
06.2020 

Umowa wzór 

o świadczenie usług odbioru odpadów zbieranych selektywnie 

 

W dniu [ ………………...……] r. w Warszawie pomiędzy: 

 

Miastem Stołecznym Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00 – 950 Warszawa, NIP 525-22-48-481, reprezentowanym 

przez [dane osobowe dyrektora placówki, tj. imię i nazwisko] - Dyrektora [pełna nazwa placówki z adresem] na 

podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy z dnia […] nr […], zwanym dalej „Zamawiającym”,  

 

a 

 

[oznaczenie Wykonawcy], BDO [……………], zwanym dalej „Wykonawcą”, 

 

zwane dalej łącznie „Stronami” lub osobno „Stroną”, 

 

na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, została zawarta 

Umowa, zwana dalej: „Umową”, o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę usługi odbioru odpadów komunalnych od 

Zamawiającego z terenu nieruchomości – miejsca gromadzenia odpadów (dalej: „MGO”):  

[………………………………………………………………………………………………………….] 

[adres, ozn. geod., wskazanie miejsca gromadzenia odpadów – MGO] 

2. Wykonawca będzie dokonywał odbioru odpadów, o których mowa w § 4 Umowy tylko z pojemników 

zlokalizowanych w MGO. 

3. Strony ustalają, że odbiór odpadów będzie następował zgodnie z harmonogramem stanowiącym 

załącznik do Umowy. Wykonawca oświadcza, że poza terminami wynikającymi z harmonogramu 

będzie odbierał odpady komunalne za dodatkową opłatą wg cennika, o którym mowa § 4 ust. 1 Umowy, 

po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym i uzgodnieniu dodatkowego terminu odbioru odpadów 

komunalnych.  

 

§ 2 

1. W celu wykonania Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 Umowy, Zamawiający zobowiązuje się 

do zapewnienia pojazdom Wykonawcy dojazdu do miejsca wystawiania pojemników na odpady. 

2. W określonym terminie odbioru odpadów komunalnych Zamawiający wystawia pojemnik przed posesję 

do godz. […………………..]. Do obowiązków Wykonawcy nie należy wystawianie ani odstawianie 

pojemników z terenu posesji, pomieszczeń czy budynków. 

3. Osobą do kontaktu ze strony Wykonawcy jest upoważniony pracownik: 

[…] tel.: […], e-mail: […]. 

4. Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest: […] tel.: […], e-mail: […].  

 

§ 3 

1. Wykonawca oświadcza, że: 

1) posiada wpis do Rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dalej: „u.c.p.g.”), w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta st. Warszawa, na 

której jest realizowana Umowa – nr wpisu  [………………..]; 

2) spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 7 października 2016 r. w 

sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów; 



   

3) zapewnia wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego 

prawa w zakresie ochrony środowiska, w szczególności wymaganiami wskazanymi w ustawie z 

dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony 

środowiska. 

2. Zamawiający oświadcza, że zbiera odpady zgodnie z zasadami określonymi w u.c.p.g.  

oraz przepisami prawa miejscowego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się posiadać stosowne wpisy i pozwolenia przez cały okres trwania Umowy. 

 

§ 4 

1. Strony ustalają, że za prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy określonego w § 1 Wykonawca 

otrzyma wynagrodzenie  miesięczne w wysokości (netto): [……………..] zł (słownie: 

……………………..) + podatek VAT, tj. […………….] zł = brutto […………………..] zł  

(słownie: …………………………..). Całkowita wartość Umowy wynosi netto): [……………..] zł 

(słownie: ……………………..)  + podatek VAT , tj. […………….] zł = brutto […………………..] zł 

(słownie: …………………………..). 

2. Za czynności określone w § 1 Umowy, Zamawiający prowadzący w sposób prawidłowy segregację 

odpadów (odpady zbierane selektywnie), zobowiązuje się płacić Wykonawcy wynagrodzenie w 

wysokości wynikającej z poniższego cennika: 

 

rodzaj pojemnika 

koszt (netto) odbioru odpadu wg rodzaju 

zmieszane 
ulegające 

biodegradacji 
szkło papier plastik 

      

      

      

      

      

 

3. Zawierając niniejszą Umowę Zamawiający jednocześnie deklaruje, że ilość odbieranych od niego 

pojemników będzie następująca: 

rodzaj 

pojemnika 

ilość zadeklarowanych pojemników wg rodzaj odpadu  

zmieszane   
ulegające 

biodegradacji 
szkło  papier plastik 

      

      

      

      

      

 

4. Zmiana ilości wskazanych w ust. 3 następuje poprzez złożenie przez Zamawiającego deklaracji 

Wykonawcy i jest wiążąca od następnego miesiąca po miesiącu złożenia deklaracji. 

5. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę, że ilość wystawionych przez Zamawiającego 

pojemników jest większa od deklarowanej, Wykonawca obciąży Zamawiającego kosztem odbioru 

odpadów w wysokości wynikającej z ilości faktycznie wystawionych pojemników. 

6. Za dzień zapłaty za przedmiot zamówienia Strony ustalają dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego.  

7. Należność za przedmiot zamówienia zostanie uiszczona w terminie 21 dni od dnia doręczenia 

prawidłowo wystawionej faktury na adres Płatnika/Odbiorcy wskazany poniżej. 

8. Faktura zostanie wystawiona w następujący sposób: 

Nabywca: Miasto st. Warszawa, Plac Bankowy 3/5; 00 – 950 Warszawa, NIP 525-22- 48-481;  



   

Płatnik/Odbiorca: [nazwa i adres placówki]. 

9. Wykonawca oświadcza, że wskazany w Umowie rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym 

służącym wyłącznie do celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. 

10. M. st. Warszawa oświadcza, że dokona płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 

11. Wykonawca nie może dokonać cesji żadnych praw i roszczeń wynikających z niniejszej Umowy na 

rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

§ 5 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia [………….. ] do dnia [ …………………………].  

2. Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania Umowy z zachowaniem 30-dniowego terminu 

wypowiedzenia. 

3. Wykonawca może rozwiązać Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w razie braku zapłaty 

przez Zamawiającego zaległego wynagrodzenia w terminie wskazanym w wezwaniu do zapłaty.   

 

§ 6 

1. Wykonawca uiści na rzecz Zamawiającego kary umowne w następujących wysokościach i na następujących 

zasadach: 

a) za brak odbioru odpadów zgodnie z harmonogramem w wysokości 0,2 %  całkowitej wartości Umowy 

określonej w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki; 

b) za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% całkowitej 

wartości Umowy określonej w § 4 ust. 1. 

2. Zamawiający   jest   uprawniony   do   potrącenia   kary   umownej   z   wynagrodzenia przysługującego 

Wykonawcy.  

3. Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary 

umownej, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.  

 

§ 7 

1. Zamawiający ma prawo odstąpienia od Umowy w następujących przypadkach: 

a) jeżeli Wykonawca jest w zwłoce z odbiorem odpadów w stosunku do uzgodnionego harmonogramu co 

najmniej 3 dni; 

b) gdy Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie zmieni sposobu wykonywania usług 

będących przedmiotem Umowy, jeżeli są one wadliwe lub sprzeczne z Umową; 

c) w przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy; 

d) nie wywiązywania się Wykonawcy z innych terminów i warunków wynikających z przepisów prawa; 

e) prowadzenia usług w sposób wadliwy lub niezgodny z ustaleniami zawartymi w Umowie; 

f) Wykonawca utracił uprawnienia do wykonywania działalności objętej Umową lub też nie posiada wpisu do 

właściwego rejestru lub zezwolenia upoważniającego go do wykonywania działalności związanej z 

wykonaniem niniejszej Umowy. 

2. Wykonawca ma prawo odstąpienia od Umowy jeżeli Zamawiający spóźnia się z zapłatą wynagrodzenia dłużej niż 

21 dni. 

3. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy każda ze Stron może wykonać w terminie do 45 dni od dnia zaistnienia 

przyczyny uzasadniającej odstąpienie od Umowy. 

 

§ 8 

Wykonawca oświadcza, że znany mu jest fakt, iż treść niniejszej Umowy, a w szczególności przedmiot Umowy 

i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 

2001 r. o dostępie do informacji publicznej, która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy. 

 

 

 



   

§ 9 

1. Wykonanie niniejszej Umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 r., dalej: „RODO”). 

2. Zamawiający oświadcza, iż realizuje obowiązki Administratora danych osobowych, określone w przepisach 

RODO, w zakresie danych osobowych Wykonawcy, w sytuacji, w której jest on osobą fizyczną (w tym 

osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą), a także danych osobowych osób, które Wykonawca 

wskazał ze swojej strony do realizacji niniejszej Umowy. 

 

§ 10 

1. W sprawach nieuregulowanych w Umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 

2. M. st. Warszawa oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z 

dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.  

3. Wszelkie zmiany, uzupełnienia postanowienia Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem 

nieważności. Zmiana harmonogramu, o którym mowa w § 1 ust. 3 Umowy nie wymaga formy aneksu. 

4. Wszystkie spory wynikające z realizacji Umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo 

ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, tj. dwa egzemplarze dla Zamawiającego, 

jeden zaś egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

 

 

 

     ..............................................................     ........................................................... 

    

                 ZAMAWIAJĄCY                                             WYKONAWCA 


