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Załącznik Nr 4 do SIWZ                                                                                  Projekt Umowy 

 
 

UMOWA Nr ............. 
 

zawarta w dniu ............................ 
pomiędzy Gminą Niemodlin, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37; 49-100 Niemodlin 

posiadającą nr    NIP 991-03-16-271,  REGON 531413194, reprezentowaną przez  

Burmistrza Niemodlina – Mirosława Stankiewicza  

zwaną dalej „Zamawiającym” 

a …………………………………………., posiadającą nr NIP ……………, REGON …………, 

które to dane zostały potwierdzone w ………………………………...……………………………..  

reprezentowaną w niniejszej umowie przez: ……………………………………………………..… 

zwanym dalej „Wykonawcą” 
o następującej treści: 

 
§ 1 

Przedmiot i zakres umowy 
 

1. Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest wynik postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie  
z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  
z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami), zwanej dalej „ustawą Pzp”. 

2. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę pn. „Utworzenie, 
utrzymanie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na 
terenie Gminy Niemodlin”, zwanym dalej PSZOK, zgodnie z wymaganiami określonymi 
przez Zamawiającego w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz na warunkach 
wskazanych w ofercie z dnia __- __-_____r. stanowiącej załącznik do niniejszej umowy. 

3. Przedmiot umowy został szczegółowo określony w Specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 
 

§ 2 
Termin wykonania przedmiotu umowy 

 

Wykonawca oświadcza, iż zlecone mu niniejszą umową zadanie wykona w następujących 
terminach: 

1) w zakresie utworzenia PSZOK-u do 30 dni licząc od dnia zawarcia umowy, 
2) w zakresie utrzymania i obsługi PSZOK-u w terminie do dnia 31 grudnia 2014 r. 

 
§ 3 

Obowiązki Wykonawcy 
 

1. Wykonawca, w związku z realizacją zadania zobowiązany jest do: 
1) usuwania odpadów (transport, unieszkodliwianie), ponoszenia wszystkich kosztów 

związanych z utworzeniem i funkcjonowaniem PSZOK, 
2) zapewnienia pracy punktu w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 1000 – 1700,  

w soboty od 1000 - 1200, 
3) przyjmowania następujących rodzajów odpadów komunalnych, powstających  

w gospodarstwach domowych na terenie gminy: 
a) makulatury, kartonu i tektury, opakowań wielomateriałowych; 
b) tworzyw sztucznych;  
c) odpadów biodegradowalnych w tym zielonych;   
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d) opakowań szklanych;  
e) metali;   
f) przeterminowanych leków i chemikaliów; 
g) odpadów niebezpiecznych;  
h) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; 
i) zużytych baterii i akumulatorów; 
j) zużytych opon; 
k) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych; 
l) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,  

4) umieszczenia w miejscu ogólnie dostępnym tablicy informacyjnej zawierającej dane 
Wykonawcy /pełna nazwa, adres i nr telefonu/, wykaz rodzajów i ilości przyjmowanych 
odpadów komunalnych oraz dni i godziny pracy PSZOK, 

5) przyjmowania wymienionych rodzajów odpadów dostarczonych przez mieszkańców 
po uprzednim okazaniu dokumentu potwierdzającego ich zamieszkanie na terenie 
gminy Niemodlin (np. umowy najmu, dowodu osobistego, potwierdzenia dokonywania 
opłat za odbiór odpadów komunalnych itp.), 

6) zważenia lub w inny sposób określenia ilości przyjętych odpadów po odbiorze 
poszczególnych frakcji wyselekcjonowanych odpadów i odnotowywania jej w ewidencji 
wraz ze wskazaniem miejscowości, numeru posesji oraz danymi właściciela lub innej 
osoby odpowiedzialnej za utrzymanie czystości i porządku na terenie danej 
nieruchomości, 

7) prowadzenia rejestru przyjmowanych w punkcie odpadów, zawierającego między 
innymi informacje o rodzaju, kodzie, masie lub ilości odebranych odpadów, dacie ich 
dostarczenia do punktu oraz sposobie ich dalszego wykorzystania, 

8) utrzymania czystości i porządku na terenie PSZOK. Selektywnie zebrane odpady 
komunalne winny być na bieżąco, po zapełnieniu pojemników lub kontenerów do tego 
przeznaczonych, przekazywane do instalacji odzysku, 

9) prowadzenia dokumentacji związanej z działalnością objętą przedmiotem niniejszego 
zamówienia, tj. sporządzania wykazów i kwartalnych sprawozdań oraz przekazywanie 
ich do Zamawiającego w terminie nie później niż do końca miesiąca następującego po 
kwartale, którego dotyczy. Sprawozdania należy składać zgodnie z wzorem 
określonym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dn. 15 maja 2012r. w sprawie 
wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych 
nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami 
komunalnymi (Dz.U. z 2012, poz. 630), 

