiesięcznego wypowiedzenia na piśmie przez każdą ze stron, ze skutkiem na ostatni 
dzień trzeciego miesiąca.  

 
§12 

Wykonawca zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem 
natychmiastowym, w przypadku zwłoki w regulowaniu należności za wykonaną usługę,  
po uprzednim wezwaniu do zapłaty.   
 

§13 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  karę umowną w przypadku:  

a) odstąpienia od realizacji zamówienia wskutek okoliczności od Zamawiającego 
niezależnych w wysokości 1000,00 zł  brutto, 

b) zwłoki w wykonaniu zamówienia, a także jego określonej części w wysokości 1,0% 
wartości brutto niewykonanego  zamówienia za każdy dzień zwłoki. 

2. Termin zapłaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy  pisma   
o naliczeniu kary umownej z notą obciążeniową.  

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należności z tytułu kar umownych  
z przysługującego  wynagrodzenia.   

 



 
 

§14 
1. Wykonawca zobowiązuje się w stosunku do Zamawiającego do niewykorzystywania 

pozyskanych informacji w związku z realizacją umowy w celach innych niż określone  
w niniejszej umowie. 

2. 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 wyłącznie w celach związanych z realizacją 
umowy. 

3. Wykonawca w związku z wykonywaniem niniejszej umowy ponosi odpowiedzialność  
za nielegalne ujawnianie lub pozyskiwanie danych osobowych przetwarzanych przez 
Zamawiającego, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 
 (Dz. U. z 2019 poz. 1781). 

4. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać tajemnicy danych osobowych określonych  
w Rozporządzeniu 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 
str1), zwanej RODO. 

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

6. Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania podwykonawców tak, jak  
za działania własne. 

 
§15 

Wszelkie sprawy sporne, jakie mogą wynikać w trakcie realizacji niniejszej umowy lub  
w związku z nią, rozstrzygane będą przez strony polubownie, a w przypadku braku 
porozumienia przez sąd powszechny  z siedzibą w Białymstoku.   

 
 

§16 
Wykonawca nie będzie korzystał z podwykonawców przy realizacji niniejszej umowy. 

 
 

§17 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  
ze stron.  
 
 
 
 
 
 
……………………………                                                    …………………………… 
         Zamawiający                                                                            Wykonawca                                   
                                                                   
                                                                        
                           
 
 
 


