
GMINA STRZELECZKI 

Rynek 4, 47-364 Strzeleczki 
www.strzeleczki.pl 

___________________________________________________________________________________________ 
 

 1 

Załącznik Nr …. 
Umowa nr ………………….. 

- projekt- 
 

Zawarta w dniu ………………….. w Strzeleczkach, pomiędzy: 

Gminą Strzeleczki, z siedzibą Rynek 4, 47-364 Strzeleczki, reprezentowaną przez 

Marka Pietruszkę – Wójta Gminy Strzeleczki, przy kontrasygnacie 

Gabrieli Bartoń - Skarbnika Gminy,  NIP: 1990090013  

zwaną dalej „Zamawiającym”, 

  

a  

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

z siedzibą  w ……………………………………………………………………………………….. 

NIP……………………………….. 

 

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez : 

……………………………………………………….……………………………  

zgodnie z wyborem oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielnie zamówienia 
publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) 
zawarto umowę o następującej treści: 

 
§ 1 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania  
odpadów komunalnych z gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
„PSZOK” położonego w Łowkowicach przy ul. Krapkowickiej 59 w roku 2020 i 2021, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa.  
 

§ 2 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie w wysokości 
netto:…………..…..zł (słownie:……………………………………………………………………) 
zgodnie z formularzem rzeczowo - cenowym, + VAT………%, brutto:……………………zł 
(słownie: …………………………………………………………………………………………) 
 

2. Wartości jednostkowe dla pozycji wyszczególnionych w formularzu rzeczowo - cenowym, 
uwzględniają w nich koszty czynności, o których mowa w opisie przedmiotu umowy oraz 
wszelkie inne koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, 
wynikające ponadto z warunków realizacji przedmiotu zamówienia, o których mowa 
w umowie.    

3. Wykonawca uwzględnił w kosztach wykonania przedmiotu umowy, o których mowa 
w formularzu rzeczowo - cenowym, wpływy z tytułu uzyskanych zysków ze sprzedaży 
zebranych surowców wtórnych. 

4. Podana cena nie stanowi ostatecznego wynagrodzenia Wykonawcy. Cena, jaką zapłaci 
Zamawiający Wykonawcy będzie wynikać z ilości faktycznie odebranych 
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i zagospodarowanych przez Wykonawcę odpadów komunalnych w ramach realizowanego 
zamówienia przy zastosowaniu cen wynikających z formularza rzeczowo - cenowego.  

5. Wynagrodzenie nie będzie podlegać waloryzacji do końca realizacji umowy. 

§3 

1. Wykonawca będzie otrzymywał Wynagrodzenie miesięcznie, które będzie płatne 
po zakończeniu danego miesiąca świadczenia usługi, na podstawie prawidłowo 
wystawionej faktury VAT, po zaakceptowaniu przez Zamawiającego raportu 
miesięcznego.  

2. W toku realizacji niniejszej umowy Zamawiający rozliczać się będzie z Wykonawcą 
za faktycznie wykonane usługi w oparciu o potwierdzone raporty miesięczne odebranych 
z PSZOK odpadów komunalnych i ceny jednostkowe zaproponowane w ofercie. 

3. Sprawdzenie i zatwierdzenie przez przedstawiciela Zamawiającego raportu miesięcznego 
nastąpi w ciągu 14 dni o ile złożone zostaną kompletne, prawidłowo sporządzone, 
materiały o których mowa w niniejszym ustępie.  

4. Należność będzie uregulowana z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy podane 
na fakturze, w terminie do ………. dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury 
VAT. 

5. Dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego uznaje się za dzień zapłaty. 

6. Faktury wystawiane będą na: Gmina Strzeleczki Rynek 4, 47-364 Strzeleczki,                     
NIP: 1990090013, po wykonaniu i odbiorze usługi oraz sporządzeniu protokołu odbioru 
częściowego przedmiotu umowy. 

7. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnie z Umową lub 
obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności 
do czasu wyjaśnienia przez Wykonawcę przyczyn oraz usunięcia tej niezgodności, 
a także w razie potrzeby otrzymania faktury lub noty korygującej VAT, bez obowiązku 
płacenia odsetek za ten okres. 

§ 4 

1. Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w terminie od 01.10.2020 r. do 31.12.2021r.  
2. Termin wyposażenia PSZOK w kontener typu KP-10 przez Zamawiającego 

winien nastąpić w terminie do dnia 31.09.2020 r.  

