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Załącznik nr 5 do SIWZ 

WZÓR UMOWY - POPRAWIONY 

 

 

                              U M O W A  Nr  ADM.SGM…………………...AF   

 
zawarta w dniu   ……………………………………………  pomiędzy: 

 

Uniwersytetem Wrocławskim, z siedzibą we 50-137 Wrocławiu, pl. Uniwersytecki 1, 
nr identyfikacji NIP  896-000-54-08, REGON 000001301 (VAT UE PL 8960005408) 
reprezentowanym przez Panią Zastępcę Kanclerza mgr Barbarę Starnawską, 
działającą na podstawie pełnomocnictwa Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego  
zwaną w dalszej części „Zamawiającym” i  …………………………………… 
zamieszkałą ………………………….., PESEL……………..  działającym jako 
przedsiębiorca ……………………………………… zarejestrowanym w 
…………………………….nr wpisu………………………… posiadającą nr 
identyfikacyjny NIP …………………………………………………………………………. 
REGON ……………………………………………………………………………………….  
Nazwa…………………………………………………………………………………………. 
z siedzibą w ………………………………………………………………….. zarejestrowaną 
w Sądzie Rejonowym ………………………………………………..Wydział Gospodarczy 
KRS nr …………………………………….posiadającą nr identyfikacyjny NIP 
…………………………………REGON…………………………………………… 
reprezentowaną przez: …………………………………………  zwaną   w dalszej części 
„Wykonawcą” 
     

TRYB WYBORU WYKONAWCY 
 

                                                                      § 1. 
Umowę zawarto na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień 

publicznych  
(tj.: Dz. U.  z 2015r., poz.2164, z późn. zm.)  w trybie przetargu nieograniczonego. 

 

PRZEDMIOT UMOWY 
 

§ 2. 
 
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i transport niżej wymienionych odpadów : 

1.aparatury naukowej, sprzętu  RTV, AGD, biurowego i komputerowego, itp. 

2. mebli, pościeli  i bielizny pościelowej, wykładzin i dywanów, firan, zasłon, itp., 

  ze wszystkich jednostek Uniwersytetu Wrocławskiego – wskazanych w załączniku nr 1 do 

umowy. 

Czas reakcji zgodnie z ofertą nie dłuższy niż …………………………. godzin od 

telefonicznego zgłoszenia. 

 

 
 
 



§ 3. 
 

Wykonawca oświadcza, że ma wymagane prawem zezwolenia  właściwych organów na 

zbieranie i transport odpadów oraz, że prowadzi działalność zgodnie z wymogami 

przewidzianymi ustawą Prawo ochrony środowiska i ustawą o odpadach.  

Zezwolenie stanowi załącznik  do umowy. 

 

 

 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 
§4. 

Do obowiązków Wykonawcy  należy: 

1. wykonywanie umowy zgodnie z jej celem oraz posiadanymi uprawnieniami, w oparciu  

o obowiązujące przepisy i przy zachowaniu  najwyższej staranności. 

2. niezwłoczne powiadomienie wyznaczonych pracowników Zamawiającego oraz 

właściwych służb publicznych w przypadku zaistnienia jakichkolwiek zdarzeń wymagających 

ich interwencji, 

3. zapewnienie pracownikom wykonującym obowiązki wynikające z umowy niezależnych 

środków łączności, 

4. transport  odpadów własnym staraniem na własny koszt i ryzyko w terminach 

uzgodnionych z Zamawiającym. 

5. ponoszenie odpowiedzialności za szkody wyrządzone Zamawiającemu z przyczyn 

zależnych od Wykonawcy. 

6. ponoszenie kar i sankcji nakładanych przez jednostki kontrolujące  w związku z 

niewłaściwym wykonaniem umowy i nieprzestrzeganiem obowiązujących przepisów. 

7. przestrzeganie przepisów BHP, p. poż., sanitarno – epidemiologicznych oraz innych 

obowiązujących na terenie obiektów uczelnianych,  

8. zabezpieczenie i ubezpieczenie na własny koszt mienia stanowiącego własność 

Wykonawcy, 

9. przedstawienie polisy zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na 

okres objęty umową. 

§ 5. 
 
1. Przewóz  będzie dokonywany transportem Wykonawcy do miejsca składowania odpadów   

a odbiór i załadunek  nastąpi bezpośrednio z miejsc wskazanych w załączniku nr 1 do 

umowy. W przypadku odpadów niebezpiecznych odbiór odbywać się będzie środkiem 

transportu przystosowanym do przewożenia materiałów niebezpiecznych zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

 Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia transportu pracownikowi Zamawiającego, 

nadzorującego wykonanie przedmiotu umowy. 

2. Odbiór  zostanie każdorazowo potwierdzony w „Karcie przekazania odpadu”. 

3. Wykonanie usługi zostanie potwierdzone protokołem,  podpisanym  przez obie strony 

umowy. 

4. Dokumenty zostaną sporządzone z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 14grudnia  

2012r. o odpadach. 

5. Osobami upoważnionymi do potwierdzenia wykonania usługi w imieniu Zamawiającego 

są: Alina Fiszer, Barbara Szymala, Krzysztof Gref. 

 

 
 



WARTOŚĆ UMOWY 
§ 6. 

1. Wynagrodzenie za przedmiot umowy nie może przekroczyć kwoty: netto 

………………………zł (słownie złotych: …………………………………………………) 

2. Do wynagrodzenia określonego w pkt 1 zostanie doliczony podatek VAT w wysokości  

8%. 

3. Wynagrodzenie brutto wyniesie …………………………………………………….zł, 

(słownie złotych: …………………………………………………….). 

4. W cenę brutto wliczone są wszystkie  koszty wykonania zamówienia. 

5. Wynagrodzenie za każdą partię odbieranych odpadów, będzie obliczane według stawki za 

jeden ich kilogram, zgodnie z przedstawioną ofertą Wykonawcy,  znajdującą się w załączniku 

Nr 2, stanowiącą integralną część niniejszej umowy. 

 

6. Stawka za 1kg mebli, pościeli i bielizny pościelowej, wykładzin, dywanów, firan, zasłon: 

 

                                                                             Netto  -        ………………. PLN 

                                                                             Podatek VAT -        8%   PLN 

                                                                             Brutto  -        …………………… 

PLN 

 

Stawka za 1 kg aparatury naukowej, sprzętu RTV, AGD, biurowego i komputerowego: 

                                                                Netto  -         ………………. PLN 

                                                                             Podatek VAT -         8%   PLN 

                                                                             Brutto  -         ……………….. PLN 

 

Dokładna ilość odebranych odpadów zostanie  określona w trakcie odbioru. 

7. Ustawowa zmiana stawki podatku VAT w trakcie realizacji umowy, pociąga za sobą 

zmianę wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §6 pkt 3  i nie wymaga zmiany umowy. 

8. Zamawiający zastrzega sobie niewykorzystanie limitu określonego w §6 pkt 3 z prawem 

obniżenia wartości umowy, bez prawa Wykonawcy do dochodzenia kar, odszkodowań lub 

innych należności z tego tytułu. 

 
WARUNKI PŁATNOŚCI 

§ 7. 
 

Należność za  wykonaną usługę będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy wskazane w 

fakturze w ciągu 21 dni od daty złożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę faktury  wraz z 

potwierdzeniem należytego wykonania umowy przez upoważnionego przedstawiciela 

Zamawiającego. 

 

TERMIN OBOWIĄZYWANIA  UMOWY 
§ 8. 

Umowa obowiązuje  12 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

 

ROZWIĄZANIE UMOWY 
§ 9. 

Zamawiający może rozwiązać umowę w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z 

obowiązków wynikających z umowy za  jednomiesięcznym wypowiedzeniem. 

 

 



KARY UMOWNE 
§ 10. 

1. Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego 

oraz  odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie  przez Zamawiającego z przyczyn zależnych 

od Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 6 pkt 3 umowy. Taką samą karę zapłaci Zamawiający 

Wykonawcy w razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po jego stronie, za 

wyjątkiem przypadku określonego w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Za nie dotrzymanie terminu reakcji określonego zgodnie z §2 Wykonawca zapłaci karę 

umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 pkt 3 umowy za każdą 

godzinę opóźnienia. 

3. Za opóźnienie w płatnościach Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości ustawowej. 

4. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych 

kar. 

 
KLAUZULA ARBITRAŻOWA 

§ 11. 
 

1. W sprawach spornych, które nie są regulowane niniejszą umową, zastosowanie mają 

przepisy Kodeksu cywilnego,  ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o odpadach. 

2. Ewentualne spory mogące wynikać przy wykonywaniu postanowień powyższej umowy 

rozstrzygane będą przez sądy powszechne we Wrocławiu właściwe dla Zamawiającego. 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
§ 12. 

1. Wykonawca, do czasu niezakończonych rozliczeń wynikających z realizacji umowy jest 

zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianach formy prawnej prowadzonej 

działalności gospodarczej, postępowaniu układowym lub upadłościowym oraz o zmianie 

adresu siedziby firmy i zmianie adresu zamieszkania właściciela firmy, pod rygorem skutków 

prawnych zaniechania w tym uznania za doręczoną korespondencję wysłaną na ostatni adres 

podany przez Wykonawcę. 

2. Wykonawca nie może przekazać   wierzytelności wynikających z umowy osobom trzecim 

bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

3. Wykonawca nie może przekazać praw i obowiązków  wynikających z umowy osobom 

trzecim. 

4. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie. 

5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

6. Ewentualne spory mogące wynikać przy wykonaniu postanowień powyższej umowy  

rozstrzygane  będą  przez sądy powszechne we Wrocławiu właściwe dla Zamawiającego. 

7.  Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 

8. Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 

dwa  egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                          WYKONAWCA: 
 

…………………………………                                      ………………………………………. 


