
UMOWA nr …./2020 

 

zawarta w dniu ……………… r. w Przesmykach pomiędzy: 

Gminą Przesmyki z siedzibą ul. 11 Listopada 13; 08-109 Przesmyki, NIP 821 238 96 33, 

REGON: 711 582 569  zwaną w treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez: 

Wójta Gminy Przesmyki – Andrzeja Skolimowskiego 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Jolanty Hawryluk, 

a  

……………………………… z siedzibą ………………………….., wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców ……………………….; NIP ……………………., Regon ……………….. 

reprezentowaną przez:  

…………………………. – . 

zwaną w dalszej części umowy  „Wykonawcą”. 

 

Niniejsza umowa zostaje zawarta z Wykonawcą w wyniku przeprowadzonego 

zapytania ofertowego przeprowadzonego przez Gminę Przesmyki. 

 

Strony, zawierają umowę o następującej treści: 

§ 1 

1. Zamawiający udziela Wykonawcy zamówienia publicznego na „Usuwanie odpadów z folii 

rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” 

z terenu Gminy Przesmyki, zwanego dalej przedmiotem umowy. 

2. Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 

r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z póżn. zm.). 

3. Zakres rzeczowy obejmuje ważenie, załadunek, transport z miejsca odbioru do miejsca 

unieszkodliwiania, poddanie odzyskowi odpadów oraz prowadzenie ilościowej  

i jakościowej ewidencji odpadów pochodzących z działalności rolniczej. 

4. Na terenie gminy Przesmyki zostały wyznaczone trzy miejsca odbioru odpadów znajdujące 

się w miejscowościach: Przesmyki, Łysów i Kukawki),. 

5. Zdeklarowane przez rolników ilości odpadów: 

1) Folia rolnicza biała 30,640 Mg 

2) Folia rolnicza czarna 16,55 Mg 

3) Siatka do owijania balotów 7,608 Mg 

4) Sznurek do owijania balotów  4,743 Mg 

5) Opakowania po nawozach w tym worki typu Big – Bag  17,282 Mg 

Razem 76,823 Mg 

6. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia: 

1) Ważenie odbieranych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów 

oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag przy użyciu własnych (posiadających 

legalizację) urządzeń, 

2) Załadunek odpadów oraz uporządkowanie miejsca odbioru. 

3) Transport odebranych odpadów do miejsca ich odzysku lub unieszkodliwienia środkami 

transportu posiadającymi aktualne zezwolenie na transport odpadów, 

4) Rozładunek i przekazanie odpadów do odzysku lub unieszkodliwienia do instalacji: 



-………………………………………………………………………………………. 

- ……………………………………………………………………………………… 

7. Wykonawca konkretne terminy zbiórek ustali z Zamawiającym min. 7 dnia przed ich 

rozpoczęciem. 

8. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest: 

1) Spisać z każdą osobą dostarczającą odpady protokół odbioru odpadów z folii 

rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu 

Big-Bag, którego jeden egzemplarz przekaże Zamawiającemu.  

Protokół w szczególności powinien zawierać następujące dane: 

a) imię i nazwisko adres posiadacza odpadów, 

b) datę odbioru 

c) wagę odbieranego odpadu w rozbiciu na folie rolnicze białe; folie rolnicze czarne; 

siatki do owijania balotów; sznurki do owijania balotów; opakowania po nawozach; 

opakowania typu Big Bag; 

d) podpisy przekazującego odpady oraz przedstawiciela Wykonawcy odbierającego 

odpady. 

