
Świadczenie usług zagospodarowania popiołów i żużli z terenu Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA. 

 

Załącznik nr B do SIWZ  
WZÓR UMOWY 

 
UMOWA NR …………. 

 
 
 

zawarta  w  dniu  ……………….. 2020 roku,   
pomiędzy Związkiem Międzygminnym EKO SIÓDEMKA, ul. Kołłątaja 7,                             
63-700 Krotoszyn, zarejestrowanym w Rejestrze związków międzygminnych pod poz. 308, 
NIP 621-181-22-06,   REGON 302405944,  
reprezentowanym przez: 
1............................................................................................................................ 
2............................................................................................................................ 
zwanym dalej „Zamawiającym” 
a :............................................................................................................................................ 
z siedzibą w ..................................... przy ulicy ...................................wpisanym w …………   
NIP ……………. REGON ………………… reprezentowanym przez: 
1............................................................................................................................ 
2............................................................................................................................ 
zwanym dalej „Wykonawcą”. 
 

Stosownie  do  dokonanego  przez  Zamawiającego  na  podstawie  ustawy  z  dnia  29  
stycznia  2004 r.  Prawo  zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) w  
trybie  przetargu  nieograniczonego wyboru oferty Wykonawcy, strony zawarły umowę 
następującej treści: 
 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pod nazwą :    

Świadczenie usług zagospodarowania popiołów i żużli z terenu  
Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA. 

 
 

2. Przedmiot umowy został szczegółowo określony w załączniku do niniejszej umowy pn. 
„Opis Przedmiotu Zamówienia” zwanym dalej w umowie „OPZ”. 

3. Integralną część umowy stanowi oferta Wykonawcy, „OPZ” oraz formularz cenowy. 
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami  

przeprowadzonego przetargu, w oparciu o obowiązujące przepisy w tym zakresie, w 
szczególności w/w  ustawy  Prawo  zamówień publicznych, ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1439) oraz 
ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 797 ze zm.). 

5. Transport odpadów odbywać się będzie przy pomocy środków zapewnionych przez 
Zamawiającego. 

 

§ 2 
TERMIN REALIZACJI 

 

1. Termin realizacji przedmiotu umowy o którym mowa w § 1:  
12 miesięcy  od dnia podpisania umowy.   

2. Strony umowy ustalają, że obowiązywanie niniejszej umowy zakończy się  
przed terminem wskazanym w ust. 1 w przypadku, gdy wartość zrealizowanych zgodnie z 
umową zamówień osiągnie maksymalną wartość określoną w § 6 ust. 3 niniejszej umowy. 

 
 
 



 

Świadczenie usług zagospodarowania popiołów i żużli z terenu Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA. 

2 

§ 3 
ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY 

 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada wszystkie stosowne uprawnienia, decyzje i zezwolenia 
pozwalające na prowadzenie działalności określonej w umowie. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego, pisemnego informowania 
Zamawiającego o utracie uprawnień, decyzji, zezwoleń o których mowa w pkt. 1 lub do 
dostarczenia aktualnych, jeśli te kończą się w trakcie obowiązywania niniejszej umowy 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich obowiązków opisanych                         
w „OPZ”. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania niezwłocznie informacji dotyczących 
realizacji umowy na każde żądanie Zamawiającego, nie później niż w terminie 2 dni 
roboczych od dnia otrzymania zapytania. 

5. Wykonawca wyznaczy Koordynatora umowy, który będzie odpowiadał za nadzorowanie 
wykonywania umowy ze strony Wykonawcy. Dane koordynatora wskazane są w § 11 
umowy. 

6. W związku z wymaganiami wynikającymi z ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r 
(t.j. Dz.U. 2020 poz. 797 ze zm.) oraz względów ekonomicznych Zamawiającego 
(ponoszenie kosztów transportu odpadów) Zamawiający wymaga, aby miejsce 
zagospodarowania odpadów nie było oddalone więcej niż 30 km od siedziby 
Zamawiającego mierząc w linii prostej; 

7. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia przyjęcia przedmiotowych odpadów w 
sposób płynny  na bieżąco, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00 i 
w sobotę po wcześniejszych ustaleniach drogą elektroniczną od 8.00 do 14.00. 
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia warunków do płynnego rozładunku 
odpadów. Czas oczekiwania na rozładunek odpadów nie może przekraczać 60 minut. 

