
 

Załącznik nr 9 

Wzór - UMOWY 

 

Umowa zawarta w dniu ………………….. r., w Radzanowie pomiędzy: 

Gminą Radzanów z siedzibą Radzanów 92A, 26-807 Radzanów reprezentowaną przez: 

……………………………… zwaną dalej: Zamawiającym 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - ………………………………………………………… 

NIP 798 143 52 08 ,  REGON 670 223 942 

a ………………………………………………………………………………………………….. 

NIP ……………………….., REGON …………………………………………………………… 

zwanym dalej Wykonawcą, którego reprezentuje:  

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

 

 Niniejsza Umowa zostaje zawarta w wyniku dokonania wyboru oferty Wykonawcy  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

§1 

Przedmiot umowy 

1. Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego 

zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.)  

i dokonanym przez Zamawiającego wyborem oferty przetargowej – Zamawiający zleca, a 

Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do świadczenia usług polegających na 

odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 

na terenie Gminy Radzanów oraz z gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych. 

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

zamówienia w Rozdziale 3  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, 

która to SIWZ stanowi integralną część niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się, do przekazania odebranych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych odpadów komunalnych (zmieszanych) oraz pozostałości z sortowania odpadów 

komunalnych przeznaczonych do składowania do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów 

Komunalnych (RIPOK) zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Mazowsza. 

4. Przedmiot umowy będzie realizowany od 01.01.2018r do 31.12.2020 r. 

5. Liczba i daty odbioru odpadów wielkogabarytowych oraz  wyeksploatowanego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego :  rok 2018 ……………… rok 2019……………. rok 2020  

6. Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy w ramach wynagrodzenia określonego  

w § 4 niezależnie od obowiązków wynikających z przepisów szczególnych, zobowiązuje się do: 

1) przestrzegania przepisów prawa zwłaszcza: 

a) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1987  

z późn. zm.), 

b) ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1289 z późn. zm.), 

c) właściwych przepisów prawa miejscowego; 

2) wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością wynikającą z charakteru        

swojej działalności. 

7. Za wszelkie wypadki i ich następstwa wynikłe przy i w związku z wykonywaniem umowy 

odpowiada Wykonawca. 



8.Wykonawca naprawi bądź poniesie koszty naprawy wszelkich szkód wynikłych w trakcie 

wykonywania umowy, a związanych z realizacją przedmiotu umowy. 

9.Za działania lub zaniechania swoich pracowników, współpracowników, podwykonawców 

uczestniczących w wykonywaniu przedmiotu umowy, Wykonawca odpowiada, jak za działania lub 

zaniechania własne. 

10.Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje i umiejętności do wykonania 

przedmiotowej umowy, w szczególności posiada wpis do rejestru działalności regulowanej pod 

numerem rejestrowym …………... 

11.Wykonawca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oświadcza, że spełnia 

wymagania określone w przepisach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach oraz wymagania określone w SIWZ i: 

a) posiada wyposażenie umożliwiające odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości oraz zapewnia jego odpowiedni stan techniczny; 

b) utrzyma odpowiedni stan sanitarny pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości; 

c) spełnia wymagania dotyczące wyposażenia technicznego pojazdów do odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości; 

d) zapewnia odpowiednie usytuowanie i wyposażenie bazy magazynowo-transportowej; 

e) wszystkie pojazdy będące w posiadaniu Wykonawcy są trwale i czytelnie oznakowane (nazwa 

firmy, dane adresowe i numery telefonu) i są zarejestrowane, posiadają aktualne badania techniczne 

i świadectwa dopuszczenia do ruchu i OC 

 

§ 2 

Termin realizacji 

1. Wykonawca zrealizuje usługę objętą przedmiotem zamówienia w terminie od 01.01.2018r do dnia 

31 .12.2020 r. z zastrzeżeniem pkt 2. 

