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ZAŁĄCZNIK NR 10 

Projekt umowy. 
 
 

UMOWA NR ZP.272.......2014.JS 
 

NA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH 
Z NIERUCHMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH POŁOśONYCH NA TERENIE 

GMINY TRZCIANKA 
 

 
zawarta w dniu ………………………. r. w Trzciance pomiędzy: 
 
Gminą Trzcianka z siedzibą w Trzciance, ul. Sikorskiego 7,  64-980 Trzcianka, NIP 763-
20-94-861, reprezentowaną przez: 
 
Krzysztofa Czarneckiego - Burmistrza Trzcianki 
 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy BoŜeny Niedzwieckiej 
 
zwaną dalej „Zamawiającym” 
 
a 
 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….…………..reprezentowaną przez: 
 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………,  
 
zwaną dalej „Wykonawcą”, 
 
zwanymi dalej łącznie „Stronami”. 
 
 
 

§ 1 
 

1. Podstawą zawarcia umowy jest wynik przetargu nieograniczonego na „Odbiór 
i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych połoŜonych 
na terenie Gminy Trzcianka” z dnia 10 kwietnia 2014 roku. 

 
2. Integralnymi częściami umowy są: 

1) specyfikacja istotnych warunków zamówienia z dnia 30 stycznia 2014 roku – 
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości 
zamieszkałych połoŜonych na terenie Gminy Trzcianka ”, zwana dalej SIWZ, 
stanowiąca załącznik Nr 1 do umowy, 

2) oferta Wykonawcy, stanowiąca załącznik Nr 2 do umowy, 
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§ 2 
 
1. Przedmiotem umowy jest odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) 
odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, 
połoŜonych na terenie Gminy Trzcianka, w sposób zapewniający osiągnięcie 
odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego uŜycia i odzysku 
innymi metodami oraz poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, o których mowa w § 3 ust. 2. 

 
2. Szczegółowo przedmiot umowy został określony w załączniku nr 1 „Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia (OPZ)” do SIWZ. 

 
 

§ 3 
 
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy określony 
w § 2. 

 
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania umowy z najwyŜszą starannością 
uwzględniającą zawodowy charakter wykonywanych czynności oraz najlepszą praktyką i 
wiedzą, zgodnie ze SIWZ i obowiązującymi przepisami, w szczególności: 
2.1. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.), 
2.2. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1399), 
2.3. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie 

szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122), 

2.4. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów 
recyklingu, przygotowania do ponownego uŜycia i odzysku innymi metodami 
niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645), 

2.5. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów 
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
przekazywanych do składowania oraz obliczania poziomu ograniczania masy tych 
odpadów (Dz. U. z 2012 r. poz. 676), 

2.6. uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XXV/440/12 z dnia 27 sierpnia 
2012 r. w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa 
wielkopolskiego na lata 2012-2017, 

2.7. uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XXV/441/12 z dnia 27 sierpnia 
2012 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa 
wielkopolskiego na lata 2012-2017, 

2.8. uchwały Nr XLI/263/13 Rady Miejskiej Trzcianki z 14 marca 2013 r. w sprawie 
uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Trzcianka”, 

2.9. uchwały nr LVI/389/14 Rady Miejskiej Trzcianki z 30 stycznia 2014 r. w sprawie 
zmiany uchwały Nr XLI/263/13 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 14 marca 2013 r. 
w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
gminy Trzcianka”. 

 
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naleŜyte wykonanie powierzonych 

czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 
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4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i finansową za szkody oraz następstwa 
nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe 
z powodu niewykonania lub nienaleŜytego wykonania obowiązków określonych 
w umowie lub innych czynności pozostających w związku z umową. 

 
5. NiezaleŜnie od odpowiedzialności ponoszonej na zasadach ogólnych Wykonawca 

zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z obowiązku świadczenia na rzecz osób 
trzecich z tytułu zdarzeń będących skutkiem niewywiązania lub nienaleŜytego 
wywiązania się przez Wykonawcę z obowiązków wynikających z niniejszej umowy i jest 
odpowiedzialny w szczególności za to, Ŝe osoby trzecie nie będą Ŝądały od 
Zamawiającego spełnienia jakichkolwiek świadczeń z tego tytułu. 

 
6. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania poufności informacji pozyskanych 

w związku z realizacją umowy, w szczególności do przestrzegania przepisów 
dotyczących ochrony danych osobowych. Wykonawca nie moŜe wykorzystywać 
pozyskanych danych w Ŝaden inny sposób lub w innym celu niŜ dla wykonania umowy, 
w szczególności zakazuje się wykorzystywania danych w celach reklamowych lub 
marketingowych. 

