
Załącznik nr 3 do SIWZ

WZÓR UMOWY

Umowa Nr ……………….. 
NA ODBIÓR  I  ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD

WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI  ZAMIESZKAŁYCH 
NA TERENIE GMINY PRZYSTAJŃ

W dniu .............................. 2014 r.. w Przystajni pomiędzy GMINĄ PRZYSTAJŃ, 

NIP: 5742055766   REGON: 151398379 z/s  w Przystajni, ul. Częstochowska 5,                   

zwaną dalej Zamawiającym  reprezentowaną przez Wójta Gminy Przystajń:                                       
Pana Henryka Mach

a 

............................................................................., NIP:  ..............................  REGON:  ...................    

z siedzibą w  ...................................................................................................  zwanym dalej 

Wykonawcą reprezentowanym przez: 

..................................................................

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Zgodnie  z  wynikiem  przetargu  nieograniczonego  ogłoszonego  w  Biuletynie  Zamówień
Publicznych nr …..... z dnia ….............. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania
zamówienie  pod  nazwą  „Odbiór  i  zagospodarowanie  odpadów  komunalnych  od  właścicieli
nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Przystajń”, zwane 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,
c) ulotką zasad segregacji – załącznik nr 3 do umowy.

§ 2
Czas trwania umowy

Przedmiot umowy będzie realizowany w okresie od 1.01.2015 r. do 30.06.2016 r.

 § 3
Wynagrodzenie i warunki płatności

1. Wynagrodzenie Wykonawcy odpowiada złożonej ofercie (załącznik nr 2 do umowy) i wynosi:
1) Ceny jednostkowe brutto za odbiór i zagospodarowanie odpadów odbieranych bezpośrednio od 
właściciela nieruchomości:
a) w  odniesieniu do odpadów zmieszanych  –     ...................................... zł/Mg

słownie ….....................................................................................................zł/Mg



b) w odniesieniu do odpadów segregowanych –   ...................................... zł/Mg

słownie …......................................................................................................zł/Mg

c) w odniesieniu do odpadów wielkogabarytowych – …............................ zł/Mg

słownie …......................................................................................................zł/Mg

d) w odniesieniu do odpadów budowlanych (za podstawienie i odebranie):

• pojemnika 120l - ….........  zł  słownie........................................................

• pojemnika 240l - …......... zł słownie..........................................................

• worka „big-bag” 1 m³ / pojemnik 1 m³ - …........... zł słownie............................................

• kontenera 3 m³ - …........... zł słownie.........................................................

• kontenera 5 m³ - …........... zł słownie.........................................................

• kontenera 7 m³ - …........... zł słownie.........................................................

2) Wyposażenie nieruchomości  zamieszkałych w pojemniki  i  worki  oraz Punktów Selektywnej

Zbiórki  Odpadów Komunalnych  w kontenery zgodnie  z  rozdziałem 4  ust.  7,  8,  9  ,10,  11,  13

SIWZ  ........................ zł brutto.  słownie...........................................................................zł. 

3) Ceny jednostkowe brutto za odbiór i zagospodarowanie poszczególnych odpadów pochodzących

z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych :

a) w odniesieniu do chemikaliów – cena za jednokrotny wywóz  kontenera - ............... zł.      

słownie ….......................................................................................................zł. 

b) w odniesieniu do odpadów zielonych – cena za jednokrotny wywóz kontenera - ….................zł,

słownie ….......................................................................................................zł.

2.  Ceny, o których mowa w § 3  ust.1 mogą ulec zmianie tylko w przypadku zmiany obowiązującej
stawki podatku VAT.
3.  Strony ustalają, że okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.
4. Wykonawca  doręcza  Zamawiającemu  fakturę  VAT za  usługi  świadczone  w  danym  okresie
rozliczeniowym.
5. Ustala się, że wartość (brutto) wystawianej faktury stanowić  będzie: 

a) sumę  iloczynów  zaoferowanej  ceny  za  odbiór  jednej  tony  odpadów  danego
rodzaju i ilości zebranych odpadów danego rodzaju w okresie rozliczeniowym, 

b) sumę iloczynów zaoferowanej ceny za jednokrotny wywóz pojemnika / kontenera
danego  rodzaju  odpadów  i  ilości  wywiezionych  kontenerów  danego  rodzaju
odpadów w okresie rozliczeniowym,

c) 1/18 zaoferowanej ceny wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w pojemniki
i worki oraz Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w kontenery.