2.Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia określonego w  Rozdziale 3 pkt 3.5 SIWZ                         

do 30.04.2018 r. 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania harmonogramów odbiorów odpadów (forma 

papierowa i elektroniczna - w formacie Word lub Excel) oraz uzyskania akceptacji Zamawiającego 

w terminie do 31.12 2017 roku. Harmonogram powinien uwzględniać cały okres realizacji umowy 

tj. od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2020 roku oraz daty odbioru odpadów wielkogabarytowych                           

i wyeksploatowanego sprzętu  elektrycznego  i elektronicznego. Harmonogram odbioru odpadów 

może być aktualizowany w trakcie trwania umowy po uzyskaniu akceptacji stron umowy. 

2. 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 będzie akceptował    i publikował na stronie internetowej 

Gminy Radzanów. Po akceptacji Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie do 

wydrukowania w/w. harmonogramu w ilości co najmniej 950 sztuk oraz przekazania go właścicielom 

nieruchomości podczas dostarczenia worków. Wykonawca przekaże Zamawiającemu elektroniczną 

wersję harmonogramu w celu zamieszczenia go na stronie internetowej oraz przekaże minimum 50 

szt. wersji drukowanej celem rozpowszechnienia wśród mieszkańców. 

3.Wykonawca uzyska zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wymagane zezwolenia                               

i decyzje na prowadzenie PSZOK-u.  

4. Zamawiający ma prawo kompleksowej i wyrywkowej kontroli sposobu wykonywania usługi. 

5. W przypadku wadliwego wykonania usługi Zamawiający domagał się będzie usunięcia 

stwierdzonych uchybień, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin. Po jego bezskutecznym 

upływie, Zamawiający może powierzyć (zlecić) poprawienie usługi innemu podmiotowi na koszt 

Wykonawcy. 

6. Zamawiający ma prawo do wydania Wykonawcy polecenia dokonania zmian w realizacji zadania, 

jeżeli uzna że jest to niezbędne dla prawidłowego wykonania zlecenia. 



§ 4 

Wynagrodzenie: 

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

pkt 3. 

2. Wynagrodzenie miesięczne Wykonawcy z tytułu realizacji usług objętych umową wynosi: 

- netto (bez podatku VAT) w zł:  ……………………………………………………………. 

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

      - podatek VAT: 8 % 

      - wartość podatku VAT w zł.:  …………………………………………………………….. 

    - brutto (łącznie z podatkiem VAT) w zł: ………………………………………………………..  

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

3. Wynagrodzenie za kosze wraz z montażem wynosi: 

cena netto (bez podatku VAT) w zł: ....................................................................................................  

(słownie złotych: ...................................................................................................................................) 

- podatek VAT : ….  % 

- wartość podatku VAT w zł.:  ............................................................................................................ 

- cena brutto (łącznie z podatkiem VAT) w zł: ...............................................................,  

(słownie złotych: …………………………………………………….................................................     

……………………………………………………………………………………...………................) 

4. Łączna kwota całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji usług objętych umową 

w całym okresie obowiązywania umowy określonym w § 2 wynosi: 

- netto  (bez podatku VAT) w zł: ……………………………………………………………………  

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

- podatek VAT ………………… 

- wartość podatku VAT w zł.:  ……………………………………………………………………… 

- brutto (łącznie z podatkiem VAT) w zł: …………………………………………………..  

(słownie złotych:……………………………………………………………………………………) 

5. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszystkie elementy ujęte                          

w Opisie przedmiotu zamówienia, znajdującym się w Rozdziale 3 SIWZ stanowiącej  integralną 

część niniejszej Umowy. 

6. Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym i w okresie obowiązywania 

umowy nie będzie podlegało zmianie z zastrzeżeniem § 12 ust.3. 

§ 5 

Rozliczenia 

1. Strony postanawiają, że wynagrodzenie za odbiór i zagospodarowanie odpadów  płatne będzie 

w 36-ciu  równych miesięcznych ratach na podstawie faktur w terminie 30 dni licząc od daty 

wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury  

2. Wynagrodzenie za dany miesiąc płatne będzie pod warunkiem złożenia przez Wykonawcę wraz 

z fakturą miesięcznego protokołu odbioru odpadów z gminy Radzanów wraz z kartami 

przekazania odpadów. 

