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UMOWA 

 
zawarta w dniu ………………………. w Strzegowie pomiędzy Gminą Strzegowo z siedzibą  w  

Strzegowie  przy  ul. Plac  Wolności 32, zwaną dalej "Zamawiającym", reprezentowaną przez:  

Wójta Gminy Strzegowo        - mgr inż. Wiesława Zalewskiego  

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Radosława Wiśniewskiego 

zwaną dalej w umowie  Zamawiającym,   

a 

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

z siedzibą w ............................................................................................................... *wpisaną/ym 

do .........................., prowadzonego przez ...................................................... pod nr 

................................ zwaną/ym dalej “Wykonawcą”, 

reprezentowaną/ym przez: - ............................................................... 

NIP ....................................., 

 została zawarta umowa następującej treści: 

  

Umowę zawarto zgodnie z art. 4 ust. 8 Ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia                

29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 18436 z późn. zm.) z wykonawcą, 
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza spośród ofert złożonych w odpowiedzi na 

zaproszenie do składania ofert o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej 

poniżej progu 30 000 euro na Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z 

działalności rolniczej na terenie gminy Strzegowo. 

 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest kompleksowa usługa w zakresie usuwania folii 

rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy 

Strzegowo. 

2. Szacunkowa masa wyrobów przeznaczonych do odzysku lub unieszkodliwienia została 

ustalona na podstawie złożonych przez zainteresowanych producentów rolnych wniosków i 

wynosi: 

- odpady z folii rolniczej – 111 000 kg, 

- odpady z siatki do owijania balotów – 24 342 kg, 

- odpady ze sznurka do owijania balotów –12 612 kg, 

- odpady po nawozach- 18 782 kg, 

- opakowania typu Big-Bag – 22 148 kg. 

 

§ 2 

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminach: 

1)  rozpoczęcie ustala się od dnia podpisania umowy, 

2)  zakończenie przedmiotu umowy ustala się do dnia 30.11.2020 r. 

2. Przedmiot umowy zostanie wykonany przez Wykonawcę zgodnie z zasadami obowiązującymi 

przy realizacji programu „Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni 

ziemi Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”                

z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  

 

§ 3  
1. Zakres rzeczowy obejmuje usunięcie odpadów pochodzących z działalności rolniczej                      

z terenu Gminy Strzegowo, w tym: załadunek, odbiór odpadów z miejsc wskazanych na 

terenie gminy Strzegowo, transport odpadów z miejsca odbioru do miejsca 

unieszkodliwiania, rozładunek i zdeponowanie/unieszkodliwienie lub poddanie odzyskowi 

odpadów pochodzących z działalności rolniczej: folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania 

balotów, opakowania po nawozach i typu big bag wraz z kosztami unieszkodliwiania oraz 

prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji opadów, określonej w ustawie z dnia                  
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14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 797  z późn. zm), z zastosowaniem 

wzorów dokumentów określonych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 

2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów             

(Dz. U.  z 2019 r. poz. 819). 

2. Prace wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia: 

- ważenie odbieranych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz 

opakowań po nawozach i typu Big Bag przy użyciu własnych (posiadających legalizację) 
urządzeń, 

- załadunek odpowiednio zapakowanych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do 

owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big Bag oraz uporządkowanie miejsca 

wykonywania usługi z w/w odpadów, 

- transport odebranych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz 

opakowań po nawozach i typu Big Bag do miejsca ich odzysku lub unieszkodliwienia 

środkami transportu posiadającymi aktualne zezwolenie na transport odpadów, 

- rozładunek i przekazanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów 

oraz opakowań po nawozach i typu Big Bag do odzysku lub unieszkodliwienia. 

3. Zamawiający wskaże na terenie gminy miejsca zbierania odpadów pochodzących od 

rolników (PSZOK lub inne wskazane miejsca). 

 

§ 4 

1. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest:  

1) spisać z każdą osobą dostarczającą odpady protokół odbioru odpadów z folii rolniczych, 

siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag, którego 

jeden egzemplarz przekaże Zamawiającemu. Protokół w szczególności powinien zawierać 
następujące dane: 1) imię i nazwisko właściciela posesji/ użytkownika, który dostarcza 

odpady; 2) adres, z którego pochodzą dostarczone odpady z folii rolniczych , siatki i sznurka 

do owijania balotów oraz opakowań typu Big-Bag; 3) datę odbioru; 4) wagę odbieranego 

odpadu w rozbiciu na:- folie rolnicze; - siatki do owijania balotów i sznurki; - opakowania 

po nawozach; - opakowania typu Big Bag; 5) podpis właściciela/ użytkownika; 6) podpis 

wykonawcy (właściciela firmy) lub osoby upoważnionej przez wykonawcę ze wskazaniem 

pełnionej funkcji; 7) pieczęć firmową wykonawcy;  

