
Załącznik nr 7 – projekt umowy 
 

UMOWA nr………..2022 
 
zawarta w dniu  ............... 2022 r. w Jarocinie, pomiędzy Gminą Jarocin reprezentowaną przez: 
Wójt Gminy – Zbigniew Walczak 
z kontrasygnatą Skarbnika Gminy – Dorota Urban      
zwaną dalej w tekście „Zamawiającym”   
a …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
z siedzibą w ……….............................. 
 
reprezentowanym przez : 
………………….. 
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, 
 
Strony zawierają umowę w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia   11 września 
2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. , poz. 1710 z późn. zm.). 
 
 
 

§1. 
 

PRZEDMIOT UMOWY 
 
1. Przedmiotem umowy jest ;  
„Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy 

Jarocin”. 

Przedmiot zamówienia obejmuje odbieranie i transport odpadów komunalnych  z terenu 

Gminy Jarocin. Zakres zamówienia dotyczy wszystkich nieruchomości zamieszkałych  z  terenu 

Gminy Jarocin oraz  z PSZOK. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
 
1) Załadunek, transport niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych  
2) Załadunek, transport  selektywnie zebranych odpadów przez właścicieli nieruchomości: 
 
a) papier i tektura, opakowania z papieru i tektury 
 
b) metale, opakowania z metali 
 
c) tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych  
 
d) szkło, opakowania ze szkła 
 
e) opakowania wielomateriałowe, 
 
f) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
 
g) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 
 



h) zużyte opony, 
 
i) odpady niebezpieczne, 
 
j) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwach 

domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia 

monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, 
 
k) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, 
 
l) odzież i tekstylia. 
 
ł) przeterminowane leki i chemikalia. 
 
m) popiół z domowych kotłów 
 
n) zużyte baterie i akumulatory 
 
o) bioodpady stanowiące odpady komunalne, 
 
 
2. Wykonawca jest zobowiązany odebrać z nieruchomości każdą ilość zebranych odpadów. 
 
3. Zebrane odpady komunalne objęte przedmiotem zamówienia Wykonawca dostarczy do 

Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w miejscowości Sigiełki, 
zgodnie z Porozumieniem Międzygminnym  Gminy Krzeszów i Gminy Jarocin z dnia 24 
listopada 2016 roku w sprawie powierzenia Gminie Krzeszów przez Gminę Jarocin 
realizacji zadań z zakresu zagospodarowania odpadów komunalnych. 

 
4. Przedmiot zamówienia obejmuje odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku               
w gminie Jarocin. 

 
5. Wykonawca gwarantuje wykonanie usługi przy zachowaniu najwyższej staranności zgodnie 

z przepisami prawa i warunkami zawartymi w ofercie na podstawie, której zawarta została 
niniejsza umowa. 

6. Szczegółowy zakres prac został opisany w SWZ stanowiący integralną część niniejszej 
umowy.  

§ 2.  
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY 

 
1. Strony ustalają, że usługi stanowiące przedmiot umowy będą wykonywane na warunkach 

określonych w ofercie Wykonawcy w ciągu 12 miesięcy od dnia podpisania umowy (od 

01.01.2023 do 31.12.2023).  
 

§ 3. 
 

PRZEDSTAWICIELE STRON 
 
1. Upoważnionym do nadzoru nad realizacją przedmiotu umowy, dokonywania zleceń oraz 

odbioru prac jest P. .............................., nr tel.................................. poczta e-mail: 
…………………....................... 

 
2. Ze strony Wykonawcy do kontaktów w sprawie realizacji umowy upoważniony jest: 



 
jest P. .............................., nr tel.................................. poczta e-mail: 
………..........................……… 

 
3. Strony ustalają, że w przypadku konieczności zmiany upoważnionych przedstawicieli nie 

jest wymagana forma aneksu, lecz pisemne zawiadomienie.  
 
 
 

§ 4. 
 

WYNAGRODZENIE ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY I SPOSÓB ZAPŁATY 
 
l. Obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzenie 

miesięczne ustalane na podstawie cen jednostkowych za odbiór 1Mg odpadów 
wynikających z formularza ofertowego. Z tytułu odbierania i transportu odpadów 
komunalnych, ustala się stawkę wynagrodzenia ryczałtowego w wysokości:  

 
Lp 

 

 
Rodzaj odpadu 

 
Szacowana ilość odpadów 

[Mg] 

Cena jednostkowa netto 
(zł/Mg) 

1. Niesegregowane 
(zmieszane) odpady 

komunalne 

282  

2. Zużyte opony 19  

3. Zużyty sprzęt 
elektryczny                             

i elektroniczny 

15  

4. Szkło 110  

5. Odpady 
wielkogabarytowe 

50  

6. Inne nie wymienione 
frakcje zbierane w 
sposób selektywny 

110  

7. Papier i tektura 15  

8. Pozostałe odpady 
komunalne, w tym 

odpady z PSZOK 

7  

 
 2. Cena za 1Mg odebranych odpadów, o której mowa w ust. 1 ma charakter ryczałtowy i 

obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia i niezbędne do 
prawidłowego wykonania usługi.  