 
7. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić uczestnictwo upowaŜnionego przedstawiciela 

Wykonawcy w naradach prowadzonych przez Zamawiającego oraz posiedzeniach 
organów Zamawiającego, a takŜe posiedzeniach komisji Rady Miejskiej Trzcianki 
w sprawach związanych z wykonywaniem umowy kaŜdorazowo, o ile zostanie 
zaproszony z wyprzedzeniem nie mniejszym niŜ 5 dni. 

 
8. Wykonawca zobowiązany jest do okazania, na Ŝądanie Zamawiającego, wszelkich 

dokumentów potwierdzających wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z określonymi 
przez Zamawiającego wymaganiami i przepisami prawa. 

 
9. Wykonawca oświadcza, Ŝe posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niŜ 500.000 zł. Wykonawca 
zobowiązuje się utrzymywać takie ubezpieczenie przez cały okres obowiązywania 
umowy oraz przekazać Zamawiającemu kopię kolejnej polisy ubezpieczeniowej wraz 
z dowodem zapłaty składki na 14 dni przed wygaśnięciem obecnej. 

 
 

§ 4 
 
Umowa została zawarta na czas oznaczony od dnia dd.mm.2014 (dzień podpisania 
umowy, jednak nie wcześniej niŜ 1czerwca 2014 r.) do dnia 31 grudnia 2015 r. 

 
 

§ 5 
 

1. Zgodnie z ofertą, całkowite ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania 
umowy wynosi: x.xxx.xxx,xx zł brutto (słownie: …………………….. złotych i … groszy), 
w tym podatek VAT 8 %, tj. xxx.xxx,xx zł (słownie: ………………………….…….. złotych 
i …………… groszy). Całkowite wynagrodzenie netto wynosi x.xxx.xxx,xx zł (słownie: 
…………………….. złotych i … groszy). 

 
2. Wykonawcy przysługuje miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 

(wynikającej z podzielenia wynagrodzenia całkowitego netto, o którym mowa w ust. 1, 
przez 19 - liczba miesięcy realizacji przedmiotu umowy według SIWZ),: xxx.xxx,xx zł  
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netto (słownie: : …………………….. złotych i … groszy), do którego zostanie doliczony 
podatek VAT, według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury. 

 
3. Wynagrodzenie Wykonawcy nie będzie waloryzowane. Wykonawca nie jest uprawniony 

do Ŝądania zwiększenia wynagrodzenia. 
 
4. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, do 

której Wykonawca zobowiązany jest dołączyć następujące dokumenty: 
4.1. kopie kart przekazania odpadów do miejsca ich odzysku, recyklingu lub 

unieszkodliwienia, 
4.2. wykaz nieruchomości z odpadami niesegregowanymi lub oświadczenie o braku 

takich nieruchomości, 
4.3. raporty miesięczne, o których mowa w załączniku nr 1 do SIWZ. 

 
5. Wykonawca zobowiązany jest wystawić i doręczyć Zamawiającemu fakturę wraz 

z dokumentami, o których mowa w ust. 4, w ciągu 5 dni po zakończeniu miesiąca, 
w którym Wykonawca świadczył usługi. 

 
6. Termin płatności faktury wynosi 28 dni od jej doręczenia Zamawiającemu, 

z zastrzeŜeniem ust. 5. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciąŜenia rachunku 
bankowego Zamawiającego. 

 
 
 

§ 6 
 
1. Zamawiający wyznacza następujące osoby uprawnione do kontaktowania się 

z Wykonawcą w sprawach związanych z realizacją umowy: 
1.1. Anna Borucka – tel.: 67 352 73 62, fax.: 67 216 37 50, e-mail: 

aborucka@trzcianka.pl 
1.2. Agnieszka Ciemachowska. – tel.: 67 352 73 46, fax.: 67 216 37 50, e-mail: 

rolnictwo@trzcianka.pl 
 
2. Wykonawca wyznacza następujące osoby uprawnione do kontaktowania się 

z Zamawiającym w sprawach związanych z realizacją umowy: 
2.1. ……………………………………. – tel.: …….., fax.: …...., e-mail: ………………….., 
2.2. ……………………………………. – tel.: …….., fax.: …...., e-mail: ………………….., 

 
 

§ 7 
 
1. Wykonawca będzie wykonywał następujące części przedmiotu umowy przy pomocy 

podwykonawców: 
1.1. ………………………………………………………………………………………, 
1.2. ………………………………………………………………………………………, 
1.3. ………………………………………………………………………………………. 

 
2. Wykonawca oświadcza, Ŝe wymienione w ust. 1 części przedmiotu umowy będzie 

wykonywał przy pomocy następujących podwykonawców: 
2.1. ………………………………………………………………………………………, 
2.2. ………………………………………………………………………………………, 
2.3. ………………………………………………………………………………………. 
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3. Za działania bądź zaniechania podwykonawców całkowitą odpowiedzialność wobec 
Zamawiającego i osób trzecich ponosi Wykonawca. 

