Umowa na wywóz odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych
Nr CAMK/DAG/………/2020
zawarta w Warszawie dnia ………………………….2020 r. pomiędzy:
Centrum Astronomicznym im. M. Kopernika PAN, z siedzibą w (00-716) Warszawie,
ul. Bartycka 18, wpisanym do Rejestru Instytutów Naukowych PAN pod nr RIN-III-20/98,
NIP 525-000-89-56, zwanym dalej „Zamawiającym” w którego imieniu działa:
…………………………………………
a
……………………………………………………..
zwaną dalej „Wykonawcą”,
wyłonionym w wyniku udzielenia zamówienia publicznego, niewymagającego stosowania
ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843),
o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest usługa odbioru odpadów komunalnych z Centrum
Astronomicznego im. M. Kopernika PAN w (00-716) Warszawie przy ul. Bartyckiej 18,
zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. Odbiór odpadów komunalnych odbywa się z podziałem na następujące frakcje:
1) zmieszane,
2) papier
3) metale i tworzywa sztuczne,
4) szkło,
5) bio,
6) bio-gastronomia,
7) zielone,
8) wielkogabarytowe.
§2
1. Wielkość pojemników, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6 oraz częstotliwość
ich opróżniania zawiera „Harmonogram wywozu odpadów komunalnych”, stanowiący
Załącznik nr 3 do niniejszej umowy.
2. Opróżnianie pojemników, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 7 i 8, odbywać się będzie na
każdorazowe zlecenie Zamawiającego, przesłane drogą mailową na adres
…………………………...
3. Niewykonanie usługi w terminie określonym w harmonogramie upoważnia Zamawiającego do naliczenia kar umownych w wysokości 100 zł. za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu usługi.
§3
1. Koszt jednorazowego opróżnienia pojemnika na:
1) odpady zmieszane o pojemności:……. l. Strony ustalają na kwotę netto ……………
zł. (słownie: ……………….),
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2) papier o pojemności:……. l. Strony ustalają na kwotę netto …………… zł. (słownie:
……………….),
3) metale i tworzywa sztuczne o pojemności:……. l. Strony ustalają na kwotę netto
…………… zł. (słownie: ……………….),
4) szkło o pojemności:……. l. Strony ustalają na kwotę netto …………… zł. (słownie:
……………….),
5) bio o pojemności:……. l. Strony ustalają na kwotę netto …………… zł. (słownie:
……………….),
6) bio-gastronomia o pojemności:……. l. Strony ustalają na kwotę netto…………… zł.
(słownie: ……………….),
7) zielone o pojemności:……. l. Strony ustalają na kwotę netto …………… zł. (słownie:
……………….),
8) wielkogabarytowe o pojemności:…….l. Strony ustalają na kwotę netto ……………
zł. (słownie: ……………….),
2. Do kwot wymienionych w ust. 1 doliczony zostanie podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury, który w dacie zawarcia umowy wynosi …%.
§4
1. Wykonawca zobowiązuje się nie zmieniać ceny usługi przez okres 12 – miesięcy, od dnia
zawarcia umowy.
2. Każdorazowa zmiana wysokości opłat wymaga uzgodnienia na piśmie w formie aneksu.
§5
1. Maksymalną wartość zamówienia ustala się na kwotę zł netto ....................,00 (słownie:
..............), powiększoną o podatek VAT, naliczony według stawki obowiązującej w dniu
wystawienia faktury, który w dacie zawarcia umowy wynosi ............ zł., łącznie brutto
............. zł. (słownie: .........................................).
2. Cenę usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy, dotyczącej wywozu odpadów
komunalnych wymienionych w § 1 ust.2 pkt. 1-6 ustala się na ................... zł netto
miesięcznie, (słownie: .....................), powiększoną o podatek VAT naliczony według
stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury, który w dacie zawarcia umowy wynosi
.................. zł., łącznie brutto ................ zł. (słownie: ...................................................).
3. Cena określona w ust. 2 powiększana będzie o należności za wywóz odpadów
komunalnych wymienionych w § 1 ust.2 pkt. 7, 8 w zależności od ilości odebranych
pojemników i wg stawki określonej w § 3 ust.1 pkt. 7, 8 i powiększona zostanie o
podatek VAT naliczony według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury.
4. Usługi wskazane w ust. 3 realizowane będą na podstawie odrębnego zlecenia
Zamawiającego, przesłanego na adres email: …………….
5. Faktura wystawiona przez Wykonawcę, płatna będzie w terminie 14 dni od daty jej
doręczenia do siedziby Zamawiającego, przelewem na konto Wykonawcy wskazane na
fakturze.
6. Za dzień zapłaty, uważa się datę dokonania dyspozycji przelewu z konta Zamawiającego
na konto Wykonawcy: ………………………………………………..
7. Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał płatności za wykonaną dostawę z
zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.
8. Wykonawca oświadcza że wskazany w ust. 6 powyżej rachunek bankowy jest rachunkiem
rozliczeniowym, służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej
działalności gospodarczej.
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9. W przypadku doręczenia nieprawidłowo wystawionej faktury VAT, za datę skutecznego
doręczenia faktury Strony będą uznawać datę wpływu do siedziby Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury.
10. Wykonawca może złożyć fakturę w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy
elektronicznego fakturowania - adres PEF / numer PEPPOL: NIP 5250008956.
§6
Wykonawca zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wywiązania się z
postanowień niniejszej umowy ze względu na przeszkody od niego niezależne (siła wyższa), a
