
str. 1 

 

Załącznik nr 7 do SIWZ 

WZÓR UMOWY 

 

Umowa Nr ………………..  

 

NA ŚWIADCZENIE USŁUGI ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH I 

ZAGOSPODAROWANIA TYCH ODPADÓW OD WŁAŚCICIELI 

NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, Z TERENU 

GMINY KRUSZYNA 

 

zawarta w dniu …………… 2015 roku w Kruszynie pomiędzy Gminą Kruszyna                        

NIP: 949-21-67-011 Regon: 151398050, z siedzibą w Kruszynie przy ul. Kmicica 5 którą 

reprezentuje: mgr inż. Jadwiga Zawadzka – Wójt Gminy, zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM” 

a  

....................................................... NIP: …………..…., Regon: …………………, z siedzibą w   

ul ................................................... , którą reprezentuje: 

1. .………………………………. 

2. ……………………………….. 

zwanym dalej „WYKONAWCĄ”,  

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu 

nieograniczonym, została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1. 

1. Na podstawie ogłoszonego wyniku postępowania prowadzonego zgodnie z ustawą z dnia              

29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, poz. 984,  

poz. 1047, poz. 1473, z 2014 r. poz. 423, poz. 768, poz. 811, poz. 915, poz. 1146, poz. 1232) 

w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do 

wykonania zamówienie pod nazwą „Świadczenie usługi odbierania odpadów 

komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na 

których zamieszkują mieszkańcy, z terenu Gminy Kruszyna”, zwanego dalej 

przedmiotem umowy. 

2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określony jest:  

a) specyfikacją istotnych warunków zamówienia przeprowadzonego postępowania 

przetargowego (zwana dalej SIWZ) – załącznik nr 1 do umowy, 

b) ofertą złożoną przez Wykonawcę – załącznik nr 2 do umowy. 

 

§ 2. 

1.  Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu niniejszej umowy strony ustalają na dzień                       

1 sierpnia 2015 roku. 

2.  Termin zakończenia wykonania  przedmiotu niniejszej umowy strony ustalają na dzień                

31 lipca 2016 roku. 

 

§ 3. 

Wykonawca oświadcza, że: 

1. Posiada aktualne zezwolenie Starosty …………..…..  Nr………………………………. na 

prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów komunalnych, 
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2. Jest wpisany do  Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Wójta Gminy Kruszyna. 

 

§ 4. 

Liczba nieruchomości, które będą objęte usługą odbierania odpadów komunalnych stałych w 

Gminie będzie wynosić około 1271. Ilość pojemników, częstotliwość wywozu oraz 

przewidywana ilość odpadów znajduje się w pkt 4 SIWZ.  

 

§ 5. 

1. Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy zgodnie z ofertą w wysokości: 

1) za odbiór, transport i zagospodarowanie poszczególnych typów odpadów z nieruchomości 

(w cenie uwzględnione jest wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w pojemniki): 

a) ……………. zł brutto (słownie złotych ………………….……………………..) za 

odbiór 1 Mg  odpadów zmieszanych, 

b) ……………. zł brutto (słownie złotych ……………………………………………..) za 

odbiór 1 Mg  odpadów selektywnych 

c) ……………. zł brutto (słownie złotych ……………………………………………..) za 

odbiór 1 Mg  odpadów szklanych 

d) ……………. zł brutto (słownie złotych ……………………………………………..) za 

odbiór 1 Mg  odpadów  biodegradowalnych 

e) ……………. zł brutto (słownie złotych ……………..…………………………..) za 

odbiór 1 Mg  odpadów wielkogabarytowych. 

2) za odbiór, transport i zagospodarowanie poszczególnych odpadów pochodzących z 

gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (w cenie uwzględnione 

jest wyposażenie PSZOK w pojemniki): 

a) ……………. zł brutto (słownie złotych ………………….……………………..) za 

odbiór 1 Mg  odpadów przeterminowane leki i chemikalia, 

b) ……………. zł brutto (słownie złotych ……………………………………………..) za 

odbiór 1 Mg  odpadów zużyte baterie i akumulatory, 

c) ……………. zł brutto (słownie złotych ………………….……………………..) za 

odbiór 1 Mg  odpadów zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

d) ……………. zł brutto (słownie złotych ……………………………………………..) za 

odbiór 1 Mg  odpadów budowlanych i rozbiórkowych, 

e) ……………. zł brutto (słownie złotych ………………….……………………..) za 

odbiór 1 Mg  odpadów zużyte opony, 

f) ……………. zł brutto (słownie złotych ……………………………………………..) za 

odbiór 1 Mg  odpadów innych niebezpiecznych, 

g) ……………. zł brutto (słownie złotych ………………….……………………..) za 

odbiór 1 Mg  odpadów typu papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania 

wielomateriałowe, 

h) ……………. zł brutto (słownie złotych ……………………………………………..) za 

odbiór 1 Mg  odpadów zielonych z pielęgnacji ogrodów, 

i) ……………. zł brutto (słownie złotych ……………………………………………..) za 

odbiór 1 Mg  odpadów wielkogabarytowych. 

