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 Załącznik nr 10 

Umowa nr …….………….. 
 

zawarta w dniu …………………….2014 roku w Skarbimierzu-Osiedlu pomiędzy:  
Gminą Skarbimierz z siedzibą w Skarbimierzu-Osiedlu przy ul. Parkowej 12, zwaną 
w dalszej treści Umowy „Zamawiającym” reprezentowaną przez:  
Wójta Gminy Skarbimierz - Andrzeja Pulita  
z kontrasygnatą  
Skarbnika Gminy – Urszuli Zacierki  
a  
…………………………………. z siedzibą w 
…………………………………………….......  
zwanym w dalszej treści Umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:  
..…………………………………  

 
§ 1 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi:  
Odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 
na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Skarbimierz.  
2. Przedmiotem zamówienia jest odbieranie odpadów komunalnych (opróżnianie 
pojemników z odpadów komunalnych i transport tych odpadów do miejsc ich 
zagospodarowania) od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy z terenu Gminy Skarbimierz oraz ich zagospodarowanie (poddanie 
odzyskowi oraz unieszkodliwianiu) w okresie od dnia 1 lipca 2014 r. do 30 czerwca 
2015 r. na warunkach określonych w załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia – zwany dalej „OPZ”, a Zamawiający do przyjęcia wykonanej 
usługi i zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia.  
3. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu usługi zawiera Specyfikacja Istotnych 
Warunków Zamówienia wraz z OPZ (Szczegółowym Opisem Przedmiotu 
Zamówienia) stanowiące integralną część umowy.  
 

§2 
Termin realizacji usługi:  
1) od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2014 (okres przygotowawczy), 
2) od 1 lipca 2014 do 30 czerwca 2015 (odbieranie i zagospodarowanie odpadów), 
3) do 31 lipca 2015 (przedstawienie sprawozdania z wykonania usługi) 

§ 3 
1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej 
umowy Wykonawca otrzyma całkowite wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:  
Cena netto ………………………… zł  
Podatek VAT …… %: ………………………… zł  
Cena brutto: ………………………… zł 
Słownie złotych: ………………………………………………………  
2. Strony postanawiają, że rozliczanie za wykonanie usług będzie się odbywało 
fakturami miesięcznymi za dany miesiąc. 
Wynagrodzenie miesięczne Wykonawcy z tytułu realizacji usług objętych umową 
stanowi kwotę brutto: ………………………… zł  
Słownie złotych: ……………………………………………………… 
w tym podatek VAT w wysokości: ………………………… zł 
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3. Podstawą wystawienia faktury za dany miesiąc (w okresie obowiązywania umowy) 
będzie zatwierdzone przez Zamawiającego sprawozdanie Wykonawcy dot. 
wykonania usługi w danym miesiącu).  
4. Wynagrodzenie płatne po odbiorze przedmiotu umowy (zatwierdzeniu 
sprawozdania) w terminie do 21 dni od daty przedłożenia poprawnie wystawionej 
faktury.  
5. Wynagrodzenie za wykonanie usług będzie płatne z konta Zamawiającego na 
konto Wykonawcy wskazane na fakturze.  
6. Fakturę Wykonawca wystawi na: Gminę Skarbimierz, Skarbimierz-Osiedle, ul. 
Parkowa 12, 49-318 Skarbimierz, NIP 747-05-50-563  
 

§ 4 
1. W przypadku nieterminowego lub nienależytego wykonania przez wykonawcę w 
danym miesiącu przedmiotu niniejszej umowy, zamawiający nalicza i potrąca z 
wynagrodzenia miesięcznego wykonawcy, karę umowną w następujący sposób: 

a) Za opóźnienie w dostarczeniu pojemników, w terminie do dnia 30.06.2014 r. 
lub po przekroczeniu 3 dniowego terminu w przypadku dostarczania 
dodatkowych pojemników – w wysokości 100 zł za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia z tytułu niedostarczenia każdego pojemnika 

b) Za opóźnienie w wykonaniu usług określonych w Harmonogramie i 
wynikającej z niego częstotliwości odbioru odpadów komunalnych – w 
wysokości 500 zł za każdy rozpoczęty dzień niezabrania odpadów z rejonu 
przewidzianego w harmonogramie, 

c) Za zanieczyszczenie lub pozostawienie nieuporządkowanego miejsca 
odbierania odpadów, niezabranie odpadów znajdujących się poza 
pojemnikiem lub zanieczyszczenie trasy przejazdu – w wysokości 50 zł za 
każdą stwierdzoną nieprawidłowość, 

2. Naliczenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od usunięcia przez niego wad w 
wykonaniu przedmiotu umowy. 
3. Jeśli Wykonawca odstąpi od wykonania umowy, Zamawiający obciąża go karą 
umowną w wysokości równej 10 % wysokości wynagrodzenia brutto umowy.  
4. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z winy wykonawcy zapis 
ust.3 stosuje się odpowiednio.  
 