w szczególności : powodzi, pożaru, blokady dróg dojazdowych, strajku.
§7
Niniejsza umowa nie dotyczy odpadów szczególnie uciążliwych dla środowiska; takich jak
zużyte źródła światła, przepracowane oleje, i inne odpady niebezpieczne, oraz odpadów sprasowanych.
§8
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas oznaczony od dnia 01.08.2020 r. do dnia
31.07.2022 r.
2. Zamawiający może rozwiązać umowę w każdym czasie ,z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
3. W przypadku niewykonania usługi w terminie określonym w § 2 ust.1, po upływie 5 dni
od umownego terminu wykonania usługi, w terminie 21 dni od ich upływu Zamawiający
ma prawo odstąpienia od umowy.
4. Wykonawca może rozwiązać umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku opóźnienia w terminie zapłaty wynagrodzenia za dwa pełne okresy rozliczeniowe.
5. W przypadku niedotrzymania terminu płatności, Wykonawcy przysługuje prawo zawieszenia wykonywania usług do momentu uregulowania należności przez Zamawiającego.
§9
1. Strony niniejszym ustalają, że Wykonawca nie może dokonać cesji żadnych praw lub
przeniesienia obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na rzecz osoby trzeciej, bez
uprzedniej zgody Zamawiającego.
2. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności identyfikujące go dane, 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 (Dz. U. z 2019 r., poz. 1429), która podlega udostępnianiu w trybie tej ustawy.
3. Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego swoich danych osobowych, zawartych w umowie, do celów realizacji niniejszej umowy, a w szczególności
do wprowadzenia tych danych do Rejestru Umów, prowadzonego przez Zamawiającego.
4. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Centrum Astronomiczne im. M.
Kopernika PAN.
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5. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją niniejszej umowy. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji
umowy.
6. Szczegóły odnośnie podstaw i zasad przetwarzania danych osobowych zawiera Załącznik
nr 3 do niniejszej umowy.
§ 10
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy oraz jej załączników wymagają zgody Stron oraz
zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Strony będą dążyć do polubownego rozstrzygnięcia ewentualnych sporów mogących
wyniknąć w związku z wykonywaniem postanowień niniejszej umowy. W przypadku
niemożności osiągnięcia porozumienia spór rozstrzygać będzie Sąd miejscowo właściwy
dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy
prawa polskiego, w tym postanowienia Kodeksu cywilnego oraz innych przepisów prawa
powszechnie obowiązującego.
4. Strony oświadczają, iż są należycie umocowane do zawarcia i wykonania niniejszej
umowy i nie jest wymagana odrębna zgoda lub czynność innej osoby lub organu.
5. Żadna ze Stron nie ma uprawnień, ani też nie ma zobowiązań, innych niż te, które wprost
wynikają z niniejszej umowy.
6. Jeśli w dowolnym czasie jakiekolwiek postanowienie niniejszej umowy okaże się lub
stanie bezprawne, nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania w jakimkolwiek
aspekcie na mocy dowolnego prawa jakiejkolwiek jurysdykcji, nie będzie to miało
żadnego wpływu na ważność czy możliwość egzekwowania pozostałych postanowień
niniejszej umowy.
7. Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia wynikające z niniejszej umowy, Strony mają
obowiązek doręczać sobie nawzajem listem poleconym z potwierdzeniem odbioru na
wskazane na wstępie adresy. Przesyłkę nadaną pod adresy podane na wstępie niniejszej
umowy (a w razie ich zmiany, te adresy, o których powiadomiono na piśmie drugą stronę),
uznaje się za doręczoną, jeżeli adresat mógł się zapoznać z jej treścią bez względu na to,
czy została ona przyjęta, zwrócona, awizowana, czy też odmówiono jej przyjęcia z
jakichkolwiek przyczyn. Za dzień doręczenia uznaje się dzień wskazany przez właściwy
urząd pocztowy jako dzień doręczenia, drugiego awizowania lub odmowy przyjęcia
przesyłki. O wszelkich zmianach adresu Strony są obowiązane natychmiast wzajemnie się
poinformować listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Brak
zawiadomienia drugiej Strony o zmianie adresu będzie powodować skuteczne doręczenie
przesyłki na ostatnio znany drugiej Stronie adres.
8. Niniejsza umowa nie może być interpretowana, jako ustanawiająca jakiekolwiek inny
stosunek prawny lub uprawnienia, niż przewidziane wprost niniejszą umową.
9. Strony zgodnie oświadczają, że z chwilą zawarcia niniejszej umowy tracą moc
jakiekolwiek wcześniejsze ustalenia, umowy czy też porozumienia, pisemne lub ustne,
zawarte przez Strony związane bezpośrednio lub pośrednio z przedmiotem niniejszej
umowy.
10. Załączniki do niniejszej umowy Strony uznają za integralną część niniejszej umowy,
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pozostające w bezpośrednim i ścisłym związku z istnieniem umowy. W razie wątpliwości
postanowienia zawarte w załącznikach należy rozumieć i interpretować w świetle
postanowień niniejszej umowy.
11. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
każdej ze Stron.
Zamawiający

Wykonawca

Załączniki do umowy:
1)
2)
3)
4)

Oferta Wykonawcy z dnia ……………..r.
Opis przedmiotu zamówienia
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych
Klauzula RODO
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