
Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego na  

                                                                             odbiór i wywóz odpadów 

Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych 

UMOWA nr ........./2020         - Wzór 

zawarta w dniu ............................ w Lublinie pomiędzy:  ........................................................  

NIP........................, REGON..........................., reprezentowaną przez: .............................. zwanym 

dalej Wykonawcą,  

a Gminą Lublin, Pl. Króla Wł. Łokietka 1, 20-109 Lublin, NIP 9462575811, w imieniu której działa 

Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych im. Wł. St. Reymonta, ul. Lwowska 11, 20-128 Lublin, 

reprezentowany przez: Panią Halinę Rybczyńską – dyrektor szkoły, zwaną dalej Zamawiającym. 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 

2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) została zawarta 

Umowa, o następującej treści: 

§ 1. 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania świadczenie usług określonych w § 2 

niniejszej umowy. 

2. Zamawiający oświadcza, że jest wytwórcą odpadów (w rozumieniu ustawy "O odpadach") 

przekazywanych Wykonawcy.  

3. Wykonawca oświadcza, że jest podmiotem uprawnionym do świadczenia usług określonych w par. 

2 niniejszej Umowy, co wynika z posiadanych decyzji administracyjnych. 

 

§ 2. 

1. Zakres umowy obejmuje: 

Wstawienie na teren posesji Zamawiającego, t.j. siedziby Zespołu Szkół Odzieżowo-

Włókienniczych, ul. Lwowska 11, 20-128 Lublin, w miejscu przez niego wskazanym, 

odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady, w tym: 2 szt. pojemników o pojemności 

1100 litrów na odpady frakcja zmieszana, 1 szt. pojemnika 1100 litrów na odpady frakcja papier 

i tektura, 1 szt. pojemnika o pojemności 1100 litrów na odpady frakcja metale i tworzywa 

sztuczne, 1 pojemnik o pojemności 120 litrów, odpady frakcja szkło, a następnie odbiór i wywóz 

odpadów z wymienionych wyżej pojemników.  

2.  Przewidywana częstotliwość odbioru odpadów:  

Pojemnik 1100 litrów, frakcja zmieszana, 2 szt. – 1 raz w tygodniu 

Pojemnik 1100 litrów, frakcja metale i tworzywa sztuczne, 1 szt.  – 1 raz na 2 tygodnie 

Pojemnik 1100 litrów, frakcja papier i tektura, 1 szt. – 1 raz na 2 tygodnie 

Pojemnik 120 litrów, frakcja szkło, 1 szt. – 1 raz w miesiącu 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany częstotliwości wywozu odpadów, godzin odbioru 

oraz liczby użytkowanych pojemników stosownie do bieżących potrzeb. W uzasadnionych 

przypadkach Zamawiający może zlecić dodatkowe wywozy odpadów. 

4.   Wykonanie zamówienia będzie realizowane transportem na koszt Wykonawcy. 

5. Wykonawca  w  całym  okresie  obowiązywania  umowy  ma  obowiązek  posiadać pojazdy oraz 

potencjał osobowy gwarantujący stałe, ciągłe i bezawaryjne świadczenie usług odbioru, wywozu i 

utylizacji odpadów. 

6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

normami oraz przy uwzględnieniu wymogu najwyższej staranności i jakości świadczonej usługi.  

7. Wykonawca oświadcza, iż posiada wszelkie wymagane ustawami aktualne decyzje, zezwolenia 

pozwalające mu wykonywać przedmiot umowy i zobowiązuje się przedstawić je do wglądu 

każdorazowo na żądanie Zamawiającego w trakcie trwania umowy.  

 

§ 3. 

1. Strony ustalają, iż rozliczenie za wykonanie usługi odbywać się będzie w okresach 

miesięcznych na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę. 

2. Faktura winna być wystawiona według następujących danych: 

Nabywca: Gmina Lublin, Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, NIP 9462575811. 



Odbiorca i adres do korespondencji: Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych, ul. Lwowska 11, 

20-128 Lublin. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do regulowania należności na podstawie poprawnie wystawionej 

faktury w terminie 14 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego, przelewem -na 

numer rachunku bankowego wskazanego na fakturze. 

4. Strony ustalają następujące ceny brutto za wywóz odpadów poszczególnych frakcji: 

 Pojemnik 1100 litrów, frakcja zmieszana, cena brutto 1 szt. pojemnika: …… w tym podatek 

VAT… % w wysokości: ……., ilość pojemników: 2 sztuki. 

 Pojemnik 1100 litrów, frakcja metale i tworzywa sztuczne, cena brutto: …… w tym podatek 

VAT… % w wysokości: ……., ilość pojemników: 1 sztuka 

 Pojemnik 1100 litrów, frakcja papier i tektura, cena brutto: …… w tym podatek VAT… % w 

wysokości: ……., ilość pojemników: 1 sztuka 

 Pojemnik 120 litrów, frakcja szkło, cena brutto: …… w tym podatek VAT… % w wysokości: 

……., ilość pojemników: 1 sztuka 

5. Ceny wskazane w § 3 mogą ulec zmianie w przypadku zmian w opłatach za składowanie i 

utylizację odpadów na wysypisku, o czym Wykonawca każdorazowo będzie powiadamiał pisemnie 

Zamawiającego.  

