
  Załącznik nr 4 do SIWZ  

 

 

(Projekt) 

 

UMOWA NR ……………  

 

zawarta dnia …………2020 r. w …………………….pomiędzy:  

Gminą Kołaczkowo z siedzibą Plac Władysława Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo        

NIP: 789 170 73 30, REGON: 631258112  

reprezentowaną przez Wójta Gminy Kołaczkowo - Teresę Waszak     

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Danuty Olejniczak 

zwanym dalej Zamawiającym 

a: 

…………………..z siedzibą …………………………..………….NIP ………………………, 

REGON:……………………… 

reprezentowaną przez : 

………………………………………..-……………………………………………………………. 

zwanym w dalszej treści umowy  Wykonawcą  

 

W wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej 

kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej „ustawą 

Pzp” i wyboru oferty Wykonawcy strony zawierają następującą umowę: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy: 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji świadczenie usług pn.: 

„Odbieranie i  transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych   

i części nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Kołaczkowo” i przekazywanie                

ich do instalacji komunalnej. 

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

przedmiotu zamówienia w rozdziale III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej 

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

 

§ 2 

Termin realizacji: 

Wykonawca zrealizuje usługę objętą przedmiotem zamówienia w terminie                     

od dnia 01.07.2020 roku do dnia 31.12.2021 roku. 

 

 

 



§ 3 

Wynagrodzenie: 

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

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości [………….] złotych brutto 

(słownie:……………..………………………………………………………………………….….)  

w tym obowiązujący podatek VAT za 1 Mg odpadów komunalnych.  

3. Łączna kwota całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy z tytułu realizacji usług 

objętych umową nie może przekroczyć kwoty […………….] złotych brutto               

(słownie: ……………………..), w tym obowiązujący podatek VAT 

3. Miesięczne wynagrodzenie Wykonawcy stanowi iloczyn stawki za 1 Mg odebranych 

odpadów komunalnych, o której mowa w ust. 2 oraz ilości odebranych odpadów w ciągu 

miesiąca.  

4. Wynagrodzenie określone w ust. 2 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia 

(obejmuje wszystkie elementy ujęte w rozdziale III SIWZ) i nie może zostać zwiększone         

w okresie obowiązywania umowy.  

 

§ 4 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% kwoty brutto 

określonej w § 3 ust. 2 umowy w formie [………..…………..…], na kwotę [……....….…] zł. 

(słownie: ……………………..). 

2. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, określone w ust. 1           

wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było 

przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej        

za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.  

 

§ 5 

Rozliczenia: 

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

pisemny protokół wykonania usług w okresie rozliczeniowym sporządzony przez Wykonawcę    

i zatwierdzony przez Zamawiającego. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. 

Wzór protokołu wykonania usług stanowi załącznik do niniejszej umowy. 

2. Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie płatne przelewem na konto Wykonawcy 

wskazane na fakturze, w terminie 30 dni od daty jej wpływu do Zamawiającego. 

3. Terminowość i prawidłowość wykonania usług będzie oceniana przez Zamawiającego      

w oparciu o harmonogram realizacji usług przedstawiony Zamawiającemu przez Wykonawcę 

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w rozdziale III SIWZ. 

 

 

 

 



§ 6 

Wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego: 

1. Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku gdy: 

1) Wykonawca utracił uprawnienia do świadczenia usługi, 

2) wszczęto postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe Wykonawcy, 

3) Wykonawca nie realizuje umowy w pełnym zakresie, 

4) Wykonawca zaniechał realizacji umowy, 

5) Wykonawca mimo pisemnych (dwóch) zastrzeżeń ze strony Zamawiającego dotyczących  

realizacji umowy nadal  narusza jej zapisy. 

2. W przypadku wyżej wymienionych okoliczności Zamawiający powierzy świadczenie usługi 

innemu podmiotowi i kosztami obciąży Wykonawcę, wykorzystując zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy. 

