
Załącznik Nr 5 
 

WZÓR UMOWY 

 

UMOWA 

 

Zawarta w Wągrowcu w dniu …......................... pomiędzy 
Międzygminnym Składowiskiem Odpadów Komunalnych Sp. z o.o.   
z siedzibą w m. Toniszewo 31, 62-104 Pawłowo Żońskie, 
wpisanym do rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Poznaniu pod nr  
0000119898 o kapitale zakładowym 4.363.000 złotych;  
NIP  766-17-30-437,  
Regon 570881401, 
reprezentowanym przez P. Waldemara Szygendę  –  Prezesa Zarządu MSOK Sp. z o.o. 
zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym,  
a, 

................... 
z siedzibą w ............... przy ul. ..................... 
wpisanym do rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w ……………………. pod nr ….. o 
kapitale zakładowym…………, NIP ……….…, Regon ………..…,  
reprezentowanym przez: 
1) .................  
2) ................. 
zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą  
lub: 
Panią/Panem ........................................ prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą 
.......................................................  w ........................ przy ul. .......................................  
REGON ................................ NIP ..............................................,  
zwaną/zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą” 
 

§ 1 
 
Przedmiotem niniejszej umowy jest odbiór i zagospodarowanie komponentów PreRDF do 
produkcji paliwa alternatywnego (RDF) przez Wykonawcę z siedziby Zamawiającego 
Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. – Zakład Zagospodarowania 
Odpadów. Toniszewo 31. Pawłowo Żońskie gmina Wągrowiec. 
  

§ 2 
1. Wykonawca zobowiązuje się odbierać od Zamawiającego komponenty do produkcji 

paliwa alternatywnego RDF w ilości nie większej niż 1400 Mg miesięcznie. Wielkości 
zamówienia mogą ulegać zmianie w różnych miesiącach trwania umowy. 

2. Odbiór komponentów do produkcji paliwa alternatywnego RDF będzie odbywał się w 
dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 14.00. Szacunkowe ilości 
komponentów do produkcji paliwa alternatywnego RDF będą określone w zawiadomieniu 
o odbiorze przesłanym faksem lub e-mailem do Wykonawcy z co najmniej 2-dniowym 
wyprzedzeniem. 



3. Odbiór komponentów do produkcji paliwa alternatywnego RDF odbywał się będzie z 
terenu Zakładu Zagospodarowania Odpadów. Toniszewo 31. Pawłowo Żońskie gmina 
Wągrowiec w terminie ………………………. od daty złożenia zawiadomienia o odbiorze. 

4. Załadunek komponentu leży po stronie Zamawiającego.  
5. Ważenie odbieranych komponentów do produkcji paliwa alternatywnego RDF będzie się 

odbywało na wadze zlokalizowanej przy wyjeździe z terenu ZZO i będzie potwierdzane 
dokumentem dowodem ważenia (DW) i wydania zewnętrznego (WZ). Dokumenty 
ważenia będą wystawiane w 2 egz : 1 dla Zamawiającego, 1 dla wykonawcy. 

6. Przekazanie i przejmowanie odpadów następować będzie w oparciu o prowadzoną w 
należyty sposób ewidencję odpadów, zgodnie z właściwymi przepisami prawnymi, a w 
szczególności przepisami ustawy o odpadach. 

7. W chwili przekazania odpadów przez Zamawiającego dla Wykonawcy, Wykonawca 
przejmuje odpowiedzialność za przejęte odpady, za należyte postępowanie z nimi i za 
skutki z tego wynikające. 

 
§ 3 

1. Zgodnie z ofertą, Wykonawca zobowiązuje się odebrać komponenty PreRDF do produkcji 
paliwa alternatywnego RDF za koszt jednostkowy w kwocie  ……..….. zł netto za 1 Mg, do 
którego doliczany będzie podatek VAT w kwocie ………………. zł, co stanowi  …………… zł 
brutto (słownie: …………………………) brutto za 1 Mg, a Zamawiający zobowiązuje się płacić 
ww. kwotę za odebrany komponent.  

2. Koszt jednostkowy za odbiór komponentów do produkcji paliwa alternatywnego RDF 
obejmuje wszelkie koszty i składniki związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

3. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy wynosić będzie 
– zgodnie z ofertą Wykonawcy - ……………………….. zł netto, do czego doliczony zostanie 
podatek VAT w kwocie ……………………….. zł, co stanowi łącznie kwotę …………….. zł brutto, 
słownie : …………………………….. zł brutto. 

