
Załącznik 8 do SIWZ – PROJEKT UMOWY  

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: BZP.271.13.2018 

U M O W A  N R  …………………… 

 

pomiędzy:…………………. REGON ………………………..……, NIP …………………………………….. zwaną dalej 

ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowaną przez:  

1. …………………………………..  

2. …………………………………..  

a  

…………………… PESEL/KRS ………….., REGON ………………, NIP ……………… zarejestrowanym w 

………………………………, reprezentowanym przez:  

1. ……………………………………  

2. …………………………………...  

zwanym dalej WYKONAWCĄ została zawarta umowa o następującej treści:  

§ 1. 

Przedmiot umowy: 

1. ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA przyjmuje do realizacji świadczenie usług pn.: „Odbieranie i 

zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wilczyn, z nieruchomości na których 

zamieszkują mieszkańcy” ( kod CPV : 90000000-7, 905000000-2, 90510000-5, 90511000-2, 

90512000-9, 90513100-7, 90514000-3, 90533000-2) w sposób zapewniający osiągnięcie 

odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.), a także zapisami Wojewódzkiego 

Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego, uchwałą nr VI/36/2015 Rady 

Gminy Wilczyn z dnia 9 marca 2015r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Wilczyn (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2015 r., poz. 1816) oraz uchwałą nr 

VI/37/2015 Rady Gminy Wilczyn z dnia 9 marca 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2015 r., poz. 1817). 

2. Szczegółowy zakres i opis usług będących  przedmiotem umowy zawarty jest w opisie przedmiotu 

zamówienia stanowiącego załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej 

„SIWZ”, która to SIWZ stanowi integralną część niniejszej umowy.  

3. WYKONAWCA zobowiązuje się odebrane odpady komunalne od właścicieli nieruchomości 

zagospodarować w ……………………………………….………………………….. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego (max. 5 dni) udzielenia odpowiedzi na 

wezwanie zamawiającego, w szczególności przedstawiając dowody, że w realizacji przedmiotu 

zamówienia faktycznie udział biorą osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę (min. 5). 

5. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia …………….. akcji ekologicznych w ciągu roku i 

przedłożenia Protokołów do Urzędu Gminy w Wilczynie.  

 



§ 2. 

Termin realizacji: 

Wykonawca zrealizuje usługę objętą przedmiotem zamówienia w terminie od dnia ………………..  do dnia 

…………………………..   

§ 3. 

Wynagrodzenie: 

1. Ustala się miesięczny okres rozliczeniowy wykonania usług objętych umową.  

2. Wynagrodzenie ryczałtowe miesięczne WYKONAWCY z tytułu realizacji usług objętych umową 

stanowi kwotę ………………….…………. brutto, słownie: …………………………….……….., w tym 

obowiązujący podatek VAT.  

3. Łączna kwota całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego brutto WYKONAWCY z tytułu realizacji 

usług objętych umową nie może przekroczyć kwoty ……………..…………….………. (słownie: 

………………………………..……), w tym obowiązujący podatek VAT, w całym okresie obowiązywania 

umowy określonym w § 2.  

4. Wynagrodzenie WYKONAWCY obejmuje wszystkie elementy ujęte w Opisie przedmiotu 

zamówienia opisanym w SIWZ.  

§ 4. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 4 % kwoty brutto określonej 

w § 3 ust. 3 umowy WYKONAWCA wniesie kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 

formie ……………………………..….. na kwotę ………………………….., w dacie zawarcia umowy.  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zabezpiecza w szczególności terminowe 

wykonywanie obowiązków umownych oraz roszczenia o szkodę powstałe na skutek niewykonania 

lub nienależytego wykonania umowy.  

3. Dowód wniesienia zabezpieczenia określonego w ust. 1 zostanie przedstawiony Zamawiającemu  

do dnia zawarcia umowy i stanowi jej integralną część.  

4. ZAMAWIAJĄCY zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu lub innej formie, określone w ust. 1 

wraz z odsetkami wynikającymi z umowy, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz 

prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek WYKONAWCY, w terminie 30 dni od 

zakończenia terminu realizacji umowy.  

§ 5. 

Rozliczenia: 

1. Podstawę do rozliczenia usług i wystawienia faktury przez WYKONAWCĘ będzie stanowił pisemny 

protokół/raport wykonania usług w okresie rozliczeniowym sporządzony przez WYKONAWCĘ 

zatwierdzony przez ZAMAWIAJĄCEGO. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. Wzór 

protokołu/raportu wykonania usług stanowi załącznik do niniejszej umowy. Zamawiający 

zatwierdzi protokół/raport w ciągu 5 dni roboczych od daty wpływu.  