 
4. Powierzenie wykonywania innych, niŜ wymienione w ust. 1, części przedmiotu umowy  

podwykonawcy a takŜe zmiana podwykonawcy wskazanego w ust. 2 moŜe nastąpić na 
pisemny wniosek Wykonawcy i musi być przez Zamawiającego zaakceptowane na 
piśmie. 

 
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, Wykonawca przedłoŜy Zamawiającemu 

informację dotyczącą podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonywanie 
części przedmiotu umowy, nie później niŜ na 7 dni przed planowanym powierzeniem. 

 
6. Do wniosku o zmianę podwykonawcy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć 

dokumenty potwierdzające, Ŝe podwykonawca jest zdolny do wykonania powierzonej 
mu części przedmiotu umowy i posiada wszelkie prawem wymagane uprawnienia 
i zezwolenia. 

 
7. Zmiana podwykonawcy wskazanego w umowie lub zakresu przedmiotu umowy 

wykonywanego przez podwykonawcę wymaga zmiany umowy. 
 
 

§ 8 
 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody będące wynikiem 
niewykonania lub nienaleŜytego (w tym nieterminowego) wykonania umowy oraz za 
ewentualne kary nałoŜone przez właściwe organy z tego powodu na Zamawiającego. 

 
2. W przypadku, gdy Wykonawca nie uzyska odpowiednich poziomów recyklingu, 

przygotowania do ponownego uŜycia, odzysku lub nie osiąga poziomów ograniczenia 
masy odpadów, o których mowa w załączniku nr 1 do SIWZ pkt 46, 47 i 48, 
zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości obliczonej 
w sposób określony w art. 9x ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399). 

 
3. Obowiązek zapłaty przez Wykonawcę kary umownej, o której mowa w ust 2, jest 

uzaleŜniony od tego, czy na Zamawiającego została nałoŜona kara pienięŜna z tytułu 
nieuzyskania wymaganych poziomów i ograniczeń, o których mowa w załączniku nr 1 
do SIWZ pkt 46, 47 i 48. 

 
4. Za kaŜdy przypadek opóźnienia w odbiorze odpadów, dostarczeniu pojemników lub 

worków, w stosunku do obowiązującego harmonogramu oraz kaŜdy przypadek 
opóźnienia w wykonaniu innych obowiązków wynikających z umowy – Wykonawca 
zapłaci karę umowną w wysokości 0,005 % miesięcznego wynagrodzenia brutto, 
o którym mowa w § 5 ust. 2 umowy, za kaŜdy dzień opóźnienia. Kary umowne z tego 
tytułu przysługują Zamawiającemu za kaŜdy przypadek naruszenia terminu 
określonego w harmonogramie i podlegają sumowaniu. 

 
5. W przypadku, gdy Wykonawca dokona wypowiedzenia umowy z przyczyn niezaleŜnych 

od Zamawiającego – podlega karze umownej w wysokości 20 % całkowitego 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. 

 
6. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy 

z powodu raŜącego i uporczywego naruszenia umowy – Wykonawca podlega karze 
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w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 
umowy. Dla uniknięcia wątpliwości, za raŜące i uporczywe naruszenie umowy, Strony 
uznawać będą naruszenie obowiązku wynikającego z umowy, którego Wykonawca 
dopuści się co najmniej trzykrotnie i pomimo pisemnego upomnienia Wykonawcy przez 
Zamawiającego, Wykonawca dopuści się takiego naruszenia po raz kolejny. 

 
7. NiezaleŜnie od obowiązku zapłaty kary umownej, Wykonawca zobowiązany jest do 

wykonania obowiązków określonych w umowie. 
 
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

przewyŜszającego wysokość kar umownych do rzeczywiście poniesionej szkody. 
 
9. Zamawiający moŜe potrącić naleŜne kary umowne, bez konieczności przesyłania 

Wykonawcy odrębnego oświadczenia o potrąceniu, z najbliŜszą płatnością na rzecz 
Wykonawcy. 

 
 

§ 9 
 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez jakichkolwiek 

roszczeń ze strony Wykonawcy: 
1.1. W razie zaistnienia okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy 

w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy. Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach. 

1.2. W przypadku, gdy zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe lub 
postępowanie likwidacyjne w stosunku do Wykonawcy. 

1.3. w przypadku, gdy zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie przedsiębiorstwa 
Wykonawcy. 

1.4. W przypadku, gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy. 
1.5. W przypadku, gdy ze względu na zmianę przepisów dalsze wykonywanie umowy 

nie będzie moŜliwe ze względu konieczność wprowadzenia w umowie istotnych 
zmian. 