3. Przy zastosowaniu stawki określonej w  ust. 1 szacunkowe wynagrodzenie za cały okres 
wykonywania usługi wynosi ………..…….……… zł netto (Słownie: ……….....….. zł netto) plus 
podatek VAT  stawka ….. % w kwocie ………..……. zł (słownie: ……..…. zł) co łącznie daje kwotę 
brutto w wysokości ……………...…...…. zł (słownie: …………………………..…. zł). 

4. Wynagrodzenie może ulec zmianie w zależności od ilości odpadów odebranych w okresie 
obowiązywania umowy. 

5. Wynagrodzenie płatne będzie miesięcznie, a jego wartość ustalona zostanie na podstawie  
ilości  odebranych odpadów w Mg w danym miesiącu. Ilość odpadów w Mg zostanie 



ustalona na podstawie kart przekazania odpadów oraz raportów  o ilości odebranych 
odpadów. 

6. Wynagrodzenie dla Wykonawcy zostanie przekazane na jego konto  w okresach 
miesięcznych w terminie ….. dni od dnia przekazania Zamawiającemu prawidłowo 
wystawionej faktury oraz podpisanych przez Zamawiającego i Wykonawcę kart przekazania 
oraz raportów  o ilości odebranych odpadów. 

7. Wynagrodzenie szacunkowe, o którym mowa w ust. 3  niniejszego paragrafu, obejmuje 
wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy. 

8. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu jakiejkolwiek części 
przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia  
określonego w ust. 3 niniejszego paragrafu. 

9. Za nieterminową płatność faktur, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe. 
10. Wynagrodzenie umowne brutto ulegnie odpowiedniej zmianie w przypadku zmiany  

powszechnie obowiązujących w tym zakresie przepisów dotyczących podatku VAT. 
11.Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień złożenia polecenia przelewu w banku przez 

Zamawiającego. 
12. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury niezgodnie z umową lub  

obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania zapłaty 
wynagrodzenia do czasu usunięcia tej niezgodności. W takim przypadku Zamawiający nie 
jest zobowiązany do zapłaty odsetek ustawowych za okres wstrzymania się z dokonaniem 
zapłaty wynagrodzenia. 

13. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich 
należnych jemu na podstawie niniejszej Umowy kwot, w szczególności z tytułu kar 
umownych. 

14. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowanie 
mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment. 

15. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności 
w systemie podzielonej płatności. 

 
 

§ 5. 
PODWYKONAWCY 

 
 

1. Wykonawca powinien wykonać roboty siłami swojej firmy. 
2. Wykonawca może zlecić realizację części przedmiotu zamówienia do wykonania 

podwykonawcom pod warunkiem, że część zamówienia, którą Wykonawca zamierza 
powierzyć do wykonania podwykonawcy została wskazana w ofercie Wykonawcy. 
Wykonanie robót w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 
i zobowiązań wynikających z warunków umowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny 
za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub 
pracowników w takim zakresie, jak gdyby były one działaniami, uchybieniami lub 
zaniedbaniami samego Wykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników. 
 

§ 6. 
OBOWIĄZKI STRON 

 
1. Wykonawca na podstawie umowy jest zobowiązany do: 
 



1) wykonywania przedmiotu zamówienia zgodnie z zaleceniami Zamawiającego oraz 

obowiązującymi przepisami prawa, 
 
2) sporządzania i przedstawiania Zamawiającemu sprawozdań, o których mowa w art. 9n 

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 
 z 2022, poz. 1297 z póz. zm.). 

 
3) przedstawienia na żądanie Zamawiającego kopii dowodów dostarczenia odpadów do 

instalacji odzysku lub unieszkodliwiania, tj. karty ewidencji odpadów lub karty przekazania 

odpadów, 
 
4) porządkowania terenu zanieczyszczonego odpadami i innymi zanieczyszczeniami 

wysypanymi z pojemników, kontenerów, worków i pojazdów w trakcie realizacji usługi 

wywozu. 
 
5) Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę we własnym 

przedsiębiorstwie osób które będą wykonywały niżej wymienione czynności, w myśl art. 22 

§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1510 ze zm.), 

tj. osoby wykonujące czynności bezpośrednio związane z przedmiotem zamówienia: 

Kierowcy, pracownicy sortowni. 
 
6) Wykonawca dla udokumentowania okoliczności i wykonywania czynności, o których mowa 

w ust. 5, przedstawi na wezwanie Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu 

pracowników na podstawie umowy o pracę w terminie nie późniejszym niż 7 dni od 

wezwania. Oświadczenie powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie 

podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem (zamówieniem) czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy 

o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu oraz 

podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 

podwykonawcy. 
 
7) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za szkody i straty oraz następstwa 

nieszczęśliwych wypadków i zdarzeń losowych, dotyczących pracowników i osób trzecich 
oraz ich mienia, powstałych w związku z realizacja umowy. 

 
 
2. Obowiązki i prawa Zamawiającego 
 
W przypadku gdyby Wykonawca realizował zamówienie objęte niniejszą umową bez należytej 

staranności, niezgodnie z postanowieniami specyfikacji warunków zamówienia, lub sprzecznie 

z umową Zamawiający ma prawo: 
 

a) Nakazać Wykonawcy zaprzestanie wykonywania. 
b) Rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. 
c) Powierzyć  poprawienie  lub  wykonanie  przedmiotu  umowy  innym  podmiotom  na  

koszt Wykonawcy. 
d) Potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy należności z tytułu poniesionej szkody. 

 
 

 



§ 7. 
KONTROLA WYKONANIA UMOWY 

 
1. Zamawiający jest uprawniony do dokonywania zapowiedzianych i niezapowiedzianych 

kontroli w zakresie stanowiącym przedmiot niniejszej umowy. 
 
2. Kontrole mogą być przeprowadzane bez obecności Wykonawcy i bez powiadamiania 

Wykonawcy o terminie kontroli. 
 
3. Z każdej kontroli zostanie spisany protokół, do którego dołączona zostanie dokumentacja 

fotograficzna. 
 
4.W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonywania umowy protokół kontroli stanowić 

będzie podstawę do naliczenia kar umownych. 
 
5. W sytuacji, gdy Wykonawca nie uczestniczył w kontroli, Zamawiający prześle Wykonawcy 

protokół wraz z dokumentacją fotograficzną w terminie do 7 dni roboczych licząc od daty 
kontroli. 

 
6. Protokół może być przesłany za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksem lub na 

adres Wykonawcy. 
 

§ 8. 
KARY UMOWNE 

 
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 

w formie kar umownych w następujących wysokościach: 
 
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
 
a) w wysokości 25 000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych), gdy Zamawiający odstąpi od 

umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca lub, gdy Wykonawca 

odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które nie odpowiada Zamawiający  
 

b) każdorazowo w wysokości 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych) przypadku zwłoki w realizacji 

przedmiotu zamówienia w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu dla całej trasy 

dotyczącej odbioru odpadów, za każdy dzień zwłoki. 
 
 
c) w wysokości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) od każdego nieodebranego pojemnika/worka w 

stosunku do zatwierdzonego harmonogramu za każdy dzień zwłoki. 
 
 
d) w wysokości 100,00 zł (sto złotych) od każdej nieruchomości, z której nie zostały odebrane 

odpady komunalne zbierane „sezonowo” tj. odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, 
oraz odpady elektryczne i elektroniczne w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu za 
każdy dzień zwłoki. 

 
e) każdorazowo w wysokości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) w przypadku niepozostawienia 

worków do selektywnej zbiórki odpadów poszczególnych frakcji (w poszczególnym 
kolorze). 



 
 
f) w przypadku stwierdzenia podczas kontroli, że skierowana do realizacji przedmiotu 

zamówienia osoba nie jest zatrudniona na umowę o pracę – w wysokości 2.000.00 z (dwa 

tysiące złotych) za każdy stwierdzony przypadek, 
 
g) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania Zamawiającemu projektu 

umowy o Podwykonawstwo lub projektu jej zmiany - w wysokości 2.000,00 zł 

(dwa tysiące złotych), 
 
2. Kary umowne, o których mowa wyżej są naliczane niezależnie od siebie i podlegają 

kumulacji. 
 
3.Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego. 
 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania należnych kar umownych z wynagrodzenia 

przysługującego Wykonawcy na co Wykonawca wyraża zgodę. 
 