2. Termin składania faktury przez Wykonawcę nastąpi po 15 dniach od zakończenia danego 

miesiąca, po uprzednim złożeniu raportów miesięcznych o których mowa w pkt 4, ppkt. 8 i 10 

załącznika nr 1 do SIWZ.   

3. Wynagrodzenie należne WYKONAWCY będzie płatne przelewem na konto WYKONAWCY 

wskazanej w fakturze, w terminie …………….. dni od daty jej wpływu do ZAMAWIAJĄCEGO.                           

 



§ 6. 

Terminowość i prawidłowość wykonania usług będzie oceniana przez ZAMAWIAJĄCEGO w oparciu o 

harmonogram realizacji usług przedstawiony ZAMAWIAJĄCEMU przez WYKONAWCĘ zgodnie z opisem 

przedmiotu zamówienia (załącznika do SIWZ).  

§ 7. 

Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego: 

1. ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy, jeżeli poweźmie wiadomości o tym, że:   

1) Wszczęte zostało postępowanie upadłościowe WYKONAWCY,  

2) Rozpoczęto likwidację firmy WYKONAWCY,  

3) WYKONAWCA utracił uprawnienia do wykonania przedmiotu umowy wynikającej z przepisów 

szczególnych.  

4) Zamawiający odstąpi od umowy w terminie 14 dni od daty powzięcia wiadomości o 

okolicznościach wymienionych w pkt. 1) do 3).  

2. Odstąpienie od umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO może nastąpić również, jeżeli WYKONAWCA:  

1) Nie rozpoczął wykonywania usług w pełnym zakresie objętym umową z dniem …………….   

2) Zaniechał realizacji umowy, tj. w sposób nieprzerwany, nie realizuje jej przez kolejnych 14 dni 

roboczych.  

3) Niewłaściwie wykonywał przedmiot umowy, tj. w sposób nieprzerwany, nie realizuje jej 

właściwie przez kolejnych 14 dni roboczych.  

4) Zamawiający odstąpi od umowy w terminie 14 dni od daty powzięcia wiadomości o 

okolicznościach wymienionych w pkt. 1) do 3).  

3. W przypadkach wymienionych w ustępie 1 i 2 ZAMAWIAJĄCY może w terminie 7 dni po              

pisemnym uprzedzeniu, przejąć sam prowadzenie usług określonych niniejszą umową lub              

powierzyć je innemu podmiotowi, a kosztami tych usług obciąży WYKONAWCĘ do wysokości              

odpowiadającej wartości zleconej usługi.  

4. Ponadto w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie               

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy  

ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych                

okolicznościach. 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.   

§ 8. 

Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę: 

1. WYKONAWCA może odstąpić od umowy, jeżeli ZAMAWIAJĄCY nie dotrzymuje istotnych               

postanowień umowy a w szczególności gdy:  

1) Nie wypłaca WYKONAWCY wynagrodzenia za wykonane usługi w ciągu 30 dni od terminu 

płatności ustalonego w umowie. 

2) Odmawia bez uzasadnienia zatwierdzenia protokołu/raportu wykonania usług w okresie 

rozliczeniowym.  

3) Zawiadamia WYKONAWCĘ, że w wyniku nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł pokryć 

zobowiązania.  

2. Odstąpienie od umowy należy uzasadnić pisemnie. Jest ono dopiero wtedy skutecznie, jeżeli              

WYKONAWCA wyznaczył ZAMAWIAJĄCEMU stosowny termin do wypełnienia postanowień              

umowy i poinformował go, że po bezskutecznym upływie tego terminu odstąpi od umowy.  



§ 9. 

Kary umowne: 

1. ZAMAWIAJĄCEMU przysługują od WYKONAWCY kary umowne w poniższych przypadkach  i               

wysokościach:  

1) 0,2 % miesięcznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 2 umowy za każdy 

dzień zwłoki w wyposażeniu każdego miejsca gromadzenia odpadów w niezbędne worki, a także 

za każdy dzień zwłoki w terminowym odebraniu odpadów z każdego miejsca gromadzenia 

odpadów na terenach budownictwa jednorodzinnego;  

2) 0,2 % miesięcznego wynagrodzenia umownego brutto określonego § 3 ust. 2  umowy za każdy 

dzień zwłoki w terminowym odebraniu odpadów z każdego miejsca gromadzenia odpadów na 

terenach budownictwa wielorodzinnego;  

3) 10% kwoty brutto określonej w § 3 ust. 3 umowy za odstąpienie od umowy z przyczyn 

zależnych od WYKONAWCA;  

4) 10 % kwoty brutto określonej w § 3 ust. 3 umowy w przypadku odstąpienia przez WYKONAWCĘ 

od umowy z przyczyn niezawinionych przez ZAMAWIAJĄCEGO;  

5) Za niewywiązywanie się z poziomu odzysku odpadów  Gminy Wilczyn, w wysokości kary 

należnej. Wysokość kary umownej zostanie wyliczona zgodnie z przepisami ustawy z dnia  13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2016r. poz.250 z późn. 

zm.).   

