
Projekt umowy  

 

Umowa nr ITR………….. 

 

 

zawarta w dniu …………………….2014 roku w Popielowie pomiędzy: 

Gminą Popielów z siedzibą w Popielowie przy ul. Opolskiej 13, zwaną w dalszej treści 

Umowy „Zamawiającym” reprezentowaną przez: 

Wójta Gminy Popielów - Dionizego Duszyńskiego   

z kontrasygnatą  

Skarbnika Gminy – Joanny Rudnik 

 

a 

 

…………………………………. z siedzibą w ……………………………………………....... 

wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonych przez Sąd Rejonowy w ……………… 

pod numerem KRS ………………….. (NIP: …………………. Regon: ……………., Kapitał 

zakładowy: ……………………… zł), zwanym w dalszej treści Umowy „Wykonawcą”, 

reprezentowanym przez: 

1) ..………………………………… 

2) ………………………………….. 

 

§ 1 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi: 

Odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Popielów. Przedmiotem 

zamówienia jest odbieranie odpadów komunalnych (opróżnianie pojemników z odpadów 

komunalnych i transport tych odpadów do miejsc ich zagospodarowania) od właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Popielów oraz ich 

zagospodarowanie (poddanie odzyskowi oraz unieszkodliwianiu) w okresie od dnia                  

1 lipca 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. na warunkach określonych w załączniku nr 1 do 

SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – zwany dalej „OPZ”, 

a Zamawiający do przyjęcia wykonanej usługi i zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia. 

 

2. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu usługi zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków 

Zamówienia wraz z OPZ (Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia) stanowiące 

integralną część umowy. 

§2 

 

Termin realizacji usługi strony ustalają na: 

1) od dnia podpisania umowy do 04 lipca 2014 (okres przygotowawczy), 

2) od 1 lipca 2014 do 31 grudnia 2015 (odbieranie i zagospodarowanie odpadów), 

3) do 31 stycznia 2016  (przedstawienie sprawozdania z wykonania usługi). 
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§ 3 

 

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy 

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości miesięcznego ryczałtu: 

Cena netto złotych ……………………………………………………. 

Podatek VAT …… %: - złotych …………………………………….. 

Cena brutto złotych: ………………………………………………….. 

Słownie złotych: ……………………………………………………… 

2. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne 

do jego wykonania, a także zysk Wykonawcy. 

3. Kwota brutto określona w ust. 1 nie ulega zmianie w przypadku zmiany opłaty za 

gospodarcze korzystanie ze środowiska. 

4. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług w trakcie realizacji 

umowy – w zakresie dotyczącym niezrealizowanej części przedmiotu umowy 

wynagrodzenie brutto zostanie odpowiednio zmodyfikowane stosownym aneksem.  

 

§ 4 

 

1. Strony postanawiają, że rozliczanie za wykonanie usług będzie się odbywało fakturami 

miesięcznymi za dany miesiąc. 

2. Podstawą wystawienia faktury za dany miesiąc (w okresie obowiązywania umowy) będzie 

zatwierdzone przez Zamawiającego sprawozdanie Wykonawcy stanowiące załącznik nr 1 

do niniejszej umowy (dot. wykonania usługi w danym miesiącu), opisane w OPZ,                          

o którym mowa w § 5 ust.5 pkt.1 umowy. 

3. Zamawiający zatwierdza sprawozdanie w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że 

wniesie zastrzeżenia do sprawozdania; w takim przypadku Wykonawca przedkłada 

skorygowane sprawozdanie do zatwierdzenia. 

4. Wynagrodzenie płatne po odbiorze przedmiotu umowy (zatwierdzeniu sprawozdania)                   

w terminie do 30 dni od daty przedłożenia poprawnie wystawionej faktury. 

5. Wynagrodzenie za wykonanie usług będzie płatne z konta Zamawiającego na konto 

Wykonawcy wskazane na fakturze. 

6. Fakturę Wykonawca wystawi na: Gminę Popielów, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów, NIP 

991-03-12-563 

7. Dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

§ 5 

 

1. Zamawiający ma prawo kompleksowej kontroli sposobu wykonania usługi. 

2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi Zamawiającemu 

przysługuje prawo żądania od Wykonawcy usunięcia stwierdzonych uchybień w terminie 

określonym przez Zamawiającego. Po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający może 

odstąpić od niniejszej umowy i powierzyć wykonanie lub należyte wykonanie usługi 

innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. 
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3. Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia przez cały okres wykonywania usługi 

wszystkich wymogów wynikających z obowiązujących przepisów, dotyczących odbierania 

i zagospodarowania odpadów komunalnych. 

4. Wykonawca zobowiązany jest również do: 

1) Osiągnięcia w trakcie trwania umowy tj. w okresie od 01.07.2014 do 31.12.2014 r.,                

w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015 r., w odniesieniu do masy odebranych przez 

Wykonawcę w poszczególnych okresach z terenu Gminy Popielów odpadów 

komunalnych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 

innymi metodami papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów 

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645). Osiągnięcie 

poziomów odzysku wylicza się dla każdego okresu oddzielnie. 

