
UMOWA NR ……………. 

 

z dnia  ………………. roku zawarta w ……………..pomiędzy: 

 

…………………………………………. 

reprezentowaną przez: 

…………………………………………. 

zwanym w dalszej części Zamawiającym 

 

a 

 

…………………………………………. 

, zwany dalej „Wykonawcą”. 

 

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie 

przekracza kwoty 130 000 zł netto, została zawarta umowa następującej treści:   

§ 1 

Integralne części niniejszej umowy stanowią: 

1) Zapytanie ofertowe z dnia …. nr ……….  

2) załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy, złożony w przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł netto. 

§ 2 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do utworzenia i prowadzenia Punktu 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Komańcza, zwanego dalej PSZOK 

lub Punkt, na terenie Gminy Komańcza (przedmiotu umowy). 

2. W ramach realizacji przedmiotu umowy, wskazanego w § 2 ust. 1 umowy, Wykonawca 

obowiązany jest do: 

1) obsługi PSZOK w czasie godzin otwarcia dla mieszkańców; 

2) odbioru i zagospodarowania odpadów zebranych w PSZOK; 

3) transportu odpadów ulegających biodegradacji do instalacji komunalnej; 

4) prowadzenia Rejestru Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami 

(dalej rejestr BDO) dla PSZOK 

3. PSZOK zlokalizowany będzie na działce ew. nr 18/5 w Szczawnem, będącej własnością Gminnego 

Przedsiębiorstwa Gospodarstwa Komunalnego Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością 

z/w Szczawnem (Właściciel), dla której Sąd Rejonowy w Krośnie prowadzi księgę wieczystą 

o nr KS1S/00057442/4, a Wykonawca celem realizacji niniejszej umowy obowiązany jest do 

zawarcia z Właścicielem umowy najmu, na zasadach określonych w art. 41b ustawy z dnia 

14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 797).  

4. W ramach prowadzenia PSZOK teren będzie oświetlony i monitorowany, zamykany w porze 

nocnej), zabezpieczony przed dostępem osób nieuprawnionych, spełniający wygania prawne dot. 

emisji hałasu i zanieczyszczeń, warunków sanitarnych i budowlanych. 

 

 

 



§ 3 

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem zamówienia i dysponuje odpowiednimi 

środkami technicznymi i kadrowymi do wykonania zamówienia. 

2. Wykonawca oświadcza, że jest wpisany w rejestrze BDO pod nr ………………………… oraz 

posiada zezwolenie na zbierania odpadów: numer decyzji i data ……………………..………….. 

i spełnia wszystkie warunki i wymagania w zakresie transportu odpadów objętych umową. 

§ 4 

1. Wykonawca jest zobowiązany do obsługi PSZOK w czasie godzin otwarcia dla mieszkańców, 

obejmującej: 

1) zapewnienie przez Wykonawcę do obsługi PSZOK co najmniej jednego pracownika 

w obiekcie PSZOK w godzinach otwarcia, tj. w każdą środę od godz. 13.00 do godz. 17.00 

(z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), 

2) dbałość o porządek, usuwanie odpadów i zanieczyszczeń z terenu placu oraz usuwanie 

śliskości na terenie placu, w czasie godzin otwarcia GPSZOK, 

3) udzielanie mieszkańcom wskazówek i wyjaśnień dotyczących zasad przyjmowania odpadów 

w PSZOK, 

4) kontrolę rodzaju odpadów dostarczanych przez mieszkańców i przyjmowanie od 

mieszkańców tylko następujących kategorii odpadów: 

a) odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady 

opakowaniowe z tektury;  

b) odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz 

odpady opakowaniowe wielomateriałowe,  

c) odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła i stłuczka szklana;  

d) odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali;  

e) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów (w tym 

odpady zielone);  

f) popiół; 

g) meble i inne odpady wielkogabarytowe;  

h) zużyte urządzenia gospodarstwa domowego;  

i) zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne;  

j) zużyty sprzęt oświetleniowy;  

k) zużyte akumulatory i baterie;  

l) opakowania po materiałach niebezpiecznych;  

m) zużyte opony;  

n) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne pochodzące z remontów 

i innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie których 

nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub na wykonanie których nie jest 

wymagane zgłoszenie do właściwego organu;  

o) przeterminowane leki i chemikalia;  

p) inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych.  

q) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie 

domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji 

i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł  

i strzykawek. 



