
Umowa nr .........../WOP-V/Z/.................../…………

zawarta dnia ..............................roku w Płocku pomiędzy:

Gminą - Miasto Płock z siedzibą w Płocku, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock,
reprezentowaną przez:
1. Pana Romana Siemiątkowskiego – Zastępcę Prezydenta Miasta Płocka ds. Polityki 
Społecznej,  działającego  na  podstawie  upoważnienia  Prezydenta  Miasta  Płocka  nr 
264/2013 z dnia 10 września 2013r.
2. Panią Dorotę Kozanecką – p.o. Sekretarza Miasta Płocka, działającej na podstawie 
upoważnienia Prezydenta Miasta Płocka nr 263/2013 z dnia 10 września 2013r.
zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, 
a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
zwaną w dalszej treści umowy Wykonawcą,

o treści następującej:

§ 1
1. Zamawiający  zleca,  a  Wykonawca  podejmuje  się  wywozić  odpady  komunalne 
składowane w:
a) pojemnikach zlokalizowanych na dziedzińcu Urzędu Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1:
- 2 pojemniki typu 1100 l,
- 1 pojemnik typu 1100 l przeznaczonym do makulatury,
-1 pojemnik typu 1100 l przeznaczony na tworzywa sztuczne, metale, opakowania    
    wielomateriałowe. 
b) pojemnikach zlokalizowanych przy ul. Misjonarskiej 22 w Płocku:
- 1 pojemnik typu 1100 l,
- 1 pojemnik typu 1100 l przeznaczony do makulatury,
- 1 pojemnik typu 1100 l przeznaczony na tworzywa sztuczne, metale, opakowania
    wielomateriałowe. 
c) pojemnikach zlokalizowanych przy pl. Dąbrowskiego 4 w Płocku:
- 1 pojemnik typu 240 l,
- 1 pojemnik typu 240 l przeznaczony do makulatury,
- 1 pojemnik typu 240 l przeznaczony na tworzywa sztuczne, metale, opakowania
   wielomateriałowe. 
d) pojemniku typu 240 l,zlokalizowanym przy ul. Kolegialnej 9 w Płocku,
e) pojemnikach zlokalizowanych przy Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6 w Płocku:
- 1 pojemnik typu 1100 l,
- 1 pojemnik typu 1100 l przeznaczony do makulatury,
- 1 pojemnik typu 440 l przeznaczony na tworzywa sztuczne, metale, opakowania
   wielomateriałowe.
f) pojemnikach zlokalizowanych przy pl. Stary Rynek 8 w Płocku:
- 1 pojemnik typu 1100 l,
- 1 pojemnik typu 240 l przeznaczony do makulatury,
- 1 pojemnik typu 240 l przeznaczony na tworzywa sztuczne, metale, opakowania,
   opakowania wielomateriałowe.
g) pojemniku typu 240 l zlokalizowanym przy ul. Tumskiej 9 w Płocku.
2.  Wykonawca  udostępni  nieodpłatnie  Zamawiającemu pojemniki,  o  których  mowa w 
ust. 1 na czas trwania umowy. 
3. Wywóz odpadów będzie następował w godzinach 600 – 700 po zgłoszeniu telefonicznym 
przez  pracownika Oddziału  Obsługi  Technicznej Urzędu  Miasta  Płocka w  lokalizacji 



wymienionej w ust. 1 lit. a). W pozostałych lokalizacjach wymienionych w ust. 1 lit. b) – 
lit.  g)  w  godzinach  1000 –  1500 w  ciągu  24  godzin  od  zgłoszenia  w  dni  robocze  od 
poniedziałku do piątku włącznie.   
4. Ze strony Zamawiającego, osobą odpowiedzialną do kontaktów z Wykonawcą jest Pani 
Wiesława Jarząbkowska.
5.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wskazania  numerów  kontaktowych  tj.  telefonu 
stacjonarnego, komórkowego lub adresu e-mail osoby wyznaczonej do odbioru zgłoszeń 
od wyznaczonego pracownika Zamawiającego.  
6.  Wykonawca ma obowiązek utrzymania  pojemników,  o  których mowa w ust.  1  we 
właściwym stanie sanitarnym, estetycznym i technicznym.

§ 2
1.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wywozu  odpadów  komunalnych  zgodnie  z 
Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Płocka.
2. Wykonawca zobowiązany jest posiadać zezwolenie właściwych organów na świadczenie 
usług  w  zakresie  transportu  odpadów  komunalnych  zgodnie  z  wpisem  do  rejestru 
działalności regulowanej na podstawie art. 9b i nast. Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 391 z 
późn.  zm.)  i  wywozić  odpady  pojazdami  spełniającymi  wymogi  określone  przepisami 
Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, 
poz.  908 z późn.  zm.) -  posiadającymi aktualne badania techniczne uprawniające do 
wywozu nieczystości.

