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Załącznik nr 1. Projekt umowy 

U M O W A nr RGI.271.26.2020 

zawarta w dniu ……   2020 r. w Świlczy pomiędzy Gminą Świlcza,  
36-072 Świlcza 168 

REGON 690582140, NIP 517-00-45-613  

zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez  

Wójta Gminy Świlcza mgr inż. Adama Dziedzica  

a  ….  

REGON,   NIP  

zwanym dalej „Wykonawcą” 

o treści następującej:                                                                                                        

§ 1. 
Przedmiot umowy: 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do  
ODBIERANIA I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 
POCHODZĄCYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA 
TERENIE GMINY ŚWILCZA. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania aktualnych zezwoleń, wpisów 
do rejestru lub umów o których mowa w SIWZ, niezbędnych do  
prawidłowego wykonywania umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa. 

3. Szczegółowy zakres zamówienia: ……… jak w SIWZ. 

4. Instalacje, do których Wykonawca zobowiązany będzie przekazywać 
odebrane odpady od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Świlcza 
zawiera załącznik nr 5 do umowy.  

§ 2. 
Termin wykonywania umowy 

Wykonawca będzie wykonywał przedmiot niniejszej umowy określony w § 1 
przez okres od 01.01.2021 r. do 31.12 2021 r. 

§ 3. 
Obowiązki Wykonawcy: ……………… jak w SIWZ 

 

§ 4. 

Obowiązki Zamawiającego: ……………… jak w SIWZ 

§ 5. 

Osoby odpowiedzialne za realizacje postanowień umowy 

1. Jako koordynatora Zamawiającego w zakresie wykonywania obowiązków 
umownych wyznacza się:  
……………………., tel.……………., email…………………. 
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2.  Jako koordynatora Wykonawcy w zakresie wykonywania obowiązków 
umownych wyznacza się: 
……………………., tel.……………., email…………………. 

 
3. Zmiana wskazanych w ust. 1, 2 osób nastąpić może po pisemnym 

zawiadomieniu i nie stanowi zmiany niniejszej umowy. 

§ 6. 

Wynagrodzenie Wykonawcy: 

1. Rozliczanie usługi będącej przedmiotem zamówienia będzie następować 
według cen jednostkowych ujętych w Formularzu ofertowym na podstawie 
prawidłowo wystawianych faktur za okresy miesięczne, zgodnie z ofertą 
Wykonawcy. Jednostką miary za faktycznie odebrane i zagospodarowane 
odpady jest tona. Wysokość wynagrodzenia ustala się jako iloczyn ceny 
jednostkowej za odbiór 1 Mg odpadów i ilości faktycznie odebranych 
odpadów w danym miesiącu.  

2. Wynagrodzenie wykonawcy będzie uiszczane za faktycznie odebrane i 
zagospodarowane ilości odpadów komunalnych na podstawie prawidłowo 
wystawianych faktur za okresy miesięczne, zgodnie z ofertą wykonawcy. 
Jednostką miary za faktycznie odebrane i zagospodarowane odpady jest 
tona. Wysokość wynagrodzenia ustala się jako iloczyn ceny jednostkowej za 
odbiór 1 Mg odpadów i ilości faktycznie odebranych odpadów w danym 
miesiącu. 

3. Cena jednostkowa za jedną Mg niesegregowanych/segregowanych 
odpadów komunalnych odebranych od mieszkańców, przetransportowanych 
i zagospodarowanych wynosi: …… zgodnie z formularzem ofertowym: 

Lp. Zakres 
Cena jednostkowa 

netto (zł) 
Podatek VAT 

(%) 
Cena jednostkowa 

brutto (zł) 

1. Odbiór i zagospodarowanie 

1Mg niesegregowanych 

odpadów komunalnych* 

   

2. Odbiór i zagospodarowanie 
1Mg segregowanych 
odpadów komunalnych – 
opakowania z papieru i 
tektury, papier i tektura* 

