
                                                                                                                                                                                
Załącznik nr 4

WZÓR UMOWY 
na usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych w roku 2017

        zawarta w Strykowie w dniu ........................ r. pomiędzy:

•Gminą Stryków, ul. Kościuszki 27, 95-010 Stryków  NIP: 733 13 07 575 w imieniu której 
występuje  Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie, 
ul. Stefana Batorego 25,   95-010 Stryków   NIP: 733-000-22-82     

      reprezentowanym przez Dyrektora - ………………………………., zwanym dalej „Zamawiającym”

    a 
     ............................................................................................................., zwanym dalej „Wykonawcą”

§1.
Wybór Wykonawcy został dokonany na podstawie przetargu nieograniczonego na „Usługę odbioru, 
transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych”, rozstrzygniętego w dniu ……………….…….…

§2.
Wykonawca oświadcza, że posiada :

     a)  wymagane prawem zezwolenia na prowadzenie działalności odbioru, transportu i przetwarzania  
          odpadów komunalnych (kod odpadu: 20 03 01),
     b)  wpis do rejestru działalności regulowanej, o której mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
          o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prowadzonego przez właściwego Wójta w zakresie  
          objętym przedmiotem zamówienia,
     c)  aktualną decyzję właściwego ze względu na lokalizację składowiska odpadów organu zezwalającą na  
          prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów, w tym o kodzie  20 03 01,
     d)  dokumenty stwierdzające, że Wykonawca lub osoby, które będą wykonywać zamówienie posiadają   
          wymagane uprawnienia do transportu odpadów o kodzie 20 03 01.

§3.
1. Wykonawca zobowiązuje się do terminowego odbierania od Zamawiającego odpadów komunalnych 

o kodzie 20 03 01, transportu i zagospodarowania ich, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków 
Zamówienia oraz treścią niniejszej umowy.

2. W celu odbioru odpadów od Zamawiającego, Wykonawca będzie podstawiał w miejsce wskazane 
przez Zamawiającego, kontenery służące do transportu odpadów o tonażu 10 ton lub większym.

3. Załadunek odpadów dokonuje Zamawiający we własnym zakresie.
4. Odbiór odpadów realizowany będzie każdego dnia tygodnia oprócz niedzieli i świąt, po 

telefonicznym zgłoszeniu (tel. ............. w godz. od ……. do ……..) przez Zamawiającego, nie 
później niż w ciągu 24 godzin od zgłoszenia.

5. Osoba koordynator:
5.1. Po stronie Zamawiającego……………..……………………

5.2. Po stronie Wykonawcy………………………………………

§4.
1. Cenę netto za 1 tonę odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych 

o kodzie 20 03 01 odebranych od Zamawiającego ustala się na kwotę netto ……………….….zł 
(słownie:…………………………………).

2. Powyższa kwota zawiera wszystkie koszty związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem 
odpadów.

3. Cena określona w ust. 1 obowiązuje przez cały czas trwania umowy.



4. Do ceny netto doliczany będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
5. W przypadku realizacji przedmiotu umowy z udziałem Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do wystawionej przez siebie faktury:
      - kopię faktury wystawioną przez podwykonawcę, dalszego podwykonawcę oraz dowód zapłaty   

 niniejszej faktury oraz 
           - oświadczenie podwykonawcy, dalszego podwykonawcy iż Wykonawca, dalszy podwykonawca nie  
              zalega z żadnymi zobowiązaniami finansowymi w stosunku do niego a wynikającymi z zawartej  
              między nimi umowy dotyczącej realizacji przedmiotu zamówienia określonego w § 1 n/n  umowy. 

6. W przypadku niedostarczenia dokumentów, o których mowa w ust.  5 niniejszego paragrafu, 
Zamawiający zatrzyma z należności Wykonawcy kwotę w wysokości równiej należności 
podwykonawcy, do czasu ich otrzymania.

7. Zapisy ust. 5 i 6 stosuje się analogicznie do podwykonawców i dalszych podwykonawców 
występujących bezpośrednio do Zamawiającego z żądaniem zapłaty wynagrodzenia.

§5.
1. Odbiór odpadów dokumentowany będzie przez Wykonawcę w następujący sposób: każdy odbiór bę

dzie zarejestrowany i potwierdzony dokumentem zawierającym: 
a) datę i godzinę odbioru,
b) nr rejestracyjny pojazdu, który odbiera odpady,
c) dane identyfikacyjne przewoźnika i Wykonawcy podczas odbioru każdej partii odpadów.

