
Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

WZÓR 

 

Umowa nr .................................. 

 

 

Zawarta w dniu .....................  2016r. pomiędzy:  

 

Gminą Świedziebnia  

Świedziebnia 92A  

87-335 Świedziebnia 

 

reprezentowaną przez: 

Wójta Gminy Pana Szymona Zalewskiego 

przy kontrasygnacie  

Skarbnika Gminy Pani Jolanty Rakoczy 

 

zwaną dalej Zamawiającym, 

 

a 

 

……………………………………………… 

 

zwanym dalej Wykonawcą. 

 

 

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty wykonawcy w przetargu nieograniczonym pn. 

Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Świedziebnia w okresie 01.01.2017 r. 

– 30.06.2018 r. 

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. Odbiór i zagospodarowanie stałych 

odpadów komunalnych z terenu Gminy Świedziebnia w okresie 01.01.2017 r. – 30.06.2018 r, zgodnie ze 

Specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz ofertą, a także w sposób zgodny z zasadami gospodarowania 

odpadami, wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami. 

2. Integralną część niniejszej umowy stanowi Oferta Wykonawcy (Załącznik nr 1) oraz Specyfikacja Istotnych 

Warunków Zamówienia (Załącznik nr 2). 

 

§ 2. 

Termin realizacji zamówienia nastąpi w okresie od 01.01.2017 r. do 30.06.2018 r. 

 

§ 3. 

W ramach zadania o którym mowa w § 1 Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i zagospodarowania odpadów 

komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Świedziebnia w sposób zapewniający 

osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz 

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku Nr 1 do SIWZ, która stanowi Załącznik Nr 2 do 

niniejszej umowy. 



 

§4 

Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego wskazania osoby do kontaktu z Zamawiającym. Wskazanie osoby powinno 

zawierać imię, nazwisko, stanowisko służbowe oraz numer telefonu kontaktowego i e–mail.  

 

§5 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy w ciągu 3 dni od dnia podpisania umowy szczegółowy wykaz właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych, z których odbierane będą stałe odpady komunalne.  

2. Zamawiający zastrzega, iż wykaz o jakim mowa w ust. 1 może ulegać zmianie w przypadku zwiększenia lub 

zmniejszenia liczby obsługiwanych nieruchomości zamieszkałych.  

3. Strony ustalają, że wywóz odpadów odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem uzgodnionym  i zatwierdzonym  

przez Zamawiającego.  

4. W przypadku konieczności zmiany terminu wywozu odpadów Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o tym 

Zamawiającego. 

5. W razie awarii pojazdu lub innych przyczyn powodujących niewykonanie usługi w terminie, Wykonawca 

zobowiązany jest wykonać ją w ciągu następnego dnia, usuwając odpady zgromadzone wokół pojemników w tym 

okresie z powodu ich przepełnienia na własny koszt oraz z tego tytułu ponosi odpowiedzialność w przypadku 

zastrzeżeń przed służbami sanitarnymi. 

6. Wykonawca powierzy podwykonawcy wykonanie części przedmiotu umowy (zgodnie ze złożoną ofertą) dotyczącej 
……………………………. tj. firmie ………………………… Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia, 
zaniedbania, zaniechania itp. podwykonawcy. 

 

§6 

1. Za świadczenie usług o jakich mowa w §1 umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie łączne w wysokości 

......………………………zł brutto, wynikające z oferty.  

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 będzie płatne ryczałtowo miesięcznie (za poprzedni pełny miesiąc), w wysokości 

...................zł netto +  ..%VAT, tj. ........zł  = …..............zł brutto.  

3. Faktura za usługę powinna być wystawiona po zakończeniu miesiąca wraz z dokumentacją potwierdzającą 

wykonanie usługi. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od 

dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury.  

4. Wszelkie koszty związane z odbiorem i przekształceniem odpadów komunalnych ponosi Wykonawca w ramach 

wynagrodzenia o którym mowa w ust 1.  

5. Uśredniona cena jednostkowa zbieranych odpadów komunalnych określonych w ofercie, nie podlega zmianie w 

trakcie realizacji umowy. 

6. W przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców, Zamawiający ma prawo przed dokonaniem 
zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy żądać od Wykonawcy, a ten jest zobowiązany udokumentować dokonanie 
płatności na rzecz podwykonawcy. 