2) Do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów określonej, z 

zastosowaniem wzorów dokumentów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.),  

3) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu sprawozdanie zawierające:  

a) Powykonawczą Inwentaryzację odebrany odpadów zawierającą miedzy innymi: 

 imię i nazwisko adres posiadacza odpadów, 

 ilości odebranego odpadu w Mg w rozbiciu na folie rolnicze, siatki i sznurki do 

owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big- Bag, 

b) Wygenerowane z systemu BDO karty przekazania odpadów do docelowej instalacji 

(w statusie z potwierdzonym transportem), wraz z ich zbiorczym zestawieniem (w 

przypadku przejęcia odpadów z terenu gminy przez podmiot zajmujący się wyłącznie 

zbieraniem odpadów), 

c) Wygenerowane z systemu BDO i poświadczone za zgodność z oryginałem kopie 

dokumentów ewidencji odpadów potwierdzające ostateczne zagospodarowanie 

odpadów w procesie unieszkodliwienia lub odzysku wraz z ich zbiorczym 

zestawieniem. 

9. Rozliczenia będą dokonywane na podstawie rzeczywistej wagi odpadów zgodnie z ofertą 

cenową po cenach jednostkowych brutto. 

§ 2 

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w następujących terminach: 

- Odbiór i przekazanie do instalacji do 26 czerwca 2020 r. 

- Dostarczenie dokumentów ewidencji odpadów potwierdzające ostateczne zagospodarowanie 

odpadów w procesie unieszkodliwienia lub odzysku wraz z ich zbiorczym zestawieniem do 31 

sierpnia 2020 r.  

 

 



 

§ 3 

1. Strony ustalają, że ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy stanowić będzie iloczyn 

masy odebranych i zagospodarowanych oraz ceny jednostkowej …………. zł brutto za 

Mg. 

2. Szacowane całkowite wynagrodzenie Wykonawcy wyniesie 76,823 Mg x cena 

jednostkowa (……………. zł)  i wyniesie ……………zł brutto (słownie: ………….. 

zł), 

3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu umowy. 

4. Zapłata będzie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr 

……………., w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury wraz z kompletem dokumentów wymienionymi w  

§ 1 ust. 8 pkt 3. 

5. Za nieterminową płatność faktury Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe. 

 

§ 4 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, w odniesieniu do 

ustalonych terminów określonych w § 2 w wysokości 200,00 zł, 

2) za niedotrzymanie umówionego terminu odbioru odpadów z miejsca wyznaczonego na 

terenie gminy 500,00 zł, 

3) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy – 5 000,00 zł. 

2. Zamawiający ma prawo do potrącenia z wierzytelności Wykonawcy o zapłatę 

wynagrodzenia wszelkich swoich wierzytelności względem Wykonawcy, a wynikających  

z tytułu kar umownych. Wykonawca niniejszym wyraża zgodę na dokonywanie potrąceń 

przez Zamawiającego bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń woli. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego 

wysokość kar umownych, dochodzonego na zasadach ogólnych. 

4. Wykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw i obowiązków 

powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy. 

 

§ 5 

1. Zamawiający może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia, 

gdy Wykonawca nie podjął się wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy 

bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał ich wykonywanie, zaś przerwa trwała dłużej niż 7 

dni; 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej 

zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym 

przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach. 



3. Wypowiedzenie umowy i odstąpienie od umowy musi nastąpić pod rygorem 

nieważności na piśmie oraz zawierać uzasadnienie. 

 

§ 6 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej 

umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w 

przypadku wystąpienia n/w okoliczności, z uwzględnieniem podanych warunków ich 

wprowadzenia: 

a) wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie 

Zamawiającego, 

b) zmiana treści umowy wynikać będzie z konieczności dostosowania do obowiązujących 

przepisów prawa, znowelizowanego bądź wprowadzonego w trakcie wykonywania 

zamówienia (w tym zmiana wysokości podatku VAT). 

2. Warunkiem dokonania zmian, jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę, 

zawierającego opis zmiany i uzasadnienie zmiany. 

3. Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w 

formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

§ 7 

W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową stosuje się Kodeks cywilny oraz Prawo 

zamówień publicznych. 

§ 8 

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 

Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego. 

 

 

WYKONAWCA                                                                                     ZAMAWIAJĄCY 

 


