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         Załącznik nr 10 do SIWZ 
UMOWA nr       /2019 

Umowa zawarta w dniu .................................. 2019 r. w Rogowie pomiędzy: 
Gminą Rogów z siedzibą przy ul. Żeromskiego 23, 95-063 Rogów reprezentowaną przez: 
Daniela Koładę – Wójta Gminy 
przy kontrasygnacie Agnieszki Lewandowskiej- Skarbnika Gminy 
NIP 833-10-08-614, REGON 750148443 
zwaną dalej „Zamawiającym” 
a  .................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................... 
 
NIP .................................... REGON .................................... 
zwanym dalej „Wykonawcą” 
 
§1.  Przedmiot umowy 
1. Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
przeprowadzonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 
1986 z późn. zm.) i dokonanym przez Zamawiającego wyborem oferty Wykonawcy- 
Zamawiający zleca, a  Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do wykonania 
świadczenia usług polegających na : 

 odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  
zamieszkałych położonych na terenie Gminy Rogów w okresie od 1 stycznia 2020 r. 
do 31 grudnia 2020 r. w sposób zapewniający osiągnięcie przez Gminę Rogów 
odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowanie do ponownego użycia i odzysku 
innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji przekazywanych do składowania, 

 wyposażeniu  właścicieli nieruchomości zamieszkałych wskazanych przez 
Zamawiającego w komplet 5 szt. pojemników składający się z pojemnika  na: 
- odpady zmieszane,  
- odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone  
- odpady suche (tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe) 
- papier i tektura 
- szkło  

 wyposażeniu w  pojemniki oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów: 
a)  przeterminowanych leków  -  z dwóch  punktów aptecznych  
b)  zużytych baterii i akumulatorów –  Urzędu Gminy w Rogowie i trzech placówek 
oświatowych 

 dwukrotnej w okresie obowiązywania umowy  zbiórce odpadów 
wielkogabarytowych pochodzących z gospodarstw domowych.  

2. Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia zawarty jest w  specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia (SIWZ), która stanowi (wraz z załącznikami) integralną część niniejszej umowy. 
§2. Czas obowiązywania umowy: od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. 
§3.  Zasady porozumiewania się stron 
1. Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z wykonywaniem prac oraz dotyczących 
interpretowania umowy odbywać się będzie drogą korespondencji pisemnej doręczanej 
adresatom za pokwitowaniem. 
2. Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone (z zastrzeżeniami  
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w niej zawartymi), jeżeli zostały przesłane za zwrotnym potwierdzeniem przez drugą stronę 
odbioru, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego 
doręczenia. 
§4.  Zobowiązania Wykonawcy 
1.  Wykonawca zobowiązany jest sporządzić harmonogramy odbioru odpadów (w formie 
papierowej i elektronicznej) na cały okres trwania umowy. Harmonogram na okres od 
01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu do 
akceptacji do dnia 11 grudnia 2019 r.  
2. Wykonawca na obowiązek wyposażenia miejsc gromadzenia odpadów w niezbędne 
pojemniki właścicieli wszystkich nieruchomości do dnia 30 grudnia 2019 r.  
3. Zamawiający i Wykonawca wspólnie odpowiadają za informowanie mieszkańców o 
zasadach i terminach odbierania poszczególnych rodzajów odpadów. W tym celu 
Wykonawca sporządza harmonogramy odbioru, które Zamawiający akceptuje i publikuje na 
stronie internetowej www.rogow.eu   oraz w formie wydruków, które będą zamieszczane na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rogowie i w sołectwach. 
4. Wykonawca jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu raportów miesięcznych 
zawierających informacje o ilości i rodzaju odebranych odpadów wraz z kartą przekazania 
odpadów. Sprawozdanie obejmować będzie okres zgodny z przepisami prawa. Ilość 
odebranych odpadów winna być podana w Mg. Wykonawca ponadto wskaże w nim 
poszczególne rodzaje odpadów – zmieszane, segregowane oraz miejsce ich 
unieszkodliwiania. Sprawozdanie Wykonawca przekazuje Zamawiającemu do 30 dnia 
miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym.   
5. Na uzasadniony ilością osób wniosek rodziny Wykonawca może dokonać wymiany 
pojemnika na pojemnik o innej pojemności, po uzgodnieniu z Zamawiającym. 
6. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego jest obowiązany do naprawy oraz wymiany 
pojemników uszkodzonych nie z winy użytkownika. 
7. Wykonawca jest zobowiązany do zabrania także odpadów leżących obok miejsc 
gromadzenia odpadów i pojemników, jeśli jest to wynikiem jego działalności (np. rozsypanie 
odpadów przy opróżnianiu pojemników). 
8. Wykonawca na własny koszt ubezpieczy pojemniki od kradzieży. 
9. Za zawinione szkody w majątku Zamawiającego lub osób trzecich w trakcie odbioru 
odpadów odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 
10. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących w trakcie umowy 
przepisów prawnych, a w szczególności: 
a. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701) 
b. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( j.t. Dz. U. 
z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.) 
c. uchwały nr 197/XXVII/2017 Rady Gminy w Rogowie z dnia  26 września 2017 r. w sprawie 
uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogów. 
11. Wykonawca obowiązany jest do : 
a. przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz 
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania 
Odpadów Komunalnych właściwej dla Regionu III (tj. Instalacja do mechaniczno-
biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych i wydzielenia ze zmieszanych odpadów 
frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku Pukinin gm. Rawa Mazowiecka) , lub 
w szczególnych przypadkach, do instalacji zastępczej, obsługi regionu zgodnie z uchwałą Nr 
XL/503/17 z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie w sprawie wykonania Planu Gospodarki 