   

3. Odbiór i zagospodarowanie 

1Mg segregowanych 

odpadów komunalnych – 

zmieszane odpady 

opakowaniowe (tworzywa 

sztuczne, odpady 

wielomateriałowe i metal)* 

   

4. Odbiór i zagospodarowanie 

1Mg segregowanych 

odpadów komunalnych – 

opakowania ze szkła, szkło* 

   

5. Odbiór i zagospodarowanie 
1Mg segregowanych 
odpadów komunalnych –
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odpady ulegające 
biodegradacji* 

6. odbiór i zagospodarowanie 
1Mg segregowanych 
odpadów komunalnych – 
odpady niebezpieczne np. 
świetlówki* 

   

7. Odbiór i zagospodarowanie 
1Mg segregowanych 
odpadów komunalnych – 
przeterminowane leki oraz 
chemikalia* 

   

8. Odbiór i zagospodarowanie 
1Mg segregowanych 
odpadów komunalnych – 
odpady niekwalifikujące się 
odpadów medycznych, w 
szczególności igły i 
strzykawki* 

   

9. Odbiór i zagospodarowanie 
1Mg segregowanych 
odpadów komunalnych – 
zużyte baterie i akumulatory* 

   

10. Odbiór i zagospodarowanie 
1Mg segregowanych 
odpadów komunalnych – 
zużyty sprzęt elektryczny i 
elektroniczny* 

   

11. Odbiór i zagospodarowanie 
1Mg segregowanych 
odpadów komunalnych – 
meble i odpady 
wielkogabarytowe* 

   

12. Odbiór i zagospodarowanie 
1Mg segregowanych 
odpadów komunalnych – 
odpady budowlane i 
rozbiórkowe* 

   

13. Odbiór i zagospodarowanie 
1Mg segregowanych 
odpadów komunalnych – 
zużyte opony* 

   

14. Odbiór i zagospodarowanie 
1Mg segregowanych 
odpadów komunalnych – 
odpady tekstyliów i odzieży* 

   

* Cena jednostkowa obejmuje odbiór odpadów wystawionych przed posesjami i PSZOK oraz ich zagospodarowanie 

4. Rozliczenie za 1 miesiąc prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych dla mieszkańców  Gminy Świlcza**: ……………….. zł  

5. Wynagrodzenie  Wykonawcy  za  przedmiot  umowy  związany  z   zakupem 
worków za 1 miesiąc wynosi: …………………… zł netto .. podatek VAT …. 
zł brutto 

**Cena ryczałtowa za 1 miesiąc prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych dla mieszkańców  Gminy Świlcza obejmuje prowadzenie działalności PSZOK tj. 

obsługę mieszkańców w terminach i godzinach podanych przez Zamawiającego, 

ewidencjonowanie zebranych odpadów komunalnych, dbałość o czystość i porządek PSZOK; 
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6. Jednorazowe wynagrodzenie  Wykonawcy za udostępnienie 6 szt. 
pojemników 1100 l na odpady zmieszane i segregowane na okres realizacji 
zamówienia ……………………. zł netto .. podatek VAT …. zł brutto. 

7. Całkowite szacunkowe wynagrodzenie za przedmiot umowy ustala się na 
kwotę ……. zł brutto. 

§ 7. 
Rozliczenie i płatności: 

1. Rozliczenie za wykonanie usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy 
następować będzie w okresach miesięcznych, według zasad określonych w  
ust. 2 po doręczeniu Zamawiającemu faktur wystawionych przez 
Wykonawcę wraz z załącznikami. 

2. Wykonawca obowiązany jest doręczać faktury do siedziby Zamawiającego 
- Urząd Gminy Świlcza wraz z następującymi załącznikami: 
– kartami przekazania odpadów, 
– raport wagowy zawierający ilości i rodzaj odebranych odpadów (zgodnie z 

obowiązującą klasyfikacją odpadów) z terenu Gminy Świlcza oraz 
punktów mobilnych- jeżeli zostały przeprowadzone, 

– wykaz gospodarstw, z których zostały odebrane odpady z 
wyszczególnieniem ilości i rodzajów pojemników i worków. 