 

§7 

1. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w zakresie: 

1) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy na skutek zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, 

2) zakresu pojazdów wyznaczonych do realizacji zamówienia, 

3) zwiększenia lub zmniejszenia liczby obsługiwanych nieruchomości zamieszkałych, 

4) terminu wykonania przedmiotu umowy - warunkiem wprowadzenia zmiany terminu wykonania przedmiotu 

umowy jest wystąpienie okoliczności niezależnych od stron umowy, uniemożliwiających wykonanie umowy w 

terminie pierwotnym. Za okoliczności uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy w terminie uznaje się w 

szczególności: działanie siły wyższej, przedłużającą się procedurę udzielenia niniejszego zamówienia np. w 

związku z rozpatrywaniem ewentualnego odwołania, 

5) zmiany przepisów prawnych mających wpływ na zakres lub sposób realizacji przedmiotu zamówienia. 

2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w postaci aneksu. 

 



§8 

1. W razie stwierdzenia, że Wykonawca wbrew zobowiązaniom wynikającym z niniejszej umowy nie świadczy usług w 

niej wymienionych lub wykonuje je niestarannie, Zamawiający złoży Wykonawcy reklamację na piśmie.  

2. Wykonawca zobowiązany jest odpowiedzieć na reklamację na piśmie w terminie ……….…. dni. (zgodnie z 

deklaracją w ofercie). 

 

§9 

1. Zamawiający naliczy kary umowne Wykonawcy w następujących przypadkach i wysokości: 

1) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości trzykrotnego 

wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 2 umowy,  

2) za każdy ujawniony przypadek nie przekazania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów 

komunalnych i odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych do składowania do 

RIPOK-ów w wysokości 5 tys. zł brutto, 

3) za nieprzedłożenie przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego oświadczenia dotyczącego umów 

zawartych przez Wykonawcę z pracownikami realizującymi przedmiot umowy w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego Wykonawca zapłaci karę w wysokości 200,00 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia 

za każdy etat, 

4) za przekazanie nierzetelnego sprawozdania lub raportu określonego w SIWZ w wysokości 5 tys. zł brutto za 

każde nierzetelne sprawozdanie lub raport, 

5) za nieterminowe przekazanie sprawozdania lub raportu w wysokości 200 zł brutto za każdy dzień opóźnienia,  

6) za nieterminowe rozpatrzenie reklamacji w wysokości 100 zł brutto za każdy dzień opóźnienia, 

2. Wykonawcy przysługują kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w 

wysokości trzykrotnego wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 2 umowy liczonego za ostatni miesiąc poprzedzający 

odstąpienie od umowy.  

3. Zamawiający  ma  prawo  potrącenia  naliczonych  kar  umownych  z  wynagrodzenia Wykonawcy. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku gdy kary umowne nie 

pokryją poniesionej szkody. 

 

§10 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 

1) gdy Wykonawca nie rozpoczął wykonywania usługi w pełnym zakresie objętym umową;  

2) gdy Wykonawca zaniechał wykonywania usługi i nie realizuje jej dłużej niż 14 dni;  

3) w przypadku gdy mimo uprzednich pisemnych, co najmniej dwukrotnych zastrzeżeń złożonych przez 

Zamawiającego Wykonawca nie realizuje usług zgodnie z postanowieniami umowy lub w istotny sposób 

narusza zobowiązania;  

4) w przypadku utraty uprawnień Wykonawcy do wykonywania przedmiotu umowy;  

5) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty za 

wykonaną usługę w ciągu 30 dni od terminu płatności określonego w umowie pomimo dodatkowego wezwania 

Wykonawcy.  

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego odstąpienia i powinno 

zawierać uzasadnienie.  

4. W przypadku określonym w ust.1 pkt. 2 Zamawiający może w terminie 7 dni, po pisemnym uprzedzeniu, przejąć sam 

prowadzenie usług lub ich części, określonych niniejszą umową albo powierzyć je innemu podmiotowi a kosztami 

tych usług obciążyć Wykonawcę.  

 

§11 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia i posiadania umowy ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej za 

szkody oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich i mienia, powstałe w 



związku z prowadzonymi usługami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych w okresie realizacji umowy. 

Obowiązek Wykonawcy posiadania polisy o której mowa w zdaniu poprzedzającym dotyczy całego okresu 

obowiązywania umowy na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych. 

2. Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca.  

3. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia na każde żądanie Zamawiającego polisy ubezpieczeniowej oraz 

dowodu opłacania składek.  

 

§12 

Wykonawca nie ma prawa dokonywania cesji wierzytelności przysługujących mu z tytułu wykonywania niniejszej umowy 

bez pisemnej zgody Zamawiającego.  

 

§13 

W razie sporów powstałych w skutek realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą one przez Sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego.  

 

§14 

Do spraw nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych.  

 

§15 

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

 

 

Zamawiający Wykonawca 

 

Załączniki: 

1. Oferta Wykonawcy z dnia ……….. 

2. SIWZ z Załącznikami. 