3. W przypadku, gdy Wykonawca będzie realizował usługi objęte niniejszą umową bez 
należytej staranności, niezgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi 
lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo: 

3.1 odmówić zapłaty i żądać jej ponownego wykonania, 

3.2 nakazać Wykonawcy zaprzestania wykonywania usług, 

3.3 odstąpić od umowy z winy Wykonawcy, 

3.4 powierzyć poprawienie lub wykonanie usług objętych umową innym podmiotom 
na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, jeśli nienależyte wykonanie umowy 
zostanie stwierdzone co najmniej dwukrotnie. 

§ 5 

1. Zamawiający zobowiązuje się do:  

1.1  przekazania Wykonawcy informacji niezbędnych do prawidłowego wykonania Umowy, 
w szczególności informowania o terminach wywozu odpadów, 
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1.4 potwierdzanie comiesięcznego odbioru wywozu odpadów komunalnych, rozliczanie tej 
usługi i dokonywanie zapłaty za wystawione faktury przez Wykonawcę w terminach 
ich płatności. 

 

2. Koordynatorem odpowiedzialnym za realizację umowy jest: 

    2.1 ze strony Zamawiającego:  

………………………, tel. …………………. 

2.2  ze strony Wykonawcy:  

………………………, tel. …………………. 

§ 6 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1.1. w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 
umowy w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy, 

1.2. w wysokości 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia w złożeniu miesięcznego raportu, 
o którm mowa w § 3,   

1.3. w wysokości 500,00 zł za każdy przypadek nieodebrania odpadów z PSZOK 
w terminie ustalonym z Zamawiającym.  

1.4. w wysokości 10 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek zmieszania przez 
Wykonawcę selektywnie zebranych odpadów, 

1.5. w wysokości 10 000,00  zł za każdy stwierdzony przypadek zmieszania przez 
Wykonawcę odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy Strzeleczki 
z odpadami pochodzącymi z terenu innej gminy, 

1.6. w wysokości 200,00 zł za każdy dzień w którym następował odbiór odpadów, 
w którym w godzinach od 6:00 do 21:00, z przyczyn niezależnych od 
Zamawiającego, nie działał system monitorowania pracy sprzętu odbierającego 
odpady lub w którym nie było możliwe bieżące kontrolowanie pracy sprzętu 
wykorzystywanego do wykonywania usług, związanych z odbieraniem odpadów, 
trwające co najmniej 2 godziny, 

1.7. w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki w przekazaniu loginów i haseł do systemu 
obsługi GPS, 

1.8. za brak wyposażenia samochodów w urządzenia GPS – 2000,00 zł za każdy 
samochód i każdy stwierdzony przypadek, 

1.9. za każdą tonę odpadów zagospodarowanych niezgodnie z prawem 10 000,00 zł/ 
tonę, 

1.10. za niewywiązanie się z obowiązku osiągnięcia w każdym roku kalendarzowym 
w odniesieniu do masy odebranych odpadów, wymaganych poziomów recyklingu, 
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów 
komunalnych następujących frakcji: papieru, tworzyw sztucznych, metali, szkła oraz 
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ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych 
do składowania. 

1.11. Za odbieranie przez Wykonawcę odpadów komunalnych samochodem 
niespełniającym warunków  z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 
11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz.122). 
zostanie naliczona kara w wysokości 1000,00 zł.  

2. W każdym przypadku stwierdzenia podstaw do nałożenia kary umownej na Wykonawcę, 
Zamawiający na dowód istnienia tych podstaw poinformuje o tym Wykonawcę na piśmie, 
przedstawiając mu jednocześnie dowody potwierdzające podstawy do zgłoszenia 
roszczenia i wyznaczy mu odpowiedni termin, nie krótszy niż 3 dni robocze na 
ustosunkowanie się do argumentów Zamawiającego, przemawiających za nałożeniem 
kary umownej. W przypadku uznania wyjaśnień Wykonawcy Zamawiający oświadczy 
o odstąpieniu od nałożenia kary umownej o czym poinformuje Wykonawcę pisemnie 
w ciągu 3 dni roboczych. W przypadku nie uznania wyjaśnień Zamawiający wystawi notę 
obniżającą o czym powiadomi wykonawcę, informując go o wysokości naliczonej kary 
umownej. 