3. Należności wynikające z doręczonych przez Wykonawcę faktur będą płatne 
przelewem na rachunek bankowy podany w fakturze w terminie do 30 dni 
od daty doręczenia faktury wraz z załącznikami Zamawiającemu. 

4. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

5. Zamawiający oświadcza, iż jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT 
i posiada nr identyfikacyjny NIP 517-00-45-613. 

6. W przypadku gdy wykonawca posiada umowę z podwykonawcą należność 
wynikająca  
z doręczonych przez podwykonawcę faktur będą płatne przelewem na 
rachunek bankowy podany w fakturze w terminie do 30 dni od daty 
doręczenia faktury z załącznikami Wykonawcy. 

7. W przypadku uchylania się wykonawcy od obowiązku zapłaty 
podwykonawcy, zamawiający dokonuje bezpośrednio zapłaty wymaganego 
wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo. 
Wynagrodzenie dotyczy wyłącznie należności powstałych po przedłożeniu 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo. 
Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należność wynagrodzenia bez 
odsetek. 

8. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany 
umożliwić wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności 
bezpośredniej zapłaty podwykonawcy do 10 dni od dnia doręczenia. 

9. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, 
zamawiający potrąca kwotę wypłacanego wynagrodzenia z wynagrodzenia 
podwykonawcy. 

10. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 
podwykonawcy lub konieczność dokonywania bezpośrednich zapłat na 
sumę większą niż 5% zamówienia publicznego może stanowić podstawę do 
odstąpienia od umowy. 
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§ 8. 
Podwykonawstwo 

1. Wariant 1 
1) Wykonawca wykona własnymi siłami 100% wartości przedmiotu 

umowy. 
2) Wykonawca w ofercie nie zadeklarował uczestnictwa 

podwykonawców przy realizacji zamówienia, co oznacza, że nie 
przewiduje takiego sposobu realizacji umowy. 

2. Wariant 2 
1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcy. 
2) Zakres usług, który będzie wykonywał podwykonawca określony jest 

w ofercie Wykonawcy, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszej 
umowy. Za działania i zaniechania podwykonawców Wykonawca 
odpowiada jak za działania i zaniechania własne. 

3) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, 
której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. Jeżeli 
wykonawcę powołuje się nie na zasadach określonych w art. 26 ust. 
6b ma zasoby podwykonawców w celu wykazania spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 
podaje nazwę ( firm) podwykonawców. 

4) Jeżeli zmiana lub rezygnacja podwykonawcy dotyczy podmiotu, na 
którego zasoby wykonawca się powołał j.w. to wykonawca jest 
obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany jest 
podwykonawca lub wykonawcy samodzielni spełnia je w stopniu nie 
mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

5) Wykonawca przedłoży zamawiającemu kopię umowy o 
podwykonawstwo najpóźniej do 7 dni od jej zawarcia z podwykonawcą 
poświadczoną za zgodność z oryginałem. 

6) W przypadku uchylania się wykonawcy od obowiązku zapłaty 
podwykonawcy, zamawiający dokonuje bezpośrednio zapłaty 
wymaganego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, który 
zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o 
podwykonawstwo. Wynagrodzenie dotyczy wyłącznie należności 
powstałych po przedłożeniu poświadczonej za zgodność z oryginałem 
kopii umowy o podwykonawstwo. Bezpośrednia zapłata obejmuje 
wyłącznie należność wynagrodzenia bez odsetek. 

7) Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest 
obowiązany umożliwić wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag 
dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty podwykonawcy do 10 
dni od dnia doręczenia. 

