
Wzór umowy 

 

§1. 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji świadczenie usług pn.: 

„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Gnojnik”. 

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 stanowi integralną część niniejszej 

umowy. 

§2. 

Wykonawca zrealizuje usługę objętą przedmiotem zamówienia w terminie od dnia 

01.07.2013 r. do dnia 31.12.2013 r. 

 

§3. 

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 obowiązujący podatek VAT w wysokości ……… . 

3. Łączna kwota całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy z tytułu realizacji 

usług objętych umową wynosi ……………………….. zł brutto (słownie: 

…………………………………………………………….), w tym obowiązujący 

podatek VAT w wysokości …………. , w całym okresie obowiązywania umowy 

określonym w § 2. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 i 3 jest wynagrodzeniem ryczałtowym  

i niezmiennym w okresie obowiązywania umowy. 

5. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłowym 

wykonaniem przedmiotu zamówienia.   

 

§4. 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 
10% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 3 tj. w kwocie ……………….. złotych 
najpóźniej w dniu zawarcia umowy, w formie:  

a) pieniądzu na konto Bank Spółdzielczy w Brzesku o/Gnojnik nr rachunku  



10 9453 0009 0020 0200 0039 0008, 

b) poręczeniach oraz gwarancjach bankowych, 

c) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

d) zastawach na papierach wartościowych emitowanych lub gwarantowanych 
przez Skarb Państwa. 

2. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia po stwierdzeniu prawidłowości realizowanego zamówienia.  

 

§5. 

1. Wykonawca przedłoży fakturę do 10 dnia każdego miesiąca następującego  

po danym okresie rozliczeniowym. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc 

kalendarzowy. 

2. Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie płatne przelewem na konto 

Wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie 30 dni od daty jej wpływu do 

Zamawiającego. 

 

§6. 

Terminowość i prawidłowość wykonania usług będzie oceniana przez 

Zamawiającego w oparciu o harmonogram realizacji usług przedstawiony 

Zamawiającemu przez Wykonawcę zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 

zawartym w rozdziale 3 SIWZ. 

 

§7. 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli poweźmie wiadomość o tym, że: 

1) wszczęte zostało postępowanie upadłościowe Wykonawcy, 

2) rozpoczęto likwidację firmy Wykonawcy, 

3) Wykonawca utracił uprawnienia do wykonywania przedmiotu umowy 

wynikające z przepisów szczególnych, 

 

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

Wykonawca: 

 

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

01.07.2013 r. 



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

kolejnych 7 dni kalendarzowych, 

3) 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. W przypadkach wymienionych w ustępie 1 i 2 Zamawiający może w terminie 7 

dni po pisemnym uprzedzeniu, powierzyć je innemu podmiotowi, a kosztami tych 

usług obciąży Wykonawcę do wysokości odpowiadającej kwocie zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy. 

4. Ponadto w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 

wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy 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. 

 

§8. 

1. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający nie dotrzymuje 

istotnych postanowień umowy a w szczególności gdy: 

 

1) nie wypłaca Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane usługi w ciągu 

30 dni od terminu płatności ustalonego w umowie, 

2) zawiadamia Wykonawcę, że w wyniku nieprzewidzianych okoliczności  

nie będzie mógł pokryć zobowiązania. 

2. Odstąpienie od umowy należy uzasadnić pisemnie. Jest ono dopiero wtedy 

skuteczne, jeżeli Wykonawca wyznaczył Zamawiającemu stosowny termin (nie 

krótszy niż 7 dni) do wypełnienia postanowień umowy i poinformował go, że po 

bezskutecznym upływie tego terminu odstąpi od umowy. 

3. Po upływie terminu określonego w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 2, 

Wykonawca powinien możliwie najszybciej usunąć z obsługiwanego terenu 

wszystkie swoje urządzenia. 

 



§9. 

1. Wykonawca jest obowiązany posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej przez cały okres 

obowiązywania umowy.  

2. Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia na każde żądanie 

Zamawiającego polisy ubezpieczeniowej oraz dowodów opłacania składek. 

 

§10. 

1. Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy kary umowne w poniższych 

przypadkach i wysokościach: 

1) 2 % miesięcznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 

ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki w wykonywaniu przedmiotu 

zamówienia, 

2) 10% kwoty brutto określonej w § 3 ust. 3 umowy za odstąpienie od umowy 

z przyczyn zależnych od Wykonawcy, 

3) 10% kwoty brutto określonej w § 3 ust. 3 umowy w przypadku odstąpienia 

przez Wykonawcę od umowy z przyczyn niezawinionych przez 

Zamawiającego, 

2. W przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 1-2 Wykonawca wystawi fakturę na 

100% wynagrodzenia umownego, a Zamawiający przedstawi pisemne obliczenie 

kar umownych, o które pomniejszy wynagrodzenie, w formie potrącenia z 

zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Jeżeli wynagrodzenie Wykonawcy jest niższe niż wyliczona do potrącenia kara 

umowna Wykonawca zobowiązuje się tę różnicę dopłacić. 

4. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2 i 3 kwoty kar umownych Wykonawca 

zobowiązany jest przelać na rachunek bankowy Zamawiającego. 

5. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy: 

1) ustawowe odsetki w przypadku zwłoki w uregulowaniu wynagrodzenia, o 

którym mowa w § 3 ust. 2 umowy. 

2) karę umowną - 10% kwoty brutto określonej w § 3 ust.3 umowy za 

odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego. 

 

 



§11. 

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, 

 

§12 

W sprawach nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy ustawy 

Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 

 

§13. 

Spory jakie mogą wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy, strony poddają 

rozstrzygnięciu Sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

 

§14. 

Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 

Wykonawcy i trzy dla Zamawiającego. 

 