2) do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów określonej art. 66 i 67 ustawy 

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 797  z późn. zm.) z 

zastosowaniem wzorów dokumentów określonych rozporządzeniem Ministra Środowiska z 

dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby 

ewidencji odpadów ( Dz. U. z 2019 poz. 819), 

3) wykonania przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wymogów obowiązującego w tym 

zakresie prawa, do przekazania Zamawiającemu stosownych dokumentów potwierdzających 

właściwe i zgodne z przepisami wykonanie przedmiotu zamówienia, a w szczególności 

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu : 

- oryginałów/potwierdzonych za zgodność kart przekazania odpadów, osobno dla każdego z 

właścicieli nieruchomości, którzy przekazali odpady z folii rolniczych, siatki i sznurka do 

owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag oraz kart przekazania 

odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po 

nawozach i typu Big-Bag poddanych odzyskowi lub unieszkodliwieniu (wygenerowane z 

systemu BDO i poświadczonych za zgodność z oryginałem kopie kart ewidencji odpadów 

potwierdzających przyjęcie odpadów przez prowadzącego zbieranie lub przetwarzanie 

odpadów w procesie odzysku lub unieszkodliwiania wraz z ich zbiorczym zestawieniem 

oraz wygenerowane z systemy BDO karty przekazania odpadów do docelowej instalacji ( w 

statusie z potwierdzonym transportem), wraz z ich zbiorczym zestawieniem ( w przypadku 

przejęcia odpadów z ternu gminy przez podmiot zajmujący się wyłącznie zbieraniem 

odpadów, wygenerowane z systemu BDO i poświadczone za zgodność z oryginałem kopie 

dokumentów ewidencji odpadów potwierdzające ostateczne zagospodarowanie odpadów w 
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procesie unieszkodliwiania lub odzysku, wraz  z ich zbiorczym zestawieniem – z karty 

uszczegółowienia wniosku) 

4) po wykonaniu zadania Wykonawca przedłoży Zamawiającemu sprawozdanie zawierające: 

adres gospodarstwa rolnego, z którego dostarczone zostały odpady, wskazanie ilości 

odebranego odpadu w Mg w rozbiciu na folie rolnicze, siatki i sznurki do owijania balotów, 

opakowania po nawozach i typu Big- Bag. 

5) po wykonaniu zadania Wykonawca złoży oświadczenie o prawidłowym wykonaniu prac z 

zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych. Wykonawca zobowiązuje 

się zachować w tajemnicy wszelkie informacje i dane otrzymane od Zamawiającego oraz od 

właścicieli nieruchomości, którzy dostarczą odpady. Wszelkie działania lub czynności nie 

opisane powyżej, a wynikające z procedur określonych w ustawach oraz przepisach 

szczególnych, niezbędne do właściwego i kompletnego wykonania zamówienia Wykonawca 

winien wykonać w ramach przedmiotu zamówienia i uwzględnić w kosztach i terminie 

wykonania przedmiotu zamówienia. 

6) wykonania co najmniej 10-15 kolorowych zdjęć podczas wykonywania prac na różnym 

etapie, czytelnych, dobrej jakości, ilustrujących przebieg realizacji zadania. 

2. Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje i dane otrzymane 

od Zamawiającego oraz od właścicieli nieruchomości, którzy dostarczą odpady. W tym celu 

z Wykonawcą zostanie zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

3. Wszelkie działania lub czynności nie opisane powyżej, a wynikające z procedur określonych 

w ustawach oraz przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompletnego 

wykonania zamówienia, Wykonawca winien wykonać w ramach przedmiotu zamówienia i 

uwzględnić w kosztach i terminie wykonania przedmiotu zamówienia. 

4. Zamawiający dokona protokolarnego odbioru wykonanych robót. 

5. Dokonanie zapłaty za wykonaną usługę nastąpi jedynie do kwoty kosztów ilości 

rzeczywiście usuniętych folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności 

rolniczej – wyliczonej w formie iloczynu stawki łącznej (w PLN za 1 Mg) x ilość (w Mg).  

