
 

Strona 1 z 6 
 

 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 
- projekt umowy -  

 
Umowa Nr.......……. 

 
spisana w Pacynie w dniu ……………….. r. pomiędzy: 

 
1/ Gminą Pacyną, z siedzibą w Pacynie, ul. Wyzwolenia 7, kod 09-541, posiadającą nr NIP 971 06 64 
i nr REGON 611015810 reprezentowaną przez Krzysztofa Woźniaka – Wójta Gminy Pacyna, przy 
kontrasygnacie Elżbiety Szymańskiej - Skarbnika Gminy. 
 
zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, 
  
a 
 
2/ ……………………………. z siedzibą w …………., kod  ………….., ul. ………………, wpisaną/-nym  do rejestru 
przedsiębiorców Sądu Rejonowego  …………………………………………………………………………… w …............., 
……… Wydział Gospodarczy pod numerem KRS ……………………………………………… lub Centralnej 
Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej, posiadającą Nr NIP…………...... i Nr  REGON ………………., 
reprezentowaną/reprezentowanym przez: …..........................................., 
 
zwanym(ą) w dalszej treści umowy „Wykonawcą” 
 
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy, w trybie zapytania ofertowego 
wyłączonego z obowiązku stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 
publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1), Strony zawierają umowę o następującej treści:   

§ 1. 

1. W wyniku przeprowadzonego Zapytania ofertowego Zamawiający powierza, a Wykonawca 
zobowiązuje się do zrealizowania zadania pod nazwą „Odebranie i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych z Urzędu Gminy w Pacynie oraz gminnych jednostek organizacyjnych w 2021 
roku”.  

2. Szczegółowy zakres przedmiotu niniejszej umowy stanowi Opis przedmiotu zamówienia będący 
częścią zapytania ofertowego.  

3. Przedmiotem wykonania niniejszej umowy jest odebranie i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych z następujących jednostek oraz dzierżawa pojemników na odpady komunalne: 

1) Urząd Gminy w Pacynie, ul. Wyzwolenia 7, 09-541 Pacyna;  

2) Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Pacynie, ul. Kopycińskiego 5, 09-541 Pacyna; 

3) Przedszkole Samorządowe w Pacynie z siedzibą w Skrzeszewach, Skrzeszewy 21, 09-541  
Pacyna; 

4) Przedszkole Samorządowe w Pacynie, oddział w Luszynie, 09-541 Pacyna  
- z uwzględnieniem częstotliwości odbioru określonej w zapytaniu ofertowym.  

4. W ramach wykonywania postanowień niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) odbierania i zagospodarowania z nieruchomości wymienionych w ust. 3 powyżej 
następujących rodzajów odpadów komunalnych: 

a) pozostałości z sortowania; 

b) odpadów segregowanych (opakowaniowych) obejmujących: tworzywa sztuczne, metale 
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oraz opakowania wielomateriałowe; szkło; papier i makulaturę; 

c) bioodpadów, stanowiących odpady komunalne. 

2)  wyposażenia wymienionych w ust. 3 jednostek, w pojemniki przeznaczone do zbierania 
odpadów komunalnych, w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy;  

3)  sporządzenia harmonogramu odbioru odpadów komunalnych uwzględniając podaną przez 
Zamawiającego częstotliwość odbioru i dostarczenia go w formie elektronicznej 
Zamawiającemu w terminie  4 dni od dnia podpisania umowy; 

4)  prowadzenia szczegółowej dokumentacji związanej z wykonywaniem przedmiotu umowy, 
odrębnie dla każdej gminnej jednostki organizacyjnej, potwierdzającą wykonanie usługi 
zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami prawa. 

§ 2. 

 Realizację przedmiotu umowy w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów  komunalnych 
Wykonawca będzie wykonywał w sposób ciągły i nieprzerwany od dnia  01 lutego 2021 r. do dnia 31 
grudnia 2021 r. 

§ 3. 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie, przewidziane prawem uprawnienia (w tym decyzje), 
a także potencjał techniczny i osobowy, w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie 
z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym, obowiązującego prawa, norm technicznych  
i zobowiązuje się do posiadania ww. uprawnień w sposób ciągły, przez cały okres realizacji 
niniejszego zamówienia.  