2. W przypadku, gdy wysokość szkody poniesionej przez ZAMAWIAJĄCEGO przenosi wartość              

zastrzeżonej kary umownej, ZAMAWIAJĄCY uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania              

przenoszącego wartość kary umownej na zasadach ogólnych.  

3. W przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 1-2 WYKONAWCA wystawi fakturę na 100%              

wynagrodzenia umownego, a ZAMAWIAJĄCY przedstawi pisemne obliczenie kary umownej  w              

formie noty obciążeniowej, o którą pomniejszy wynagrodzenie poprzez potracenie z              

zastrzeżeniem ust. 3.  

4. Jeżeli wynagrodzenie WYKONAWCY jest niższe niż wyliczona do potrącenia kara umowna, 

WKONAWCA zobowiązuje się tę różnicę dopłacić.  

5. W przypadku określonych w ust. 1 pkt 3 i 4 kwoty kar umownych WYKONAWCA zobowiązany jest 

przelać na rachunek bankowy ZAMAWIAJĄCEGO.  

6. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się zapłacić WYKONAWCY:  

1) Ustawowe odsetki w przypadku zwłoki w uregulowaniu wynagrodzenia, o którym mowa w §3 

ust. 2 umowy,  

2) Karę umowną – 10% kwoty brutto określonej w § 3 ust. 3 umowy za odstąpienie od umowy                  

z przyczyn zawinionych przez ZAMAWIAJĄCEGO.  

§ 10. 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w zakresie 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 3 dopuszczalna jest w przypadku:  

1) wysokość ceny brutto za wykonanie zamówienia w przypadku zmiany stawki podatku VAT dla 

usług objętych przedmiotem zamówienia. W trakcie realizacji przedmiotu umowy, strony 

dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia - dotyczy to części wynagrodzenia za usługi, 

których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano,   

2) zmiany prawa powszechnie obowiązującego wpływające na zasady odbierania i 

zagospodarowywania odpadów komunalnych,   

3) zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy - zgodnie z art. 149 Pzp,  

4) odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części zamówienia i związanej z tym 

zmiany wynagrodzenia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których 



Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie przygotowania postępowania, a które powodują, że 

wykonanie przedmiotu zamówienia powodowałoby dla Zamawiającego niekorzystne skutki z 

uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia i związane z tym racjonalne 

wydatkowania środków publicznych, 

5) wprowadzenia zmian do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia w zakresie wykonania 

prac nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, w sytuacji konieczności zwiększenia 

usprawnienia procesu realizacji zamówienia.    

2. W związku ze wskazanymi w ust. 1 okolicznościami dopuszczalne jest zmniejszenie lub zwiększenia 

wynagrodzenia, przy czym zwiększenie wynagrodzenia dopuszczalne jest o kwotę nie większą niż 

udokumentowany wzrost kosztów świadczenia usługi.   

3. Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie sposobu spełniania przez wykonawcę świadczenia 

odbierania i zagospodarowania odpadów w przypadku zmiany przepisów prawa powszechnie 

obowiązującego wpływającej na sposób spełnienia świadczenia.  

4. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

5. W trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania 

Zamawiającego o:   

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,   

2) zmianie osób reprezentujących,   

3) ogłoszeniu upadłości,   

4) ogłoszeniu likwidacji,   

5) zawieszeniu działalności,   

6) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca.  

§ 11. 

Sprawy nieuregulowane: 

W sprawach nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych oraz Kodeksu Cywilnego . 

§ 12. 

Rozstrzyganie sporów: 

Spory jakie mogą wyniknąć przez realizacji niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu Sądu 

powszechnego właściwego dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.  

§ 13. 

Egzemplarze: 

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla 

ZAMAWIAJĄCEGO.  

 

WYKONAWCA:                  ZAMAWIAJĄCY:  

 

 

 

 

 



 

 

PROTOKÓŁ/RAPORT WYKONANIA USŁUG 

 

z dnia ………………………………………………….…. sporządzony zgodnie z §5 ust. 1 umowy 

Nr ……… z dnia …………………. 

 

z wykonania usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicielami nieruchomości  w Gminie Wilczyn 

za okres…………………………………………………….  

  

Zwięzły opis zakresu wykonanych usług (wypełnia Wykonawca):  

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

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

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

Uwagi do wykonanych usług (ze strony Zamawiającego):  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

Wnioski:  

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

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

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

  

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

      (Wykonawca)                 (Zamawiający) 

   

 