§ 3
1. Opłatę za jednokrotny wywóz odpadów komunalnych z jednego pojemnika, strony 
ustalają w wysokości, gdzie stawka podatku VAT wynosi - 8%:
a) pojemnik typu 1100 l – ………………… zł brutto; 
b) pojemnik typu 240 l – …………………… zł brutto;
c) pojemnik typu 1100 l (przeznaczony do makulatury) – …………………… zł brutto;
d) pojemnik typu 1100 l (przeznaczony na tworzywa sztuczne, metale, opakowania
    wielomateriałowe) - ……………………………. zł brutto;
e) pojemnik typu 240 l (przeznaczony na tworzywa sztuczne, metale, opakowania 
    wielomateriałowe) - …...................... zł brutto;
f) pojemnik typu 240 l (przeznaczony do makulatury) – …………………… zł brutto;
g) pojemnik typu 440 l (przeznaczony na tworzywa sztuczne, metale, opakowania 
    wielomateriałowe) - ……………………………. zł brutto;
2. Rozliczenie należności za wywóz odpadów odbywać się będzie przelewem w okresach 
miesięcznych na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu miesiąca.
3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury VAT 
wystawionej na:

Gmina-Miasto Płock 
pl. Stary Rynek 1 
09-400 Płock 
NIP: 774-31-35-712 

wraz z numerem umowy wg centralnego rejestru umów Urzędu Miasta Płocka, której 
faktura dotyczy na konto bankowe wskazane przez Wykonawcę.
4. Za datę zapłaty ustala się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5.  W  razie  nieterminowej  zapłaty  wynagrodzenia,  Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy 
odsetki ustawowe.

§ 4
1.  Umowa  zostaje  zawarta  na  okres  od  dnia podpisania  niniejszej  umowy - 
31.12.2014r.,  zaś w przypadku obiektu o  którym mowa w  § 1 ust.1  lit.  e – 
zamówienie będzie realizowane nie wcześniej niż od 15.01.2014r.
2.  Zamawiający  zastrzega sobie  możliwość zmiany lokalizacji  oraz  zmniejszenia  ilości 
pojemników w trakcie trwania umowy.



3.  Każda  ze  stron  może  rozwiązać  umowę  z  zachowaniem  1-miesięcznego  okresu 
wypowiedzenia. 
4. Wypowiedzenie umowy, pod rygorem nieważności winno nastąpić na piśmie.  

§ 5
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niewykonanie lub niewłaściwe 
wykonanie przedmiotu umowy, w szczególności za:
a) nieterminowy wywóz śmieci  niezgodny z § 1 ust.  3  umowy  – w wysokości  10 % 
wartości kwoty, określonej na miesięcznej fakturze, stosownie do § 3 ust. 2 umowy,
b)  utrzymanie  pojemników,  o  których  mowa  w  §  1  ust.  1  w  niewłaściwym  stanie 
sanitarnym, estetycznym i technicznym – w wysokości 10 % wartości kwoty określonej 
na miesięcznej fakturze, stosownie do § 3 ust. 2 umowy.
2.  Wykonawca  wyraża  zgodę  na  potrącenie  kar  umownych  z  przysługującego  mu 
wynagrodzenia.
3. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 
kary umownej.

§ 6 
1.Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich in-
formacji uzyskanych w związku z wykonywaniem umowy dotyczących Zamawiającego i 
jego Klientów.
2.Przez obowiązek, o jakim w ust.1 rozumie się w szczególności zakaz:
a) zapoznawania się przez Wykonawcę z dokumentami, analizami, zawartością dysków 
twardych i innych nośników informacji itp. – nie związanymi ze zleconym zakresem prac,
b) zabierania, kopiowania oraz powielania dokumentów i danych, a w szczególności udo-
stępniania ich osobom trzecim, informowania osób trzecich o danych objętych nakazem 
poufności.
3. Wykonawca zobowiązuje się nie wykorzystywać własnego sprzętu informatycznego na 

terenie Zamawiającego bez jego wiedzy i zgody.
4. Wykonawca obowiązany jest do zapewnienia, aby jego pracownicy, a także osoby trze-
cie, przy udziale których wykonuje umowę dla Zamawiającego, przestrzegali tych samych 
reguł poufności określonych w niniejszym dokumencie. Wykonawca ponosi odpowiedzial-
ność za należyte wypełnienie zobowiązania wskazanego w zdaniu poprzedzającym, a za 
działania lub zaniechania osób trzecich odpowiada jak za swoje własne.
5. Wykonawca obowiązany jest również do podjęcia pozytywnych działań zmierzających 
do ochrony informacji poufnych Zamawiającego i jego Klientów, o ile w trakcie wykony-
wania przedmiotu umowy mogłoby dojść do ujawnienia takich informacji poza wiedzą i 
zgodą Zamawiającego.
6. Wykonawca zobowiązany jest nie wprowadzać do budynku będącego siedzibą Zama-
wiającego osób trzecich.
7. Postanowienia ust.1-6 nie będą miały zastosowania do informacji, które :
a). zostały opublikowane lub stały się jawne bez naruszania niniejszej umowy;
b). zostały ujawnione przez strony trzecie bez naruszenia zasady poufności określonej ni-
niejszą umową;
c). zostały ujawnione na podstawie odpowiedniego przepisu prawa, wyroku sądowego lub 
decyzji administracyjnej.
8. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządza-
nia Urzędu Miasta Płocka oraz innymi właściwymi dla danej usługi regulacjami systemu, 
dostępnymi na stronie  www.zsz.plock.eu; regulacje nieujawnione publicznie z uwagi na 
wymagania bezpieczeństwa informacji zostaną przedstawione Wykonawcy po zawarciu ni-
niejszej umowy, zaś Wykonawca niniejszym deklaruje ich stosowanie – wprost lub odpo-
wiednio.

§ 7
1. Do umowy nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień 

http://www.zsz.plock.eu/


publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) na podstawie art. 4 pkt 8 
tej ustawy.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego oraz inne właściwe dla przedmiotu umowy, w szczególności  przepisy ustaw 
wymienionych w § 2 umowy.
3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8
Ewentualne  spory  mogące  wyniknąć  z  realizacji  niniejszej  umowy  rozstrzyga  sąd 
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  

§ 9
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, 
jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY  WYKONAWCA

 

Umowę sporządził formalnie: Bartosz Stefański (WOP-IV) 
Sprawdził merytorycznie:


