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MZGOK.271.1.2017.WZ Załącznik nr 6 do SIWZ 

Wzór 
U M O W A nr ……… 

 
zawarta w dniu………………….…..2017 roku w Krośnie Odrzańskim pomiędzy: 
Międzygminnym Związkiem Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr” z siedzibą przy 
ul. Bohaterów Wojska Polskiego nr 3, 66-600 Krosno Odrzańskie, NIP 926-167-08-62, REGON 
081087392, który reprezentuje: 
1. Wiesław Zielazny - Przewodniczący Zarządu Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami 

Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr”  
2. Marek Babul - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Międzygminnego Związku Gospodarki 

Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr”  
Przy kontrasygnacie Skarbnika Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-
Nysa-Bóbr” – Marty Sobieszczańskiej 
zwaną w treści umowy „Zamawiającym”, 
a…………………………………………………………………………………………………, 
• zamieszkałym/ymi …………………………………...…… (ulica, nr domu, nr mieszkania, miejscowość, kod 

pocztowy, poczta), prowadzącym/ymi działalność pod nazwą …………………………………….……… z 
siedzibą……………………………, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki, 
NIP…………………….., REGON…………………... 

lub 
• działającym na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 

………………….…….. pod nr KRS …………...……, kapitał zakładowy………………., 
NIP…………………….., REGON……………….. 
reprezentowanym przez: 

 
1) …………………………………. 
 
2) …………………………………. 
 
zwanym/ą w treści umowy „Wykonawcą” 
 
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 
powyżej 207 000 euro, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst. jedn..Dz. U. z 2015 r. poz.2164 z późn. zm.), została zawarta umowa następującej treści:  

§ 1 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: „Odbiór i 
zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy oraz nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne 
położonych na terenie Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-
Nysa-Bóbr 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy określony w szczegółowym opisie 
przedmiotu zamówienia stanowiącym integralną część niniejszej umowy i zgodnie z 
harmonogramem dostarczonym Zamawiającemu przez Wykonawcę (począwszy od 1 lipca 
2017r.).  

3. Wykonawca oświadcza, że na dzień rozpoczęcia świadczenia usług w zakresie odbierania i 
zagospodarowania odpadów spełnia wszystkie wymogi formalne i prawne związane z 
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przedmiotem umowy oraz zobowiązuje się posiadać w czasie trwania umowy wszelkie wymagane 
prawem zezwolenia na działalność realizowaną na podstawie niniejszej umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiotowe usługi z należyta starannością, 
terminowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, w tym zgodnie z ustawą z dnia 13 
września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i ustawą z dnia 14 grudnia 2012 
r. o odpadach, na warunkach określonych umową oraz ustaleniami SIWZ.  

5. Zagospodarowanie odpadów ma zapewnić osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, 
przygotowanie ich do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy 
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody spowodowane w majątku 
Zamawiającego lub osób trzecich oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących osób 
trzecich, a powstałych w związku ze świadczeniem usługi objętej przedmiotem zamówienia, w 
tym także ruchem pojazdów mechanicznych. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych 
osobowych, w tym nieudostępniania danych osobowych osobom trzecim oraz do przestrzegania 
poufności informacji pozyskanych w związku z realizacją umowy. Wykonawca nie może 
wykorzystywać pozyskanych danych w żaden inny sposób niż do wykonywania umowy.  

§ 2 

1. W przypadku opóźnienia w wykonaniu usługi Wykonawca ponosić będzie wszelkie dodatkowe 
koszty związane z usunięciem rozerwanych worków jak również uporządkowania terenu.  

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie ładu i porządku w miejscach odbioru odpadów. 
3. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany pojemników uszkodzonych podczas ich opróżniania. 

§ 3 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe 
wynoszące zgodne ze złożoną ofertą: ………………………..zł brutto/miesięcznie (słownie złotych: 
………….. ). 

2. Łączna kwota całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu 
umowy za okres trwania umowy zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy wynosi ………………. zł 
brutto (słownie: ……………..zł). 

§ 4 

1. Płatność za wykonane usługi będzie następowała na podstawie faktur wystawionych przez 
Wykonawcę w miesięcznych okresach rozliczeniowych w ciągu ……… dni od daty otrzymania 
przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z załączonymi do niej dokumentami 
określonym w ust.2.  

2. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do faktury (wystawionej raz na miesiąc) miesięczną kartę 
przekazania odpadów oddzielnie dla każdego rodzaju odpadów. Przedmiotową kartę Wykonawca 
sporządzi na podstawie dowodów ważenia ilości przekazanych do RIPOK zgodnie z WPGO. 

