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sygnatura: ZP-074/2017                                                         Załącznik nr 5 do SIWZ       

 

 

U  M  O  W  A   nr …  (wzór) 

 

 

W dniu …………………..……... w Toruniu pomiędzy Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Gagarina 11, 
87-100 Toruń, NIP:  879-017-72-91, REGON: 000001324,    
reprezentowanym  przez : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..……., 

zwanym dalej w treści Zamawiającym, 

a    ………………………….…………………………………………………………………………………………………………..…,  

reprezentowanym przez : 

…………………………………………………………………………………….……………………………………………………….., 

zwanym dalej w treści Wykonawcą, w rezultacie wyboru oferty Wykonawcy i udzielenia zamówienia publicznego 
w myśl przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. - Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), 
zwanej dalej Ustawą, w trybie przetargu nieograniczonego, zawarta została umowa o następującej  treści: 
 
 
 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług wywozu 

odpadów komunalnych, zgodnie z zamówieniem publicznym udzielonym w trybie przetargu 
nieograniczonego - postępowanie o sygnaturze ZP-074/2017. 

2. Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z załącznikiem nr 4 do specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia (Opis przedmiotu zamówienia), który stanowi integralną cześć umowy. 

3. Umowa zawarta jest na czas określony i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 roku.  
 

§ 2 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY 

 

1. Wykonawca odpowiada za szkody poniesione przez Zamawiającego, wyrządzone z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy. 

2. W okresie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy, a suma gwarancyjna będzie wynosić co 
najmniej 100 000,00 zł. 
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3. Wykonawca ma obowiązek po każdorazowym odnowieniu polisy przedłożyć Zamawiającemu jej kserokopię, 
potwierdzoną za zgodność z oryginałem, w terminie 7 dni kalendarzowych od daty wystawienia polisy. 

4. W przypadku nie odnowienia polisy przez Wykonawcę, w trakcie realizacji umowy, Zamawiający może 
według swego wyboru odstąpić od umowy albo ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt w zakresie 
określonym w ust. 2. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiający potrąci z wynagrodzenia 
Wykonawcy, na podstawie noty księgowej. 
 

§ 3 
WARTOŚĆ UMOWY 

 
1. Łączne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi nie więcej niż: ................. (słownie: 

.................) złotych netto.  

2. Za świadczenie usług stanowiących przedmiot umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie miesięczne 
płatne z dołu. Wynagrodzenie miesięczne z tytułu wykonania przedmiotu umowy w danym miesiącu 
kalendarzowym wyliczone będzie jako iloczyn liczby wywozów odpadów i/lub ilości wywiezionego gruzu oraz 
odpowiednich jednostkowych cen netto, które zgodnie z ofertą Wykonawcy, wynoszą: 

 1) Jednostkowa cena netto jednego wywozu odpadów z pojemnika typu: PLN 

a) MGB-120                                                                                                       ......... 

b) MGB-240   ......... 

c) MGB-360 ......... 

d) PA-1100  ......... 

e) do selektywnej zbiórki odpadów papieru i tektury ......... 

f) do selektywnej zbiórki odpadów metali i tworzyw sztucznych ......... 

g) do selektywnej zbiórki szkła ......... 

h) do selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji i  

odpadów zielonych  

i) kontener o poj. 1,3 m3 

j) kontener o poj. 2,3 m3  

......... 

………. 

………. 

k) kontener o poj. 3,5 m3  

l) kontener o poj. 6,5 m3 

m) kontener o poj. 7,5 m3     

......... 

………. 

………. 

n) kontener o poj. 9,5 m3  

o) kontener o poj. 15 m3  

......... 

2) Jednostkowa cena netto wywozu 1 m3:  

a) gruzu ......... 

b) odpadów budowlanych ......... 

3. Ceny jednostkowe netto w okresie obowiązywania umowy nie podlegają zmianie. 

4. Do kwot podanych w ust. 1 i ust. 2 Wykonawca naliczy należny podatek od towarów i usług według stawek 
obowiązujących na dzień wystawienia faktury. 

5. Zamawiający oświadcza, a Wykonawca nie wnosi żadnych zastrzeżeń, że w konsekwencji okoliczności, o 
których mowa w części 1 pkt 4 załącznika nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (Opis 
przedmiotu zamówienia) wynagrodzenie określone w ust. 1 może być odpowiednio niższe. 
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6. Wynagrodzenie określone w ust. 1 i ust. 2 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, 
wraz z kosztami własnymi Wykonawcy, takimi jak w szczególności: koszty użytkowania, naprawy i wymiany 
uszkodzonych pojemników, kradzież pojemników.  

