
 
Załącznik nr 3 do ogłoszenia  

 
UMOWA nr RGNiO Ś.7.U.2017 

 
W dniu __________ r. w Ole śnicy pomi ędzy Gmin ą Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 56-400 
Oleśnica  NIP 911-17-77-943, Regon 931934791 ,zwan ą w dalszej umowy Zamawiaj ącym, 
reprezentowan ą przez:  
Wójta Gminy Ole śnica- Marcina Kasin ę, 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Moniki Warsza wskiej,  
a ___________________________________  NIP; _______________, .  zwanym dalej w tek ście 
umowy Wykonawc ą reprezentowanym przez: 
_______________________________________________________, 
na podstawie  art.4 pkt  8 ustawy  Prawo zamówie ń publicznych ( Dz. U. z 2015 poz 2164 ze 
zmianami ) , została zawarta umowa o nast ępującej tre ści:  

 
I. Przedmiot umowy 

 
§ 1 

1.  Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji świadczenie usług p.n.: „Odbiór i 
transport odpadów komunalnych od wła ścicieli nieruchomo ści  niezamieszkałych, poło żonych 
w granicach administracyjnych gminy Ole śnica”  
2. Szczegółowy zakres i opis usług będących przedmiotem umowy zawarty został w opisie przedmiotu 
zamówienia.  
3. W trakcie realizacji usługi  możliwe są zmiany adresów i liczba obsługiwanych nieruchomości, jak 
również ilości punktów wywozowych. Zmiany mogą dotyczyć zarówno zmniejszenia, jak i zwiększenia 
przy czym zmiany te nie będą wpływały na zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy 
określonego w § 2 niniejszej umowy. 
 

II. Wynagrodzenie, zasady rozliczenia i płatno ści  

§ 2 
1. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy z tytułu przedmiotu umowy  w okresie obowiązywania,       
    stanowi kwotę brutto ____________ zł ( słownie złotych : ______________________________), 2. 
2.  Wysokość wynagrodzenia przysługującego wykonawcy została obliczona na podstawie  
miesięcznego ryczałtowego wynagrodzenia brutto tj. w wysokości _____________ zł .   

§ 3 
1. Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie płatne w okresach miesięcznych, po  wykonaniu usługi 
na podstawie  wystawionej faktury przez Wykonawcę, wraz z załączonymi kartami przekazania 
odpadów . 
2. Należne wynagrodzenie Zamawiający przekaże przelewem na konto Wykonawcy wskazane na 
prawidłowo  wystawionej fakturze, w terminie 21 dni od daty jej wpływu do Zamawiającego. 
3. Terminowość i prawidłowość wykonania przedmiotu umowy  będzie weryfikowana  przez 
Zamawiającego w oparciu o harmonogram realizacji wywozów sporządzony przez Wykonawcę  i 
zaakceptowany    przez Zamawiającego.  
4. Faktury należy wystawić na : Gmina Oleśnica 56-400 Oleśnica ul. 11 Listopada 24 NIP: 911-17-77-
943 . 
5. Cesja wierzytelności wynikająca z umowy nie może nastąpić bez zgody Zamawiającego. 
  

§ 4 
  

1. Wykonawca będzie wykonywał usługę objętą zamówieniem osobiście /bez / z udziałem  
podwykonawców)* 



2. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości …………… zł 
w formie…………., które podlegać będzie zwrotowi w terminie do 30 dni od dnia zakończenia 
realizacji umowy.  