10) przekazywania Zamawiającemu informacji w zakresie: wykazu posesji, z których 
zostały dostarczone odpady, ich rodzaj i ilość oraz potwierdzenie ich przekazania  
w formie karty przekazania odpadów, 

11) wykonywania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - 
ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz.150 
ze zmianami) oraz rozporządzeniem wydanym na podstawie art. 9d ust. 2 ustawy  
z dnia 13 września 1996r. roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
(t.j. Dz.U. z 2012r. poz. 391), 

12) uzyskania wszystkich wymaganych prawem wpisów, decyzji i zezwoleń, 
13) pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu w terminie do 30 dni od podpisania umowy  

gotowości do  funkcjonowania PSZOK zgodnie z ww. warunkami. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszystkich obowiązków, zgodnie 

ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa, z zachowaniem należytej staranności. 
4. Wykonawca obowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 

z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, związanej z przedmiotem zamówienia 
przez cały okres realizacji umowy na kwotę min. 100 000,00 zł. W przypadku, gdy 
umowa ubezpieczenia obejmuje okres krótszy niż okres realizacji umowy, Wykonawca 
obowiązany jest do przedłożenia w terminie 3 dni od wygaśnięcia poprzedniej umowy, 
kopii kolejnych umów lub polis, tak aby zachowana była ciągłość ubezpieczenia. 
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5. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych 
osobowych, w tym do nieudostępniania danych osobowych osobom trzecim oraz do 
przestrzegania poufności informacji pozyskanych w związku z realizacją umowy. 
Wykonawca nie może wykorzystywać pozyskanych danych w żaden inny sposób, niż do 
wykonywania umowy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan  

i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p. poż. i dozór mienia na terenie PSZOK, jak  

i za wszelkie szkody powstałe w trakcie wykonywania zadania/usługi lub mających 

związek z wykonywanymi/prowadzonymi pracami, 

7. Wykonawca zobowiązuje się do ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz 
następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku 
z wykonywanymi/prowadzonymi pracami, w tym także ruchem pojazdów. 

8. Wykonawca obowiązany jest do posiadania aktualnych zezwoleń i wpisów do rejestru, 
o których mowa w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

9. W przypadku, gdy zezwolenia stracą moc obowiązującą w trakcie trwania niniejszej 
umowy, Wykonawca przed ich wygaśnięciem, obowiązany jest do uzyskania nowych  
i zgłoszenia o tym fakcie Zamawiającemu w terminie do 7 dni, pod rygorem 
wypowiedzenia umowy. 
 

§ 4 
Prawa i Obowiązki Zamawiającego 

 

1. Zamawiający ma prawo do kontroli sposobu i jakości wykonywanych usług.  
2. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego 

skierowania swojego przedstawiciela do udziału w kontroli realizacji przedmiotu umowy. 
3. Obowiązkiem Zamawiającego jest terminowa zapłata wynagrodzenia w ratach za 

wykonywane prace, na podstawie protokołu należytego wykonania przedmiotu umowy  
w danym miesiącu, podpisanego przez obie strony umowy. 

 
§ 5 

Podwykonawcy 
 

1. Wykonawca zrealizuje zadanie objęte zamówieniem samodzielnie/z udziałem 
Podwykonawcy: …………………………………………………………………………………… 

2. Zlecenie części przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowiązań Wykonawcy 
wobec Zamawiającego, gdyż to Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie tej części 
prac. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania 
Podwykonawców jak za własne. 

 
§ 6 

Rozliczenia i płatności 
 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w §1 niniejszej umowy, strony ustalają 
wynagrodzenie ryczałtowe, którego definicję określa art. 632 Kodeksu cywilnego  
w wysokości ……………… złotych brutto (słownie: ………………………………………….), 
w tym podatek VAT w wysokości … %, co stanowi kwotę …………………………. złotych. 

2. Przyjęta stawka VAT do ustalenia wynagrodzenia brutto określonego w ust. 1 ustalona 
została w oparciu o przepisy ustawy o podatku od towarów i usług obowiązujące w dniu 
złożenia oferty. 

3. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust 1, obejmuje wszelkie koszty związane  
z realizacją usługi, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów 
związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników 
mających lub mogących mieć wpływ na koszty, które Wykonawca winien przewidzieć 
przy dołożeniu należytej staranności.   
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4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie 
może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 
1 niniejszego paragrafu. 

5. Wynagrodzenie określone w ust. 1 ulegnie automatycznej zmianie w razie zmiany stawek 
podatku VAT w wysokości proporcjonalnej do tej zmiany. 

6. Przy wystawianiu faktur VAT zostanie zastosowana stawka podatku od towarów i usług 
obowiązująca w dniu jej wystawienia (w dniu powstania obowiązku podatkowego). 

