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Załącznik nr 4 do SIWZ 

GKIZp.271.35.2018                                                                            

UMOWA nr …../2018 - projekt 

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

Gminą Przesmyki z siedzibą w Przesmyki ul. 11 Listopada 13, 08-109 Przesmyki,  

reprezentowaną przez: 

Wójta Gminy Przesmyki - Andrzeja Skolimowskiego  

przy kontrasygnacie Jolanty Hawryluk – Skarbnika Gminy 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

a 

………………………………………z siedzibą w …..……………………… przy ul.  

……………………………, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w ……………, Wydział 

….. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem  KRS …………, NIP 

…………….., REGON …………………………… zwanym dalej Wykonawcą ,   

 

wyłonionym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na postawie art. 39 ustawy z dnia 

29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późń. zm.), zwaną 

dalej w treści umowy ustawą, o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 

ustawy. 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na odbiorze  

i zagospodarowaniu odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach, na 

których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Przesmyki w okresie od 01.01.2019 

r. do 31.12.2019 r. oraz z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 

/PSZOK/. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

 

§ 2 

Termin wykonania zamówienia 

1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy od 1 stycznia 2019 r.  

2. Termin zakończenia przedmiotu umowy 31 grudnia 2019 r. 

 

§ 3 

Obowiązki stron 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) Przekazanie, Wykonawcy drogą elektroniczną wykazu nieruchomości objętych 

obowiązkiem odbierania odpadów; 

2) Informowanie Wykonawcy o zmianach w liczbie i lokalizacji nieruchomości objętych 

obowiązkiem odbierania odpadów; 

3) Akceptacja harmonogramu odbierania odpadów; 

4) Zapłata Wykonawcy wynagrodzenia na warunkach określonych w § 4 niniejszej 

Umowy; 
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2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) Wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa  

z zachowaniem należytej staranności; 

2) Wykonanie wszystkich obowiązków określonych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu 

Zamówienia; 

3) Przekazywanie na każde żądanie Zamawiającego niezwłocznie informacji dotyczących 

realizacji Umowy; 

4) Wskazanie osoby, która będzie odpowiadała za nadzorowanie realizacji umowy; 

5) Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 

działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł przez cały okres 

realizacji umowy.  

6) Przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w stosunku do 

informacji pozyskanych w związku z realizacją przedmiotu umowy.      

7) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 

wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z realizacją przedmiotu 

umowy, w tym także ruchem pojazdów. 

8) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub 

okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość wykonania przedmiotu umowy lub 

termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy,  

9) Opracowanie harmonogramu odbioru odpadów w terminie do 7 dni od daty podpisania 

umowy.  

10) Sporządzanie i przekazywanie sprawozdań, o którym mową w art. 9 n ustawy z dnia 13 

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

 

 

§ 4 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji usług wskazanych w § 1 niniejszej umowy  

w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wynosi: …………………… zł brutto (słownie 

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

2. Zamawiający ustala dwumiesięczny okres rozliczeniowy po każdym cyklu odbioru 

odpadów.  

3. Wynagrodzenie opisane powyżej płatne będzie w sześciu równych częściach. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie elementy ujęte w szczegółowym opisie 

przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.  

 

§ 5 

Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy 

1. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane usługi nastąpi na podstawie wystawionej 

faktury. 

2. Jako załączniki do faktury Wykonawca dołączy raport z odbioru zawierający między 

innymi podanie ilości i rodzaju odebranych odpadów wraz z podaniem procesów ich 

zagospodarowania, kart przekazania odpadów. 

3. Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi 

dokonanie przelewu wynagrodzenia Wykonawcy na jego konto wskazane na fakturze. 
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4. Prawa i obowiązki stron określone i wynikające z niniejszej umowy nie mogą być 

przenoszone na osoby trzecie bez zgody drugiej strony.  

5. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, nr NIP  ……………………… 

i jest uprawniony do wystawiania faktur. 

6. Płatność będzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, 

…………………………………. w terminie ………………… dni od daty otrzymania 

przez Zamawiającego faktury.  

7. Za nieterminową płatność faktury, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe. 

 

§ 6 

Zabezpieczenie wykonania umowy 

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % kwoty 

brutto określonej w § 4 ust. 1 umowy.  

2. Wykonawca wniósł pełną kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

w formie ……………………………., na kwotę …………… zł, w dacie zawarcia 

umowy. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu Zamawiający 

zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były 

one przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji za 

przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

 

 

§ 7 

Kary umowne 

1. Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy kary umowne w poniższych przypadkach 

 i wysokościach: 

1) 500 zł za każdy dzień zwłoki w terminowym odebraniu odpadów. 

2) 100 zł za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu harmonogramu odbioru odpadów. 

3) 100 zł za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu Zamawiającemu sprawozdania o którym 

mowa § 9n ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach (j. t. Dz.U.2018.1454 z późn. zm.) 

4) 2 000,00 zł z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę o którym mowa w § 11 niniejszej umowy. 

5) 10% kwoty brutto określonej w § 4 ust. 1 umowy za odstąpienie od umowy z przyczyn 

zależnych od Wykonawcy, 

6) W wysokości kary, której podlega Gmina Przesmyki za niewywiązywanie się z 

obowiązków określonych w art. 9z ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz.U.2018.1454 z późn. zm.) naliczonej Gminie 

Przesmyki zgodnie z przepisami art. 9x ust. 3 ustawy. 