 
2. Oświadczenia o odstąpieniu od umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

niewaŜności. 
 
 

§ 10 
 
1. Zamawiający ma prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym:  

1.1. W przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy bez uzasadnionych 
przyczyn oraz nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złoŜonego na 
piśmie, przez okres chociaŜby 5 dni. 

1.2. W przypadku, gdy w danym miesiącu kalendarzowym wysokość kar umownych, 
o których mowa w § 8 ust. 4, przekroczy kwotę 10.000 zł. 

1.3. W przypadku naliczenia kar umownych, o których mowa w § 8 ust. 4, w trzech 
następujących bezpośrednio po sobie okresach rozliczeniowych na łączną kwotę 
20.000 zł. 

1.4. W przypadku, gdy Zamawiający naliczył Wykonawcy karę umowną, o której mowa 
w § 8 ust. 2. 
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1.5. W przypadku, gdy Wykonawca nie przekaŜe Zamawiającemu kopii polisy 
ubezpieczeniowej OC na kolejny okres wraz z dowodem opłaty składki, zgodnie 
z § 3 ust. 9 umowy. 

1.6. W przypadku, gdy Wykonawca dopuścił się raŜącego i uporczywego naruszenia 
umowy, o którym mowa w § 8 ust. 6. 

 
2. Oświadczenia o wypowiedzeniu umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

niewaŜności. 
 
 

§ 11 
 
1. W przypadku rozwiązania umowy na skutek odstąpienia lub wypowiedzenia przez 

Zamawiającego, Wykonawca moŜe Ŝądać jedynie wynagrodzenia naleŜnego z tytułu 
wykonania części umowy, zrealizowanej do czasu rozwiązania umowy. 

 
2. Wykonawcy nie przysługuje zwrot wydatków poczynionych w celu naleŜytego 

wykonania umowy, ani jakiekolwiek odszkodowanie z tytułu rozwiązania umowy. 
 
3. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Wykonawcę, Wykonawcy nie przysługuje 

roszczenie o zwrot wydatków poczynionych w celu naleŜytego wykonania umowy ani 
roszczenie o  odpowiednią część wynagrodzenia. 

 
4. Wykonawca jest odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego, mimo odstąpienia od 

umowy, jej rozwiązania lub upływu okresu na jaki została zawarta, za jej nienaleŜyte 
wykonanie ujawnione w okresie 2 lat od dnia odstąpienia od umowy, jej rozwiązania lub 
upływu okresu na jaki została zawarta. 

 
 

§ 12 
 
1. Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, jest moŜliwa, z zastrzeŜeniem iŜ zmiany te nie 
wykraczają poza określenie przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ, 
w następujących przypadkach: 
2.1. zmiany ustaleń dotyczących podwykonawstwa, o których mowa w § 7 ust. 1 i 2. 
2.2. zmiany obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 

przedmiotu umowy. 
 
2. Zmiany mowy wymagają pod rygorem niewaŜności zgody Stron, z zachowaniem formy 

pisemnej. 
 
3. Zmiana osób, o których mowa w § 6 ust. 1 i 2, nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga 

zgody drugiej Strony. Zmiana taka jest skuteczna z dniem otrzymania pisemnego 
zawiadomienia o dokonanej zmianie. 

 
 

§ 13 
 
1. Wszelkie spory związane lub wynikające z umowy będą rozwiązywane w trybie 

mediacji, zgodnie z Regulaminem Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców 
Prawnych w Bydgoszczy. 
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2. JeŜeli spór nie zostanie rozwiązany w trybie mediacji, o którym mowa w ust. 1, 
w terminie 90 dni po złoŜeniu wniosku o przeprowadzenie mediacji lub innym terminie 
uzgodnionym pisemnie przez Strony, kaŜda ze Stron moŜe poddać spór pod 
rozstrzygnięcie sądu właściwego dla Zamawiającego. 

 
3. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych, aktów prawnych wydanych na jej podstawie, ustawy Kodeks 
cywilny oraz treść SIWZ a takŜe oferta złoŜona przez Wykonawcę. 

 
 

§ 14 
 

Umowa została zawarta w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden 
otrzymuje Wykonawca, a dwa pozostałe Zamawiający. 

 
 

§ 15 
 

Załącznikami do umowy, stanowiące jej integralną cześć są: 
 
Zał. 1 – Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z dnia 30 stycznia 2014 roku – 

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości 
zamieszkałych połoŜonych na terenie Gminy Trzcianka ”. 

Zał. 2 – Oferta Wykonawcy. 
 
 
 
 

WYKONAWCA      ZAMAWIAJĄCY 
 
 
 
 
 
 