§ 5 
1. Zmiana niniejszej umowy musi być zgodna z art. 144 Prawa zamówień 
publicznych oraz wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
2. Działając zgodnie z Art. 144 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści umowy w stosunku do oferty w 
szczególności w przypadkach:  
1) gdy zajdzie konieczność wprowadzenia zmian w sposobie, technologii lub innych 
zmian wykonania przedmiotu umowy wynikających, ze zmian przepisów prawa w tym 
przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  
2) zmiany treści umowy związanej ze zmianą obowiązującej wysokości podatku VAT.  
3. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli 
Wykonawca rażąco naruszy postanowienia umowy, niezależnie od zaistnienia 
przesłanek z art. 144 Prawa zamówień publicznych.  
4. Odstąpienie od niniejszej umowy przez Zamawiającego może nastąpić wskutek 
okoliczności, o których mowa w art. 145 Prawa zamówień publicznych.  
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§6 

1.Obowiązki Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do:  
1) posiadania przez cały okres trwania umowy stosownych uprawnień określonych w 
SIWZ oraz w przepisach prawa,  
2) wyznaczenia koordynatora do kontaktów z Zamawiającym, działającego w dniach 
od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 – 15.00  
3) poddania się kontroli przez Zamawiającego w zakresie realizacji przedmiotu 
umowy,  
4) przekazywania niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni od dnia zapytania 
Zamawiającego każdej informacji oraz dokumentów dotyczących realizacji umowy,  
5) przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, Wykonawca nie może 
pozyskanych danych od Zamawiającego wykorzystać dla innych celów, niż w celu 
realizacji umowy,  
6) wykonywania wszelkich obowiązków, określonych w przepisach powszechnie 
obowiązujących, wymaganych podczas wykonywania przedmiotu umowy, w 
szczególności wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
oraz z ustawy o odpadach.  
2. Wykonawca będzie prowadził i przedkładał Zamawiającemu dokumentację z 
realizacji przedmiotu zamówienia, tj.:  
1) w terminie do 14 dni kalendarzowych po zakończeniu danego miesiąca 
sprawozdania (załącznik nr 1 do umowy), zawierającego:  
a) dane stanowiące podstawę do rozliczenia usługi, w tym ilości odebranych i 
zagospodarowanych poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych, 
potwierdzone kartami przekazania odpadów i dowodami wagowymi,  
b) informacje zbiorcze o właścicielach nieruchomości, którzy nie wypełniają 
obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.  
c) informacje nt. ilości i rodzaju zagospodarowanych pojemników.  
2) w terminie do końca miesiąca następującego po każdym kwartale sprawozdań, o 
których mowa w art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  
3) w terminie do 14 dni kalendarzowych po zakończeniu danego półrocza, raportu 
półrocznego o którym mowa w OPZ.  
3.Obowiązki Zamawiającego. Zamawiający zobowiązany jest do:  
1) Terminowej zapłaty wynagrodzenia, za nieterminową zapłatę Wykonawcy należą 
się odsetki ustawowe.  
2) Informowania Wykonawcy o nowych nieruchomościach nieujętych w OPZ, od 
których należy odbierać odpady.  
3) Informowania Wykonawcy o konieczności dostarczenia dodatkowych pojemników 
zgodnie z zapisami OPZ. 
 

§7 
1. Wykonawca wnosi najpóźniej w dniu podpisania umowy zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto umowy tj. 
…………………… zł.  
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy.  
3. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania 
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.  
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy 
Prawa zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.  
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§ 8 
Strony postanawiają, że wszelkie, ewentualne spory związane z niniejszą umową 
poddają pod rozstrzygnięcie właściwemu Sądowi Powszechnemu ze względu na 
siedzibę Zamawiającego.  

 
§ 9 

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
egzemplarzu dla każdej ze stron. 
2. Następujące załączniki do umowy stanowią jej integralną część:  
- SIWZ,  
- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) – załącznik nr 1 do SIWZ  
- Oferta Wykonawcy.  
 
 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA: 