3. W przypadku nie załączenia do faktury dokumentu określonego w ust. 2 – termin płatności 
będzie liczony od dnia otrzymania kompletu dokumentów. 

4. Za termin płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
5. Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe w transakcjach handlowych w przypadku opóźnienia 

w zapłacie należności. 
6. Wykonawca nie ma prawa dokonania cesji wierzytelności przysługujących mu z tytułu 

wykonywania niniejszej umowy bez pisemnej uprzedniej zgody Zamawiającego. 
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§ 5 

1. Strony zastrzegają, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy nastąpi przez zapłatę kar umownych.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
a) w przypadku opóźnienia w wykonaniu usługi za każdy dzień opóźnienia następujący po dniu 

odbioru, w wysokości 5 % wartości faktury brutto wystawionej w miesiącu, w którym 
opóźnienie wystąpiło, a w przypadku gdyby faktury nie wystawiono w danym miesiącu, 
podstawą wyliczenia kary umownej będzie wartość brutto ostatnio wystawionej faktury, 

b) w przypadku nienależytego wykonania umowy w danym miesiącu w wysokości 10 % wartości 
faktury brutto wystawionej w tym miesiącu, a w przypadku gdyby faktury nie wystawiono w 
danym miesiącu, podstawą wyliczenia kary umownej będzie wartość brutto ostatnio 
wystawionej faktury, 

c) w przypadku odstąpienia od wykonywania umowy w wysokości 15 % wartości całości 
wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy ( § 3 ust. 2). 

d) za przekazanie nierzetelnego sprawozdania lub raportu w wysokości 5 tys. zł za każde 
nierzetelne sprawozdanie lub raport, 

e) za nieterminowe przekazanie sprawozdania lub raportu w wysokości 200 zł (dwieście złotych 
)za każdy dzień opóźnienia, 

f) za niewykonanie obowiązków, o których mowa w art. 3b lub w art. 3c Ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminie i przepisów wykonawczych do ustawy, ( wyliczonej odrębnie 
dla wymaganego poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 
metodami, ograniczenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych 
do składowania w wysokości stanowiącej iloczyn stawki opłaty za zmieszane odpady 
komunalne, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 290 ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, i brakującej masy odpadów komunalnych, 
wyrażonej w Mg, wymaganej do osiągnięcia odpowiedniego poziomu recyklingu, 
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami lub ograniczenia masy 
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania ) w 
kwocie jaką został obciążony Zamawiający, 

g) za nieodebranie odpadów z poszczególnych nieruchomości zgodnie z harmonogramem za 
każdy dzień opóźnienia 2 zł (dwa złote ) od każdej nieruchomości i za każdy pojemnik, 

h) za opóźnienia w dostarczeniu pojemnika lub kompletu pojemników do wskazanej przez 
Zamawiającego nieruchomości w wysokości 50 zł (pięćdziesiąt ) za każdy dzień opóźnienia za 
pojemnik lub komplet, nie więcej niż 20 000,00 zł (dwadzieścia tysięcy). 

i) za każde zanieczyszczenie i pozostawienie nieuporządkowanego miejsca gromadzenia 
odpadów, jeżeli jest to wynikiem działania Wykonawcy, zanieczyszczenia przez Wykonawcę 
trasy przejazdu w wysokości 2 tys. (dwa tysiące złotych ) zł. 

 
2. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia naliczonych kar z przysługującego mu 

wynagrodzenia brutto. 
3. Jeżeli wysokość szkody przewyższy wartość zastrzeżonych kar umownych, Zamawiający może 

dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 
4. Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty otrzymania 

wezwania, kwoty stanowiącej równowartość wszelkiego rodzaju, kar pieniężnych, grzywien i 
innych należności lub opłat nałożonych na niego w postępowaniu administracyjnym lub karnym  
powstałych na skutek wszelkich zaniedbań Wykonawcy lub zaniedbań osób przy pomocy których 
wykonuje on czynności wynikające z niniejszej umowy, albo którym powierzył wykonanie tych 
czynności. 
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§ 6 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia i posiadania umowy ubezpieczenia z tytułu 
odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałe w 
związku ze świadczonymi usługami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych w okresie 
obowiązywania umowy. Obowiązek Wykonawcy posiadania polisy dotyczy całego okresu 
obowiązywania umowy. 

2. Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca. 
3. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia na każde żądanie Zamawiającego polisy 

ubezpieczeniowej oraz dowodu opłacania składek. 

§ 7 

Koordynatorem Wykonawcy przy realizacji zamówienia jest ………………………………………………………….. 
imię, nazwisko, stanowisko służbowe oraz numer telefonu kontaktowego i e– mail. 

