
  

1 
 

 

 

 

 

WZÓR UMOWY nr ../../2021 

 

zawarta w dniu …………. r. w Podzamczu pomiędzy: 

 

Województwem Świętokrzyskim - Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym, 

Podzamcze 45, 26-060 Chęciny,  

reprezentowanym przez Dyrektora Marcina Zawieruchę na podstawie pełnomocnictwa 

udzielonego przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego uchwałą Nr 1136/19 z dnia  

2 października 2019 roku, 

- zwanym dalej Zamawiającym, 

a 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

- zwaną dalej Wykonawcą. 

 

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości 

netto nieprzekraczającej kwoty 130.000 euro w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019  

roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1129 z późn. zm.), została zawarta 

umowa o następującej treści: 

 

§ 1. 

Przedmiotem umowy jest usługa polegająca na odbiorze odpadów z siedziby Zamawiającego 

w Podzamczu koło Chęcin wraz z ich transportem i utylizacją zgodnie ze specyfikacją 

zamieszczoną w zaproszeniu do składania ofert z dnia 16.12.2021 r. stanowiącym załącznik 

do niniejszej umowy. 

 

§ 2. 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie, kwalifikacje i uprawnienia wymagane 

do prawidłowego wykonywania umowy.  

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji umowy i oświadcza, że 

nie zachodzą okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające prawidłowe jej wykonanie. 
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3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz zachowaniem należytej 

staranności. 

4. Wykonawca oświadcza iż posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa decyzje i 

pozwolenia, w tym dokument potwierdzający nr rejestrowy w BDO. 

 

§ 3. 

1. Strony ustalają opłatę stałą abonamentowa obejmującą jeden odbiór w miesiącu z jednego 

punktu na kwotę … zł netto miesięcznie plus należny podatek VAT, łącznie … zł brutto. 

2. Strony ustalają cenę 1 kilograma odebranych przez Wykonawcę odpadów na kwotę … zł 

netto plus należny podatek VAT, łącznie … zł brutto. 

3. Strony ustalają cenę każdego dodatkowego odbioru, tj. każdego odbioru ponad 1 odbiór 

w miesiącu na kwotę … zł netto plus należny podatek VAT, łącznie … zł brutto. 

 

§ 4. 

1. Wykonawca zapewnia transport niezbędny do dokonania odbioru odpadów. 

2. Odpady będą odbierane przez Wykonawcę według ustalonego harmonogramu, w dni 

robocze w godzinach 800 – 1400, dwa razy w tygodniu lub dodatkowo po uprzednim 

zgłoszeniu telefonicznym w przypadku odbioru odpadów o kodzie 18 01 02*, bądź w 

przypadku przekroczenia ilości odpadów możliwej do przechowywania przez 

Zamawiającego, 

3. Odpady przeznaczone do odbioru będą umieszczone w workach foliowych i pojemnikach 

jednorazowych, oznakowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4. Zamawiający zobowiązuje się do zorganizowania miejsca czasowego magazynowania 

odpadów medycznych przeznaczonych do odbioru przez Wykonawcę, oraz do 

przekazywania Wykonawcy odpadów medycznych znajdujących się w szczelnie 

zamkniętych pojemnikach i nieuszkodzonych workach foliowych. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do terminowego odbioru odpadów  

 

§ 5. 

1. Strony postanawiają, że Wykonawca podczas każdego odbioru odpadów będzie 

dysponował zalegalizowaną wagą, której legalizacja będzie ważna przez cały okres 

trwania umowy. 

2. Waga o której mowa w ust. 1 powinna spełniać następujące wymagania techniczne: 

1) posiadany zakres ważenia powinien wynosić od co najmniej 0,5 kg do 20 kg, 

2) dokładność ważenia powinna oscylować do 0,1 kg. 
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§ 6. 

1. Wykonawca będzie wystawiał fakturę do … dnia miesiąca rozliczeniowego za miesiąc 

poprzedni. 

2. Należność za wykonane usługi Zamawiający będzie opłacał przelewem na rachunek 

bankowy wskazany przez Wykonawcę w ciągu … dni od daty otrzymania poprawnie 

wystawionej faktury. 