8) W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, 
zamawiający potrąca kwotę wypłacanego wynagrodzenia z 
wynagrodzenia podwykonawcy. 

9) Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 
podwykonawcy lub konieczność dokonywania bezpośrednich zapłat 
na sumę większą niż 5% zamówienia publicznego może stanowić 
podstawę do odstąpienia od umowy. 
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10) Umowa o której mowa w pkt 5 musi być zawarta w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności. 

11) Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność 
za jakość i terminowość usług, które wykona przy pomocy 
podwykonawców. 

12) Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie określonym w pkt 
1, o ile zmiana taka przyczyni się do poprawienia szybkości lub jakości 
usług stanowiących przedmiot umowy, uchylenia niebezpieczeństwa 
opóźnień w realizacji umowy, względnie wskazana jest ze względu na 
wymóg specjalistycznej wiedzy lub doświadczenia, niezbędnych do 
prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 

§ 9. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenie należytego 
wykonania przedmiotu umowy w wysokości 5 % ceny ryczałtowej brutto 
umowy, tj. ……………….. zł . 

słownie:……………………………………………………………………./100. 

2. Wykonawca przed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie należytego 
wykonania przedmiotu umowy w formie ……………. w wysokości 
………………………………….., tj. …….. zł . 

słownie :………………………………………………………………./100. 

3.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione lub 
zwrócone: 

- w wysokości 100 % wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od 
dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za 
należycie wykonane . 

§ 10. 
Odszkodowania i kary umowne 

Strony postanawiają, ze obowiązującą je formą odszkodowania będą kary 
umowne. Kary będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach: 
1. Wykonawca ponosi kary umowne: 

1) za opóźnienie w wykonaniu określonego w harmonogramie odbioru 
odpadów lub w terminie ustalonym z podmiotem od którego mają być 
odbierane odpady komunalne – w wysokości 1 000,00 za każdy dzień 
opóźnienia, 

2) nieuporządkowanie miejsca gromadzenia odpadów i zanieczyszczenie 
trasy przejazdu w wysokości 5 000,00 zł licząc od upływu terminu 
wyznaczonego przez zamawiającego, 

3) odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w 
wysokości 50 000,00 zł  

4) nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 2 000,00 zł za umowę lub 
aneks, 

5) brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy w wysokości 1% 
od wartości wynagrodzenia, 

6) w przypadku nie zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących 
przedmiot zamówienia, a wskazanych w SIWZ w wysokości 1 000,00 zł za 
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każdą osobę nie zatrudnioną na podstawie umowy o pracę za dany 
miesiąc, 

7) za nie przeprowadzenie edukacji ekologicznej we wszystkich Szkołach 
Podstawowych na terenie Gminy Świlcza prowadzonych przez Gminę 
Świlcza – 30 000,00 zł – jeżeli dotyczy, 

8) w przypadku stwierdzenia, że Wykonawca zatrudnia mniej pracowników 
niepełnosprawnych, niż wynika to z oferty Wykonawcy – w wysokości 
2 000 zł za każdy stwierdzony przypadek braku  pracownika. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowana za 
niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie usługi w przypadkach innych 
niż określone w ust.1 lit. a-c. Kary umowne będą egzekwowane od 
Wykonawcy poprzez obniżenie przez Zamawiającego faktury. 

3. Niezależnie od kar umownych Zamawiający może dochodzić 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy 
szkoda przekracza wysokość kar umownych. 

§ 11. 
Odstąpienie od umowy 

1.  Zamawiający może odstąpić od umowy w sytuacji powzięcia wiadomości  
o okolicznościach uprawniających do odstąpienia od umowy: 

1)  W przypadku, gdy nastąpi wykreślenie Wykonawcy z rejestru 
działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Świlcza. 