3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy 
poniesiona przez niego szkoda przekroczy wysokość kar umownych. 

4. Strony zgodnie postanawiają, że Zamawiający może egzekwować należne 
od Wykonawcy kary umowne poprzez dokonanie potrącenia (obniżenia) wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy objętego fakturą VAT, bez konieczności uprzedniego wezwania 
do zapłaty kar umownych. Wykonawca wyraża zgodę na kompensatę wzajemnych 
roszczeń. 

5. Realizacja reklamacji z tytułu nieterminowego odbioru odpadów przez Wykonawcę winna 
nastąpić niezwłocznie ostatecznie do 24 godzin od otrzymania zawiadomienia e-mailem 
lub telefonicznie przez Zamawiającego. Wykonanie reklamacji należy potwierdzić 
niezwłocznie Zamawiającemu. 

6. Realizacja reklamacji nie wstrzymuje naliczenia kar umownych o których mowa w § 7 
umowy. 

§ 7 

 
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi Zamawiający wezwie 

Wykonawcę do wykonania lub należytego wykonania usługi i wyznaczy w tym celu 
odpowiedni termin.  

2.  Zamawiający uprawniony jest do dokonania zlecenia wykonania usługi podmiotowi 
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy w przypadku bezskutecznego upływu terminu,    
o którym mowa w ust. 1. 

 

§ 8 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy (dalej 
zabezpieczenie) w wysokości ……………PLN, co stanowi 10 % przedstawionej 
w formularzu ofertowym ceny ofertowej brutto w formie ……………………….., 
co stanowi 100 % kwoty zabezpieczenia. 
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2. Zwrot zabezpieczenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 
przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie innej niż w pieniądzu 
nie może wygasnąć wcześniej niż w terminie 30 dni od dnia przekazania przez 
Wykonawcę raportu miesięcznego za ostatni miesiąc świadczenia usług. Zwrot 
dokumentu zabezpieczenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia 
i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

4. Zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub w formie 
poręczenia powinno być ustanowione jako bezwarunkowe i nieodwołalne. 
Zabezpieczenie wynikające z poręczenia lub gwarancji powinny podlegać wyłącznie 
prawu polskiemu oraz zgodnie z wyborem Zamawiającego wskazywać jako sąd właściwy 
sąd miejsca spełnienia świadczenia lub sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 

5. Koszty wystawienia zabezpieczenia ponosi Wykonawca. 

§ 9 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku zaistnienia istotnej zmiany 
okoliczności powodującej, że wykonanie przedmiotu umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, w terminie 
30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca 
może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej prawidłowo części 
umowy. 

2. Zamawiającemu przysługuje ponadto prawo do odstąpienia od umowy: 

2.1 w przypadku zaprzestania działalności Wykonawcy – w terminie 3 dni od dnia 
otrzymania informacji o zaprzestaniu działalności, 

2.2 gdy Wykonawca nie rozpoczął odbioru odpadów komunalnych zgodnie 
z umową w ciągu 7 dni od dnia określonego w § 4 ust. 2 lub ich nie kontynuuje bez 
uzasadnionych przyczyn pomimo wezwania złożonego na piśmie przez 
Zamawiającego; odstąpienie od umowy może nastąpić wówczas po upływie 7 dni 
od dnia wezwania do rozpoczęcia lub kontynuacji usługi, 

2.3 gdy Wykonawca nie zapewnia właściwej, jakości usługi zgodnej z SIWZ i złożoną 
ofertą, pomimo wezwania złożonego na piśmie przez Zamawiającego; odstąpienie 
od umowy może nastąpić wówczas po upływie 7 dniu od dnia wezwania 
do poprawy jakości usług, 

2.4 w przypadku likwidacji lub upadłości firmy Wykonawcy, 

2.5 gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

2.6 gdy Wykonawca utraci prawo do wykonywania działalności będącej przedmiotem 
niniejszej umowy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym, 
w przypadku, gdy w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzi: 

3.1 że Wykonawca nie posiada na terenie swej bazy wszystkich pojazdów 
wymienionych w swojej ofercie, a system GPS nie potwierdzi prowadzenia w tym 
czasie pracy przez te pojazdy, 

4. W przypadkach nieuregulowanych w umowie Zamawiający składa oświadczenie 
o odstąpieniu w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji na temat okoliczności 
stanowiącej podstawę do odstąpienia. 
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5. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający nie wywiązuje 
się z obowiązku zapłaty faktur po upływie 60 dni licząc od upływu terminu zapłaty, mimo 
wezwania złożonego na piśmie wystosowanego przez Wykonawcę. 

6. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności  
i zawierać uzasadnienie. 

7. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada, obowiązany jest do: 

b) dokonania odbioru usługi przerwanej, 

c) dokonania zapłaty wynagrodzenia za usługi, które zostały wykonane do dnia 
odstąpienia. 

§ 10 

1. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy: 

1.1. Zmiany terminu realizacji zadania:  
1.1.1. zmiana ustawowych przepisów powodujących konieczność przyjęcia innych 

rozwiązań niż zakładano w umowie, 
1.1.2. zmiana ustawowych przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, 

które te przepisy narzucają. 
1.2. Zmian osobowych: 

1.1.1. zmiana podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot 
umowy; zmiana jest możliwa tylko w przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada 
tożsamą wiedzę i doświadczenie zawodowe, potencjał techniczny oraz osoby zdolne 
do wykonania Zamówienia, jak dotychczasowy podwykonawca, jeśli ocena spełniania 
tego warunku miała wpływ na ocenę oferty Wykonawcy,   

1.1.2. rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie 
Wykonawcy, o ile posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do zastosowania przy 
wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych 
w porównaniu do wskazanych w SIWZ.  

1.3. Pozostałych zmian:  
1.3.1. w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ 

na realizację przedmiotu umowy albo świadczenia jednej lub obu stron, 

1.3.2. w przypadku, gdy zaistnieje niemożliwa do przewidzenia okoliczność prawna, 
ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, 
skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z zawartą 
umową, 

1.3.3. w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (powoduje 
zmniejszenie wartości zamówienia), 

1.3.4. w przypadku urzędowej zmiany wysokości stawki podatku VAT, dopuszcza się 
możliwość sporządzenia aneksu do umowy uwzględniającego zmianę wartości 
umowy      z tego tytułu; wynagrodzenie Wykonawcy będzie naliczane od wartości 
netto wynikającej z oferty,  

1.3.5. w przypadkach losowych (kataklizmy lub inne czynniki zewnętrzne, zgony 
i niemożliwe do przewidzenia wydarzenia), które będą miały wpływ na treść zawartej 
umowy 
i terminy realizacji i odbiorów usług,  

1.3.6. w razie zmiany: ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy 
o odpadach oraz wydania rozporządzeń wykonawczych do tych ustaw, Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzeleczki w sprawie 
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szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 
w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz innych uchwał dotyczących prowadzenia gospodarki 
odpadami w Gminie Strzeleczki, 

1.3.7. konieczności zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych 
rozwiązań technicznych niż wskazane w SIWZ, w sytuacji gdyby zastosowanie 
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem 
przedmiotu umowy, 

1.3.8. wykonania usług zamiennych, gdy wykonanie tych usług będzie niezbędne 
do przeprowadzenia prawidłowego wykonania umowy, 

1.3.9. nadzwyczajnych warunków nieprzewidzianych w SIWZ, przyczyny zewnętrzne 
niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujących niemożliwością 
prowadzenia prac (usług) przewidzianych umową, 

1.3.10. jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie 
można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ, mimo zachowania 
należytej staranności przez Zamawiającego. 

2. Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez 
przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny 
zawierać:  

2.1. opis zmiany, 
2.2. uzasadnienie zmiany, 
2.3. koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia, 
2.4. czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy. 

§ 11 

Nie dopuszcza się przeniesienia swoich wierzytelności wobec Zamawiającego na osoby lub 
podmioty trzecie. 

§ 12 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie 
przepisy ustawy Kodeksu Cywilnego, jeśli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych 
nie będą stanowiły inaczej.  

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem 
formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy, Wykonawca zobowiązany 
jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do 
Zamawiającego. 

4. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji tej umowy strony poddają rozstrzygnięciu 
sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

§ 13 

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach,  2 dla Zamawiającego i 1 dla 
Wykonawcy. 

§ 14 

Integralną część niniejszej umowy stanowi: Polisa Ubezpieczeniowa Wykonawcy. 
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