
                                                                                                                           
PROJEKT UMOWY  

Umowa  Nr ………………………………………… 
NA ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH, OD WŁAŚCICIELI 

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH, Z TERENU GMINY NOWY ŻMIGRÓD W OKRESIE 
od 01.07.2014 do 31.12.2015 r. 

 
W dniu …………………………….. w Nowym Żmigrodzie  pomiędzy Gminą Nowy Żmigród z 
siedzibą: Nowy Żmigród ul. Mickiewicza 2,  38 – 230 Nowy Żmigród, zwaną dalej 
Zamawiającym, reprezentowaną przez:  
Wójta Gminy Nowy Żmigród  – mgr Krzysztofa Augustyna   
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Nowy Żmigród – Krystyny Szajnickiej   
a przedsiębiorcą:……………………………………………………………………………….z siedzibą w 
………………………………………………… NIP …………………….., zwanym dalej Wykonawcą, 
reprezentowanym przez: ………………………………………………………., o następującej treści : 
 
Umowę zawarto po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie „przetargu nieograniczonego”, zgodnie z przepisami (art. 10 ust. 1 
oraz art. 39 – 46) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2013 r. , poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej „Pzp”.  

§ 1 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór  wszystkich odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Nowy Żmigród,  
z nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowy Żmigród oraz odbiór odpadów 
z punktu selektywnej zbiórki odpadów, który powstanie w miejscowości Nowy 
Żmigród wraz z transportem odebranych odpadów .  
- selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i  

unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o 
której mowa w art. 17 oraz art. 20 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 
odpadach; 

-  zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów zielonych do regionalnej instalacji 
do przetwarzania odpadów komunalnych przewidzianych do obsługi Regionu 
Południowo Zachodniego zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla 
Województwa Podkarpackiego oraz do instalacji zastępczych przewidzianych w/w 
planie. 

 
Zamówienie obejmuje odbiór odpadów o łącznej ilości około 1 245 ton przez okres 18 
miesięcy. Zamawiający zastrzega, że dopuszcza rozbieżność w ilości odpadów 
komunalnych.  
 
2. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest odebrać następujące rodzaje 

odpadów komunalnych zgodnie z pkt. 1.7.  SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA.  

 
3. Odbioru odpadów wymienionych w ust. 2 należy dokonywać różnymi samochodami 

dla poszczególnych frakcji odpadów tj. zmieszane odpady komunalne, selektywnie 
zebrane odpady komunalne, zgodnie ze wskazanymi w złożonej ofercie. 

 



4. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie odbierać odpady komunalne 
(zmieszane odpady komunalne oraz odpady zebrane selektywnie) we wszystkich 
rodzajach zabudowy z częstotliwością raz w miesiącu oraz inne, zgodnie z 
SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.  

 
5. Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów z poszczególnych 

nieruchomości, w ustalonych w harmonogramie usuwania odpadów komunalnych 
terminach, z zastrzeżeniem, że odbiór w/w odpadów musi odbywać się od 
poniedziałku do soboty, w godzinach 8.00 – 19.00.  

 
6. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić i przedłożony do akceptacji  harmonogram 

odbioru odpadów komunalnych, zgodny z częstotliwością ich odbioru wymienioną w 
ust. 4 umowy. Wykonawca zobowiązany jest poinformować właścicieli  
nieruchomości o harmonogramie odbioru odpadów komunalnych oraz o zmianie 
tego harmonogramu.  

 
7. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów komunalnych gromadzonych na 

terenie poszczególnych nieruchomości .  
 
8. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować w trakcie trwania umowy zbiórkę 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz mebli i innych odpadów 
wielkogabarytowych z terenu wszystkich nieruchomości zamieszkałych na terenie 
gminy Nowy Żmigród  . Terminy zbiórek zostaną ustalone przed podpisaniem 
umowy, Wykonawca ma obowiązek uwzględnić w/w terminy w harmonogramie 
odbioru odpadów komunalnych.  

 
9. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu, kart przekazania 

odpadów potwierdzonych przez instalację wskazaną przez Zamawiającego.  
 
10. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania sprawozdania kwartalnego, o 

którym mowa w art. 9n ust. 1 - 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po kwartale, którego 
dotyczy. Sprawozdanie zawiera:  
1) informacje o masie poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych  
2) informacje o masie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji:  

a) przekazanych do składowania na składowisku odpadów,  
b) nie przekazanych do składowania na składowisku odpadów i sposobie ich 

zagospodarowania;  
3) liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne;  
4) wskazanie właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne w 

sposób niezgodny z regulaminem utrzymania czystości i porządku na obszarze 
gminy Nowy Żmigród . Do takiego wykazu należy dołączyć dokumentację 
fotograficzną (na elektronicznym nośniku danych) każdego stwierdzonego 
przypadku zbierania odpadów komunalnych w sposób niezgodny z regulaminem.  

 
11. W celu weryfikacji danych zawartych w sprawozdaniu, o którym mowa w pkt. 10 

Wójt Gminy Nowy Żmigród  może zobowiązać Wykonawcę odbierającego odpady 
komunalne od właścicieli nieruchomości do okazania dokumentów sporządzanych 
na potrzeby ewidencji odpadów.  



 
12. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i 

prawnej zapewniającej należyte świadczenie usługi przez cały okres trwania 
niniejszej umowy.  

 
§ 2 

Integralną część niniejszej umowy stanowi specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia wraz z załącznikami i oferta Wykonawcy.  

 
 
 
 

§ 3 
 
1. Termin realizacji usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych od dnia 

01.07.2014 r. do 31.12.2015 r. (okres 18 miesięcy).  
 
2. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Nowy Żmigród 

stanowi załącznik Nr 1 do umowy.  
 
3. Bez zgody Zamawiającego nie wolno dokonywać zmian w harmonogramie.  

 
§ 4 

 
1. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres realizacji umowy do:  
 
1) posiada aktualnego zezwolenia Starosty na prowadzenie działalności w zakresie 

transportu odpadów komunalnych,  
 
2) posiadania wpisu do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Wójta 
Gminy Nowy Żmigród ,  

 
3) spełnia warunków rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w 

sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości,  

 
2. Wykonawca zobowiązuje się do:  
 
1) zapewnienia na czas realizacji przedmiotu umowy uprawnionego, stałego 

kierownictwa do kontaktu z zamawiającym w osobie 
……………………………………………….………..…….;  

 
2) wykonywania przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa, zapisami SIWZ i złożoną ofertą przetargową,  
 
3) przygotowania harmonogramu odbioru odpadów komunalnych, zgodnie z 

częstotliwością ich odbioru wymienioną w § 1. Wykonawca zobowiązany jest 
poinformować właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy o 



harmonogramie odbioru odpadów komunalnych oraz o zmianie tego 
harmonogramu.  

 
4) terminowej realizacji usług objętych niniejszą umową zgodnie z harmonogramem;  
 
5) każdorazowego uprzątnięcia terenu wokół odbieranych pojemników z odpadami 

komunalnymi. W przypadku opóźnienia w wykonaniu usługi wykonawca będzie 
ponosił wszelkie dodatkowe koszty związane z usunięciem rozerwanych worków jak 
również uporządkowania terenu,  

 
6) prowadzenia ewidencji odbieranych odpadów,  
 
7) zapewniania Zamawiającemu dostępu do danych z systemu GPS samochodów 

odbierających odpady komunalne z terenu gminy. Urządzenie musi cały czas 
zapisywać położenie pojazdów i umożliwiać weryfikację tych danych przez 
Zamawiającego (trasa, czas przejazdu samochodu, itp.). Dane muszą być dostępne 
dla Zamawiającego przez cały okres obowiązywania umowy i pół roku po jej 
zakończeniu,  

 
8) niezwłocznego informowania Wykonawcy o wszelkich wydarzeniach i 

okolicznościach mogących mieć znaczenie dla prawidłowego wykonywania umowy.  
 
3. Zamawiający zobowiązuje się do:  
 
1) przeprowadzenia akcji informacyjnej (w sposób zwyczajowo przyjęty: BIP, tablice 

ogłoszeń) skierowanej do właścicieli nieruchomości w sprawie terminów odbierania 
odpadów komunalnych:  

 
2) wypłacania wynagrodzenia zgodnie z § 6 niniejszej umowy;  
 

§ 5 
 
1. Strony oświadczają, że w dalszym trybie postępowania z odpadami stosowane będą 

przepisy ustawy o odpadach, zgodnie z którymi posiadacz mający zezwolenie w 
zakresie gospodarki odpadami wraz z przejęciem odpadów przejmuje 
odpowiedzialność za dalszy sposób postępowania z odpadami, natomiast posiadacz 
przekazujący odpady wraz z pozbyciem się odpadów pozbywa się odpowiedzialności 
za dalsze gospodarowanie tymi odpadami.  