6. Zamawiający w przypadku braku akceptacji wysokości nowych stawek opłat ma prawo do 

odstąpienia od umowy z zachowaniem formy pisemnej w terminie 1 miesiąca od dnia zgłoszenia przez 

Wykonawcę zmiany wysokości opłat.  

 

§ 4. 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem ………………. i obowiązuje do ……………………. 

2. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem miesięcznego okresu 

wypowiedzenia, złożonego na piśmie. 

3. Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy 

Wykonawca nienależycie wywiązuje sie z zakresu prac wskazanych w §2, po pisemnym wezwaniu do  

usunięcia nieprawidłowości. 

4. Wykonawca może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku 

zalegania z płatnością przez Zamawiającego przez okres trzech miesięcy. 

 

§ 5. 

Wykonawca zobowiązuje się do: 

1. Wstawienia pojemników na odpady i odbioru odpadów z pojemników dzierżawionych, na 

warunkach określonych w  § 2 niniejszej umowy.  

a) Wykonawca gwarantuje, że będzie odbierał i utylizował odpady w sposób zgodny z wymogami 

przepisami prawa i normami technicznymi. 

2. Wykonania dodatkowych odbiorów odpadów wymienionych w par. 2 niniejszej umowy, w 

najbliższym terminie zgodnym z obowiązującym harmonogramem na podstawie telefonicznego 

zgłoszenia Zamawiającego. 

3. Wykonania usług dodatkowych świadczonych przez Wykonawcę, w tym także odbioru innych 

rodzajów odpadów w drodze odrębnego zlecenia w cenie zgodnej z obowiązującym cennikiem. 

4. Wystawienia raz w miesiącu i wysłania na adres Zamawiającego faktury VAT za wykonane usługi. 

5. Zapewnienia, że w czasie odbioru odpadów nie zostanie zanieczyszczony teren posesji. 

6. Zabrania wszystkich odpadów znajdujących się obok pojemników, w przypadku nieterminowego 

wykonania usługi z winy Wykonawcy.  

7. Naprawy lub wymiany wydzierżawionych pojemników w wypadku, gdy uszkodzenie nastąpiło w  

wyniku naturalnego zużycia. 

8. Rozpatrzenia wszelkich uwag i reklamacji zgłaszanych przez Zamawiającego w terminie 3 dni od 

zgłoszenia. 

 

§ 6. 

Zamawiający zobowiązuje się do: 

1. Udostępniania terenu posesji w celu opróżniania pojemników z częstotliwością wskazaną w  § 2.2 



niniejszej umowy. 

2. Wskazania miejsca ustawienia pojemników na odpady umożliwiającego łatwy dostęp. 

3. Zwiększenia ilości pojemników lub częstotliwości opróżniania w przypadku systematycznego 

składowania odpadów obok pojemników. 

4. Przestrzegania, by w pojemnikach nie zbierano lodu, śniegu, gorącego żużlu, szlamu oraz innych 

odpadów, niezgodnych z przeznaczeniem pojemników. 

5. Zwrotu wydzierżawionych pojemników w przypadku rozwiązania umowy. 

6. Pokrycia równowartości szkody w przypadku zaginięcia wydzierżawionych pojemników. 

7. Utrzymania pojemników i miejsca ich ustawienia we właściwym stanie sanitarnym, porządkowym i 

technicznym. 

8. Terminowego regulowania płatności na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie 14 dni 

od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

9. Pisemnego powiadomienia Wykonawcy o fakcie wstrzymania usługi, co najmniej tydzień przed 

rozpoczęciem okresu wstrzymania. 

§ 7. 

1. W przypadku każdego nieterminowego odbioru odpadów, nie dostarczenia kontenera zastępczego 

do odpadów komunalnych zmieszanych – naliczana będzie kara umowna w wysokości 2% 

miesięcznego wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki.  

2. Kara umowna za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi druga 

strona, będzie naliczana na rzecz strony odstępującej od umowy w wysokości 10% niezrealizowanej 

części wartości przedmiotu umowy.  

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.  

§ 8. 

Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego 

wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

§ 9. 

Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z 

okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te nie są 

niekorzystne dla Zamawiającego. 

 

§ 10. 

1.   W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

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

może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. W przypadku, o którym mowa  w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 

3. Jeżeli Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z 

umową, albo też w ogóle nie rozpocznie jej realizacji, Zamawiający wezwie Wykonawcę do 

zmiany sposobu jej wykonania, albo do rozpoczęcia jej wykonywania, wyznaczając Wykonawcy 

w tym celu odpowiedni termin, a po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, uprawniony 

będzie do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym. 

§ 11. 

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 12. 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 13. 

Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy będą rozstrzygane na drodze wzajemnego 

porozumienia, a w przypadku gdy nie będzie to możliwe przez Sąd powszechny właściwy  

dla siedziby Zamawiającego. 

§ 14. 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron. 

 

 WYKONAWCA:     ZAMAWIAJĄCY: 

 