2. Wykonawca oświadcza, że dysponuje pojazdami oraz bazą spełniającymi wymogi określone  
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. ws. szczegółowych wymagań  
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 
122).  

3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z opisem przedmiotu 
zamówienia, który zawarto w zapytaniu ofertowym oraz z obowiązującymi przepisami prawa. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i finansową wobec Zamawiającego i osób trzecich, 
za wszelkie szkody wynikłe z zaniechania realizacji umowy, niedbalstwa lub działania 
niezgodnego z umową i przepisami obowiązującymi w zakresie przedmiotu zamówienia. 

5. Wykonawca ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za jakość wykonania przedmiotu 
umowy. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia, poniesienia kosztów związanych  
z naprawą szkód i/-lub poniesienia kosztów związanych z odkupieniem urządzeń, które uległy 
zniszczeniu w trakcie realizacji przedmiotu umowy.  

6. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu 
prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 50 000 zł przez cały okres 
realizacji umowy.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia szczegółowej dokumentacji związanej  
z wykonywaniem przedmiotu umowy, odrębnie dla każdej gminnej jednostki organizacyjnej, 
potwierdzającą wykonanie usługi zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami prawa . 

8. Wykonawca w ramach wykonywania usługi zobowiązany jest nie mieszać selektywnie  
zebranych odpadów komunalnych z niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami  
komunalnymi/pozostałościami z sortowania.  

9. Zakazuje się mieszania poszczególnych frakcji selektywnie zebranych odpadów komunalnych. 
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10. Odbiór odpadów komunalnych odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach pracy  
jednostek z miejsc wskazanych przez Zamawiającego. 

11. Wykonawca realizując odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zobowiązany jest do 
uzyskania od osób wyznaczonych przez Zamawiającego lub osób przekazujących odpady, 
pisemnych potwierdzeń zrealizowania odbioru odpadów komunalnych. Wzór druku 
potwierdzenia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji w terminie 5 dni od dnia 
podpisania umowy; 

12. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania odebranych selektywnie zebranych odpadów 
komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią 
postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.  
o odpadach; 

13. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania wszystkich odebranych niesegregowanych 
(zmieszanych) odpadów komunalnych/pozostałości z sortowania bezpośrednio do instalacji 
komunalnych, w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

14. W przypadku awarii instalacji lub odmowy przyjęcia odpadów, Wykonawca zobowiązany jest  na 
własny koszt - do przekazania odpadów w celu ich dalszego zagospodarowania w sposób zgodny 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

15. W przypadku nieodebrania odpadów komunalnych w terminie wyznaczonym w harmonogramie 
odbioru lub niewłaściwej realizacji usługi Zamawiający zgłosi Wykonawcy zastrzeżenia w terminie 
2 dni roboczych od momentu ich wystąpienia. Wykonawca w terminie 3 dni roboczych 
zobowiązany jest rozpatrzeć ww. zgłoszenie oraz wykonać w tym terminie odbiór. Opóźnienia 
będą skutkowały nałożeniem kar umownych. 

16. Podczas realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do szczególnego  
porządkowania terenu zanieczyszczonego odpadami i innymi zanieczyszczeniami wysypanymi  
z pojemników i/-lub pojazdów w trakcie realizacji usługi wywozu odpadów komunalnych. 

17. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe gospodarowanie odebranymi 
odpadami zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Dotyczy to m.in. ewentualnego 
przeładunku odpadów, zbieraniem odpadów, transportu odpadów, spraw formalno-prawnych 
związanych z odbieraniem i dostarczaniem odpadów uprawnionemu przedsiębiorcy 
prowadzącemu działalność w zakresie odzysku  lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych. 

18. Wykonawca realizując odbiór odpadów komunalnych zobowiązany jest po jego wykonaniu do 
ustawienia opróżnionego pojemnika w miejscu, z którego został on odebrany. 

19. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić swoją działalność w sposób niepowodujący  
zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców, zanieczyszczenia tras wywozu, hałasu i zapylenia oraz 
uszkodzeń infrastruktury technicznej ponad normy przewidziane obowiązującym prawem.  
 
       § 4. 

1. Strony ustalają, że obowiązująca ich formą wynagrodzenia, zgodnym ze złożoną przez 
Wykonawcę ofertą (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) jest wynagrodzenie wyliczone  
w następujący sposób: cena netto za jednorazowy odbiór X szacowana liczba opróżnień. 

2. Zamawiający, zgodnie z ofertą Wykonawcy, za należyte i zgodne z postanowieniami niniejszej 
umowy wykonanie prac w okresie obowiązywania umowy zapłaci Wykonawcy:   

a) kwotę …........... zł netto (słownie: …......................) za jednorazowy odbiór pozostałości  
z sortowania z pojemnika 120 l;   

b) kwotę …............ zł netto (słownie: …....................) za jednorazowy odbiór pozostałości  
z sortowania z pojemnika 240 l;   



 

Strona 4 z 6 
 

c) kwotę …............ zł netto (słownie: ….....................) za jednorazowy odbiór pozostałości  
z sortowania z pojemnika 1100 l;   

d) kwotę …........... zł netto (słownie: …...................) za jednorazowy odbiór odpadów 
obejmujących: tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe z pojemnika 
120 l;  

e) kwotę …........... zł netto (słownie: …................) za jednorazowy odbiór odpadów 
obejmujących: tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe z pojemnika 
240 l; 

f) kwotę …........... zł netto (słownie: ….......................) za jednorazowy odbiór odpadów 
obejmujących szkło z pojemnika 120 l;   

g) kwotę …........... zł netto (słownie: …....................) za jednorazowy odbiór odpadów 
obejmujących papier i makulaturę z pojemnika 120 l;  

h) kwotę …........... zł netto (słownie: …...................) za jednorazowy odbiór odpadów 
obejmujących papier i makulaturę z pojemnika 240 l;  

i) kwotę …........... zł netto (słownie: …...................) za jednorazowy odbiór bioodpadów, 
stanowiących odpady komunalne z pojemnika 120 l;  

j) kwotę …........... zł netto (słownie: …................) za jednorazowy odbiór bioodpadów, 
stanowiących odpady komunalne z pojemnika 240 l; 

3. W ramach niniejszej umowy Wykonawca wyposaży jednostki Zamawiającego w pojemniki. 
Zgodnie ze złożoną ofertą Zamawiający zapłaci Wykonawcy: 

a) ….......... zł netto (słownie: ….........................) miesięcznie za dzierżawę 1 szt. pojemnika  
o pojemności 120 l; 

b) ….......... zł netto (słownie: …......................) miesięcznie za dzierżawę 1 szt. pojemnika  
o pojemności 240 l;  

c) ….......... zł netto (słownie: …......................) miesięcznie za dzierżawę 1 szt. pojemnika  
o pojemności 1100 l;   

4. Wykonawca do wynagrodzenia na fakturze doliczy obowiązującą stawkę podatku VAT określoną 
w ofercie za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy. 

5. Ogółem wynagrodzenie Wykonawcy za należyte wykonanie prac (odbiór i zagospodarowanie 
odpadów oraz dzierżawa pojemników) w okresie obowiązywania niniejszej umowy wynosi 
.............. zł netto (słownie: …..........................) - co nie oznacza, iż Wykonawcy przysługuje 
wynagrodzenie w kwocie wskazanej powyżej za realizację całego przedmiotu niniejszej umowy – 
w przypadku, gdy liczba opróżnień i pojemność odebranych odpadów z pojemników, będzie 
mniejsza/niższa od kwoty, o której mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu. 

6. Kwoty opisane w ust. 5 są ostateczne i obejmują wszelkie elementy realizacji przedmiotu 
niniejszej umowy oraz czynniki inflacji w okresie realizacji niniejszej umowy, w tym ryzyko 
Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. 

7. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania z zakresu przedmiotu umowy nie może być 
podstawą do żądania przez Wykonawcę zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 5. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia tylko za faktyczne 
wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu niniejszej umowy. 

9. Podstawą do rozliczenia wynagrodzenia są faktury prawidłowo wystawione przez  
Wykonawcę jeden raz w miesiącu, płatne przelewem na rachunek Wykonawcy, w terminie  
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14 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego. Do faktury Wykonawca zobowiązany jest 
każdorazowo dołączyć potwierdzenia odbioru odpadów, o których mowa w § 3 ust. 11 
niniejszego projektu umowy. 