8. Odpady dostarczane na instalację będą każdorazowo ważone na legalizowanej wadze na 
terenie Instalacji. Każdy wynik ważenia będzie zarejestrowany i potwierdzony 
dokumentem zawierającym datę ważenia, kod i wagę odpadów, numer rejestracyjny 
pojazdu, imię i nazwisko kierowcy oraz dane identyfikacyjne Wykonawcy.  

9. Każdy pojazd z odpadami musi być ważony dwukrotnie, tj. na wjeździe i na wyjeździe. 
10. Wykonawca zobowiązany jest na każde wezwanie Zamawiającego do przesłania drogą  

e-mailową zestawienia dostarczonych do instalacji popiołów o kodzie 20 01 99, 
11. Zagospodarowanie odpadów musi zostać potwierdzone kartą przekazania odpadów, 

okazywaną przez Wykonawcę na każde żądanie Zamawiającego, 
12. Wykonawca zobowiązuje się skierować do realizacji umowy osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę do wykonania czynności związanych z obsługą sprzętu 
technicznego wykorzystywanego do przyjęcia popiołów i żużlu. 

13. Wykonawca zobowiązuje się w trakcie realizacji umowy - w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, przedłożyć oświadczenie zawierające imienne wskazanie pracowników  
realizujących czynności, o których mowa w ust. 12 wraz z kopiami umów o pracę 
zawartych z tymi pracownikami. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,                
o którym mowa powyżej musi być spełniony przez cały okres realizacji przedmiotu 
umowy. W przypadku zmiany osób w trakcie obowiązywania umowy, Wykonawca 
zobowiązany jest zaktualizować oświadczenie zawierające imienne wskazanie osób 
wyznaczonych do zrealizowania w/w czynności. 

 
§ 4 

ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO 
 

Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia, na warunkach  
i w terminach określonych w § 6 niniejszej umowy. 
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§ 5 

RAPORTY I SPRAWOZDANIA 
 

1. Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu miesięcznych raportów 
dostarczonych do instalacji popiołów i żużlu o kodzie 20 01 99 w terminie do 7 dnia 
miesiąca następującego po zakończeniu miesiąca wykonywania usługi. Zamawiający 
przeprowadzi weryfikację raportu miesięcznego w terminie nie dłuższym niż 14 dni od 
otrzymania tego raportu. W przypadku braku uwag raport uznaje się za zatwierdzony i 
będzie podstawą do zapłaty faktury za wykonaną usługę.  

 

 

§ 6 
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 

 
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za zagospodarowanie popiołów o kodzie odpadu  

20 01 99 cenę jednostkową netto za 1 Mg wynoszącą …. zł przez cały okres 
obowiązywania umowy.  

2. Cena jednostkowa netto przez cały okres obowiązywania umowy jest stała i niezmienna. 
3. Strony ustalają, że wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu wykonania umowy              

nie przekroczy kwoty................................. zł brutto (całkowita wartość oferty brutto). 
Słownie : …………………………………………………………………………………. 
Podatek VAT : ……. %. 

4. Rozliczenie wykonanej usługi odbywać się będzie według ilości faktycznie 
zagospodarowanych popiołów i żużlu 

5. Do rozliczenia przyjmuje się wagę netto z kwitu z legalizowanej wagi najazdowej na 
instalacji Wykonawcy. 

6. Rozliczenie ilości odpadów przyjętych przez Wykonawcę odbywać się będzie 1 raz w 
miesiącu na koniec miesiąca kalendarzowego, na podstawie wypełnionego przez 
Wykonawcę „Raportu dostarczonych do instalacji popiołów i żużlu o kodzie 20 01 99 wg 
wzoru stanowiącego załącznik do OPZ. 

7. Okres rozliczeniowy wynosi 1 miesiąc kalendarzowy.  
8. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie po zakończeniu 

danego miesiąca świadczenia usługi, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury 
VAT, oraz po zaakceptowaniu  przez Zamawiającego raportu, o którym mowa w §5 ust. 1 
umowy. Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie przelewem na rachunek 
bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT, w terminie …… dni od dnia 
otrzymania przez Zamawiającego faktury. 

9. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego  
Zamawiającego. 

10. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnie z umową lub 
obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do 
czasu wyjaśnienia przez Wykonawcę przyczyn oraz usunięcia tej niezgodności a także w 
razie potrzeby otrzymania faktury lub noty korygującej VAT, bez obowiązku płacenia 
odsetek za ten okres. 

 
 

§ 7 
KARY UMOWNE 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego następujących kar 
umownych, płatnych w terminie 7 dni od wezwania do zapłaty: 

a) w przypadku nie przekazania bez uzasadnionej przyczyny na żądanie 
Zamawiającego potwierdzonych kopii Kart Przekazania Odpadów o których 
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mowa w § 3 ust 11 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 
300 zł za każdy dzień opóźnienia; 

b) w przypadku nie dostarczenia Zamawiającemu miesięcznych raportów,   
w terminie określonym w § 5 pkt 1 umowy Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu  karę w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia 

c) w przypadku nie dostarczenia przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego 
zestawienia o którym mowa w § 3 ust 10 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 
karę w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia. 

d) za każde zaprzestanie przyjmowania odpadów przez Wykonawcę do instalacji, 
Zamawiający nałoży Wykonawcę karę umowną w wysokości 5000 zł za każdy 
dzień zaprzestania przyjmowania odpadów. 

e) w przypadku, gdy czas oczekiwania na rozładunek odpadów przekroczy 60 
minut, Zamawiający nałoży na Wykonawcę karę umowną w wysokości 100 zł 
za każdą rozpoczętą godzinę. 

f) każdorazowo za nieprzedłożenie w trakcie realizacji umowy oświadczenia 
zawierającego imienne wskazanie pracowników  realizujących czynności o 
których mowa w § 3 ust. 12 umowy oraz  kopii umów zawartych z tymi 
pracownikami w wysokości 2.000,00 zł, 

g) za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w § 3 ust. 12 umowy 
osób nie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – w wysokości 1.000,00 
zł za każdy stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie 
wobec tej samej osoby jeżeli Zamawiający podczas kontroli stwierdzi, że nie 
jest ona zatrudniona na podstawie umowy o pracę), 

 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 %  wartości 
wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 3 umowy za odstąpienie od Umowy z przyczyn 
zależnych od Wykonawcy. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20 %  wartości 
wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 3 umowy za odstąpienie od Umowy z przyczyn 
zależnych od Zamawiającego. 

4.   Naliczone kary umowne zostaną potrącone z płatności należnej lub przyszłej jaka będzie 
się należeć Wykonawcy, jak również z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub odliczenie przez Zamawiającego kwoty 
kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia go z obowiązku ukończenia przedmiotu 
umowy oraz nie wyklucza możliwości skorzystania przez Zamawiającego z innych 
środków ochrony prawnej. 

5.  W przypadku przekroczenia terminów płatności ze strony Zamawiającego, Wykonawca 
ma prawo naliczać odsetki w wysokości ustawowej. 

6.   Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego 
wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, 
na zasadach ogólnych uregulowanych w Kodeksie Cywilnym. 

 
§ 8 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
 

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 5 % kwoty 
określonej w § 6 ust. 3 (ceny oferty brutto). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu szkód z tytułu 
niewykonywania lub nienależytego wykonania umowy. 

3. Dowód wniesienia zabezpieczenia określonego w ust. 1 został przedstawiony 
Zamawiającemu przed zawarciem umowy. 
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4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi zgodnie z art. 151 ustawy          
z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w terminie 30 dni od dnia 
wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.  

 
§ 9 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca narusza w sposób istotny 
postanowienia umowy. Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone w terminie 30 dni 
od dnia powzięcia wiadomości o przyczynach stanowiących podstawę odstąpienia. 

2. Istotne naruszenia umowy, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności przypadki: 
a. utratę przez Wykonawcę prawa do wykonywania działalności będącej przedmiotem 

niniejszej umowy, z zastrzeżeniem §3 ust. 2 niniejszej umowy, 
b. nie rozpoczęcie wykonywania przedmiotu umowy bez uzasadnionej przyczyny 

pomimo wezwania Zamawiającego, 
c. przerwanie wykonywania przedmiotu umowy na okres dłuższy niż 4 dni, 
d. niewykonywanie przez Wykonawcę obowiązków wynikających z ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 
e. gdy Wykonawca znajduje się w stanie zagrażającym niewypłacalnością lub 

przechodzi w stan likwidacji w celach innych niż przekształcenia przedsiębiorstwa lub 
połączenia się z innym przedsiębiorstwem, 

f. gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub gdy zostanie wszczęte 
postępowanie egzekucyjne w stopniu uniemożliwiającym realizacje umowy, 

g. suma kar umownych przekroczyła 50% ceny umownej, 
3. Warunkiem odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w przypadkach opisanych w ust. 