6. Ustala  się,  że  określenie  ilości  Mg  odebranych  odpadów  komunalnych  w  danym  okresie
rozliczeniowym ujętych w wystawianej fakturze VAT nastąpi w oparciu o dowody ważenia (kwity
wagowe) otrzymane z instalacji przyjmującej daną frakcję odpadu,  z zastrzeżeniem ust. 7, ust. 8
7. Ze względu na czynniki niezależne od stron umowy dopuszcza się różnice w wykazanej ilości
odpadów na poszczególnych wagach tzn. sytuacje w których ilość odpadów ustalona na podstawie
dowodów ważenia instalacji przyjmującej odpady jest większa w stosunku do wykazanej ilości na
urządzeniu  wagowym w Przystajni,  przy czym różnica  nie  może przekroczyć  200 kg (słownie



dwieście kilogramów) w danym dniu odbioru.
8. W przypadku przekroczenia dopuszczalnej różnicy określonej w ust. 7 pomiędzy wykazanymi
ilościami  odpadów  z  poszczególnych  urządzeń  wagowych  z  danego  dnia,  Wykonawca  jest
obowiązany  złożyć  pisemne  wyjaśnienia  oraz  w  miarę  możliwości  udokumentować  przyczyny
powstałego stanu rzeczy. Jeśli Wykonawca nie złoży wyjaśnień,  bądź złożone wyjaśnienia będą
budziły  dalsze  uzasadnione  wątpliwości  Zamawiającego,  ma  on  prawo  odmówić  zapłaty  za
wykazaną różnicę powyżej ustalonego limitu 200 kg. 
9. Do wystawianej faktury Wykonawca dołącza:

1) dowody ważenia z wagi przy ul. Bór 17 w Przystajni,
2) dowody ważenia z instalacji przyjmujących odpady,

10. Wynagrodzenie  Wykonawcy  płatne  będzie  przelewem  na  rachunek  bankowy  Nr
………………...............…… w ciągu  21  dni  od  daty  wystawienia  faktury  Zamawiającemu.  W
przypadku  uzasadnionych  wątpliwości  co  do  poszczególnych  wyliczeń  zawartych  w  fakturze,
Zamawiający  pisemnie  zawiadamia  Wykonawcę  o  stwierdzonych  niezgodnościach.  Termin
płatności  ulega  w  takim  przypadku  wydłużeniu  o  okres  w  którym  wyjaśniono  zgłoszone
wątpliwości, nie dłużej jednak niż 14 dni.

§ 4
Ustalenia dotyczące odbioru odpadów

1. Zakazuje się mieszania ze sobą podczas odbioru zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie
20 03 01 z odpadami zbieranymi w sposób selektywny.
2. Strony ustalają, że podstawową kontrolę w zakresie wywiązywania się właścicieli nieruchomości
z obowiązku segregacji sprawuje Wykonawca podczas odbioru odpadów. Pracownicy Wykonawcy
mają obowiązek rzetelnego sprawdzania zawartości wszystkich pojemników i worków z odpadami
wystawionymi  przez  właściciela  nieruchomości.  Niezależnie  od  tego,  Zamawiający  może
przeprowadzać własne kontrole bądź brać udział w tych przeprowadzanych przez Wykonawcę.
3. Strony  ustalają,  że  w  sytuacji  gdy  właściciel  nieruchomości  zgromadzi  ilość  odpadów
segregowanych  która  nie  mieści  się  w  workach  dostarczonych  przez  Wykonawcę,  nadwyżki
odpadów może umieszczać w workach innych kolorów niż określone w SIWZ, przy zachowaniu
wymogu oddzielenia szkła od innych frakcji. Tak zgromadzone odpady Wykonawca przyjmuje jako
segregowane.
4. Strony  ustalają,  że  właściciel  nieruchomości  będzie  segregował  odpady  według  zasad
określonych przez Zamawiającego w ulotce stanowiącej załącznik nr 3 do umowy i tak gromadzone
odpady  Wykonawca  będzie  zobowiązany  do  zagospodarowania.  Ponadto  ustala  się,  że  przy
gromadzeniu odpadów segregowanych nie jest konieczne mycie opakowań (butelek), istotne, aby
były względnie czyste, jak również nie wymaga się usuwania z nich nakrętek, naklejek, itp.
5. Strony ustalają,  że w ramach zbiórki odpadów wielkogabarytowych będą odbierane wszelkie
odpady (poza odpadami budowlanymi, niebezpiecznymi), które ze względu na swoje duże rozmiary
i/lub wagę nie mieszczą się do posiadanych pojemników, w szczególności: wszelkie elementy mebli
ogrodowych (huśtawki, ławki, stoły,  krzesła itp.),  szafy, komody, wersalki, stoły,  krzesła, fotele,
łóżka, materace, dywany, stojaki na pranie, rowery, zabawki dużych rozmiarów, pierzyny, wózki
dziecięce, duże donice, sztuczne choinki.