3. Strony postanawiają, że wynagrodzenie za kosze wraz z montażem o których mowa w Rozdziale 

3 pkt 3.5. SIWZ  płatne będzie jednorazowo na podstawie prawidłowo wystawionej faktury                  



w terminie 30 dni licząc od daty jej wpływu do Zamawiającego. Wykonawca wystawi fakturę na 

podstawie protokołu odbioru. 

4. Za termin wypłaty wynagrodzenia przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego 

poleceniem przelewu wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy. 

5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania przedmiotu umowy. 

6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z powodu zwrotu Wykonawcy nieprawidłowo 

wystawionej faktury. 

7.  Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostanie zwrócona Wykonawcy. 

 

§ 6 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca przed podpisaniem niniejszej umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy, w formie …………………………. w wysokości ………………… zł stanowiącej 5% 

kwoty brutto określonej w § 4 ust. 3. 

2. Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie jest przeznaczone na pokrycie roszczeń 

Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia 

wykonania całości przedmiotu zamówienia oraz uznania przez Zamawiającego za należycie 

wykonaną. 

4. Wniesienie zabezpieczenia nie wyklucza możliwości dochodzenia pełnej wysokości poniesionych 

przez Zamawiającego szkód, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

5. Jeżeli Wykonawca wykonywać będzie usługę w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, 

Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania usługi i wyznaczyć mu w tym 

celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może 

od umowy odstąpić i powierzyć dalsze wykonanie usługi innej osobie na koszt i ryzyko 

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża nieodwołalną i bezwarunkową zgodę. W takim przypadku 

koszty, o których mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający jest uprawniony pokryć                              

z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

§ 7 

Odstąpienie i wypowiedzenie umowy 

1. Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli poweźmie 

wiadomość o tym, że Wykonawca: 

a) został postawiony w stan likwidacji lub upadłości, 

b) został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

c) przystąpił do rozwiązania firmy, 

d) zawiesił działalność gospodarczą, 

e) utracił uprawnienia do wykonywania przedmiotu umowy wynikające  

z przepisów szczególnych, 

2. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego może nastąpić również, jeżeli Wykonawca: 

a) nie rozpoczął wykonywania usług w pełnym zakresie objętym umową z dniem 

01.01.2018 r., 

b) zaniechał realizacji umowy, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje jej przez 

kolejnych 7 dni kalendarzowych, 

c) pomimo uprzednich, pisemnych, co najmniej dwukrotnych zastrzeżeń ze strony 

Zamawiającego nie wykonuje usług zgodnie z postanowieniami umowy lub w istotny 

sposób narusza zobowiązania umowne. 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w sytuacji, gdy wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 

wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu Zamawiający może odstąpić od umowy  

w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku 



Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

W tym celu Zamawiający wraz z Wykonawcą winni ustalić wartość faktycznie wykonanych przez 

Wykonawcę usług, a Wykonawca zobowiązuje się współpracować z Zamawiającym  

w tym zakresie. 

4. Wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym i odstąpienie od umowy wymaga formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. Do oświadczenia należy dołączyć pisemne uzasadnienie. 

Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o zaistnieniu jakichkolwiek okoliczności wymienionych w ust. 2 i 3 powyżej. 

5. W przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym przez 

Zamawiającego Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za należycie zrealizowane prace. 

Zamawiający winien ustalić wartość należycie zrealizowanych przez Wykonawcę prac. W celu 

ustalenia wartości zrealizowanych prac Zamawiający będzie współpracował z Wykonawcą. 

 

§ 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: 

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

b) 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. 

 

§ 9 

Podwykonawstwo 

1. Strony dopuszczają możliwość zlecenia przez Wykonawcę wykonania części zamówienia 

będącego przedmiotem umowy podwykonawcom, o ile Wykonawca zamiar zlecenia prac 

podwykonawcy/om zawarł w ofercie. 

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia 

realizowane przy pomocy podwykonawców. 

3. Wykonawca ma prawo zgłosić zamiar korzystania z podwykonawcy przy realizacji przedmiotu 

umowy, o ile konieczność ta wystąpiła w trakcie realizacji umowy, a konieczności skorzystania 

z podwykonawcy Wykonawca nie mógł przewidzieć w chwili składania oferty. 