4. Za wykonywanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie umowne. 
5. Rozliczenia za odebrane komponenty do produkcji paliwa alternatywnego RDF będą się 

odbywały miesięcznie na podstawie zbiorczej Karty Przekazania Odpadów z wystawionych 
dokumentów tj. : dowodu ważenia (DW) i wydania zewnętrznego (WZ). 

6. Zapłata za odebrane komponenty do produkcji paliwa alternatywnego RDF będzie 
następowała miesięcznie na podstawie faktury VAT wg faktycznych ilości odebranych 
komponentów i ceny jednostkowej, o jakiej mowa w ust. 1. 

7. Wykonawca nie będzie uprawniony do nałożenia na Zamawiającego jakichkolwiek opłat z 
tytułu nie wykonania pełnego zamówienia. 

8. Płatnikiem będzie MSOK Sp. z o.o. 
9. Zapłata za odebrane komponenty do RDF będzie następowała w terminie ………… dni od 

daty złożenia u Zamawiającego faktury VAT. 
10. Za dzień płatności uznany będzie dzień zrealizowania przelewu przez bank 

Zamawiającego.  
 

§ 4 
1. Strony postanawiają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w razie:  

1) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego wskutek okoliczności, za 
które odpowiada Wykonawca - w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesięciu 
tysięcy złotych); 



2) zwłoki w odbiorze partii komponentu do produkcji paliwa RDF - w wysokości 2 % 
wynagrodzenia umownego (brutto) za każdy dzień zwłoki po terminie odbioru 
uzgodnionym w zamówieniu sprzedaży, od zamawianej ilości której mowa w § 2 pkt. 2.  

2. Za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia umownego Wykonawca ma prawo naliczać 
odsetki ustawowe.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego 
wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.  

 
§ 5 

Strony postanawiają, że przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w wypadkach 
określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego oraz art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, a ponadto Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:  
1) nastąpi rozwiązanie przedsiębiorstwa Wykonawcy,  
2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, który służy do wykonywania 

przedmiotu umowy, 
3) Wykonawca nie rozpoczął lub przerwał odbiór z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie 

realizuje ich przez okres 5 dni roboczych pomimo pisemnych wezwań Zamawiającego,  
4) Wykonawca nie wykonuje przedmiotu zamówienia zgodnie z umową.  
 

§ 6 
Umowa zostaje zawarta na czas określony do 31 grudnia 2018r. 
 

§ 7 
Do kontaktów w zakresie dotyczącym wykonywania przedmiotu umowy : 
- Wykonawca upoważnia P. ………………………….….., tel. …………………………….., 
- Zamawiający upoważnia P. …………………………….., tel. …………………………….. . 
 

§ 8 
1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd 

właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.  
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z 

zastrzeżeniem postanowień art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.  
 

§ 9 
1. Wykonawca oświadcza, że jest w pełni uprawniony do zawarcia Umowy na warunkach w 

niej określonych, a osoby występujące w jego imieniu przy zawarciu Umowy są należycie 
umocowane do jego reprezentacji. 

2. Wszelka korespondencja związana z realizacją mowy (w tym niezbędne powiadomienia, 
informacje, wnioski, itp.) prowadzona będzie za pośrednictwem faksu, poczty 
elektronicznej. Każda ze stron może  żądać potwierdzenia otrzymania i przyjęcia 
korespondencji. 

3. na wskazane poniżej adresy: 
Zamawiającego : 

Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. 
Toniszewo 31 



62-104 Pawłowo Żońskie 
e-mail : biuro@msok.pl  

 
Wykonawcy : 

……………………………. 
4. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
5. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie powszechnie 

obowiązujące przepisy prawne – w szczególności Kodeksu Cywilnego, Prawa zamówień 
publicznych oraz Prawa budowlanego. 

6. Integralną częścią Umowy są następujące załączniki: 
1) SIWZ wraz z załącznikami 
2) Oferta Wykonawcy  

7. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których każdy 
uważany jest za oryginalny – z tego 1 egzemplarz dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla 
Wykonawcy. 

 
 
Wykonawca                                                                                                                      Zamawiający 
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