3. Faktury powinny być wystawiane przez Wykonawcę w następujący sposób: 

1) Dane nabywcy: Województwo Świętokrzyskie, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 

Kielce, NIP 959-15-06-120 

2) Dane odbiorcy i płatnika: Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne, 

Podzamcze 45, 26-060 Chęciny 

4. Zamawiający dopuszcza przesyłanie faktur VAT w formie .pdf na podany przez 

Zamawiającego adres e-mail sekretariat@rcnt.pl  
 

§ 7. 

1. W razie niedotrzymania przez Wykonawcę terminu odbioru odpadów, Zamawiający 

może nałożyć na Wykonawcę karę umowną za każdy dzień zwłoki w wysokości 2 % 

całkowitej szacunkowej wartości brutto rocznego wykonania umowy określonej w 

ofercie Wykonawcy z dnia. … 

2. W razie nieodebrania odpadów przez Wykonawcę w ciągu 3 dni roboczych od 

zgłoszenia, Zamawiający ma prawo zlecić usługę innemu wykonawcy, a kosztami 

obciążyć Wykonawcę, niezależnie od nałożenia kary umownej, o której mowa w ust. 1. 

3. W razie trzykrotnego niedotrzymania przez Wykonawcę terminu odbioru odpadów, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy z winy 

Wykonawcy. 

4. W razie niedotrzymania przez Zamawiającego terminu płatności Wykonawca może 

naliczyć Zamawiającemu ustawowe odsetki za opóźnienie. 

5. W razie postępowania przez Wykonawcę z odpadami w sposób niezgodny z 

obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z zasadą bliskości, o której mowa 

w zaproszeniu do składania ofert z dnia 16 grudnia 2021 r. od momentu ich odbioru od 

Zamawiającego do momentu ich utylizacji, Zamawiający ma prawo do nałożenia na 

Wykonawcę kary umownej w wysokości 10% całkowitej szacunkowej wartości brutto 

rocznego wykonania umowy lub natychmiastowego rozwiązania umowy z winy 

Wykonawcy. 

6. W przypadku zaistnienia okoliczności, stanowiącej podstawę do naliczania kar 

umownych z więcej niż jednego tytułu, kara umowna zostanie naliczona z tego tytułu, dla 

którego kara umowna została przewidziana w wyższej wysokości. 
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7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach przewidzianych 

przepisami kodeksu cywilnego.  

 

§ 8. 

1. Każdorazowy odbiór odpadów medycznych od Zamawiającego odbywać się będzie 

według ustalonego przez Strony harmonogramu. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania odbioru odpadów o kodzie 18 01 02* 

w terminie 3 dni roboczych od dokonania zgłoszenia telefonicznego przez 

Zamawiającego 

§ 9. 

Osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy oraz osobami kontaktowymi w zakresie 

realizacji umowy będą: 

Po stronie Zamawiającego: ……………………… tel. …………………, e-mail: 

………………………….. 

Po stronie Wykonawcy: ………………………, tel. …………………, e-mail: 

…………………………... 

 

 

§ 10. 

W przypadku niespłaconych zobowiązań Zamawiającego wobec Wykonawcy zakazuje się 

ich cesji bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

§ 11. 

1. W razie powstania sporu związanego z realizacją umowy Wykonawca i Zamawiający 

zobowiązują się do podejmowania wszelkich prób polubownego rozstrzygnięcia sporu.  

2. Po wyczerpaniu się możliwości polubownych rozstrzygnięć wszelkie spory powstałe 

w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozpoznawane przez Sąd właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  

§ 12. 

1. Strony postanawiają, że wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. Wprowadzenie zmian w umowie, koniecznych ze względu na zmianę przepisów prawa 

jest dopuszczalne pod warunkiem, że cena netto oferowanych usług nie ulegnie zwiększeniu. 

 

§ 13. 

Niniejsza umowa została zawarta na czas oznaczony do 31.12.2022 roku. 
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§ 14. 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron. 

 

 

 

 

 

…………………………………..   ………………………………….. 

            Zamawiający          Wykonawca 

 