2 a-d jest uprzednie wezwanie Wykonawcy do wykonywania swoich obowiązków oraz 
wyznaczenie w tym celu dodatkowego 3 dniowego terminu. 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić na piśmie. 
5. Wykonawca uprawniony jest do odstąpienia od umowy jeśli Zamawiający pozostaje w 

zwłoce z zapłatą wynagrodzenia przekraczającą 30 dni, za które Wykonawca należycie i 
w zgodzie z postanowieniami umowy oraz przepisami prawa wystawił fakturę VAT. 
Przed odstąpieniem Wykonawca wezwie Zamawiającego do wykonania zobowiązania 
wyznaczając dodatkowy co najmniej 7-dniowy termin do dokonania płatności 
rozpoczynający się od dnia dostarczenia wezwania. Oświadczenie o odstąpieniu może być 
złożone w terminie 30 dni od dnia upływu dodatkowego terminu dokonania płatności. 

6. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zmian legislacyjnych lub orzeczeń 
Trybunału Konstytucyjnego dotyczących przedmiotu umowy powodujących, że dalsze 
wykonywanie umowy nie leży w interesie publicznym. 

 
§ 10 

ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY 
 

1. Zgodnie z art. 144 ustawy PZP Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień 
zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
Wykonawcy, w przypadku: 

 

a) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub prawa miejscowego w 
zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w tym zmiany 
stawek podatku VAT. 

b) wprowadzenia zmian w stosunku do opisu przedmiotu zamówienia, określonego             
w „OPZ”, w zakresie wykonania prac nie wykraczających poza jego zakres -             
w sytuacji, gdy zajdzie konieczność zwiększenia usprawnienia procesu realizacji 
zamówienia, 
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c) zmiany prawa powszechnie obowiązującego wpływającego istotnie na zasady 
zagospodarowania odpadów, przy czym zmiana spowodowana może być 
okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, 

d) w zakresie zmiany wzoru miesięcznego raportu, 
e) zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej. 

       a także w innych przypadkach wymienionych w art. 144 ustawy PZP. 
 

4. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

5. Wskazane powyżej zmiany mogą zostać wprowadzone, jedynie w przypadku, jeżeli 
obydwie strony umowy zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności oraz 
wprowadzenie zmian jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia. 

6. W trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego 
powiadamiania Zamawiającego o: 

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy, 
2) zmianie osób reprezentujących, 
3) ogłoszeniu upadłości, 
4) ogłoszeniu likwidacji, 
5) zawieszeniu działalności, 
6) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca. 

 

§ 11 
SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ STRON UMOWY 

 

1. Wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszące się do lub wynikające  
z realizacji przedmiotu umowy, wymagają formy pisemnej lub elektronicznej. 

2. Pisma Stron powinny powoływać się na tytuł umowy i jej numer. Za datę otrzymania 
dokumentów, o których mowa w ust. 1, Strony uznają dzień ich przekazania pocztą 
elektroniczną lub faksem, jeżeli ich treść zostanie niezwłocznie potwierdzona  pisemnie, 
chyba, że postanowienia umowy stanowią inaczej. 

3. Korespondencje należy kierować na wskazane adresy: 
 

Korespondencja kierowana do Zamawiającego: 
Imię i nazwisko:................................................. 
Adres:................................................................. 
Telefon:..............................Fax:.........................email:.......................................................... 
Korespondencja kierowana do Wykonawcy: 
Imię i nazwisko:............................................ (Koordynator) 
Adres:............................................................ 
Telefon:..............................Fax:.........................email:........................................................... 

4. Zmiana danych wskazanych w ust. 3, nie stanowi zmiany umowy i wymaga jedynie 
pisemnego powiadomienia drugiej Strony. 

 
§ 12 

ROZSTRZYGANIE SPORÓW 
 

1. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania, by rozstrzygnąć ewentualne spory                         
i nieporozumienia wynikające z umowy ugodowo poprzez bezpośrednie negocjacje. 

2. Jeżeli po upływie 30 dni od daty powstania sporu Zamawiający i Wykonawca nie będą               
w stanie rozstrzygnąć sporu ugodowo, spór zostanie rozstrzygnięty przez sąd. 
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§ 13 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej 
uzgodnionej przez obie Strony. 

2. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, 
ustawy Prawo zamówień publicznych oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy 
prawa. 

3. Strony postanawiają, że Wykonawca nie może – bez zgody Zamawiającego - przenieść           
na osoby trzecie wierzytelności  wynikającej z niniejszej umowy. 

4. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją umowy rozstrzygane będą przez 
właściwy  rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego sąd. 

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: 2 dla Zamawiającego,           
1 dla Wykonawcy. 

 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY                                                                         WYKONAWCA 
 