 
2. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność prawną i finansową za uszkodzenia 

pojemników powstałe podczas przeładunku odpadów komunalnych na pojazdy 
Wykonawcy oraz inne wyrządzone szkody powstałe w związku z realizacją usługi.  

 
§ 6 

 
1. Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy w wysokości:  
 
1) …………………….zł brutto (słownie: ……………………………………………………………………. ) za 

odbiór i transport 1 Mg zmieszanych odpadów komunalnych.  



 
2) …………………………………zł brutto (słownie: ………………………………………………..) za 

odbiór i transport 1 Mg odpadów komunalnych zebranych w sposób selektywny.  
 
3) ………………………………….. zł brutto (słownie:……………………………………………….) za 

odbiór i transport 1 Mg odpadów komunalnych z selektywnego punktu zbiórki 
odpadów komunalnych. 

 
2. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.  
 
3. Wykonawca doręcza Zamawiającemu fakturę VAT za usługi świadczone w danym 

okresie rozliczeniowym. Dopuszcza się wystawianie faktur częściowych na koniec 
każdego miesiąca.  

 
4. Do faktury, o której mowa w ust. 4 Wykonawca zobowiązany jest obligatoryjnie 

dołączyć karty przekazania odpadów do miejsca ich odzysku, recyklingu lub 
unieszkodliwienia, które będą podstawą jej wystawienia.  

 
5. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie przelewem na rachunek bankowy  

Nr …………………………………………………. w ciągu 30 dni od daty doręczenia faktury 
zamawiającemu, z zastrzeżeniem ust. 6.  

 
6. W przypadku nie dołączenia do faktury kart przekazania odpadów, Zamawiający 

dokona zapłaty tylko i wyłącznie po dostarczeniu ich przez Wykonawcę. W takim 
przypadku termin zapłaty określony w ust. 5 nie jest wiążący dla Zamawiającego.  

 
7. W kwocie wynagrodzenia określonego w ustępie 1 uwzględnione zostały wszystkie 

koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.  
 
8. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, wyrażonej pod 

rygorem nieważności, dokonać przelewu jakichkolwiek wierzytelności wobec 
Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy.  

 
9. Wypłata jakichkolwiek zaliczek na poczet wynagrodzenia jest wykluczona.  
 
10. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w 

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy na 
poniższych warunkach:  
• Wystąpienie uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania zamówienia 

proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę , jeżeli zmiany te są 
korzystne dla Zamawiającego. 

• Dostosowanie umowy do zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa 
mających wpływ na realizacje przedmiotu zamówienia.  

• Działanie siły wyższej. 
• Z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to 

działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron .  
• Zmiany obowiązującego prawa, w tym prawa miejscowego wpływające na zasady 

lub sposób, czy zakres odbierania odpadów komunalnych ,   
• Zmian osób reprezentujących strony oraz innych osób z nazwiska wymienionych 



w umowie. 
• Jeżeli zajdą inne okoliczności niezależne  od Wykonawcy i Zamawiającego, 

których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy.  
 

§ 7 
 
1. Wykonawca może zrealizować usługi korzystając z pomocy podwykonawców (jeśli 

było wskazanie w ofercie), po zawarciu z nimi odpowiednich umów w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności.  

 
2. Zawarcie umowy z podwykonawcą wymaga pisemnej zgody Zamawiającego przed jej 

zawarciem, Zmiana umowy zawartej z podwykonawcą wymaga każdorazowej zgody 
Zamawiającego.  

 
3. Umowa z podwykonawcą musi zawierać co najmniej zakres usług powierzonych 

podwykonawcy oraz kwotę wynagrodzenia za powierzone usługi.  
 
4. Zawieranie umów przez podwykonawców z dalszym podwykonawcą musi być 

każdorazowo poprzedzone zgodą Zamawiającego. Niedopełnienie tego obowiązku 
będzie uznane jako naruszenie niniejszej umowy.  