 
§ 4 

WARUNKI PŁATNOŚCI 
 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić należność przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na 
fakturze w terminie 30 dni, licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej przez 
Wykonawcę faktury. 

2. Wykonawca będzie wystawiał faktury miesięcznie, z dołu. 

3. Za dzień dokonania zapłaty strony uznają dzień, w którym zostanie obciążony rachunek bankowy 
Zamawiającego. 

4. W przypadku nieterminowej zapłaty należności Wykonawca może żądać od Zamawiającego ustawowych 
odsetek za opóźnienie. 

 
§ 5 

KARY UMOWNE 
 
1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 

wysokości: 

1) 15 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy - w przypadku odstąpienia od umowy 
przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego, odstąpienia od umowy przez 
Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub wypowiedzenia umowy przez 
Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;  

2) 0,02 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia - w stosunku 
do terminów, o których mowa w Opisie przedmiotu zamówienia, 

3) 0,03 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, z tytułu nienależytego wykonania 
umowy – osobno za przypadek, 

4) za niedopełnienie obowiązku zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wskazanych przez 
Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy – w wysokości 
2 000 zł za każdy przypadek. 

2. Naliczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku niezwłocznego należytego wykonania 
czynności (bez dodatkowej zapłaty), której Wykonawca nie wykonał lub wykonał nienależycie. 

3. W przypadku zaprzestania przez Wykonawcę świadczenia usług stanowiących przedmiot umowy przez okres 
co najmniej 3 kolejnych dni, co spowoduje nadmierne przepełnienie pojemników oraz konieczność ich 
natychmiastowego opróżnienia, Zamawiający zleci wykonanie usługi zastępczej, której kosztami obciąży 
Wykonawcę. 

4. W przypadku co najmniej dwukrotnego zaprzestania przez Wykonawcę świadczenia usług stanowiących 
przedmiot umowy przez okres co najmniej 3 kolejnych dni, a w sytuacji wystąpienia co najmniej 3 
przypadków nienależytego wykonania usług stanowiących przedmiot umowy, Zamawiającemu będzie 
przysługiwało prawo wypowiedzenia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, z zachowaniem 7-
dniowego okresu wypowiedzenia. 

5. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Gmina Miasta Toruń, w drodze uchwały 
stanowiącej akt prawa miejscowego, postanowi o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne lub od właścicieli 
nieruchomości o funkcji administracyjno-mieszkalnej, na których powstają odpady komunalne w terminie nie 
krótszym niż 7 dni od dnia wprowadzenia przez Gminę Miasta Toruń powyższego obowiązku. Z tego tytułu 
Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne roszczenie prawne ani finansowe. 
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6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy, o ile nastąpią takie 
okoliczności, kar nałożonych na Zamawiającego przez Straż Miejską, SANEPID, Miejski Zarząd Dróg lub inne 
upoważnione urzędy i jednostki za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia przez Wykonawcę. 

7. Strony ustalają, że kary umowne, o których mowa w ust. 1, koszty, o których mowa w ust. 3, a także kary, o 
których mowa w ust. 6 mogą być potrącone przez Zamawiającego z dowolnej należności Wykonawcy, na 
podstawie odrębnej noty księgowej. W przypadku niewystawienia faktury, zapłata kar umownych i innych kar 
nastąpi w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę noty obciążeniowej. 

8. Zastrzeżona kara umowna nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

9. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie za wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy. 
 

§ 6 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. W dniu podpisania umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykaz osób, które będą uczestniczyć w 

wykonaniu przedmiotu umowy. O wszelkich zmianach osób uczestniczących w wykonaniu przedmiotu 
umowy Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego faksem lub za pomocą poczty elektronicznej. 

2. Strony umowy wyznaczą osoby do bezpośrednich kontaktów z drugą stroną; o wyborze takich osób strony 
umowy poinformują się wzajemnie w formie pisemnej, podając imiona, nazwiska,  numery telefonów oraz 
adresy poczty elektronicznej. 

3. Zamawiający będzie przekazywał reklamacje telefonicznie i potwierdzał je faksem lub drogą elektroniczną, 
natomiast Wykonawca będzie potwierdzał fakt otrzymania reklamacji również faksem lub drogą 
elektroniczną. 

4. W przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia sprawy sporne będą rozstrzygane na drodze sądowej 
przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będzie miało zastosowanie prawo polskie, a w szczególności 
przepisy kodeksu cywilnego oraz Ustawy. 

6. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia do niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności i odbywają się wyłącznie na warunkach wskazanych w Ustawie. 

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

                Zamawiający            Wykonawca                                                                           

 

 

 