2. Łączna cena brutto za wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia: ………..………………….. zł, w tym VAT …… %.  

3. Ceny wyszczególnione w ust. 1 pkt 1 – 2 zawierają ….. % podatek VAT. 
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4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 tylko  

w przypadku: 

a) Zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy na skutek zmiany obowiązującej stawki 

podatku VAT. 

b) Zmiany ilości (zmniejszenie lub zwiększenie) odpadów objętych umową, które zostały 

podane orientacyjnie. Cena składowa odbioru i zagospodarowania 1 Mg odpadów 

komunalnych  pozostaje niezmienna. 

5. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. 

6. Wykonawca doręcza Zamawiającemu  fakturę VAT za  usługi świadczone w danym okresie 

rozliczeniowym. 

7. Do faktury, o której mowa w ust. 6 Wykonawca zobowiązany jest obligatoryjnie dołączyć 

karty przekazania odpadów do miejsca ich odzysku, recyklingu lub unieszkodliwienia. 

8. Ustala się, że wartość (brutto) miesięcznej faktury stanowić  będzie: sumę iloczynów 

zaoferowanej ceny za odbiór jednej tony odpadów danego rodzaju i ilości zebranych 

odpadów danego rodzaju. 

9. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Nr 

………………...............…… w ciągu 21 dni od daty doręczenia faktury zamawiającemu, z 

zastrzeżeniem ust. 10. 

10. W przypadku nie dołączenia do faktury kart przekazania odpadów, Zamawiający dokona 

zapłaty tylko i wyłącznie po dostarczeniu ich przez Wykonawcę. W takim przypadku termin 

zapłaty określony w ust. 9 nie jest wiążący dla Zamawiającego. 

 

§ 6. 

Wykonawca zobowiązuje się do: 

1. Wykonywania przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

2. Terminowej realizacji usług objętych niniejszą umową; 

3. Odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy 

Kruszyna z miejscowości: Baby, Bogusławice, Jacków, Kijów, Kruszyna, Lgota Mała, Łęg, 

Pieńki Szczepockie, Teklinów, Widzów, Widzówek, Wikłów. 

4. Odbioru  poszczególnych frakcji odpadów z częstotliwością zgodnie z pkt 4.10 SIWZ 

5. Zorganizowania raz na rok bezpośredniego odbioru, od właścicieli nieruchomości  

zamieszkałych, powstających w gospodarstwach domowych odpadów  wielogabarytowych. 

6. Nieodpłatnego wyposażenia nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Kruszyna w 

pojemniki zgodnie z pkt 4.4 SIWZ i ofertą Wykonawcy. 

7. Nieodpłatnego wyposażenia gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów w 

odpowiednie kubły i kontenery do gromadzenia odpadów zgodnie z pkt 4.11 SIWZ. 

8. Przedłożenia Zamawiającemu informacji o ilości i rodzaju pojemników znajdujących się na 

poszczególnych nieruchomościach wraz z informacją o posesjach, do których pojemników 

nie dostarczono. W przypadku ewentualnych zmian aktualizację przekazanych informacji.    

9. Odbierania odpadów z poszczególnych nieruchomości w terminach ustalonych w 

harmonogramie usuwania odpadów komunalnych, stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej 

umowy z zastrzeżeniem, że odbiór w/w odpadów musi odbywać się  w dniach roboczych od 

poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 19.00; 

10. Przekazywania Zamawiającemu, za dany okres rozliczeniowy, kart przekazania odpadów do 

miejsca ich odzysku, recyklingu lub unieszkodliwienia; 

11. Każdorazowego uprzątnięcia terenu wokół odbieranych pojemników z odpadami 

komunalnymi, jeżeli zanieczyszczenie terenu powstało w wyniku działania Wykonawcy, 

12. Prowadzenia ewidencji odbieranych odpadów. 
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13. Przekazywania wszystkich odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów 

biodegradowalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych 

do składowania do  instalacji posiadającej status regionalnej instalacji do przetwarzania 

odpadów komunalnych  dla Regionu I zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla 

Województwa Śląskiego 2014 lub w przypadku awarii tej instalacji do instalacji 

przewidzianych do zastępczej obsługi tego regionu, wskazanych w uchwale w sprawie 

wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. 