3. W przypadkach określonych w § 6 Wykonawca otrzyma tylko wynagrodzenie za czas 

faktycznie wykonanej usługi.  

 

 

§ 7 

Wypowiedzenie umowy przez Wykonawcę: 

1. Wykonawca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku gdy: 

1) Zamawiający nie wypłaci Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane usługi w ciągu         

30 dni od terminu płatności ustalonego w umowie, 

2) Zamawiający odmawia bez uzasadnienia zatwierdzenia protokołu wykonania usług. 

 

 

§ 8 

Ubezpieczenia: 

1. Celem wyłączenia odpowiedzialności materialnej Zamawiającego lub Wykonawcy z tytułu 

szkód powstałych w związku z zaistnieniem określonych zdarzeń losowych i odpowiedzialności 

cywilnej w czasie realizacji umowy, Wykonawca zawrze odpowiednie umowy ubezpieczenia. 

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 

1)  urządzenia, mienie ruchome związane z prowadzeniem usług - od zdarzeń losowych, 

2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

dotyczące pracowników i osób trzecich powstałe w związku z prowadzonymi usługami,  

w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. 

3. Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia na każde żądanie Zamawiającego polisy 

ubezpieczeniowej oraz dowodów opłacania składek. 

5. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność materialną i niematerialną za szkody 

związane z prowadzoną przez Wykonawcę działalnością, objętą przedmiotem niniejszej umowy.  

 

 

 



§ 9 

Kary umowne: 

1. Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy kary umowne w poniższych sytuacjach             

i wysokościach: 

1) za brak lub nieterminowe zrealizowanie reklamacji przekraczające 24 godziny  dotyczące 

odbioru odpadów komunalnych nalicza się 50,00 zł za każdy dzień zwłoki z każdego miejsca 

gromadzenia odpadów, 

2) za każdy udokumentowany przypadek odebrania odpadów komunalnych z nieruchomości 

niezamieszkałych nie objętych gminnym systemem odbioru odpadów nalicza się 100,00 zł, 

3) 10 % kwoty brutto określonej w § 3 ust. 3 umowy za wypowiedzenie umowy przez 

Zamawiającego z przyczyn określonych w § 6 ust. 1 pkt. 3, 4, 5. 

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

należnego miesięcznego wynagrodzenia, a Zamawiający przedstawi pisemne obliczenia kar 

umownych, o które pomniejszy wynagrodzenie w formie potrącenia z zastrzeżeniem ust. 3.   

3. Zamawiający ma prawo potrącić kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy. 

Jeżeli wynagrodzenie Wykonawcy jest niższe niż wyliczona do potrącenia kara umowna, 

Wykonawca zobowiązuje się tę różnicę dopłacić. 

4. 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 wypowiedzenie umowy 

przez Wykonawcę z przyczyn określonych w § 7 ust.1 pkt 2. 

5. Strony mogą dochodzić odszkodowania przewyższającego wartość zastrzeżonych kar 

umownych. 

6. Wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego albo Wykonawcę nie powoduje utraty 

możliwości dochodzenia kar umownych na zasadach ogólnych. 

 

§ 10 

Zmiana umowy: 

1. Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonane za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy         

- zgodnie z zapisami w SIWZ i ustawy Pzp, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Niniejsza umowa ulegnie zmianie w zakresie należnego Wykonawcy wynagrodzenia, 

w przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług, 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu             

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,           

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych 



- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

3. Każda ze stron umowy, w przypadku zaistnienia zdarzeń o jakich mowa w art. 142 ust. 5 

ustawy Pzp w terminie 1 miesiąca od dnia opublikowana przepisów będących podstawą 

zmiany, może zwrócić się do drugiej strony z pisemnym wnioskiem o przeprowadzenie 

negocjacji dotyczących zawarcia porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany 

wynagrodzenia. 

4. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy o jakiej mowa w ustępie 1-3 niniejszego paragrafu 

dokonuje się w zakresie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, poczynając od dnia wejścia 

w życie przepisów prawa będących podstawą zmiany: 

a) wysokości podatku od towarów i usług, 

b) wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia,  

c) wysokości kwoty minimalnej stawki godzinowej wynagrodzenia, 

d) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniom zdrowotnym, 

e) wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

f) wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. 

5. W przypadku zmiany, o której mowa w ustępie 4 lit „a” niniejszego paragrafu, wartość netto 

wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w umowie (aneksie) wartość brutto 

wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 

6. W przypadku zmiany, o której mowa w ustępie 3 lit „b-f” niniejszego paragrafu 

Wykonawca przedstawia: 

a) Zamawiającemu kalkulację wzrostu kosztów wyliczenia odpowiedniej zmiany 

wynagrodzenia, 

b) na wniosek Zamawiającego, na potwierdzenie kalkulacji o której mowa w niniejszym 

punkcie lit. „a”, aktualne umowy o pracę lub umowy cywilnoprawne zawarte z osobami 

biorącymi udział w realizacji zamówienia,   

c) na wniosek Zamawiającego skierowany nie wcześniej niż w terminie 30 dni od daty 

wejścia w życie przepisów będących podstawą wprowadzenia zmiany o jakiej mowa           

w niniejszym punkcie lit. „a”, odpowiednio umowy o pracę/ aneksy do umowy o pracę 

bądź umowy cywilnoprawne/ aneksy do umów cywilnoprawnych - potwierdzające 

odpowiednią zmianę wynagrodzenia.  

7. Nie zawarcie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa 

w  ust. 2,  porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, uprawnia każdą 

ze stron do rozwiązania umowy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, 

dokonanego na koniec określonego miesiąca kalendarzowego.  

8. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu 

wypowiedzenia należy złożyć w terminie nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zakończenia 

negocjacji. Przez zakończenie negocjacji strony rozumieją nie osiągnięcie przez strony 

porozumienia w zakresie przedmiotu negocjacji w maksymalnym terminie 30 dni od daty 

wpłynięcia wniosku, o którym mowa w ustępie 2, do drugiej strony. 

9. Zmiany o których mowa wymagają zawarcia aneksu/porozumienia do umowy. 

 

 



§ 11  

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp               

oraz Kodeksu Cywilnego. 

2. Spory jakie mogą wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu 

Sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

3. Z klauzulą informacyjną dotycząca ochrony danych osobowych można zapoznać się          

w budynku Urzędu Gminy w Kołaczkowie Plac Władysława Reymonta 3,                       

62 – 306 Kołaczkowo oraz na stronie www.bip.kolaczkowo.pl - zakładka ochrona danych 

osobowych. 

 

4. Osoby odpowiedzialne za kontakt : 

a) z ramienia Wykonawcy: 

- ……………………………  tel. …………….. e-mail……………… 

b) z ramienia Zamawiającego: 

- ……………………………  tel. …………….. e-mail……………… 

 

§ 13 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  

ze stron. 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Załącznik do umowy  

Nr ………….. z dnia ……………r. 

 

PROTOKÓŁ WYKONANIA USŁUG 

sporządzony zgodnie z § 5 ust. 1 umowy  

„Odbieranie i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych  

i części nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Kołaczkowo” 

 

1. Zwięzły opis zakresu wykonanych usług (wypełnia Wykonawca): 

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

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

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

Wykaz odebranych odpadów komunalnych w miesiącu……………………………….. roku 

 

L.p. Rodzaj odpadu Waga w Mg 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

 RAZEM: Mg 

 

2. Uwagi do wykonanych usług (ze strony Wykonawcy): 

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

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

3. Uwagi do wykonanych usług (ze strony Zamawiającego): 

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

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

4. Wnioski: 

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

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

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

 

5. Podpisy: 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                   WYKONAWCA                                                                                      