 

§ 5 

1. Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 2 przysługuje 

wynagrodzenie ryczałtowe za 1 Mg kompleksowej usługi kompleksowej usługi w zakresie 

usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej w 

następujących wysokościach: 

Lp. Wyszczególnienie j.m. ilość 
cena jedn. 

netto 

wartość 
netto 

(4 x 5) 

1 2 3 4 5 6 

 1 
Kompleksowa usługa w zakresie 

usunięcia odpadów z folii rolniczej 
Mg 111,000 

  

2 

Kompleksowa usługa w zakresie 

usunięcia odpadów z siatki do 

owijania balotów 

Mg 24,342 

  

3 

Kompleksowa usługa w zakresie 

usunięcia odpadów ze sznurka do 

owijania balotów 

Mg 12,612 

  

4 
Kompleksowa usługa w zakresie 

usunięcia odpadów po nawozach 
Mg 18,782 

  

5 
Kompleksowa usługa w zakresie 

usunięcia opakowań typu Big-Bag 
Mg 22,148 

  

2. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają  łączne maksymalne  

wynagrodzenie  w wysokości: netto …………………… zł (słownie: ………………….), a z 

….. % podatkiem od towarów i usług na kwotę  …………………………..zł  (słownie:  

……………………..).  
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3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 obejmuje wszystkie wymagania zawarte w 

zaproszeniu do składania ofert oraz wszelkie koszty jakie poniesie wykonawca z tytułu 

należytej i zgodnej z przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Ceny jednostkowe za 

kompleksową usługę w zakresie usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z 

działalności rolniczej są stałe i nie będą podlegały zmianom przez okres obowiązywania 

umowy. 

4. Zamawiający informuje, iż podane w umowie ilości są szacunkowe. Wykonawcy nie 

przysługują żadne roszczenia dodatkowe z tytułu zmniejszenia zakresu robót. W przypadku 

zmniejszenia danej pozycji odpadów, dopuszcza się zwiększenie innej pozycji odpadów przy 

nie przekroczeniu łącznego maksymalnego wynagrodzenia określonego w ust. 2. 

5. Należne Wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury, jednorazowo za 

faktycznie wykonane prace potwierdzone kartą odpadu. 

6. Płatność  za  fakturę  będzie  dokonana  na  konto  Wykonawcy  w  ciągu  30  dni licząc  od  

daty  otrzymania  faktury, na rachunek bankowy, wskazany na fakturze. 

7. Zamawiający nie przewiduje płatności częściowych. 

 

§ 6 

1. Podwykonawca - osoba fizyczna lub prawna, z którą Wykonawca za zgodą Zamawiającego 

zawarł umowę o wykonanie części przedmiotu umowy. 

2. Zlecenie części przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowiązań Wykonawcy 

wobec Zamawiającego, który jest odpowiedzialny za wykonanie tej części robót. 

3. Ustalony w umowie zakres przedmiotu umowy realizowany będzie z udziałem osób trzecich  

(zakres części zlecanej oraz nazwy firm lub imiona i nazwiska, oraz adresy znanych 

podwykonawców): ……………………………………………………..………………………. 

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

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców w 

takim samym stopniu, jak to by były jego własne. 

 

§ 7 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w ukończeniu przedmiotu 

umowy w wysokości 0,5% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w §  5  

ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia. Zapłata kary umownej może nastąpić poprzez 

potrącenie jej z wynagrodzeniem Wykonawcy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia umownego 

brutto określonego w §  5  ust. 1 umowy.  

3. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego  do 

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.  

4. 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  od  umowy  odstąpić w  terminie  30  dni  od  dnia  powzięcia 

wiadomości  o tych okolicznościach.  

5. W  przypadku  określonym  w  ust.  3 Wykonawca  może  żądać  wyłącznie  wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonanej już części umowy. 

6. Poza postanowieniami ust. 4 Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem 

natychmiastowym w następujących przypadkach:  

1) Wykonawca, pomimo dwóch pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego nie wykonuje 

zobowiązań wynikających z umowy lub w rażący sposób zaniedbuje ich wykonywanie,  

2) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpiło zajęcie majątku Wykonawcy 

lub znacznej jego części, a także nastąpiło ogłoszenie upadłości Wykonawcy, o czym 

Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego następnego dnia po ogłoszeniu,  

3) Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej 

w celu przekształcenia lub restrukturyzacji.  
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§ 8 

Wszelkie  zmiany  i  uzupełnienia  niniejszej  umowy  muszą  być  dokonywane  wyłącznie           

w formie aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.  

 

§ 9 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego (tj. Dz. U. 2019 poz. 1145 z późn. zm.) oraz ustawy 

z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.).  

2. Wszelkie spory wynikłe lub powstałe na tle wykonania niniejszej umowy strony będą 
starały się rozstrzygnąć w drodze negocjacji, a w wypadku nie osiągnięcia porozumienia 

poddane zostaną rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla siedziby 

Zamawiającego. 

3. Zaproszenie do składania ofert, oferta Wykonawcy, dokumenty składane przed podpisaniem 

umowy stanowią integralną część niniejszej umowy. 

4. Niniejsza umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze stron.  

 

             WYKONAWCA:                                         ZAMAWIAJĄCY: 