W przypadku niewielkich ilości odebranych odpadów selektywnie zbieranych 

niepodlegających przekazaniu do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów 

komunalnych, Wykonawca może wskazać podmiot zbierający te odpady. 

14. Odzysk lub unieszkodliwianie zebranych odpadów komunalnych zgodnie z ustawą o 

odpadach oraz ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

a) Wykonawca powinien osiągnąć w danym roku kalendarzowym w odniesieniu do masy 

odebranych przez siebie odpadów komunalnych poziomów recyklingu, przygotowania do 

ponownego użycia i odzysku innymi metodami papieru, metalu, tworzyw sztucznych, 

szkła, innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych zgodnie z 

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

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych 

frakcji odpadów komunalnych, 

b) Wykonawca powinien osiągnąć w danym roku kalendarzowym w odniesieniu do masy 

odebranych przez siebie 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. 

15. Sporządzania zgodnie z przepisami ustawy  z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r., poz. 1399 ze zm.), półrocznych 

sprawozdań i przekazywania ich  Wójtowi Gminy Kruszyna. 

16. Wykonawca wyznacza do bieżących kontaktów z Zamawiającym : 

................................................... tel. ..................................... ; fax: ....................................... 

17. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność prawną i finansową za uszkodzenia pojemników 

powstałe podczas przeładunku odpadów komunalnych na pojazdy Wykonawcy. 

 
§ 7. 

W zakresie używanych pojazdów do realizacji przedmiotu zamówienia do obowiązków 

Wykonawcy należy: 

1. Zapewnienie przez cały czas trwania umowy dla właściwej realizacji przedmiotu umowy 

dostatecznej ilości środków technicznych, gwarantujących terminowe i jakościowe 

wykonanie zakresu rzeczowego usługi, w ilości minimum jak w złożonej w postępowaniu 

przetargowym ofercie, 

2. Użytkowanie pojazdów specjalistycznych dla tego typu usług; pojazdy te winny być we 

właściwym stanie technicznym i oznakowane w sposób czytelny i widoczny, umożliwiający 

łatwą identyfikację przedsiębiorcy poprzez umieszczenie na nich nazwy firmy, adresu i 

numeru telefonu przedsiębiorcy, 

3. odbieranie i transportowanie odpadów pojazdami bezpylnymi i kontenerowymi zgodnie z 

przepisami art. 61 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 

2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.); transport odpadów wielkogabarytowych, odpadów 
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umieszczonych w szczelnych workach plastikowych, może odbywać się pojazdami 

ciężarowymi, 

4. zabezpieczenie przewożonych odpadów przed wysypaniem na drogę a także przed 

wydzielaniem nieprzyjemnego zapachu, 

5. zachowanie właściwego stanu sanitarnego użytkowanych pojazdów (mycie, dezynfekcja 

sprzętu winno odbywać się w warunkach spełniających wymagania z zakresu ochrony 

środowiska i ochrony sanitarnej). 

 

§ 8. 

Zamawiający zobowiązuje się do: 

1. Powołania przedstawiciela uprawnionego do kontaktu z Wykonawcą w sprawach z zakresu 

niniejszej umowy w osobie ………….....................……… tel. .........................................., 

fax. ........................................ 

2. Wypłacania wynagrodzenia zgodnie z § 5 niniejszej umowy; 

3. Przekazania Wykonawcy wykazu punktów zbiórki odpadów komunalnych oraz ewidencji 

ilościowej mieszkańców (utworzonego na podstawie zebranych deklaracji).  

4. Odbioru sprawozdań i wykazów, sporządzanych przez Wykonawcę, w zakresie o których 

mowa w § 6 pkt 15 niniejszej umowy. 

5. Aktualizowania, co miesiąc wykazu nieruchomości objętych systemem w celu wykonania 

obowiązków określonych w § 6 pkt 6 niniejszej umowy. 

6. Niezwłocznego informowania Wykonawcy o wszelkich wydarzeniach i okolicznościach 

mogących mieć znaczenie dla prawidłowego wykonywania umowy. 

 

§ 9. 

Strony oświadczają, że w dalszym trybie postępowania z odpadami stosowane będą  przepisy 

ustawy o odpadach, zgodnie z którymi  posiadacz mający zezwolenie w zakresie gospodarki 

odpadami wraz z przejęciem odpadów przejmuje odpowiedzialność za dalszy sposób 

postępowania z odpadami, natomiast posiadacz przekazujący odpady wraz z pozbyciem się 

odpadów pozbywa się odpowiedzialności za dalsze gospodarowanie tymi odpadami. 