III. Nadzór nad wykonywanymi usługami  

§ 5 

1. Wykonawca wyznacza osoby odpowiedzialne za prawidłową  realizacje  przedmiotu umowy: 
___________________________  

2. Ze strony Zamawiającego  osobą odpowiedzialną i koordynatorem  prac stanowiących przedmiot 
umowy jest: Mariola Fluder, Katarzyna Ściesielska , Patrycja Cieplik. 
3. W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowiązują się 
działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa  i  ustalonych zwyczajów z 
poszanowaniem praw drugiej strony umowy. 
4. Strony dopuszczają możliwość zmiany osób wymienionych w ust. 1, o czym niezwłocznie 
powiadomią drugą stronę w formie pisemnej bez potrzeby wprowadzania zmian w niniejszej umowie. 
5. Zamawiający w trakcie realizacji przedmiotu umowy zastrzega sobie prawo do kontrolowania prac 
wykonywanych przez Wykonawcę, zarówno przy udziale Wykonawcy, jak i samodzielnie. Z 
dokonanych kontroli sporządzane będą protokoły pokontrolne. 
6. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji przedmiotu umowy Zamawiający 
niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wykonawcę, wyznaczając jednocześnie termin na ich usunięcie.  

  
IV. Obowi ązki stron  

§ 6 
  
 

1. Wykonawca zobowiązuje się do : 
1) Wykonywania czynności będących przedmiotem umowy z należytą starannością i kierowania się 
zasadą ochrony interesów Zamawiającego. 
2) Realizacji prac zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami prawa, w szczególności 
dotyczącymi BHP i ppoż. 
3) Przedkładania Zamawiającemu  : 
a) sprawozdań zawierających następujące dane : 
-  ilość usuniętych odpadów, 
- rodzaj usuniętych odpadów (zgodnie z przyjętymi kategoriami odpadów wg Rozporządzenia  
Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów – Dz. U. z  
2014r.  poz. 1923), 
- sposób oraz miejsce odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, 
b) kserokopii kart przekazania odpadów (sporządzonych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby  
ewidencji odpadów ( Dz. U. z 2014 r.  poz. 1973). 
2. Postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami 
ochrony środowiska określonymi w aktualnych przepisach prawa, w tym również w obowiązujących 
przepisach prawa miejscowego.. 
3. Zwrotu Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania kwot stanowiących 
równowartość wszelkiego rodzaju kar pieniężnych, grzywien i innych należności lub opłat nałożonych 
w postępowaniu administracyjnym lub karnym na Zamawiającego, powstałych na skutek wszelkich 
zaniedbań Wykonawcy, lub zaniedbań osób przy pomocy których wykonuje on czynności wynikające z 
niniejszej umowy, albo którym wykonanie tych czynności powierza. 
4. W zakresie odbierania odpadów oraz ich zagospodarowania Wykonawca ma obowiązek: 

1) odbierać wszystkie odpady komunalne zmieszane i segregowane zbierane w 
pojemnikach na odpady  z miejsca ich ustawienia na terenie nieruchomości lub innego 
miejsca wskazanego przez Zamawiającego; 
2) uprzątać odpady komunalne, które zostały wysypane z pojemników w trakcie ich 
opróżniania – zbierania , a także odpady wyrzucone przez osoby trzecie (np. w wyniku 
aktów wandalizmu); 
3) odstawiać, po opróżnieniu pojemniki na odpady w miejsca ich ustawienia; 
4) w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy zadeklarowali segregację odpadów, 
sprawdzać każdorazowo zawartość pojemnika na odpady komunalne- zmieszane , a  



w przypadku stwierdzenia, że w pojemniku znajdują się odpady, których obowiązek 
selektywnego zbierania wynika z regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Oleśnica -udokumentować ten fakt oraz niezwłocznie powiadomić o nim 
Zamawiającego, wraz ze wskazaniem adresu nieruchomości, której nieprawidłowość 
dotyczy; 
5) niezwłocznie informować Zamawiającego o stwierdzonych przypadkach: 
 

a) pozostawienia przy pojemnikach na odpady komunalne zmieszane innych odpadów 
np. wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego, zużytych opon poza terminami 
zbiórki tych odpadów wraz z podaniem adresu nieruchomości, na której nieprawidłowość 
stwierdzono, 
b) braku możliwości odbioru odpadów z nieruchomości ze względu na brak 
współdziałania właściciela nieruchomości z Wykonawcą wraz z podaniem adresu 
nieruchomości, na której nieprawidłowość stwierdzono; 

8) podjęcie w terminie 3 dni , od daty zgłoszenia przez Zamawiającego, działań 
zapewniających utrzymanie właściwej jakości świadczonych usług na polecenie 
Zamawiającego w dniach ustawowo wolnych od pracy, w przypadku wystąpienia zdarzeń 
nagłych, nie przewidzianych, a zagrażających życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi lub 
porządkowi publicznemu  
9)odbierać i transportować odpady zbierane selektywnie w taki sposób, aby nie dopuścić do 
zmieszania tych odpadów. 