2)  W przypadku utraty przez Wykonawcę zezwolenia na transport lub 
zbieranie odpadów komunalnych, wydane przez właściwy organ, 

4)  W przypadku utraty innych zezwoleń niż wyżej wymienione, a 
niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, 

5) Niewykonywania przez Wykonawcę obowiązków wynikających  
z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach, i Regulaminem utrzymania czystości  
i porządku na terenie Gminy Świlcza, 

5)  W przypadku, gdy Wykonawca przez okres dłuższy niż 14 dni 
zaniedbał obowiązki określone niniejszą umową, bądź wykonuje 
swoje obowiązki w sposób nienależyty. 

6)  W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można 
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zgodnie z art. 145 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w terminie 
30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  
Wykonawca zrzeka się wszelkich innych roszczeń z tytułu 
odstąpienia w okolicznościach wyżej wskazanych. 

2.  Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem 
uzasadnienia. 

§ 12. 
Ubezpieczenie 
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Wykonawca posiada ubezpieczenie w zakresie prowadzonej działalności 
na kwotę ….. zł (słownie: … brutto) nr polisy …. wystawionej przez ….. . 

§ 13. 

Informacje o sposobie komunikowania się stron 

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia i inna korespondencja, 
przekazywane w związku z niniejszą umową między stronami, sporządzane 
będą w formie pisemnej i podpisywane przez stronę zawiadamiającą pod 
rygorem nieważności. Zawiadomienia, oświadczenia i inna korespondencja 
mogą być przesyłane faksem, doręczane osobiście, przesyłane za 
pośrednictwem poczty elektronicznej, kurierem lub listem poleconym, z 
zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Zawiadomienia, oświadczenia i inna korespondencja, przesyłane faksem 
winny zostać niezwłocznie potwierdzone w formie pisemnej. 

3. Zawiadomienia, oświadczenia i inna korespondencja wysyłane będą na 
adresy i faksy podane przez strony. Każda ze stron zobowiązana jest do 
informowania drugiej strony o zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub 
numeru faksu. Jeżeli strona nie powiadomiła o zmianie miejsca 
zamieszkania, siedziby lub numeru faksu, zawiadomienia, oświadczenia i 
inna korespondencja wysłane na adres zamieszkania, siedziby lub numeru 
faksu podane przez strony, uznaje się za doręczone. 

§ 14. 
Zmiana umowy 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

2. Strony dopuszczają zmianę postanowień zawartej umowy w następującym 
przypadku: 

wartość wynagrodzenia może ulec zmianie tylko w przypadku ustawowej 
zmiany stawki podatku VAT w toku realizacji niniejszej umowy. W tym 
przypadku kwota wynagrodzenia netto zostanie powiększona lub 
pomniejszona o kwotę podatku VAT w stawce obowiązującej na dzień 
wystawienia faktury. 

§ 15. 
Sprawy sporne 

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd 
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 16. 
Cesja wierzytelności 

Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych 
w wyniku realizacji niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego pod 
rygorem nieważności. 

§ 17. 
Przepisy szczególne 
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W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) oraz wskazane w umowie przepisy 
szczególne. 

 

§ 18. 

1.  Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, 
jedna dla Wykonawcy, trzy dla Zamawiającego. 

2.  Integralną częścią niniejszej umowy są: 

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – zał. nr 1 

2) Oferta Wykonawcy z dnia ................... 2020 r. – zał. nr 2 

3) Dokument potwierdzający wniesienia zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy – załącznik Nr 3 

4) Dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności 
cywilnej – załącznik Nr 4, 

5)    Wykaz instalacji – załącznik nr 5. 
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Załącznik nr 5 do umowy  

 
 
 

WYKAZ INSTALACJI 
 
 

Wykaz instalacji, do których Wykonawca zobowiązany będzie przekazywać odpady 
komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Świlcza – zgodnie 
z art. 6f ust. 1a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach: 
 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………. 

( WPISAĆ ! Nazwę i adres instalacji do których przekazane będą odebrane od właścicieli nieruchomości odpady komunalne) 

 