 
§ 10. 

1. Strony ustalają, że wiążąca ich formą odszkodowania będą kary umowne.               

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i w 

następującej wysokości: 
a) w wysokości 50,00 zł od każdego nieodebranego z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy 

pojemnika za każdy dzień zwłoki w wykonaniu obowiązków wynikających z § 6 pkt 9, 

b) w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki  za spowodowanie przerwy wywozu odpadów z 

przyczyn zależnych od Wykonawcy, jeżeli przerwa trwa dłużej niż 7 dni, 

c) w wysokości 500 zł za każdy inny, niż określony w nin. ustępie, przypadek naruszenia 

obowiązków Wykonawcy określonych w nin. umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy. 

d) w wysokości 10 % maksymalnej wartości zamówienia za odstąpienie od umowy przez 

którąkolwiek ze Stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% maksymalnej wartości 

zamówienia za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od 

Zamawiającego. 

4. O wystąpieniu okoliczności do naliczenia kar umownych przez Zamawiającego, Wykonawca 

zostanie zawiadomiony pisemnie wraz z uzasadnieniem. 
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5. Wartość wyliczonej kary umownej zostanie jednostronnie potrącona przez Zamawiającego z 

bieżących zobowiązań. 

6. W razie powstania szkody, której wysokość przewyższy wartość naliczonych kar umownych, 

Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego w wysokości 

przewyższającego wysokość kar umownych.  

 

§ 11. 

Wykonawca nie ma prawa do zbywania wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. 

 

§ 12. 

Oprócz wypadków wymienionych w treści Kodeksu Cywilnego, stronom przysługuje prawo 

odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy: 

a) w razie wystąpienia 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 wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od 

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 6 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 

907, poz. 984, poz. 1047, poz. 1473, z 2014 r. poz. 423, poz. 768, poz. 811, poz. 915, poz. 

1146, poz. 1232), 

b) jeżeli Wykonawca utraci prawo do wykonywania działalności będącej przedmiotem 

niniejszej umowy, 

c) jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

d) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z 

przedłożonym harmonogramem odbioru odpadów komunalnych  oraz nie kontynuuje ich 

po upływie 7 dni od otrzymania wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

e) jeżeli Wykonawca przerwał realizację przedmiotu umowy na okres 1 miesiąca. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli: 

a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty wynagrodzenia mimo dodatkowego 

wezwania w terminie l miesiąca od upływu terminu na zapłatę określonym w niniejszej 

umowie, 

b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio 

okoliczności nie będzie mógł wywiązać się ze swoich zobowiązań umownych wobec 

Wykonawcy. 

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

takiego oświadczenia. 

 

§ 13 

1. Każda zmiana niniejszej Umowy wymaga formy pisemnego aneksu – pod rygorem 

nieważności. Niedopuszczalne są jednak, pod rygorem nieważności, zmiany postanowień 

zawartej Umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy, jeżeli przy ich 

uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w 

ogłoszeniu o zamówieniu oraz określił warunki takiej zmiany. 

2. Dopuszcza  się możliwość dokonywania zmian w zawartej umowie o ile wynika to z 

okoliczności, których nie można przewidzieć w chwili zawarcia umowy i są one niezależne 

od woli stron. 
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3. Dopuszcza się wszelkie nieistotne zmiany w treści umowy, które to zmiany nie wpłynęłyby 

na krąg wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia ani na wynik postępowania. 

 

§ 14. 

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie zamówienia 

publicznego Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi 

postępowania reklamacyjnego. 

2. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego. 

3. Zamawiający ma obowiązek pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez 

Wykonawcę roszczenia w terminie 21 dni od daty zawiadomienia o żądaniu. 

4. W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie 

udzielenia odpowiedzi na roszczenia w terminie, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca 

uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową. 

5. Właściwym do rozpatrywania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 15. 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, poz. 

984, poz. 1047, poz. 1473, z 2014 r. poz. 423, poz. 768, poz. 811, poz. 915, poz. 1146, poz. 1232) 

i ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., 

poz. 1399 ze zm.) oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. 

 

§ 16. 

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla 

Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

§ 17. 

Wykaz załączników stanowiących integralną część umowy: 

a) Załącznik nr 1 - specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ), 

b) Załącznik nr 2 - oferta Wykonawcy, 

c) Załącznik nr 3 - harmonogram wywozu odpadów, 
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