
UMOWA URB/REG/ / /2021  wzór 

 

Zawarta w dniu  ................. 2021 roku w Gnieźnie pomiędzy: 

URBIS  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z  siedzibą w Gnieźnie przy ulicy Chrobrego 24/25, 

62-200 Gniezno, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 

0000069876, o kapitale zakładowym w wysokości 23.040.000,00 zł., NIP: 7840041944,  

REGON: 630952490, BDO: 000003889,  zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym, 

reprezentowaną przez: Dariusza Grzegorza Zamiara - Prezesa Zarządu 

 

a 

 

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

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą 

 

Umowa niniejsza zawarta została na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

prawo zamówień publicznych tj. z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019) 

 

§1 

 

1. Umowa jest następstwem wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego nr ZP-URB-...../2021 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego  o wartości poniżej 

130.000,00 zł.  

2. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór oraz zagospodarowanie, w procesie odzysku lub 

recyklingu, odpadów o kodzie 16 01 03 – Zużyte opony, z Zakładu Zagospodarowania Odpadów w 

Lulkowie, Lulkowo 12a, 62-200 Gniezno. 

3. Oferowany sposób zagospodarowania odpadu musi być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami prawa oraz procesami odzysku wyszczególnionymi w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 14 

grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797 ze zm.). 

4. Szacunkowa ilość odpadu, która zostanie przekazana Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy, tj. 

od daty podpisania umowy do dnia 31.12.2021r. wyniesie 250 Mg.  

5. Integralną częścią umowy stanowi oferta Wykonawcy. 

 

§ 2 

 

1. Zakres przedmiotu umowy obejmuje odbiór od Zamawiającego, transport, zagospodarowanie w 

procesie odzysku lub recykling odpadu o kodzie 16 01 03. 

2. Zamawiający informuje, że opony nie będą zawierać opon specjalistycznych tj. od samochodów 

dostawczych, ciężarowych, rolniczych, od maszyn budowlanych itp. 
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3. Zużyte opony będą przygotowywane przez Zamawiającego do odbioru w postaci luzu.  

4. Opony pochodzić będą głównie ze źródeł komunalnych tj. zbiórek realizowanych na terenach 

gmin/miast, z Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych lub wysortowanych z 

odpadów komunalnych. 

5. Odbiór odpadu będzie odbywał się w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 15.00 

w ilości określonej w zamówieniu sprzedaży przesłanym mailem lub telefonicznie do przedstawiciela 

Wykonawcy. Ilości odpadów do odebrania będą zgłaszane wcześniej. Zamawiający zastrzega sobie 

możliwość po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą, wskazania innych terminów i godzin odbioru.  

6. Wykonawca zobowiązuje się dokonać odbioru odpadów każdorazowo w ciągu 7 dni roboczych od 

daty zgłoszenia przez Zamawiającego. 

7. Załadunek odpadów leży po stronie Zamawiającego. Ważenie odbieranych przez Wykonawcę odpadów 

będzie odbywało się na zalegalizowanej wadze Zamawiającego, zlokalizowanej w zakładzie 

Zamawiającego i będzie potwierdzane kwitem wagowym. Dokumenty te stanowić będą wyłączną 

podstawę do określenia ilości odebranych odpadów pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.  

8. Wykonawca i Zamawiający są zobowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów oraz sprawozdawczości 

zgodnie z wymaganiami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. 

9. Wykonawca, po wykonaniu usługi, zobowiązany jest dostarczyć oświadczenie o sposobie 

zagospodarowania odpadów. 

10. W imieniu Zamawiającego upoważnionym do zgłoszeń jest Pani Alina Kujawska-Matanda, 

tel. 61 424-58-79 

 

§ 3 

 

Umowa zawarta jest na okres od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2021 roku. 

 

§ 4 

 

1. Strony ustalają maksymalną wartość przedmiotu umowy w wysokości: 

netto:   

Z tytułu zmniejszenia zakresu ilościowego, nie będą przysługiwać Wykonawcy żadne roszczenia 

wobec Zamawiającego.  

2. Podstawą  rozliczenia będzie stanowić  ilość odebranych odpadów pomnożona przez cenę 

oferowaną tj. netto: .............................plus obowiązujący podatek VAT za 1 Mg  

3. Rozliczenia finansowe będą realizowane na podstawie Kart Przekazania Odpadów podpisanych 

przez upoważnione osoby ze strony Zamawiającego i Wykonawcy. 

4. Zapłata za zrealizowany przedmiot umowy nastąpi na konto nr ……………………………………………. 

wskazane przez Wykonawcę na fakturze VAT w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury. 

5. Wykonawca  zobowiązany  jest doręczyć  Zamawiającemu fakturę VAT w terminie 3 dni od daty 

jej wystawienia za pośrednictwem operatora pocztowego, dostawcy usług kurierskich , osobiście 



lub poprzez Platformę Elektronicznego Fakturowania w postaci ustrukturyzowanej faktury 

elektronicznej. 

6. Zamawiający oświadcza, iż posiada konto na Platformie Elektronicznego Fakturowania o nr 

PEPPOL 7840041944. 

7. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt. 6 

Ustawy  z dnia 08 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 

handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 935). 

8. Wykonawca oświadcza, że posiada/nie posiada* status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu  

art. 4 pkt. 6 Ustawy  z dnia 08 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom  

w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 935). 

9. Wykonawca oświadcza,  że jest czynnym podatnikiem podatku VAT a konto bankowe wskazane 

na fakturze jest kontem firmowym, do którego prowadzony jest rachunek bankowy VAT. 
 

§ 5 

 

Strony ustalają zapłatę kar umownych w następujących przypadkach 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku niewywiązania się z obowiązku 

odbioru odpadów w terminie określonym przez Zamawiającego, w wysokości   50,00 zł brutto ( 

pięćdziesiąt złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od jednej ze stron, zapłaci ona drugiej 

stronie karę umowną w wysokości 15 % kwoty brutto, o której mowa w § 4 ust.1 niniejszej 

Umowy 

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, które może dochodzić Zamawiający nie może 

przekroczyć  20 % wartości netto umowy. 

4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy strony ustalają możliwość 

dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 

 

§ 6 

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy bez jakichkolwiek roszczeń 

Wykonawcy: 

a. Wykonawca wykonuje usługę niezgodnie z umową, pomimo pisemnego wezwania 

Zamawiającego do usunięcia niezgodności, tzn. w wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminie nie zaprzestał wykonywania wskazanej czynności lub nie rozpoczął wykonywania 

czynności zgodnie z umową – w terminie 14 dni od upływu terminu wskazanego w wezwaniu 

Zamawiającego. 



b. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie Zamawiającego , czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy -w 

terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 

2. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego   

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
 

§ 7 

 

1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu Cywilnego tj. z dnia 16 września 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740), ustawy o odpadach  

tj. z dnia 16 kwietnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 797).  

2. Ewentualne spory powstałe w trakcie realizacji niniejszej Umowy podlegają rozpoznaniu przez Sąd 

Powszechny właściwy  dla siedziby Zamawiającego. 

3. Wszelkie zmiany przedmiotowej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 8 

 

Umowę   sporządzono   w   trzech  jednobrzmiących   egzemplarzach,   dwa   egzemplarze   dla 

Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.  

 

 

 

 

Załączniki : 

1.Oferta Wykonawcy  

2. Klauzula informacyjna RODO. 

 

 

 

Zamawiający:         Wykonawca: 
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