2. Zamawiający potrąci kary umowne określone w ust. 1 z bieżącego wynagrodzenia 

Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy wg własnego wyboru. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

na zasadach ogólnych określonych w KC. 

4. Kary umowne, o których mowa powyżej ustalone za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

stają się wymagalne: 

1) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu, 

2) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni. 

5. Zapłacenie lub potrącenie kary za nie dotrzymanie terminu nie zwalnia Wykonawcy 

z obowiązku dokończenia świadczenia usługi ani z żadnych innych zobowiązań 

umownych. 
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§ 8  

Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego.  

 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli poweźmie wiadomość o tym, że:  

1) wszczęte zostało postępowanie upadłościowe Wykonawcy,  

2) rozpoczęto likwidację firmy Wykonawcy,  

3) Wykonawca utracił uprawnienia do wykonywania przedmiotu umowy wynikające  

       z przepisów szczególnych.  

4) Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego może nastąpić również, jeżeli  

Wykonawca:  

a) nie rozpoczął wykonywania usług w pełnym zakresie objętym umową w terminie do 

30 dni od podpisania umowy. 

b) zaniechał realizacji umowy, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje jej przez 

kolejnych 7 dni kalendarzowych.  

2. W przypadkach wymienionych w ustępie 1 i 2 Zamawiający może w terminie 7 dni 

po pisemnym uprzedzeniu, przejąć sam prowadzenie usług określonych niniejszą 

umową lub powierzyć je innemu podmiotowi, a kosztami tych usług obciąży 

Wykonawcę do wysokości odpowiadającej kwocie zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, o której mowa w § 4.  

3. Ponadto w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może 

żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. W tym 

celu Zamawiający wraz z Wykonawcą winni ustalić wartość faktycznie wykonanych 

przez Wykonawcę usług, a Wykonawca zobowiązuje się współpracować z 

Zamawiającym w tym zakresie.  

§ 9  

Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę.  

 

1. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający nie dotrzymuje istotnych 

postanowień umowy a w szczególności gdy:  

1) nie wypłaca Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane usługi w ciągu 30 dni od 

terminu płatności ustalonego w umowie,  

2) zawiadamia Wykonawcę, że w wyniku nieprzewidzianych okoliczności nie będzie 

mógł pokryć zobowiązania.  

2. Odstąpienie od umowy należy uzasadnić pisemnie. Jest ono dopiero wtedy 

skuteczne, jeżeli Wykonawca wyznaczył Zamawiającemu stosowny termin  

(nie krótszy niż 7 dni) do wypełnienia postanowień umowy i poinformował go, że po 

bezskutecznym upływie tego terminu odstąpi od umowy.   

3. Po upływie terminu określonego w zawiadomieniu, o którym mowa w ust.  2, 

Wykonawca powinien możliwie najszybciej usunąć z obsługiwanego terenu wszystkie 

swoje urządzenia techniczne w szczególności urządzenia do gromadzenia odpadów.  

 

§ 10 

Nadzór nad realizacją umowy  

1. Nadzór i z ramienia Zamawiającego sprawować będzie: 

 ..………………………………………………………………… 

2. Wykonawca ustanawia osobę odpowiedzialną w osobie: 

 ……………………………………………………………………  
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§ 11 

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę  

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 

umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 

(Dz.U z 2018.917 z pózn. zm.) co najmniej trzech pracowników fizycznych zajmujących 

się odbiorem odpadów w okresie realizacji umowy. 

1) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności przy realizacji umowy. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

2) Wykonawca składa wykaz osób oddelegowanych do realizacji zamówienia wraz z 

oświadczeniem o tym, że są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę przed 

przystąpieniem do świadczenia usługi. 

3) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia 

zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary 

umownej w wysokości określonej w § 7 ust 1 pkt 4 projektu umowy. Niezłożenie przez 

wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez 

zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie 

jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia. 

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 

przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

§ 12 

Zmiany umowy 

 

1. Wszystkie zmiany postanowień zawartej umowy wymagają zgody obu stron i zachowania 

formy pisemnej w formie aneksu. 

2. Zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy na skutek zmiany obowiązującej stawki 

podatku VAT. 

3. Zmiany danych osobowych oraz rachunku bankowego Wykonawcy i Zamawiającego. 

4. Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację 

przedmiotu umowy. 

5. Zmiany wynagrodzenia ryczałtowego w przypadku wprowadzenia nowych obciążeń 

finansowych dla Wykonawcy z tytułu przekazywania odpadów do Regionalnej Instalacji 

Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Zmiana  ceny będzie możliwa od dnia 

obowiązywania nowych lub zmienionych obciążeń finansowych po przedstawieniu 

kalkulacji zmiany cen. 
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§ 13 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci 

aneksu pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego Ustawy o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

3. Spory mogące wynikać przy realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez  

właściwy rzeczowo, miejscowo dla siedziby Zamawiającego sąd powszechny.  

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 

Wykonawcy, a dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

 

      

  

 

Zamawiający                                                              Wykonawca  


