
Istotne postanowienia umowy                       - Załącznik nr 2 do ogłoszenia 

UMOWA NR: ………………… 

zawarta dnia …………….. w Kroczycach, w wyniku wyboru oferty Wykonawcy, 

dokonanym po przeprowadzeniu postępowania w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 1986 z późń. zm.) pomiędzy: 

- Gminą Kroczyce z siedzibą w Urzędzie Gminy Kroczyce przy ul. Batalionów 

Chłopskich 29 w Kroczycach, NIP 649-22-89-505,  

 reprezentowaną przez: 

Wójt Gminy Kroczyce - Stefan Pantak  

przy kontrasygnacie 
Skarbnika -  

Katarzyny Fabjańskiej - Góral 

zwanym dalej Zamawiającym, 

a 

-  ........................................................................................................................  NIP ………………………………… 

REGON …………………………………………….  

z siedzibą w......................................................................... 

 reprezentowanym przez: 

............................................  ...................................................................... 

zwanym dalej Wykonawcą. 
§ 1 

1. Przedmiotem zamówienia jest okresowy wywóz odpadów komunalnych 

pochodzących z terenów położonych w pobliżu zbiorników wodnych w miejscowości 

Kostkowice i Dzibice w szacowanej ilości ok. 160 m3.  

2. Przedmiot zamówienia obejmuje również wydzierżawienie/udostępnienie, 

w ramach wynagrodzenia określonego w §2,  1 szt. kontenera do gromadzenia 

nieczystości stałych o pojemności nie mniejszej niż 7m³ i ustawienie go w miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego. 

3. Wywóz odpadów realizowany będzie po telefonicznym powiadomieniu przez 

pracownika Urzędu o takiej konieczności w terminie 3 dni od dnia powiadomienia. 

4. Realizacja przedmiotu Umowy następuje przy wykorzystaniu materiałów oraz 

narzędzi Wykonawcy.  

5. Przewidywana częstotliwość wywozu odpadów komunalnych: nie rzadziej niż raz na 

dwa tygodnie. 

§2 

 

1. Zamawiający będzie zobowiązany zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie:  

……………. zł netto, (słownie: …………………..złotych) za 1 m3 odpadów komunalnych. 

2. Szacowana wartość umowy wyniesie ……………. zł brutto 

 (słownie: …………………………………………………………………………złotych). 

3. Rozliczenie nastąpi według faktycznego wykonania, z zachowaniem postanowień 
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wskazanych w § 1 ust. 1. 

4. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 

Wykonawcę w terminie 30 dni od dostarczenia do siedziby Zamawiającego faktury 

VAT. 

5. Strony zgodnie przyjmują, iż za dzień zapłaty uznają dzień obciążenia rachunku 

Zamawiającego. 

§3 

1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia podpisania umowy do 30 listopada 

2019 r. 

2. W razie 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 miesiąca od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach.  

3. W razie rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej Umowy, 

Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy ze skutkiem na koniec 

miesiąca.  

4. Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone osobom trzecim wskutek 

niewywiązania się lub nienależytego wywiązania się z realizacji niniejszej umowy.  

 

§4 

1. W przypadku niezgodnego z niniejszą Umową wykonania przedmiotu Umowy, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne na zasadach określonych 

w niniejszym paragrafie.  

2. Za nieterminowe wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 zł netto za każdy dzień zwłoki 

w opróżnieniu (wywóz) kontenera na nieczystości. 

3. W razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę Zamawiający naliczy kary umowne 

w wysokości 20% wartości umownej brutto przedmiotu umowy, określonej w §2 ust. 

2 niniejszej umowy.  

4. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego, 
wypłaci on Wykonawcy karę umowną w wysokości 20 % umownego wynagrodzenia 
brutto. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.  

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary, o której mowa w ust. 2 

z przysługującego mu  wynagrodzenia.  

§5 

1. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do współpracy z Wykonawcą w ramach 

realizacji niniejszej umowy jest ……………, Tel. …………………………………………………... 

2. Osobą upoważnioną przez Wykonawcę w ramach realizacji niniejszej umowy do 
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kontaktów z Zamawiającym jest ……………, Tel. …………………………… 

 

§ 6 

 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej. 
2. Zmniejszenie ilości odpadów, określonej w § 1 ust. 1 nie wymaga sporządzenia 

aneksu do niniejszej umowy. 
3. Zwiększenie ilości odpadów o więcej niż 20% w stosunku do ilości odpadów, 

określonej w § 1 ust. 1, wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy. 
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie 

odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
5. Wszelkie spory wynikające z umowy rozpatrywane będą przez sąd miejscowo 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
6. Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach - 2 egzemplarze dla 

Zamawiającego oraz 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 
 

Wykonawca        Zamawiający: 

 

 

……………………………..       ……………………………………. 

 

 

 