http://www.rogow.eu/
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Odpadami Województwa Łódzkiego na lata 2016-2020 z uwzględnieniem lat 2023-2028(Dz. 
Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 31 lipca 2018 r., poz. 3942),  
b. przekazywania selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i 
unieszkodliwiania zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 7 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach poza terenem Gminy Rogów. 
c. umożliwienie Zamawiającemu uzyskania osiągnięcia poziomu ograniczenia masy odpadów  
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w poszczególnych 
latach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska  w sprawie poziomów ograniczenia 
masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 
oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów z dn. 15 grudnia 2017 r. 
(Dz. U. 2017, poz. 2412), 
d. umożliwienie Zamawiającemu uzyskania poziomu recyklingu i przygotowania do 
ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw 
sztucznych i szkła, 
e. uzyskania poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 
metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w 
poszczególnych latach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie poziomów 
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych 
frakcji odpadów komunalnych z dn. 14.12.2016 r. (Dz. U. 2016, poz. 2167).  
f. kontrolowania właścicieli nieruchomości pod kątem wypełniania obowiązku w zakresie 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz niezwłoczne informowanie 
Zamawiającego o przypadkach niedopełnienia przez właścicieli nieruchomości w/w związku. 
11. W przypadku zaistnienia powyższej sytuacji Wykonawca informuje Zamawiającego nie 
później niż następnego dnia po zaistnieniu nie wywiązania się właściciela nieruchomości z 
obowiązku prowadzenia selektywnej zbiórki. 
12. W sytuacjach nadzwyczajnych (jak np. nieprzejezdność lub zamknięcie drogi), gdy nie jest 
możliwa realizacja usługi zgodnie z umową, sposób i termin odbioru odpadów będzie 
każdorazowo uzgadniany pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i może polegać w 
szczególności na wyznaczeniu zastępczych miejsc gromadzenia odpadów przez właścicieli 
nieruchomości oraz innych terminów ich odbioru. 
13. Wykonawca odbiera odpady z pojemników wystawionych przez właściciela 
nieruchomości na zewnątrz posesji lub ustawionych w miejscach ogólnodostępnych do 
gromadzenia odpadów (zabudowa wielorodzinna), do których zapewniony jest swobodny 
dojazd. Niespełnienie tego warunku przez właściciela nieruchomości będzie skutkowało 
nieodebraniem odpadów. 
14. Wykonawca odbiera odpady wielkogabarytowe wystawione przez właściciela 
nieruchomości przed posesję w wyznaczonym dniu określonym w harmonogramie. 
15. System odbierania odpadów komunalnych nie obejmuje odpadów powstających w 
wyniku prowadzenia działalności gospodarczej. 
   
§5. Obowiązki Zamawiającego  
1. Przed rozpoczęciem realizacji zamówienia Zamawiający dostarczy Wykonawcy 
szczegółowy wykaz adresów nieruchomości objętych systemem odbioru odpadów 
komunalnych. 
2. Zapewnienie nadzoru nad jakością świadczonych przez Wykonawcę usług. 
3. Terminowe wypłacanie wynagrodzenia Wykonawcy. 
4. Informowanie Wykonawcy o ewentualnych zmianach mających wpływ na warunki 
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świadczenia usług. 
 
§6.  Wynagrodzenie 
1. Ustala się miesięczny okres rozliczeniowy wykonania usług objętych umową. 
2. Wynagrodzenie miesięczne Wykonawcy z tytułu realizacji usług objętych umową stanowi 
kwotę …........................... brutto (słownie................................................................................), 
w tym podatek VAT w wysokości……………………………………. 
3. Łączna kwota całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji usług objętych 
umową nie może przekroczyć kwoty ….................brutto (słownie..........................................),     
w tym podatek VAT, w całym okresie obowiązywania umowy określonym w § 2. 
4. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszelkie usługi, do świadczenia których 
Wykonawca zobowiązany jest na podstawie niniejszej umowy oraz SIWZ. 
 