5. W zakresie prowadzenia dokumentacji związanej z wykonywana  usługą  objętą przedmiotem 
zamówienia, Wykonawca ma obowiązek: 
           1) prowadzić ilościową i jakościową ewidencję odpadów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia       
              14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 ze zm.), 

2) trwale zapisywać i przechowywać w sposób zapewniający odczytanie danych oraz 
udostępniać Zamawiającemu na każde żądanie, informacji o położeniu i miejscach postojów 
pojazdów, którymi Wykonawca realizuje przedmiot umowy oraz informacji o miejscach 
wyładunku odpadów pochodzące z monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania 
satelitarnego, 
3) sporządzać dokumentację fotograficzną cyfrową oraz udostępniać Zamawiającemu w 
przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, 
4) sporządzać notatkę potwierdzającą rodzaj nieprawidłowości stwierdzonych  
w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości i dołączać 
ją do dokumentacji cyfrowej. 

 
§ 7 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy :  
1) zapewnienie w okresie trwania umowy sprawnych środków technicznych gwarantujących 

terminowe i jakościowe wykonanie przedmiotu umowy; 
2) zapewnienie właściwego stanu sanitarnego pojazdów do odbioru i transportu odpadów, w tym 

mycia pojazdów do transportu odpadów zmieszanych i ulegających biodegradacji zarówno z 
zewnątrz, jak i wewnątrz;  

3) zabezpieczenie przewożonych odpadów przed wysypywaniem, a także przed wydzielaniem 
nieprzyjemnych zapachów i odorów, 

4) dokonywania odbioru i transportu odpadów również w przypadkach, kiedy dojazd do miejsc 
gromadzenia odpadów będzie  utrudniony np. z powodu remontu, nieprzejezdności lub objazdu 
dróg itp., bez dodatkowego wynagrodzenia, 

5) przystąpienie do odbioru odpadów komunalnych z nowo zgłoszonych nieruchomości w 
najbliższym terminie wywozu wynikającym z harmonogramu, 

6) zapewnienia przez czas trwania umowy dostatecznej ilości środków technicznych, 
gwarantujących terminowe i jakościowe wykonanie zakresu rzeczowego usługi,  

2 . Uprzątania odpadów, które wysypały się podczas ładowania  lub w wyniku opóźnionego wywozu. . 
3.  Udzielania na żądanie Zamawiającego wyjaśnień dotyczących przebiegu realizacji umowy.  
 
 
 

 
§ 8 



Zamawiający zobowiązuje się do:  
 

1) przekazania Wykonawcy w dniu podpisania  umowy  aktualnego  wykazów nieruchomości    
niezamieszkałych, oraz innych miejsc z których będą odbierane odpady z numerem 
nieruchomości lub działki oraz informacją o sposobie postępowania z odpadami;  
2) występowania w imieniu mieszkańców w sprawach uciążliwości i niedogodności 
występujących w trakcie wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę oraz inicjowanie 
działań zmierzających do usunięcia lub ograniczenia tych uciążliwości i niedogodności; 
3) odbioru i oceny raportów, sporządzanych przez Wykonawcę, 
4) rozliczenia usług świadczonych przez Wykonawcę i dokonywania zapłaty wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy w terminie  płatności,  

V. Termin realizacji zadania  
  

§ 9 
 

.Wykonawca zrealizuje zakres umowy objęty przedmiotem zamówienia w terminie od dnia podpisania 
umowy do dnia  02.05.2017 r., do  31.12.2017 r.   