2) Osiągnięcia w trakcie trwania umowy tj. w okresie od 01.07.2014 do 31.12.2014 r.,  w 

okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015 r., w  w odniesieniu do masy odebranych przez 

Wykonawcę odpadów komunalnych poziomów ograniczenia masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów 

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych 

do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów 

(Dz. u. z 2012r.  poz. 676). Osiągnięcie poziomów odzysku wylicza się dla każdego 

okresu oddzielnie. 

3) Przekazywania niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni od dnia zapytania 

Zamawiającego każdej informacji oraz dokumentów dotyczących realizacji umowy. 

4) Przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, Wykonawca nie może 

pozyskanych danych od Zamawiającego wykorzystać dla innych celów, niż w celu 

realizacji umowy. 

5. Wykonawca będzie prowadził i przedkładał Zamawiającemu dokumentację z realizacji 

przedmiotu zamówienia tj.: 

1) W terminie do 14 dni kalendarzowych po zakończeniu danego miesiąca sprawozdania 

(załącznik nr 1 do umowy), zawierającego:  

a) dane stanowiące podstawę do rozliczenia usługi, w tym ilości odebranych                         

i zagospodarowanych poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych, 

potwierdzone kartami przekazania odpadów i kwitami wagowymi, 

b) informacje zbiorcze o właścicielach nieruchomości, którzy nie wypełniają 

obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

c) informacje nt. ilości i rodzaju zagospodarowanych pojemników. 

2) W terminie do końca miesiąca następującego po każdym kwartale sprawozdań,                       

o których mowa w art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały okres trwania umowy stosownych 

uprawnień określonych w SIWZ oraz w przepisach prawa.  

7. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę odpadami 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dotyczy to w szczególności czynności ważenia, 

rozdziału na poszczególne rodzaje, przeładunku, transportu, uregulowania spraw 
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związanych z bazą magazynowo -transportową, odzyskiem odpadów oraz wszelkich spraw 

związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów. 

 

§ 6 

 

1. Wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszące się do, lub wynikające                    

z realizacji przedmiotu umowy, wymagają formy pisemnej lub elektronicznej. 

2. Pisma Stron powinny powoływać się na tytuł umowy i jej numer. Za datę otrzymania 

dokumentów, o których mowa w ust. 1 strony uznają dzień ich przekazania pocztą 

elektroniczną lub faksem, jeżeli ich treść zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie.  

3. Obowiązki koordynatora umowy ze strony Zamawiającego pełnić będzie: 

Imię i nazwisko …………………………… 

Telefon ……………………….. Fax ……………………… E-mail …………………….. 

Imię i nazwisko ………………………….. 

Telefon ……………………….. Fax ……………………… E-mail …………………….. 

Przedstawicielem Wykonawcy będzie: 

Imię i nazwisko ………………………….. 

Telefon ……………………….. Fax ……………………… E-mail …………………….. 

4. Zmiana danych wskazanych w ust. 3, nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie 

pisemnego powiadomienia drugiej Strony. 

 

§7 

 

1. Wykonawca wnosi najpóźniej w dniu podpisania umowy zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto umowy                                  

tj. …………………… zł w formie gwarancji ubezpieczeniowej. 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy. 

3. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia                   

i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

 

§8 

 

1. Wykonawca zapłaci kary umowne za: 

1) Opóźnienie w dostarczeniu pojemników, w terminie do dnia 04.07.2014 r. –                         

w wysokości 100 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia z tytułu niedostarczenia 

każdego pojemnika 

2) Opóźnienie w wykonaniu usług określonych w Harmonogramie i wynikającej z niego 

częstotliwości odbioru odpadów komunalnych – w wysokości 500 zł za każdy 

rozpoczęty dzień niezabrania odpadów z rejonu przewidzianego w harmonogramie, 

3) Zanieczyszczenie lub pozostawienie nieuporządkowanego miejsca odbierania 

odpadów lub zanieczyszczenie trasy przejazdu – w wysokości 50 zł za każdą 

stwierdzoną nieprawidłowość, 

4)  Równoczesne zbieranie różnych rodzajów odpadów  tym samym pojazdem –                       

w wysokości 500 zł za każde zdarzenie, 
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5) Opóźnienia w dostarczeniu zamawiającemu Harmonogramu odbioru odpadów 

komunalnych, o którym mowa w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia – 

300 zł za każdy dzień opóźnienia, 

6) Nieopisanie / nieoznakowanie pojemników zgodnie ze Szczegółowym Opisem 

Przedmiotu Zamówienia – w wysokości 100 zł za każdą stwierdzoną 

nieprawidłowość,  

7) Nieodebranie okresowo zwiększonych ilości odpadów komunalnych 

niesegregowanych z oprócz typowych pojemników również tych zgromadzonych w 

szczelnych i trwałych workach z tworzywa sztucznego – w wysokości 100 zł za każdą 

stwierdzoną nieprawidłowość, 

8) Niewyposażenie w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego 

dodatkowych nieruchomości, które zostały zamieszkane w niezbędne pojemniki -                

w wysokości 200 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

9) Niewymienienie pojemników na większe lub mniejsze oraz doposażenie w dodatkowe 

pojemniki nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w ciągu 7 dni 

roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego – w wysokości 100 zł za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia, 