§ 5
Zobowiązania Wykonawcy 

1. Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy zgodnie z wytycznymi zawartymi w SIWZ.
2. Wykonawca  przyjmuje  na  siebie  wszelkie  obowiązki  i  wymogi  związane  z  właściwym
zagospodarowaniem odbieranych odpadów określone przez instalacje przyjmujące odpady.
3.  Wykonawca  tworząc  harmonogram  odbioru  odpadów  zobowiązuje  się  do  przestrzegania
wymogów określonych w SIWZ w szczególności dostosowania ilości punktów objętych odbiorem



w danym dniu do godzin odbioru tj. od 7:00 do 15:00.
4.  W  celu  udokumentowania  dostarczenia  (zabrania)  pojemników  na  odpady  zmieszane,
Wykonawca  będzie  posiadał  potwierdzenie  wykonania  czynności  z  podpisem  właściciela
nieruchomości  (lub  domownika)  i  opatrzone  datą,  które  na  żądania  Zamawiającego  będzie
obowiązany  okazać.  Kopię  potwierdzenia  otrzymuje  właściciel  nieruchomości.  W  przypadku
niemożności  spełnienia  tego  wymogu  z  przyczyn  niezależnych  od  Wykonawcy,  wskaże  on  te
przyczyny na  piśmie  i  udokumentuje  ich  zaistnienie.  Za  przyczynę  niezależną  od  Wykonawcy
będzie w szczególności uznana co najmniej trzykrotna nieobecność właściciela nieruchomości (lub
innego domownika) pod wskazanym adresem  w odstępach co najmniej  dwudniowych, w godz:
7:00-20:00.  W takich  przypadkach  dopuszcza  się  udział  przedstawiciela  Zamawiającego,  który
potwierdzi wykonanie czynności.
5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody
zawinione  w  majątku  Zamawiającego  lub  osób  trzecich  w  trakcie  odbioru  opadów,  powstałe
podczas i w związku z realizacją przedmiotu umowy, a powstałe z wyłącznej winy Wykonawcy.
6. Jeżeli podczas odbierania odpadów dojdzie do uszkodzenia lub zniszczenia pojemników z winy
Wykonawcy, Wykonawca niezwłocznie wymieni uszkodzony pojemnik na własny koszt. Wymiana
pojemnika przez Wykonawcę nastąpi również w sytuacji, w której pojemnik, mimo prawidłowego
użytkowania  został  uszkodzony  w  wyniku  zużycia  materiału.  W przypadku  uszkodzenia  bądź
zniszczenia pojemnika z winy  właściciela nieruchomości, powstałe braki będą uzupełnione przez
Zamawiającego na jego koszt.
7. Wykonawca wyznacza do bieżących kontaktów z Zamawiającym: ….......................................
tel: …........................, e-mail: ….............................., faks: …...............................
8.  Wykonawca zobowiązany jest do ochrony informacji zawartych w wykazach punktów odbioru
udostępnionych mu przez Zamawiającego. Dane zawarte w wykazie Wykonawca wykorzystywać
będzie wyłącznie do celów realizacji niniejszej umowy, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.). 
9.  Wykonawca  zobowiązany  jest  aby  pojazdy  odbierające  odpady  były  trwale  i  czytelnie
oznakowane danymi przedsiębiorstwa (nazwa, dane adresowe, telefon) oraz zabezpieczone przed
niekontrolowanym wydostaniem się odpadów na zewnątrz.
10. Po zakończeniu odbioru w danym miesiącu Wykonawca przekaże Zamawiające elektronicznie
(skan dokumentu) oraz na żądanie pisemnie poprzez wysłanie na adres siedziby:

1) listy odbioru odpadów zmieszanych zawierających co najmniej  dane nieruchomości oraz
informację o ilości wystawionych odpadów zmieszanych

2) listy  odbioru  odpadów  segregowanych  zawierających  co  najmniej  dane  nieruchomości,
informację o ilości wystawionych odpadów segregowanych

3) wykaz właścicieli nieruchomości którzy prowadzili błędną segregację z dokładnym opisem
naruszonych zasad.

11. Wykonawca realizując przedmiot umowy będzie przestrzegał obowiązujących przepisów prawa,
w szczególności ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o odpadach, Prawo
Ochrony Środowiska. 
 