      Osoba działająca w imieniu Wykonawcy i przedstawiciel Zamawiającego podpisują w/w dokument. 
      Jeden z egzemplarzy tego dokumentu na prawach oryginału otrzymuje Zamawiający jako 
      potwierdzenie przekazania odpadów Wykonawcy.
2. Dokument potwierdzający odbiór odpadów sporządzany jest w dwóch egzemplarzach podpisywa

nych przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcę (osobę działającą w imieniu Wykonawcy 
np. kierowcę pojazdu odbierającego odpady). Jeden egzemplarz dowodu potwierdzającego odbiór 
odpadów otrzymuje Zamawiający.

3. Każda     partia     odebranych     od     Zamawiającego     odpadów   musi   być     zważona     na     wadze     sortowni/ 
składowiska     i     potwierdzona     dokumentem     wystawionym     przez     sortownię     /     składowisko 
odpadów.   

4. W/w dokument ten powinien zawierać:
                      a)   datę i godzinę ważenia,  
                      b)   ilość przywiezionych odpadów,
                      c)   nr rejestracyjny pojazdu,
                      d)   dane identyfikacyjne przewoźnika, który dostarczył odpady.

5. Zamawiający     może     żądać     aktualnego     świadectwa     legalizacji     wag     znajdujących     się     w     sortowni/ 
składowisku     odpadów,     na     których     zważono     odpady     odebrane     od     Zamawiającego.

6. Karta przekazania odpadu za dany miesiąc oraz dokumenty rejestrujące odbiór odpadów, o których 
mowa w § 5 ust. 1 - 4 stanowią podstawę do obciążenia Zamawiającego należnością w danym mie
siącu i muszą być dołączone do wystawionej za dany miesiąc faktury.

7. Faktura płatna będzie przelewem przez Zamawiającego w terminie ……..…. dni od daty otrzymania 
prawidłowo wystawionej faktury, na konto wskazane na fakturze.

8. Zamawiający oświadcza, że jest aktywnym podatnikiem podatków od towarów i usług i upoważnia 
Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy faktury.

9. Wykonawca oświadcza, że jest aktywnym podatnikiem VAT.
10. Obowiązkiem Wykonawcy jest przesyłanie Zamawiającemu kwartalnych sprawozdań o sposobie za

gospodarowania odebranych odpadów w terminie ………… dni od zakończenia danego kwartału.

§6.
1. Za każdy dzień zwłoki w odbiorze zgłoszonych do odbioru odpadów Zamawiający ma prawo nali

czyć Wykonawcy kary umowne : w wysokości 10% kosztów odbioru i zagospodarowania nieodebra
nej partii odpadów, obliczonych na podstawie  ceny określonej w §4 ust. 1 niniejszej umowy.

             W wysokości 500,00 zł za nie dostarczenie Zamawiającemu sprawozdania, o którym mowa w § 5   
              ust. 10 zgodnie z określonym terminem.

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wystawionej faktury.



§7.
1. Nie można dokonać zmian postanowień niniejszej umowy oraz wprowadzanie nowych postanowień, 

niekorzystnych dla Zamawiającego jeśli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian 
wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

2. Dopuszczalne przypadki zmian niniejszej umowy zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia.

3. Wszelkie zmiany umowy pod rygorem nieważności, wymagają formy pisemnej i mogą być dopusz
czalne tylko w granicach unormowanych art. 144 i art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. Każda ze stron może  rozwiązać umowę  z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.
5. W przypadku utraty przez Wykonawcę lub osoby, które będą wykonywać zamówienie prawa do re

alizacji przedmiotu umowy, Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania terminu wypo
wiedzenia.

6. Zamawiający może także rozwiązać umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia, w przypadku 
nieterminowego odbioru odpadów.

7. W przypadku wystąpienia 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 jednego miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu 
z tytułu wykonania części umowy.
 

§8.
1. We wszystkich przypadkach nie przewidzianych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o odpadach, kodeksu cywilnego.
2. Umowa zostaje zawarta na czas określony licząc od dnia  podpisania umowy do dnia 31.12.2017 r.
3. Spory mogące wynikać przy wykonywaniu postanowień niniejszej umowy strony będą rozwiązywać 

polubownie na zasadzie porozumienia stron, a przypadku braku porozumienia spory rozstrzygane 
będą przed właściwym ze względu na siedzibę Zamawiającego sądem.

4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

          ________________________                                                      _____________________
                  ZAMAWIAJĄCY                                                                        WYKONAWCA