10) Niewykonanie obowiązku naprawy lub wymiany uszkodzonych z winy Wykonawcy 

pojemników na własny koszt w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia przez 

Zamawiającego – w wysokości 100 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,  

11) Niewykonanie obowiązku kontrolowania właścicieli nieruchomości pod względem 

wypełniania obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

oraz niepoinformowania Zamawiającego wraz z przekazaniem niezbędnej 

dokumentacji zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotem zamówienia w 

terminie 3 dni roboczych od momentu stwierdzenia naruszenia zasad selektywnej 

zbiórki odpadów – w wysokości 100 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

2. Jeśli Wykonawca odstąpi od wykonania umowy, Zamawiający obciąża go karą umowną      

w wysokości równej 10% wysokości wynagrodzenia brutto umowy, bez względu na termin 

odstąpienia.  

3. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy zapis ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

4. Wykonawca zapłaci karę w przypadku niedopełnienia obowiązków wymienionych w §5 

ust. 4 pkt 1 i 2 niniejszej umowy. Wysokość kary zostanie obliczona odrębnie dla 

wymaganego poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami bądź ograniczenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania, na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r.                        

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) i przepisów 

wykonawczych do niej. 

5. Spowodowane przez siebie ewentualne szkody Wykonawca usunie na własny koszt. 

6. Przez podpisanie niniejszej umowy Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych 

kar umownych z wynagrodzenia określonego w §3 ust. 1 z każdej faktury należnej 

Wykonawcy do zapłaty. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości poniesionej szkody i utraconych 

korzyści. 
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§ 9 

 

1. Zmiana niniejszej umowy musi być zgodna z art. 144 Prawa zamówień publicznych oraz 

wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Działając zgodnie z Art. 144 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający 

dopuszcza możliwość zmiany treści umowy w stosunku do oferty w szczególności                      

w przypadkach: 

1) gdy zajdzie konieczność wprowadzenia zmian w sposobie, technologii lub innych 

zmian wykonania przedmiotu umowy wynikających, ze zmian przepisów prawa w tym 

przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

2) zmiany treści umowy związanej ze zmianą obowiązującej wysokości podatku VAT.  

3. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca narusza w sposób istotny 

postanowienia umowy. Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone w terminie 30 dni od 

dnia powzięcia wiadomości o przyczynach stanowiących podstawę odstąpienia.  

4. Istotne naruszenia Umowy, o których mowa w ust. 3 obejmują w szczególności przypadki: 

1) nierozpoczęcie wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem odbioru 

odpadów komunalnych bez uzasadnionej  przyczyny pomimo wezwania 

Zamawiającego, 

2) przerwanie wykonywania przedmiotu umowy  na okres dłuższy niż 7 dni, 

3) niewykonanie przez Wykonawcę obowiązków wynikających z ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

4) wykonywania umowy  niezgodnie z zapisami SIWZ, 

5) zagrożenie niewypłacalnością Wykonawcy, złożenie przez Wykonawcę wniosku o 

ogłoszenie upadłości lub otwarcie likwidacji w celach innych niż przekształcenie 

przedsiębiorstwa lub połączenie się z innym przedsiębiorstwem, 

6) zajęcia majątku Wykonawcy w toku postepowania zabezpieczającego lub 

egzekucyjnego w administracji albo prowadzonego w oparciu o kodeks postepowania 

cywilnego  w stopniu uniemożliwiającym realizację Umowy. 

5. W przypadku utraty przez Wykonawcę prawa do wykonywania działalności będącej 

przedmiotem niniejszej umowy, w tym wykreślenie Wykonawcy z rejestru działalności 

regulowanej, zamawiający rozwiązuje umowę bez wypowiedzenia ze skutkiem 

natychmiastowym. 

6. Warunkiem odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy w przypadkach opisanych w ust. 

4 pkt. 1-6  jest uprzednie wezwanie Wykonawcy do wykonywania swoich obowiązków oraz 

wyznaczenia w tym celu dodatkowego 3 dniowego terminu. 

7. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić na piśmie oraz zawierać uzasadnienie.  

 

§10 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Prawa 

zamówień publicznych, w szczególności działu IV (art. 139-151) oraz przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

2. Strony postanawiają, że wszelkie, ewentualne spory związane z niniejszą umową poddają 

pod rozstrzygnięcie właściwemu Sądowi Powszechnemu ze względu na siedzibę 

Zamawiającego. 
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§ 11 

 

1. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden 

egzemplarz dla Wykonawcy, a trzy egzemplarze dla Zamawiającego. 

2. Następujące załączniki do umowy stanowią jej integralną część: 

- SIWZ, 

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do SIWZ 

- Oferta Wykonawcy. 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                    WYKONAWCA 