§7.  Warunki płatności 
1. Podstawę do rozliczenia usług i wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie stanowić 
pisemny protokół wykonania usług w okresie rozliczeniowym sporządzony przez Wykonawcę  
i zatwierdzony przez Zamawiającego. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. 
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, będzie płatne miesięcznie z dołu na rachunek 
Wykonawcy na podstawie faktury VAT, złożonej przez Wykonawcę w siedzibie 
Zamawiającego. 
3. Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta Zamawiającego na konto 
Wykonawcy w terminie 30 dni licząc od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 
wystawionej faktury. 
4. W przypadku zmiany stawki VAT, do ceny netto dołączony zostanie podatek VAT w 
wysokości określonej w obowiązujących przepisach. 
5. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostanie zwrócona Wykonawcy. 
6.  Wykonawca jest płatnikiem podatku VAT, nr NIP ……………………………………… 
7. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności już wymaganych, a także 
przyszłych, przysługujących Wykonawcy wobec Zamawiającego na podstawie niniejszej 
umowy. Powyższy zakaz dotyczy także praw związanych z wierzytelnością, w szczególności 
roszczeń o zaległe odsetki zgodnie z treścią art. 509 § 1 i § 2 Kodeksu cywilnego. 
8. Terminowość i prawidłowość wykonania usług będzie oceniona przez Zamawiającego w 
oparciu o harmonogram realizacji usług przedstawiony Zamawiającemu przez Wykonawcę, 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ. 
 
§ 8.  Ubezpieczenie 
1. Celem wyłączenia odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego z tytułu szkód powstałych 
przy wykonywaniu umowy, Wykonawca zawrze odpowiednie umowy ubezpieczenia. 
2. Zakres ubezpieczenia obejmuje  co najmniej odpowiedzialność cywilną za szkody oraz 
następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich powstałe w 
związku z prowadzonymi usługami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. Warunek 
ten uznaje się za spełniony, jeżeli Wykonawca będzie posiadał ważne ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia na kwotę minimum 500.000,00 zł przez cały okres realizacji umowy.  
3. Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca.  
4. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia na każde żądanie Zamawiającego polis 
ubezpieczeniowych oraz dowodów opłacania składek. 
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§ 9.   Odstąpienie i zmiany od umowy. 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych przez przepisy 
ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy - Kodeks cywilny. 
2. Do podstawowych naruszeń umowy zaliczają się w szczególności następujące przypadki: 
a) jeśli Wykonawca przy realizacji umowy jest zaangażowany w praktyki korupcyjne 
stwierdzone aktem oskarżenia, 
b) Wykonawca utracił uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia, 
c) Wykonawca nie rozpoczął wykonania usług w pełnym zakresie objętym umową z dniem 
01.01.2020 r., 
d) Wykonawca zaniechał realizacji umowy,  
e) pomimo uprzednich pisemnych, co najmniej dwukrotnych zastrzeżeń ze strony 
Zamawiającego nie wykonuje usług zgodnie z postanowieniami umowy lub w istotny sposób 
narusza zobowiązania umowne, 
f) W przypadkach wymienionych w punktach d, e  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 obciążyć Wykonawcę do wysokości 
odpowiadającej kwocie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa                      
w § 11. 
3. Niezależnie od przypadków określonych w ust. 2. Zamawiający może odstąpić od umowy 
w przypadku określonym w art. 145 ust.1 Prawo zamówień publicznych. 
4. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający nie dotrzymuje istotnych 
postanowień umowy, a w szczególności, gdy nie wypłaca Wykonawcy wynagrodzenia w 
terminach ustalonych w umowie. 
5. Odstąpienie od umowy zarówno Wykonawca jak i Zamawiający zobowiązany jest 
uzasadnić pisemnie. Jest ono dopiero wtedy skuteczne, jeżeli Wykonawca lub Zamawiający 
wyznaczył drugiej stronie stosowny termin (nie krótszy niż 7 dni) do wypełnienia 
postanowień umowy i poinformował ją, że po bezskutecznym upływie tego terminu odstąpi 
od umowy. 
6. Po upływie terminu określonego w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 5, Wykonawca 
powinien możliwie najszybciej usunąć z obsługiwanego terenu wszystkie swoje urządzenia 
techniczne w szczególności urządzenia do gromadzenia odpadów. 
7.  Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w przypadku: 
a) ustawowej zmiany stawki podatku VAT – w takim wypadku do ceny ryczałtowej netto 
zostanie doliczony podatek VAT w wysokości określonej w obowiązujących przepisach, 
b) konieczności zmiany obowiązków Wykonawcy wynikającej ze zmiany powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów 
komunalnych.  
 