§ 8 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto 
podanej w ofercie (za cały okres realizacji zamówienia) co stanowi kwotę ………………….zł w formie 
……………….. i na tę okoliczność przedkłada stosowne dokumenty. 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania 
umowy. 

3. Zabezpieczenie określone w ust. 1, zostanie zwolnione w ciągu 30 dni od dnia wygaśnięcia 
umowy i uznania przez Zamawiającego, że umowa została wykonana należycie.  

§ 9 
W przypadku stwierdzenia, że Wykonawca nie świadczy usług lub wykonuje je niewłaściwie, 
Zamawiający złoży Wykonawcy reklamację na piśmie. Wykonawca zobowiązany jest odpowiedzieć na 
nią w formie pisemnej w terminie 3 dni. W przypadku nieuwzględnienia wyjaśnień Wykonawcy, 
Zamawiający  przysługują uprawnienia wynikające z § 5. 
 

§ 10 

1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy muszą być sporządzone w formie pisemnej, pod 
rygorem nieważności. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy zawartej z Wykonawcą w przypadku: 
1) zmiany danych podmiotowych dotyczących stron umowy, siedziby, osób uprawnionych do 

reprezentowania wykonawcy, zmiany formy organizacyjno-prawnej itp., 
2) z przyczyn o obiektywnym charakterze (oczywista pomyłka w treści umowy), 
3) w przypadku zmiany stawki opłaty z tytułu umieszczenia odpadów na składowisku, określonej 

nie więcej niż o wzrost tej stawki, 
4) wynikające ze zmian innych obecnie obowiązujących przepisów mających wpływ na wysokość 

wynagrodzenia Wykonawcy. 

3. Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o podwyższenie 
wynagrodzenia określonego w § 3 wraz z jego merytorycznym uzasadnieniem. Po zaakceptowaniu 
przedmiotowego wniosku przez Zamawiającego, strony podpiszą aneks do umowy w zakresie zmiany 
wynagrodzenia. 
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§ 11 

1. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę przy udziale podwykonawców 
Zamawiający dopuszcza taką możliwość po spełnieniu następujących warunków: 

 
1) o zamiarze zawarcia umowy z podwykonawcą, Wykonawca ma obowiązek powiadomić 

Zamawiającego, na 14 dni przed podpisaniem umowy, przedkładając jednocześnie projekt 
umowy z podwykonawcą, 

2) umowa musi określać zakres usługi objętych umową z podwykonawcą, wysokość należnego 
podwykonawcy wynagrodzenia brutto, które nie może być wyższe niż wysokość 
wynagrodzenia brutto Wykonawcy. 

3) Zamawiający w terminie 7 dni od doręczenia przez Wykonawcę projektu umowy z 
podwykonawcą, zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na 
zawarcie tej umowy. 

 
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działanie Podwykonawców, którym powierzył 

wykonanie usług objętych umową. 
3. Wykonawca oświadcza, że pozostały zakres usług objętych umową wykonywać będzie osobiście. 
4. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy, z zachowaniem warunków określonych niniejszą umową, pomniejszając o tę 
kwotę wynagrodzenie Wykonawcy. 

5. Ewentualna zmiana podwykonawcy wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod 
rygorem nieważności. Do nowego podwykonawcy mają zastosowanie wymogi określone w 
niniejszym paragrafie. 

6. Suma kwot brutto wynikająca z umów zawartych z podwykonawcami nie może być wyższa niż 
wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. 

§ 12 

Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania pojazdów i sprzętu zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz ponosi odpowiedzialność za prawidłowość tego oznakowania. 

§ 13 

Umowa została zawarta na czas określony od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku.  

§ 14 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku powzięcia wiadomości o okolicznościach 
uprawniających do odstąpienia od umowy, którymi będą :  
a) wykreślenie z rejestrów działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości.  
b) utrata zezwolenia na transport lub zbieranie odpadów komunalnych, wydana przez właściwy 

organ,  
c) gdy Wykonawca zaniechał wykonywania swoich obowiązków przez okres dłuższy niż 14 dni  
d) 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.  

2. W powyższych przypadkach Wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 
wykonania części umowy. Wykonawca zrzeka się wszelkich innych roszczeń z tytułu odstąpienia 
w okolicznościach wyżej wskazanych.  

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia. 
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§ 15 

Integralną część niniejszej umowy stanowią: 
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami. 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 
3. Oferta Wykonawcy z załącznikami. 

 
§ 16 

       W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 
zamówień publicznych, kodeksu cywilnego, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 
ustawy o odpadach oraz o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. 

§ 17 

Wszelkie spory powstałe w wyniku zawarcia umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 

§ 18 

 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 WYKONAWCA:  ZAMAWIAJĄCY: 
 