10. Wykonawca wystawi odrębne faktury dla poszczególnych jednostek wskazanych  
w niniejszym zamówieniu, doliczając miesięczny koszt dzierżawy pojemników.  

11. Faktury dla Urzędu Gminy w Pacynie powinny być wystawione w następujący sposób:  
Nabywca: Gmina Pacyna, ul. Wyzwolenia 7, 09-541 Pacyna   
Odbiorca: Urząd Gminy w Pacynie, ul. Wyzwolenia 7, 09-541 Pacyna 

12. Faktury w przypadku gminnych jednostek organizacyjnych powinny być wystawione  
w następujący sposób:   
Nabywca: Gmina Pacyna, ul. Wyzwolenia 7, 09-541 Pacyna   
Odbiorca: Nazwa jednostki, adres, 09-541 Pacyna  

13. W przypadku, gdy faktura nie spełni wymagań pod względem merytorycznym lub  
rachunkowym, zostanie zwrócona Wykonawcy bez obowiązku zapłaty wynagrodzenia.   

14. Jako datę zapłaty faktury strony umowy przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego  
Zamawiającego. 

§ 5. 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

1) za każdy przypadek nieodebrania odpadów komunalnych w terminach określonych  
w harmonogramie (dot. braku ich odbioru w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia 
reklamacji przez Zamawiającego), w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia (słownie: sto 
złotych 00/100);  

2) za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu Zamawiającemu harmonogramu odbioru odpadów 
komunalnych, o którym mowa w § 1. ust. 4 pkt 3, w wysokości 10 zł (słownie: dziesięć złotych 
00/100); 

3) za każdy przypadek niewyposażenia wskazanych przez Zamawiającego nieruchomości  
w niezbędne pojemniki, w wysokości 60 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych 00/100) za każdy 
dzień opóźnienia; 

4) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  
w wysokości 15 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego w formularzu ofertowym.
  

2. Kary umowne określone w ust. 1 Wykonawca będzie wpłacał na rachunek bankowy 
Zamawiającego. 

§ 6. 

1.  Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, gdy:   

1) wystąpiły okoliczności, o których mowa w art. 9j ustawy z dnia 13 września 1996 r.  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439). 

2) Wykonawca nie podjął się wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy bez 
uzasadnionych przyczyn lub przerwał ich wykonywanie, zaś przerwa trwała dłużej niż 7 dni; 

3) Wykonawca nie posiada ważnej polisy,   

4) Wykonawca nie spełnia wymagań określonych w zapytaniu ofertowym w zakresie obowiązku 
posiadania bazy magazynowo - transportowej oraz liczby pojazdów; 
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2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie zaistnienia 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 przypadku 
może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

3. Rozwiązanie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia i odstąpienie od umowy musi 
nastąpić pod rygorem nieważności na piśmie oraz powinno wskazywać przyczynę.     

§ 7. 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego                 
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach: 

1) zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy; , 

2) wystąpienia urzędowej zmiany stawki podatku VAT po dacie zawarcia umowy;  

3) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez 
czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności 
zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w 
znacznych rozmiarach. 

§ 8. 

1. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, każdy na prawach oryginału,  
w tym jeden egzemplarz umowy dla Wykonawcy oraz dwa egzemplarze umowy dla 
Zamawiającego.  

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową stosuje się Kodeks cywilny.   

3. Do umowy nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019). 

4. Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

5. Wykonawca nie może przyjąć żadnej innej zapłaty związanej z tą umową niż te, które zostały  
w niej określone. Wykonawca i jego personel nie mogą prowadzić żadnej działalności, ani 
przyjmować żadnych korzyści niezgodnych z ich zobowiązaniami w stosunku do Zamawiającego. 

6. Umowa wchodzi w życie w dniu, w którym podpiszą ją obie Strony umowy. 

 
 
 
 
 
 
 
……………………………….……………                                   …………………………….……………
  
           ZAMAWIAJĄCY                                                                        WYKONAWCA 