§ 6
Zobowiązania Zamawiającego

1.  Zamawiający  przekaże  Wykonawcy  wykaz  punktów  odbioru  odpadów  w  dniu  podpisania
umowy, oraz na bieżąco będzie informował o wszelkich zmianach w nim zachodzących.
2.  Zamawiający zobowiązany jest, na wniosek Wykonawcy, do udzielania pomocy przy wykonaniu
projektu harmonogramu odbioru odpadów.
3. Zamawiający powoła przedstawiciela uprawnionego do kontaktu z Wykonawcą w sprawach z
zakresu  niniejszej  umowy  w  osobie  ………….......  tel.  ...............,  e-mail......................
fax. ........................................



4. Zamawiający zobowiązany jest do terminowego wypłacania wynagrodzenia Wykonawcy.
5. Zamawiający  zobowiązany  jest  do  informowania  Wykonawcy  o  wszelkich  okolicznościach
mogących mieć wpływ dla prawidłowego wykonywania umowy.

§ 7
Kary umowne

1. Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy kary umowne w poniższych przypadkach zdarzeń 
powstałych z winy Wykonawcy i następujących wysokościach:

1) 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) za każdy dzień odbioru odpadów w którym 
dostarczane worki nie będą spełniały wymagań określonych w SIWZ

2) 5,00 zł (pięć złotych 00/100) od każdego nieodebranego pojemnika (worka) za każdy dzień
zwłoki w terminowym odebraniu odpadów (określony w harmonogramie odbioru odpadów)
z przyczyn zależnych od Wykonawcy, jeżeli przerwa trwa dłużej niż 1 dzień

3) 5,00 zł (pięć złotych 00/100) od każdego niedostarczonego pojemnika (kontenera, worka),
bądź  dostarczonego  niezgodnie  ze  zleceniem,  za  każdy  dzień  zwłoki  po  terminie
określonym w SIWZ z przyczyn zależnych od Wykonawcy

4) 10 % wartości  zamówienia określonej  w ofercie  Wykonawcy za odstąpienie od umowy
przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy

5) 50,00 zł - 300,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100 do trzystu złotych 00/100)  za inne rażące i
powtarzające się naruszenia zapisów SIWZ bądź załączników

Niezależnie od ww. przypadków Zamawiający ma prawo stosować kary przewidziane ustawą z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dla podmiotów odbierających
odpady. Przed naliczeniem kary umownej Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o wyjaśnienia.
2. Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  karę  umowną  w  wysokości  10%  wartości  zamówienia
określonej w ofercie Wykonawcy za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn
zależnych od Zamawiającego.
3. O wystąpieniu okoliczności  do naliczenia kar umownych przez Zamawiającego,  Wykonawca
zostanie zawiadomiony pisemnie wraz z uzasadnieniem.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
5. Zapłata  kary umownej  nie  zwalnia Wykonawcy z obowiązku niezwłocznego i  prawidłowego
wykonania zleconej pracy.

§ 8
Wypowiedzenie umowy

1. Zamawiającemu i Wykonawcy przysługuje 30 dniowy okres wypowiedzenia umowy.
2. Zamawiający może wypowiedzieć umowę, jeżeli:

1) prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w stosunku do majątku Wykonawcy,
2) rozpoczęto likwidację firmy Wykonawcy,
3) Wykonawca utracił uprawnienia do wykonywania przedmiotu umowy,
4) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania usług w pełnym zakresie z dniem 1.01.2015 r.,
5) Wykonawca zaniechał realizacji umowy, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje jej przez

kolejnych 7 dni kalendarzowych,
6) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

            nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
            umowy; 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.
2. Wykonawca może wypowiedzieć umowę, jeżeli Zamawiający nie dotrzymuje istotnych 
postanowień umowy a w szczególności gdy:



1) nie wypłaca Wykonawcy należnego wynagrodzenia mimo dodatkowego wezwania w 
terminie l miesiąca od upływu terminu na zapłatę określonym w niniejszej umowie.

§ 9
Postanowienia końcowe

1.  Spory  wynikłe  na  tle  realizacji  niniejszej  umowy,  Strony  zobowiązują  się  rozstrzygnąć
polubownie.  W  razie  braku  polubownego  porozumienia  spory  rozstrzygane  będą  przez  sąd
właściwy miejscowo  dla Zamawiającego.
2. W  sprawach  nie  uregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu
cywilnego,  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o odpadach.
3. Wszelkie  zmiany treści  niniejszej  umowy wymagają  formy pisemnej  i  będą  sporządzane  w
formie aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.
4. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla
Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                                WYKONAWCA