§ 9. 
ZMIANY W UMOWIE 

 
 
1. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z niniejszej umowy jest tożsamy z jego 

zobowiązaniem zawartym w ofercie. 
 
2. Zamawiający nie dopuszcza zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z wyłączeniem okoliczności zawartych  
w ust. 4. 

 
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie 

pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. 
 
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku 

ustawowej zmiany stawki VAT, wynagrodzenie ulegnie zmianie. 
 

§ 10. 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 
1. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w każdym czasie, po bezskutecznym 

upływie wyznaczonego terminu, w przypadku ujawnienia, że:  
1) Wykonawca utracił uprawnienia niezbędne do prowadzenia działalności będącej 

przedmiotem umowy, 
2) Złożone przez Wykonawcę oświadczenia okażą się nieprawdziwe, 
 
3) Wykonawca bez uzasadnienia nie podjął wykonywania obowiązków wynikających  

z niniejszej umowy wg harmonogramu świadczenia usług, lub przerwał ich wykonywanie 
w okresie kolejnych 7 dni roboczych, 

 



4) Wykonawca narusza podstawowe obowiązki wynikające z niniejszej umowy lub 
spowodował działaniem albo zaniechaniem swoim lub osób, którzy w jego imieniu 
realizują przedmiot niniejszej umowy, zagrożenie życia lub zdrowia mieszkańców, 

 
5) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 
6) w przypadku konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 

przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, lub w przypadku 

konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości umowy  

w sprawie zamówienia publicznego, 
 
7) w terminie 7 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o zaistnieniu, 

następujących przypadków: 
 
a) jeżeli wobec Wykonawcy zostało wszczęte postępowanie likwidacyjne lub postępowanie 

naprawcze, albo został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy, 
 
b) jeżeli został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub Wykonawca ogłosił zrzeczenie 

się majątku na rzecz wierzycieli, w wysokości przekraczającej możliwości realizacji przez 

niego przedmiotu umowy w tym przypadku na Wykonawcy spoczywa bezwzględny 

obowiązek natychmiastowej informacji – o każdym zajęciu i jego wysokości wraz  

z wszelkimi kosztami postępowania windykacyjnego. 
 
c) jeżeli Wykonawca wykonuje usługi przy udziale Podwykonawców bez zgody 

Zamawiającego, 
 
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Zamawiający nie 

dotrzymuje istotnych postanowień umowy a w szczególności gdy: 
 
1) nie dokonuje zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane usługi w ciągu …. dni od 

terminu płatności ustalonego w niniejszej umowie 
 
2) zawiadomi Wykonawcę, że w wyniku nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł on 

spełnić zobowiązania. 
 
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
 
 

 
§ 11. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
1. Wszelkie zmiany do umowy poza zmianą adresu Wykonawcy wymagają pod rygorem 

nieważności zachowania formy pisemnej w formie aneksu. 
 



2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone w majątku 

Zamawiającego oraz osobom trzecim w związku z realizacją przedmiotu umowy. 
 
3. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, dokonać przelewu 

wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. 
 
4. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp, a w 

sprawach w ustawie tej nieunormowanych przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 
 
5. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej 

zmianie adresu siedziby i o każdej innej zmianie w działalności mogącej mieć wpływ na 

realizację niniejszej umowy. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Wykonawcę 

będą obciążać ewentualne koszty mogące powstać wskutek zaniechania. Pisma doręczone 

na ostatni ze znanych adresów stron uznaje się za skutecznie doręczone. 
 
6. Wszystkie spory wynikające z wykonania niniejszej Umowy, które nie mogą być 

rozstrzygnięte polubownie, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 

 
7. Na wypadek sporu między stronami na tle wykonania niniejszej Umowy, Wykonawca jest 

zobowiązany do wyczerpania przede wszystkim drogi postępowania reklamacyjnego 

polegającego na rozpatrzeniu konkretnego roszczenia od Zamawiającego. Wykonawca ma 

obowiązek pisemnego ustosunkowania do zgłoszonego roszczenia w terminie 7 dni od daty 

zgłoszenia roszczenia na piśmie. W razie odmowy Wykonawcy uznania roszczenia 

Zamawiającego, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie 

Zamawiający jest uprawniony do wystąpienia na drogę sądową. 
 
8. Umowę niniejszą  sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, przy czym 

jeden egzemplarz umowy otrzymuje Wykonawca i dwa Zamawiający. 
 
Załączniki do umowy: 
 
1) SWZ  
2) Formularz ofertowy  

 

Zamawiający:                                                                                     Wykonawca: 
   

  
 

 