§10.  Kary umowne 
1. Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy kary umowne w poniższych przypadkach i 
wysokościach: 
a)  0,02% miesięcznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 2 umowy 
za każdy dzień zwłoki w wyposażeniu każdej nieruchomości jednorodzinnej zamieszkałej  w 
niezbędne pojemniki spełniające wymogi określone w SIWZ, a także za każdy dzień zwłoki w 
terminowym odbieraniu odpadów z tej  nieruchomości. 
b) 0,2 % miesięcznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 2 umowy za 
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każdy dzień zwłoki w wyposażeniu każdej zabudowy wielorodzinnej w niezbędne pojemniki i 
kontenery spełniające wymogi określone w SIWZ, a także za każdy dzień zwłoki w 
terminowym odbieraniu odpadów z nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej; 
c) 10 % kwoty brutto określonej w § 6 ust. 3 umowy za odstąpienie od umowy przez 
Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy; 
d) 10 % kwoty brutto określonej w § 6 ust. 3 umowy w przypadku odstąpienia przez 
Wykonawcę od umowy z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego. 
e) w przypadku niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących czynności wskazane w opise przedmiotu zamówienia 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % całkowitego 
wynagrodzenia (brutto), o którym mowa w § 6 ust. 3, za każdy stwierdzony przypadek. 
Powyższe nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących czynności wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.  
2. Jeżeli kary umowne nie pokryją całej szkody spowodowanej działaniem Wykonawcy, 
wówczas Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowań uzupełniających na zasadach 
ogólnych.  
3. Zamawiający może potrącić należne kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy lub 
wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, a Wykonawca wyraża na taką 
czynność zgodę. 
4. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy: 
1) ustawowe odsetki w przypadku zwłoki w uregulowaniu wynagrodzenia, o którym mowa w 
§ 6 ust. 2 umowy, 
2) karę umowną – 10 % kwoty brutto określonej w § 6 ust. 3 umowy za odstąpienie od 
umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego. 
 
§11. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 7% kwoty brutto 
określonej w § 6 ust. 3 umowy. Wykonawca wniesie pełną kwotę zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy w formie …..............................................., w kwocie …………............zł, 
przed zawarciem umowy, zgodnie z  § 20 SIWZ. 
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy podlega zwrotowi na rzecz Wykonawcy w 
terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie 
wykonane. 
 
§12. Ochrona danych osobowych: 
1. Strony  zgodnie oświadczają, iż zobowiązują  się do zapewnienia należytej i zgodnej z 
przepisami prawa ochrony danych osobowych w związku z realizacją Umowy, w tym do 
stosowania się do wymogów wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 
2.  Strony zgodnie oświadczają, że dane osobowe zawarte, w szczególności w treści umowy 
lub załącznikach do Umowy, w innych dokumentach przekazanych przez Strony, zostały 
dostarczone przez Strony. W przypadku, gdy dotyczą one pracowników, współpracowników, 
reprezentantów, przedstawicieli  Stron, obowiązki informacyjne w zakresie ochrony danych 
osobowych obciążają Stronę, która dostarczyła dane osobowe. Dane te będą 
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wykorzystywane przez Strony wyłącznie w celu zawarcia oraz wykonywania Umowy oraz 
ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z Umowy. 
3. W przypadku naruszenia któregokolwiek z zobowiązań wskazanych powyżej, Strona, która 
dokonała  naruszenia zobowiązana będzie do naprawienia szkody jaką druga Strona poniosła 
z tego tytułu na zasadach ogólnych. 
4. Szczegółowe kwestie związane z powierzeniem przetwarzania danych osobowych reguluje 
odrębna umowa (Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych). 
 
§13. Postanowienia końcowe 
1. Niżej podpisani przedstawiciele stron zapewniają, że są należycie umocowani do 
podpisania umowy oraz, że uzyskali zgodę swoich statutowych organów na zawarcie umowy, 
o ile zgoda taka była konieczna. 
2. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy są lub staną się nieważne lub nie 
skuteczne, nie narusza to ważności pozostałych postanowień umowy. 
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą  miały zastosowanie odpowiednie 
Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z póź.zm)oraz 
Kodeksu cywilnego. 
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
Zamawiającego i Wykonawcy. 
6. Umowa zawiera ........ stron ponumerowanych i parafowanych przez każdą ze stron. 
 
 
ZAMAWIAJĄCY:                                                                    WYKONAWCA: 