7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie Wykonawcy w równych ratach 
miesięcznych na podstawie faktur częściowych, po zakończeniu danego miesiąca 
świadczenia usługi, na podstawie protokołu należytego wykonania przedmiotu umowy  
w danym miesiącu, podpisanego przez obie strony umowy. Przy czym ostatnia rata 
będzie ratą rozliczeniową. 

8. Wynagrodzenie należne Wykonawcy, płatne będzie przelewem w terminie 30 dni licząc 
od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

9. Faktury należy wystawiać na: Gminę Niemodlin, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37;  
49-100 Niemodlin, nr NIP 991-03-16-271. 

10. Za datę zapłaty, strony uważają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
11. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostanie zwrócona Wykonawcy 

bez ujemnych skutków prawnych i finansowych dla Zamawiającego. 
 

§ 7 
Kary umowne 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) za odstąpienie lub rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 niniejszej umowy, 
2) za wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 

10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 niniejszej umowy, 
3) za nie rozpoczęcie lub przerwanie wykonywania przedmiotu umowy w wysokości 

500,00 zł za każdy dzień opóźnienia w rozpoczęciu działalności PSZOK lub 
wznowieniu działalności PSZOK (po uprzednim wezwaniu, o którym mowa w ust. 4  
§ 8 niniejszej umowy), 

4) za brak utrzymania czystości i porządku na terenie PSZOK, po uprzednim pisemnym 
upomnieniu w wys. 500,00 zł za każdy stwierdzony fakt braku porządku na terenie 
PSZOK, 

5) za opóźnienie w sporządzeniu kwartalnego lub rocznego sprawozdania przewidziane 
i określone w ustawie z dnia 13 września 1996r. roku o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012r. poz. 391). 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn 
leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, 
określonego w § 6 niniejszej umowy. 

3. Kwoty należne Zamawiającemu z tytułu kar umownych, mogą być potrącane z płatności 
realizowanych na rzecz Wykonawcy, w oparciu o notę księgową wystawioną przez 
Zamawiającego. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego 
wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, 
na zasadach ogólnych uregulowanych w Kodeksie Cywilnym. 

 
§ 8 

Rozwiązanie umowy 
 

1. W przypadku utraty przez Wykonawcę prawa do wykonywania działalności będącej 
przedmiotem niniejszej umowy, Zamawiający rozwiązuje umowę bez wypowiedzenia  
w trybie natychmiastowym. 

2. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli 
Wykonawca narusza w sposób istotny i rażący postanowienia niniejszej umowy. 
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3. Istotne naruszenia umowy obejmują w szczególności przypadki: 
1) nie rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy bez uzasadnionej przyczyny, 
2) przerwania wykonywania przedmiotu umowy na okres dłuższy niż 7 dni, 
3) gdy Wykonawca nie przedłoży Zamawiającemu w terminie kopii umowy 

ubezpieczenia lub polisy, o których mowa w § 3 ust. 3 niniejszej umowy, 
4) gdy Wykonawca znajduje się w stanie zagrażającym niewypłacalnością lub 

przechodzi w stan likwidacji w celach innych niż przekształcenia przedsiębiorstwa lub 
połączenia się z innym przedsiębiorstwem, 

5) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub gdy zostanie wszczęte 
postępowanie egzekucyjne w stopniu uniemożliwiającym realizację umowy. 

4. Warunkiem wypowiedzenia przez Zamawiającego umowy w przypadkach opisanych 
w ust. 3 pkt 1) i 2) jest uprzednie wezwanie Wykonawcy do wykonywania swoich 
obowiązków oraz wyznaczenie w tym celu dodatkowego trzydniowego terminu. W razie 
nie wywiązywania się z powyższego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu należne kary 
umowne, przewidziane  w ust. 1 pkt 3) §7 niniejszej umowy. 

 

§ 9 
Zmiany umowy 

 

1. Strony mogą dokonywać zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku 
do treści oferty w przypadku: 
1) zmiany prawa powszechnie obowiązującego, wpływającej na zasady odbierania 

i zagospodarowania odpadów, 
2) wprowadzenia zmian do SIWZ w zakresie wykonywania prac, nie wykraczających 

poza zakres przedmiotu zamówienia, w sytuacji możliwości usprawnienia realizacji 
przedmiotu umowy, 

3) zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie, powodujące 
konieczność dostosowania postanowień umowy do tych zmian. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej - aneksu do 
umowy, pod rygorem nieważności. 

 

§ 10 
Postanowienia końcowe 

 

1. Za wszelkie szkody zaistniałe w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy oraz 
w stosunku do osób trzecich odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego oraz obowiązujące przepisy ustawy  Prawo zamówień publicznych. 

3. Integralną część umowy stanowi: 
1) oferta Wykonawcy, 
2) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 
3) umowa konsorcjum (w przypadku złożenia oferty wspólnej). 

4. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy, rozpatrywał będzie sąd powszechny, właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 

5. Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze stron. 

 
 
 
 
 
 

Zamawiający:        Wykonawca: 
 
 
 

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