  
VI. Kary umowne, zmiana postanowie ń umowy, odst ąpienie od umowy  

§ 10 
 

1. Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy kary umowne w poniższych przypadkach i 
wysokościach: 
1) 10% kwoty brutto określonej w § 2  umowy za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z 
przyczyn zależnych od Wykonawcy; 
2) 10% kwoty brutto określonej w § 2  umowy w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z 
przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego; 
3) 10,00 zł-  od 1 nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej za każdy dzień opóźnienia i w 
przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieterminowego odbioru odpadów, z przyczyn 
zależnych od Wykonawcy; 
4) 10,00 zł - od 1 nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej, nieruchomości niezamieszkałej lub 
innego punktu wywozowego  ujętych w wykazach, za każdy dzień opóźnienia, w przypadku 
stwierdzenia przez Zamawiającego nieterminowego odbioru odpadów, z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy; 
5) 50,00 zł ,za brak właściwego oznakowania, wyposażenia, stanu sanitarnego pojazdów służących 
do odbioru i transportu odpadów komunalnych oraz brak oznakowania zgodnie z regulaminem 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Oleśnica – za każdy stwierdzony przypadek. 
6) 10,00 zł ,za brak właściwego oznakowania kontenerów i pojemników zgodnie z regulaminem 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Oleśnica, za każdy stwierdzony przypadek;  
7) 10,00 zł , za każdy dzień powyżej 3 dni, za niepodjęcie przez Wykonawcę działań zapewniających 
utrzymanie właściwej jakości świadczonych usług na polecenie Zamawiającego w dniach ustawowo 
wolnych od pracy, w przypadku wystąpienia zdarzeń nagłych i nieprzewidzianych,  
a zagrażających życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi lub porządkowi publicznemu – za każdy 
stwierdzony przypadek, 
2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia, 
3. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku niezwłocznego i prawidłowego 
realizowania przedmiotu umowy. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wartości 
poniesionej szkody, jeżeli powyższe kary nie pokryją szkody powstałej w wyniku nie wykonania lub 
nienależytego wykonania umowy. 
5. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy : 
1) ustawowe odsetki w przypadku zwłoki w uregulowaniu wynagrodzenia, o którym mowa w § 2  
umowy, 
2) karę umowną – 10% kwoty brutto określonej w § 2  umowy za odstąpienie od umowy z przyczyn 
zawinionych przez Zamawiającego. 
 

 
VII. Postanowienia ko ńcowe  

§ 11 



1. Celem wyłączenia odpowiedzialności materialnej Zamawiającego lub Wykonawcy z tytułu szkód 
powstałych w związku z zaistnieniem określonych zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej w 
czasie realizacji umowy, Wykonawca zawrze odpowiednie umowy ubezpieczenia. 
2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności : 
1) urządzenia, mienie ruchome związane z prowadzeniem usług - od zdarzeń losowych, 
2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące 
pracowników i osób trzecich powstałe w związku z prowadzonymi usługami, w tym także ruchem 
pojazdów mechanicznych. 
3. Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca. 
4. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia na każde żądanie Zamawiającego polisy 
ubezpieczeniowej oraz dowodów opłacania składek. 
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody wyrządzone w związku z 
wykonywaniem prac określonych niniejsza umową. 
 

        § 12 
 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia warunków umowy mogą być dokonywane za zgodą stron, wyrażoną 
na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności, a w szczególności  zmiany przepisów prawnych 
istotnych dla realizacji przedmiotu umowy, w tym przepisów prawa miejscowego; 

§ 13 
Spory jakie mogą wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu Sądu 
powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 14 
 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeks Cywilnego. 

§ 15 
 
Umowę sporządzono w 4 egzemplarzach, z przeznaczeniem: 3 egzemplarze dla Zamawiającego, a 1 
egzemplarz dla Wykonawcy. 
  
 
   
WYKONAWCA:                                                                                                   ZAMAWIAJ ĄCY  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 