 
5. Wykonawca może wykonać własnymi siłami część usług przewidzianą dla 

podwykonawcy bez uzyskania uprzedniej zgody zamawiającego. Wykonawca ponosi 
wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za powierzone usługi 
podwykonawcom.  

 
§ 8 

1. W przypadku gdyby Wykonawca realizował zamówienie objęte niniejszą umową bez 
należytej staranności, niezgodnie z postanowieniami specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, lub sprzecznie z umową , Zamawiający ma prawo:  

 
1) Nakazać Wykonawcy zaprzestanie wykonywania,  
2) Odstąpić od umowy,  
3) Powierzyć poprawienie lub wykonanie przedmiotu umowy innym podmiotom na 

koszt Wykonawcy,  
4) Potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy należności z tytułu poniesionej szkody.  
 

2. Zamawiający ma pełną swobodę wyboru i korzystania z uprawnień, o których mowa 
w paragrafie 8 ust. 1.  

§ 9 
 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i w 

następującej wysokości:  
 
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, polegającą na nie odebraniu odpadów 

komunalnych w terminie ustalonym w harmonogramie ich odbierania w wysokości 
5% maksymalnego wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy 
za każdy dzień zwłoki  

 



2) za nie wskazanie właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne w 
sposób niezgodny ze złożoną deklaracją w wysokości 5% maksymalnego 
wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy za każdy ujawniony 
przypadek,  

 
3) za każdy przypadek zmieszania segregowanych odpadów z odpadami komunalnymi 

zmieszanymi , w wysokości 10.000 zł . 
 
4) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % 

maksymalnego wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy,  
 

2. W przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę do prac w terminie jednego dnia od 
terminu określonego w harmonogramie odbioru odpadów Zamawiający ma prawo 
zlecenia wykonania prac innej firmie , a kosztami obciąży Wykonawcę w formie 
potrącenia z należytego wynagrodzenia z tytułu wykonania niniejszej umowy .  

 
 
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z 

przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% maksymalnego 
wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy,  

 
4. W przypadku, gdy szkoda przewyższa wartość zastrzeżonych kar umownych, strony 

mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie 
cywilnym.  

 
5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie 

wynagrodzenia przedmiotu umowy, w minimalnej wysokości określonej w ustawie.  
 

§ 10 
 
1. Oprócz wypadków wymienionych w treści Kodeksu Cywilnego, stronom przysługuje 

prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:  
1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:  

 a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w 
chwili zawarcia umowy, odstąpienie od umowy w tym wypadku może 
nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. Prawo  zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759, ze zm.),  

b) jeżeli Wykonawca utraci prawo do wykonywania działalności będącej 
przedmiotem niniejszej umowy,  

c) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z 
przedłożonym harmonogramem odbioru odpadów komunalnych oraz nie 
kontynuuje ich po upływie 3 dni od otrzymania wezwania Zamawiającego 
złożonego na piśmie,  

d) jeżeli Wykonawca przerwał realizację przedmiotu umowy na okres dłuższy niż  
1 tydzień.  

2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli:  



a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty wynagrodzenia za dwa 
kolejne okresy rozliczeniowe, mimo dodatkowego wezwania zamawiającego 
do dokonania zapłaty należności wraz z zakreśleniem dodatkowego terminu,  

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności takiego oświadczenia.  

 
§ 11 

 
1. Każda zmiana niniejszej Umowy wymaga formy pisemnego aneksu – pod rygorem 

nieważności.  
 
2. Do zmian niniejszej umowy przepis paragrafu 6 ust. 11 umowy stosuje się 

odpowiednio.  
 

§ 12 
W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowiązują się 
podjąć negocjacje ugodowe zaś w przypadku nie dojścia do skutku ugody, strony 
ewentualne spory poddają do rozstrzygnięcia sądowi właściwemu dla siedziby 
zamawiającego.  

§ 13 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu 
cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2010 r. nr 113, poz. 759, ze zm.) i ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r., poz. 391). oraz w sprawach 
procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.  

 
§ 14 

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla  
Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.  
 
 
WYKONAWCA:                                                                                                  ZAMAWIAJĄCY: 