4. Wykonawca lub podwykonawca zamówienia zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej 

zmiany, w terminie 7 dni od jej zawarcia. 

5. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy może zgłosić sprzeciw lub 

zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia. 

6. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy  

z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania usług 

określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, 

że wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

7. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

8. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji usług podwykonawcy, Wykonawca jest 

zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą. 



9. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia Podwykonawców o uregulowaniu 

płatności za poprzedni miesiąc wraz z dowodem zapłaty. 

10. W przypadku braku potwierdzenia, o którym mowa w pkt 9 Zamawiający zatrzyma wypłatę 

należną Wykonawcy do czasu uregulowania jego zobowiązań wobec podwykonawcy. 

11. Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą Wykonawca nie dokona  

w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci się  

z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego i udokumentuje 

zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami 

potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych usług, Zamawiający zapłaci na rzecz 

podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania. 

12. Zamawiający dokona potrącenia kwoty wymienionej w pkt. 10 z płatności przysługującej 

Wykonawcy. 

13. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda 

Zamawiającego i Wykonawcy. 

14. Wykonanie usług w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 

wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. 

15. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne. 

16. Zapisy umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą, nie mogą być sprzeczne  

z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

17. Zmiana lub rezygnacja przez Wykonawcę, w trakcie realizacji zamówienia,  

z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych  

w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o 

których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga wykazania przez Wykonawcę 

Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia 

warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego. 

§ 10 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za wykonanie całej umowy, 

b) za wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy  

w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za wykonanie całej umowy, 

c) za opóźnienie w odbiorze odpadów z nieruchomości w terminie przewidzianym  

w harmonogramie dla danej miejscowości, za każdy dzień opóźnienia w wysokości 50 zł,  

d) za zwłokę w usunięciu stwierdzonych nieprawidłowości w wykonaniu przedmiotu umowy,   

w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki liczony od dnia zgłoszenia stwierdzonych 

nieprawidłowości, 

e) za każde inne niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy  

w wysokości 50 zł za każdy przypadek (za każdy przypadek należy rozumieć  

w szczególności niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi w zakresie poszczególnej 

nieruchomości, albo właściciela nieruchomości, pojemnika lub rodzaju odpadu na danej 

nieruchomości, oraz: 

f) za odbieranie odpadów bez zachowania należytego stanu sanitarnego lub technicznego 

pojazdów w wysokości 500 zł, 

g) za każdy przypadek nieuprzątnięcia terenu z odpadów komunalnych, które uległy rozsypaniu 

podczas załadunku w wysokości 100 zł, 

h) za nieprzekazywanie Zamawiającemu w terminie miesięcznego raportu odbioru odpadów z 

gminy Radzanów wraz z kartami przekazania odpadów o których mowa  

w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia w wysokości 100 zł za każdy dzień 

opóźnienia,  



i) za stwierdzenie, że Wykonawca nie kontroluje właścicieli nieruchomości pod kątem zbierania 

odpadów w sposób zgodny z regulaminem bądź nie przekazuje tych informacji  

Zamawiającemu w wysokości 50 zł za każdy przypadek, 

j) za nie przekazywanie zebranych odpadów do zagospodarowania do instalacji wyznaczonych 

w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami –100,00 zł za każdą nie przekazaną do 

instalacji wyznaczoną w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami do zagospodarowania 

tonę odpadów. 

     k )   za niewywiązanie się z obowiązku  osiągnięcia  poziomów odzysku odpadów w wysokości 

kary nałożonej na  Gminę Radzanów.  

 

2.  Kary umowne związane z podwykonawstwem: 

a) za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 

Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokości 0,3 % nieuregulowanego 

wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

b) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo lub jej zmiany, Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna  

w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 4 ust. 3, za każdy 

nieprzedstawiony projekt, oraz każdą nieprzedstawioną kopię wymaganej umowy, 

3. Kwoty należne Zamawiającemu z tytułu kar umownych, mogą być potrącane z płatności 

realizowanych na rzecz Wykonawcy, w oparciu o notę księgową wystawioną przez 

Zamawiającego. 

