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UMOWA 

RCL-VIII-      /2018 

 

zawarta w Warszawie w dniu …………………. 2018 r. pomiędzy: 

 

Skarbem Państwa – Rządowym Centrum Legislacji z siedzibą w Warszawie (00-582), 

przy al. J. Ch. Szucha 2/4, NIP 526-23-86-150, reprezentowanym przez: 

…………………………………………………………………..………., 

zwanym dalej „Zamawiającym” lub „Sprzedającym” 
 

a 
 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………, reprezentowaną przez: 

…………………………………………………………………….……., 

zwanym dalej „Wykonawcą” lub „Nabywcą” 

 

„Zamawiający lub Sprzedający” oraz „Wykonawca lub Nabywca” w treści niniejszej 

umowy zwani łącznie „Stronami” indywidualnie zaś „Stroną” 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest: 

1) Część I – zakup przez Wykonawcę opakowań po zużytych materiałach 

drukarskich, wymienionych w załączniku nr 1 do umowy, 

2) Część II – usługa odbioru przeznaczonych do utylizacji nieskupionych opakowań 

po zużytych materiałach drukarskich, wymienionych w załączniku nr 2 

do umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy będzie wykonywany zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 z późn. zm.) – 

zwanej dalej „ustawą” oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. 

w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923).  

3. Wykonawca oświadcza, że posiada aktualne decyzje wydane przez właściwy organ, 

zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie transportu, zbierania i/lub 

przetwarzania odpadów zgodnie z ustawą.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa, z zachowaniem należytej staranności wymaganej 

od profesjonalisty. 
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§ 2 

Termin i warunki realizacji umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie 10 dni roboczych 

od dnia jej zawarcia.  

2. Miejscem odbioru zużytych materiałów drukarskich jest siedziba Zamawiającego 

(Warszawa, al. J. Ch. Szucha 2/4). 

3. Zużyte materiały drukarskie zostaną odebrane, w celu ich przerobu oraz utylizacji 

lub unieszkodliwienia przez Wykonawcę, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) odbioru zużytych materiałów drukarskich przygotowanych przez Zamawiającego, 

2) załadunku zużytych materiałów drukarskich na własny środek transportu, 

3) transportu zużytych materiałów drukarskich do miejsca ich odzysku oraz utylizacji 

lub unieszkodliwienia, 

4) potwierdzenia przyjęcia zużytych materiałów drukarskich poprzez podpis 

na protokołach zdawczo-odbiorczych przez osoby uczestniczące przy ich 

załadunku, 

5) przerobu oraz utylizacji lub unieszkodliwienia odebranych zużytych materiałów 

drukarskich,  

6) wystawienia i przekazania Zamawiającemu karty przekazania odpadów w terminie 

do 7 dni od dnia odebrania zużytych materiałów drukarskich, o których mowa 

w § 1 ust. 1 pkt 2. 

5. Odbiór zużytych materiałów drukarskich nastąpi w godzinach 8
00

 – 15
00

 od poniedziałku 

do piątku w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 

6. Zamawiający zastrzega możliwość obecności podległego pracownika przy załadunku 

zużytych materiałów drukarskich zgłoszonych do odbioru. 

7. W chwili przekazania zużytych materiałów drukarskich przez Zamawiającego na rzecz 

Wykonawcy przejmuje on odpowiedzialność za przyjęte zużytych materiałów 

drukarskich, za należyte postępowanie z nimi oraz za skutki z tego wynikające. 

Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody, za utratę 

oraz uszkodzenie zużytych materiałów drukarskich powstałe w czasie transportu. 

8. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiający przekazać praw i obowiązków 

wynikających z niniejszej umowy w całości lub w części na rzecz osób trzecich. 

 

§ 3 

Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia całkowitego za wykonanie 
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przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 pkt 1 w wysokości ………….. zł brutto 

(słownie: …………….. złotych 00/100).  

2. Kwota, o której mowa w ust. 1 stanowi wynagrodzenie za zakup opakowań po zużytych 

materiałach drukarskich wymienionych w załączniku nr 1 do umowy, zgodnie z ofertą 

Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 3 do umowy. 

3. Wynagrodzenie całkowite za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 

pkt 2 nie przekroczy kwoty: ………….. zł brutto (słownie: …………. złotych 00/100).  

4. Kwota, o której mowa w ust. 3 stanowi wynagrodzenie za odbioru przeznaczonych 

do utylizacji nieskupionych opakowań po zużytych materiałach drukarskich 

wymienionych w załączniku nr 2 do umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą 

załącznik nr 3 do umowy. 

5. Podstawą wystawienia faktury przez Zamawiającego w zakresie realizacji przedmiotu 

umowy określonego w § 1 ust. 1 pkt 1 będzie podpisany przez Zamawiającego protokół 

zdawczo-odbiorczy o którym mowa w § 2 ust. 4 pkt 4. 

5. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę w zakresie realizacji przedmiotu 

umowy określonego w § 1 ust. 1 pkt 2 będzie przekazanie Zamawiającemu karty 

przekazania odpadów, o której mowa w § 2 ust. 4 pkt 6. 

6. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 pkt 1 będzie 

uregulowane przelewem na rachunek Zamawiającego 

nr 36 1010 1010 0023 0722 3100 0000 prowadzony przez NBP O/O Warszawa 

w terminie do 14 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego faktury. 

7. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 pkt 2 będzie 

uregulowane przelewem na rachunek Wykonawcy nr ………………… prowadzony 

przez ………………… w terminie do 21 dni od daty otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury. 

8. Na fakturze o której mowa w ust. 7 Wykonawca umieści numer niniejszej umowy. 

9. Strony wyrażają zgodę na możliwość potrącenia przez Zamawiającego z wynagrodzenia, 

o którym mowa w ust. 1, wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 3. 

10. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z niniejszej 

umowy. 

 

 

§ 4 

Nadzór nad umową 

1. Po podpisaniu umowy osobą ze strony Zamawiającego odpowiedzialną za prawidłową 
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realizację przedmiotu umowy będzie Pan/i ……………………., tel. (22) .…-...-…, 

e-mail: …………………………….. 

2. Po podpisaniu umowy nadzór nad jej prawidłową realizacją ze strony Wykonawcy 

sprawowany będzie przez Pana/Panią …………………..….., tel. (…) …..-…-…, 

e-mail: …………………………….. 

3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 - 2 wymaga pod rygorem nieważności pisemnego 

zawiadomienia drugiej strony i nie wymaga zawierania aneksu. 

 

§ 5 

Odpowiedzialność Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada aktualne szkolenia w zakresie bezpieczeństwa 

i higieny pracy, aktualne badania lekarskie stwierdzające zdolność do wykonywania tego 

rodzaju pracy oraz zapoznał się z ryzykiem zawodowym występującym na zajmowanym 

stanowisku pracy. 

2. Wykonawca oświadcza, że został zapoznany z warunkami i drogami ewakuacji, 

ogłoszonej w przypadku wystąpienia sytuacji miejscowego zagrożenia.  

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie w miejscu wykonywania 

przedmiotu umowy przepisów bhp i ppoż. Wykonawca ponosi odpowiedzialność 

za ewentualne szkody powstałe w siedzibie Zamawiającego w związku z wykonywaniem 

przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, ochrony 

środowiska, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wszelkich innych procedur 

obowiązujących u Zamawiającego. 

 

§ 6 

Kary umowne 

1. Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne: 

1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy określonego odpowiednio 

w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2 – w wysokości 50,00 zł za każdy dzień opóźnienia, 

2) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania któregokolwiek z zadań 

o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 1 - 4 – w wysokości 50,00 zł za każdy przypadek 

niewykonania lub nienależytego wykonania, 

3) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania któregokolwiek z zadań 

o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 5 - 6 – w wysokości 100,00 zł za każdy przypadek 

niewykonania lub nienależytego wykonania, 
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4) z tytułu odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenie w całości lub w części 

przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 

1 000,00 zł za każdą część. 

2. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej, o której mowa w ust. 1 pkt 1 - 3 

z przysługującego mu wynagrodzenia. 

 

§ 7 

Zmiany i odstąpienie od umowy 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron, wyrażoną 

na piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem 

§ 4 ust. 3. 

2. Zmiany numerów telefonów, faksów, adresów (w tym poczty elektronicznej) 

nie wymagają zachowania formy wskazanej w ust. 1. Strony zobowiązują się wzajemnie 

do pisemnego informowania o zmianach, o których mowa w zdaniu poprzednim, 

w terminie 1 dnia roboczego od ich wprowadzenia. 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy lub wypowiedzieć umowę ze skutkiem 

natychmiastowym, w przypadku zaistnienia zdarzeń, za które odpowiada Wykonawca, 

dotyczących rażących uchybień i zaniedbań w realizacji przedmiotu umowy. 

W szczególności za rażące uchybienia i zaniedbania w realizacji przedmiotu umowy 

traktowane będzie: 

1) Wykonawca nie przystąpił do wykonania umowy w terminie, o którym mowa 

odpowiednio w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2, 

2) Wykonawca okresowo zaprzestał wykonywania przedmiotu umowy, niezależnie 

od długości tego okresu, 

3) Wykonawca, pomimo pisemnego wezwania ze strony Zamawiającego, 

określającego termin usunięcia stwierdzonych naruszeń, nie wykonuje umowy 

zgodnie z jej warunkami lub rażąco narusza zobowiązania umowne, 

4) Wykonawca utracił uprawnienia niezbędne do realizacji obowiązków 

wynikających z niniejszej umowy (cofnięcia przez organ wydający decyzje 

pozwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, utylizacji 

lub unieszkodliwiania oraz transportu odpadów wyszczególnionych 

w załączniku nr 1 i 2 do niniejszej umowy). 
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§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy 

prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - 

Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 z późn. zm.). 

2. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy stronami przy realizowaniu przedmiotu 

umowy lub z nią związane w przypadku braku możliwości ich polubownego załatwienia, 

będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze 

dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

Do umowy dołączono załączniki, które stanowią jej integralną część: 

Załącznik nr 1 – Wykaz opakowań po zużytych materiałach drukarskich 

Załącznik nr 2 – Wykaz opakowań po zużytych materiałach drukarskich przeznaczonych do 

utylizacji 

Załącznik nr 3 – Oferta Wykonawcy 

 

 

WYKONAWCA     ZAMAWIAJĄCY 

 

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


