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Numer sprawy : MZŻ/T/262/8/12                 Załącznik nr 6 
Wzór - nie wypełniać 

   
UMOWA  Nr.......................... 

 
W dniu ......pomiędzy Miejskim Zespołem Żłobków w Łodzi,  91-063 Łódź  ul. Zachodnia 55a reprezentowanym przez: 
1. ..................................................................................................................................................... 
2. ....................................................................................................................................................                              
zwanym dalej Zamawiającym, będącym  zarządcą nieruchomości objętych wywozem,  
a: 
........................................................................................................................................................,  
........................................................................................................................................................,  
zwanym dalej Wykonawcą, wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania świadczenie usługi polegającej na odbiorze 
odpadów komunalnych z selektywnej zbiórki z 27 żłobków Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi. 

2. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie od 02.07.2012 do 30.06.2013r.  
 

§ 2 
Wywóz: 
1. Odpadów komunalnych niesegregowanych, ulegających biodegradacji i mających wartość surowcową będzie 

dokonywany z pojemników dostarczonych przez: 
a. Wykonawcę – Pojemniki na odpady komunalne niesegregowane i worki na odpady mające wartość 

surowcową,  
b. Zamawiającego -  Pojemniki na odpady komunalne ulegające biodegradacji. 

2. Przedmiotów wielkogabarytowych, pobudowlanych i innych  odpadów  niż komunalne, nie gromadzonych  
w pojemnikach będzie się odbywać okresowo na podstawie oddzielnego zlecenia po dostarczeniu przez 
Wykonawcę kontenerów. 

 
§ 3 

1. Ilość i częstotliwość wywozu odpadów ustala się: 
� wywóz odpadów komunalnych niesegregowanych - wywóz jeden raz w tygodniu, 
� wywóz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji z pojemników 0,24 m3 - wywóz jeden raz  

w tygodniu, 
� wywóz odpadów komunalnych mających wartość surowcową (papier, szkło, tworzywa sztuczne)  - wywóz 

dwa razy w miesiącu, 
� wywóz liści i gałęzi - wywóz okresowo na zlecenie, 
� wywóz odpadów komunalnych stałych-duże gabaryty - wywóz okresowo na zlecenie, 
� wywóz odpadów pobudowlanych - wywóz okresowo na zlecenie, 

2. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia będą obowiązywały ceny jednostkowe, tj: 
� wywóz odpadów niesegregowanych – za 1 m3 - ...............................................zł netto 
� wywóz odpadów ulegających biodegradacji - za 1 wywóz - .............................zł netto 
� wywóz odpadów mających wartość surowcową - za 1 wywóz - .......................zł netto 
� wywóz odpadów wielkogabarytowych - za 1 m3 - ............................................zł netto 
� wywóz liści i gałęzi - za 1 m3 - .......................zł netto 
� wywóz odpadów pobudowlanych – za 1 m3 - .......................zł netto 

 
 

§ 4 
Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1. Usuwanie odpadów komunalnych niesegregowanych, ulegających biodegradacji i odpadów mających wartość 

surowcową zgodnie z ustalonym harmonogramem. 
2. Wystawianie z nieruchomości pojemników z zawartością nieczystości oraz ustawianie ich po opróżnieniu na 

właściwe miejsce. 
3. Oczyszczanie miejsca zaśmieconego przy załadunku do samochodu oraz miejsca ustawienia pojemników. 
4. Załadunek i wywóz wszystkich nieczystości leżących obok przepełnionych pojemników. 
5. Zabezpieczenie sanitarne pojemników jak również utrzymanie estetycznego wyglądu. 
6. Nieodpłatna  dostawa nowych i wymiana zużytych lub uszkodzonych  pojemników, których zniszczenie nastąpiło 

na skutek normalnej, bieżącej eksploatacji (dotyczy tylko pojemników na odpady komunalne niesegregowane). 

 

§ 5 

Do obowiązków Zamawiającego należy : 
1. Wyposażenie posesji w  pojemniki do gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji. 
2. Zapewnienie dojazdu samochodom Zleceniobiorcy do punktu składowania nieczystości. 
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3. Nieskładowanie w przenośnych pojemnikach gruzu, żwiru, śniegu, lodu, nieczystości płynnych i chemikaliów, 
powodujących przedwczesne zużycie pojemników. 

4. Nieprzenoszenie przenośnych pojemników na inne nieruchomości bez uzgodnienia z Wykonawcą. 
5. Niepalenie nieczystości w pojemnikach. 
6. Wymiana zużytych lub uszkodzonych  pojemników, których zniszczenie nastąpiło na skutek normalnej, bieżącej 

eksploatacji (dotyczy tylko pojemników na odpady komunalne ulegających biodegradacji). 
 

§ 6 
1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia strony ustalają wynagrodzenie określone w poniższy sposób: 

a. odpady komunalne niesegregowane  
 m3 w tygodniu x wartość 1m3 netto x 52 tygodnie = wartość netto + podatek VAT  = wartość brutto 
b. odpady komunalne ulegające biodegradacji  
 wartość 1 wywozu netto x 1456 wywozy = wartość netto + podatek VAT = wartość brutto 
c. odpady mające wartość surowcową 
 wartość 1 wywozu netto x 1320 wywozy = wartość netto + podatek VAT = wartość brutto 
d. odpady wielkogabarytowe  
 ilość m3  x wartość 1m3 netto = wartość netto + podatek VAT = wartość brutto 
e. liście i gałęzie 
 270 m3  x wartość 1m3 netto = wartość netto + podatek VAT = wartość brutto 
f. odpady pobudowlane 
 ilość m3  x wartość 1m3 netto = wartość netto + podatek VAT = wartość brutto 

2. Ogółem wstępne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi: 
    wartość netto + podatek VAT = wartość brutto 

3. Ostateczne wynagrodzenie wykonawcy zostanie określone na podstawie faktycznej realizacji przedmiotu 
zamówienia (ilość wywiezionych odpadów w m3 lub ilości faktycznych wywozów). 

 
§ 7 

Wywóz odpadów wielkogabarytowych, pobudowlanych oraz liści i gałęzi będzie realizowane na podstawie odrębnego 
zlecenia. 
 

§ 8 
Płatność za wykonanie usługi objętej przedmiotem zamówienia będzie realizowana w okresach miesięcznych po jej 
wykonaniu na podstawie wystawionych faktur w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury. 
 

§ 9 
1. Zakazuje się istotnych zmian niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na której podstawie dokonano 

wyboru wykonawcy. 
2. W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność, 

jest on zobowiązany zapłacić Zamawiającemu tytułem odszkodowania 20% ceny całkowitej brutto określonej  
w § 6 pkt 2. 

3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy  
w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca 
może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

4. Umowa może być rozwiązana przez strony z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia. 
5. W czasie trwania umowy dopuszcza się zmianę cen jednostkowych tylko w szczególnych sytuacjach niezależnych 

od Wykonawcy i mających wpływ na cenę, udokumentowanych szczegółową kalkulacją. 
6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia  postanowień niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 
7. Niedopuszczalne jest, pod rygorem nieważności, wprowadzanie nowych postanowień niekorzystnych dla 

Zamawiającego. 
8. W sprawach nieuregulowanych treścią umowy zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych 

i Kodeksu Cywilnego 
9. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozpatrywane przez Sąd Powszechny właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 
§ 10 

Umowa sporządzona w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym  dla każdej ze stron.  
 

§ 11 
 
Załącznikami do umowy stanowiącymi jej integralną część są: 
................................................................................................................. 
 

ZAMAWIAJĄCY                                                           WYKONAWCA 
 