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

Wykonawca zobowiązuje się tę różnicę dopłacić. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych do 

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

6. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy: 

a) ustawowe odsetki w przypadku zwłoki w uregulowaniu wynagrodzenia, o którym mowa 

w § 4 ust. 3 umowy, 

b) karę umowną – 10 % kwoty brutto określonej w § 4 ust.3 umowy za odstąpienie od umowy 

z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego. 

 

§ 11 

Osoby do kontaktu 

1. Do koordynacji i nadzoru w zakresie realizacji umowy ze strony Zamawiającego będzie 

występował pracownik Urzędu Gminy w Radzanowie: …………………., a także inne osoby 

upoważnione przez Zamawiającego, tel.: (48) 613 63 62 , fax.: (48) 613 63 62 wew.28 

2. Wykonawca wyznacza Koordynatora Umowy, który będzie nadzorował wykonanie umowy ze 

strony Wykonawcy w osobie: ……………………., z którą Zamawiający będzie mógł się 

kontaktować we wszystkie dni robocze pod numerem telefonu: ……………….. 

 

§ 12 

Zmiana umowy 

1. Zmiany postanowień zawartej umowy będą mogły nastąpić w następujących przypadkach: 

1) zaistnienia, po zawarciu umowy, siły wyższej, przez którą na potrzeby niniejszego warunku 

rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony umowy więzi prawnej: 

a) charakterze niezależnym od stron, 

b) którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, 

c) którego nie można uniknąć, ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu 

należytej staranności, 

d) której nie można przypisać drugiej stronie. 

2) zmiany  prawa  powszechnie  obowiązującego  wpływającej  na  zasady  odbierania   

i  zagospodarowania odpadów, 



3) wprowadzenia zmian w stosunku do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia  

w zakresie wykonania prac nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, w 

sytuacji możliwości usprawnienia realizacji przedmiotu umowy, 

4) w  uzasadnionych  przypadkach  zmiany  częstotliwości  wywozu  odpadów komunalnych,  

bez  zmiany wynagrodzenia. 

2. Strony  mogą  dokonywać  zmian  istotnych  postanowień  zawartej  umowy  w  stosunku  do  

treści  oferty  w przypadkach określonych w umowie oraz w razie: 

1) zmiany prawa powszechnie  obowiązującego  wpływającej  na  zasady  odbierania                                  

i zagospodarowania odpadów, 

2) wprowadzenia  zmian  w  stosunku  do  Szczegółowego  Opisu  Przedmiotu  Zamówienia            

w zakresie wykonania prac nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia,                         

w sytuacji możliwości usprawnienia realizacji przedmiotu umowy. 

3) w uzasadnionych przypadkach zmiany częstotliwości wywozu odpadów komunalnych,                   

bez zmiany wynagrodzenia. 

4) zmiany ustawowej stawki podatku VAT. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia warunków umowy mogą być dokonywane za zgodą 

umawiających się stron, wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności, o ile 

nie będzie to sprzeczne z ustawą Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 13 

Postanowienia końcowe 

1. Zamawiający  będzie wykonywał  nadzór  nad  realizacją  zadania  zleconego  niniejszą  umową  

za pośrednictwem wyznaczonego pracownika. 

2. Za wszelkie szkody zaistniałe w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy oraz  

w stosunku do osób trzecich odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

3. W  sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz  obowiązujące przepisy prawa o zamówieniach publicznych. 

4. Integralną część umowy stanowi: 

1) oferta Wykonawcy, 

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 

3) umowa konsorcjum (w przypadku złożenia oferty wspólnej) 

§ 14 

Rozstrzyganie sporów 

1. Strony zobowiązują się współpracować ze sobą, dokładając najwyższej staranności  

w przestrzeganiu wymogów technicznych, organizacyjnych i proceduralnych określonych  

w Umowie. 

2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy Strony poddadzą pod rozstrzygnięcie Sądu 

właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 15 

Egzemplarze 

Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron. 

 

 

WYKONAWCA:        ZAMAWIAJĄCY: 

 

            

 Kontrasygnata Skarbnika Gminy 
 

 


