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Załącznik nr 5 

GPR.271.1.3.2022.KR 

U M O W A   nr  ………./2022 

(wzór) 
zawarta    w  dniu  ………………….2022 r.  w Tczowie pomiędzy: 
Gmina Tczów 
Tczów 124, 26 – 706 Tczów 
NIP: 811 17 14 505, REGON: 670224031 
reprezentowaną przez:  
………………………………………………………………………… 

zwanym dalej w treści Umowy „Zamawiającym” 
a: 
…………………………………………………………………………………………………… 

z siedzibą:……………………………………………………………………………………. 

NIP: ………………………………….   REGON: ………………………………………… 

reprezentowanym przez:  
…………………………………………………………………………………………………… 
zwanym dalej „Wykonawcą” 
została zawarta umowa następującej treści:  
 
w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego o wartości nie przekraczającej kwoty  
130 000 zł. netto, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.), została zawarta umowa następującej treści: 

 
 

§ 1  
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi w zakresie odbioru, transportu  

i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych stanowiących 
własność Gminy Tczów wskazanych przez Zamawiającego, tj.: 
1) …………………………………, 

2) ………………………………… 

2. Zakres usługi obejmuje odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych 

niesegregowanych (zmieszane) składowanych w pojemnikach 1100 l, z nieruchomości 

wymienionych w ust. 1. 

3. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek: 
1) posprzątania wokół pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych, 

gdy zajdzie taka potrzeba, 

2) zabrania worków z odpadami zmieszanymi lub posegregowanymi, które będą dostawione 

obok zapełnionych pojemników – Wykonawca do rozliczenia przeliczy odpady w workach na 

pojemność wskazanego w ust. 2 pojemnika, 

3) informowania odpowiednio wcześniej Zamawiającego, za pośrednictwem e-mail lub 

telefonicznie o przypadku braku możliwości odbioru odpadów komunalnych określonych  

w ust. 2 zgodnie z warunkami umowy oraz w wyznaczonym wcześniej dniu w celu ustalenia 

nowego, możliwie szybkiego terminu odbioru ww. odpadów, tak aby nie dochodziło do 
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nadmiernego gromadzenia odpadów przez Zamawiającego, a tym samym do zalegania 

odpadów oraz zaśmiecania terenu Zamawiającego; 

4) ponoszenia odpowiedzialności za szkody w majątku Zamawiającego lub osób trzecich  

w trakcie wywozu odpadów komunalnych; 

5) zagospodarowania odpadów komunalnych wymienionych w ust. 2, zebranych i odebranych  

z terenu Gminy Tczów, zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

4. Koszty unieszkodliwienia odebranych odpadów ponowi Wykonawca. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli sposobu i ilości odbieranych  

i zagospodarowanych odpadów. 

§ 2 
1. Częstotliwość odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z nieruchomości 

– 2 razy w miesiącu. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany częstotliwości odbioru odpadów, o której mowa  

w ust. 1 w razie zaistnienia takiej potrzeby w trakcie obowiązywania umowy. O propozycji zmian 

Wykonawca musi być powiadomiony min 30 dni przez ich wprowadzeniem. 

§ 3 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy stanowić będzie iloczyn ceny jednostkowej brutto za pojemnik 1100 

litrów i ilości pojemników z odpadami. 

2. Wynagrodzenie za realizację usługi wyliczone zostanie przez Wykonawcę w fakturze zbiorczej 

wystawianej jeden raz na kwartał (31 marca, 30 czerwca,30 września, 31 grudnia). 

3. Cena odbioru odpadów: Pojemnik 1100 l - …………….. zł 

4. Wyliczoną w fakturze należność Zamawiający zobowiązany jest uregulować w terminie 14 dni od 

daty wystawienia faktury, przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy nr: 

…………………………………… 

5. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważa się dzień wpływu środków na rachunek bankowy 

Wykonawcy. 

§ 4 
Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony od ………… stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. 
 

§ 5 
1. Zamawiający zastrzega sobie, że Wykonawca będzie wykonywał usługę określoną w niniejszej 

umowie własnymi siłami i własnym sprzętem. 

2. Wykonawca wyposaży nieruchomości w pojemniki do zbiórki odpadów. 

§ 6 
1. Strony ustalają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy w wysokości 5 000,00 zł; (słownie: pięć tysięcy złotych); 

2) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę bez uzasadnionych przyczyn –  

w wysokości 5 000,00 zł; (słownie: pięć tysięcy złotych); 

3) za zwłokę w wykonaniu zamówienia w wysokości 150,00 zł za każdy dzień zwłoki 

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego wynagrodzenia za wykonane 

usługi. 
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3. Strony zgodnie postanawiają, że Zamawiający uprawniony będzie do dochodzenia odszkodowania 

przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

§ 7 
1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania umowy osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego 

wyrażonej na piśmie. 

2. W razie naruszenia zapisów ust. 1 Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem 

natychmiastowym. 

3. Stronom przysługuje prawo do rozwiązania umowy na podstawie porozumienia. 

4. Stronom przysługuje prawo do rozwiązania umowy z zachowaniem miesięcznego okresu 

wypowiedzenia. 

§ 8 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  
2. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 
3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie właściwe przepisy 

Kodeksu Cywilnego, ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach.  

4. Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki: 
1) zaproszenie do złożenia oferty, 
2)  oferta Wykonawcy. 

 
§ 9 

Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla 
Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy. 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY                                                                        WYKONAWCA 
 