5) zgłaszanie Zamawiającemu usterek, a także wystąpienia sytuacji lub zdarzań mających wpływ 

na funkcjonowanie PSZOK lub bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników obsługi 

PSZOK, a także Wykonawcy, 

6) dbałość o mienie powierzone, 

7) prowadzenie rejestru ilości odebranych odpadów, obejmującej adres nieruchomości, 

z której pochodzą odpady oraz rodzaj i ilość (ustalona na podstawie wagi) dostarczonych 

odpadów, a także datę ich dostarczenia do PSZOK, 

8) sporządzanie w formie elektronicznej ewidencji odpadów, kart przekazania odpadu 

komunalnego i przekazywania ich Zamawiającemu za pośrednictwem Bazy Danych 

o Odpadach. 

9) sporządzanie comiesięcznych raportów dotyczących ilości przekazanych do 

unieszkodliwienia lub odzysku odpadów i przekazywania ww. raportów w formie edytowalnej 

(EXEL) oraz papierowej wraz z kartami przekazania odpadów Zamawiającemu do 15 dnia 

każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, 

10) przekazywanie Zamawiającemu sprawozdań rocznych za pośrednictwem Bazy danych 

o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, o których mowa w art. 9 n ustawy 

z dnia 13 września 1996r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2020 r. 

poz. 1439) w terminach wskazanych w tej ustawie oraz do zamieszczenia w sprawozdaniach 

informacji o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia 

i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania.  

11) utrzymywanie w odpowiednim stanie technicznym i higieniczno – sanitarnym kontenerów 

i pojemników oraz całego terenu PSZOK. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do odbierania z PSZOK i zagospodarowania każdej ilości 

dostarczonych przez mieszkańców Gminy Komańcza opadów komunalnych, o których mowa 

w § 4 ust. 1 pkt. 4 umowy. 

3. Zagospodarowanie odpadów, o którym mowa w § 4 ust. 2 umowy należy prowadzić zgodnie 

z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 

o odpadach, oraz z uwzględnieniem wynikającego z art. 3b ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 13 września 

1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obowiązku osiągniecia poziomu recyklingu, 

przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne 

odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne przewidzianych 

rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie poziomów recyklingu, 

przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów 

komunalnych. 

4. W celu wykonania przez Zamawiającego obowiązku wnikającego z art. 9q ustawy z dnia 

13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1439), 

tj. sporządzenia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami 

komunalnymi, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie informacje 

niezbędne do sporządzenia tego sprawozdania, a także innych informacje wynikających z realizacji 

przedmiotu zamówienia, jeśli w trakcie trwania umowy, na Zamawiającego zostanie nałożony 

obowiązek sporządzenia innych sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami. 

§ 5 

1. Wraz z przyjęciem odpadów, które Wykonawca odbierze z PSZOK, wchodzi on w prawa 

i obowiązki posiadacza odpadów. 



2. Wraz z przyjęciem odpadów ulegających biodegradacji do transportu Wykonawca wchodzi 

w prawa i obowiązki transportującego odpady. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania lub zaniechania stanowiące 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania umownego wobec Zamawiającego lub 

wobec osób trzecich, w szczególności: 

1) także na zasadzie ryzyka, jeżeli następstwem działania lub zaniechania jest szkoda powstała 

przy wykonywaniu usług będących przedmiotem niniejszej umowy, o których mowa 

w § 2 ust. 1 umowy, u osób trzecich, Właściciela w zakresie mienia określonego  

w § 2 ust. 3 umowy i Zamawiającego, w tym szkoda wyrządzona przez pojazdy  

i pracowników Zamawiającego. 

2) jeżeli następstwem jest wymierzenie jakiejkolwiek sankcji wynikającej z przepisów prawa 

publicznego przewidującej odpowiedzialność Zamawiającego, także o charakterze 

finansowym, w tym z tytułu: 

a) niewłaściwego standardu sanitarnego podczas realizacji przedmiotu umowy; 

b) realizacji przedmiotu umowy w sposób naruszający przepisy ochrony środowiska; 

c) braku dbałości o bezpieczeństwo podczas wszelkich działań związanych  

z realizacją przedmiotu umowy, w szczególności braku zapewnienia należytego ładu 

i porządku pracy oraz przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych. 

3) uchybienia w terminowym sporządzeniu sprawozdań, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt. 10 

umowy; 

4) nieprzekazania dokumentacji, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt. 8, pkt. 9 umowy; 

4. Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu umowy podwykonawcom, za pisemną 

zgodą Zamawiającego, jednakże: 

1) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania podwykonawców jak 

za własne; 

2) Wykonanie usług przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 

należyte wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. 

5. Wykonawca obowiązany jest do naprawienia szkody Zamawiającego w zakresie jakim jest ona 

następstwem okoliczności, za które ponosi on odpowiedzialność, także w przypadku gdy szkoda 

Zamawiającego jako obowiązanego do zgodnego z prawem prowadzenia gospodarki odpadami na 

terenie Gminy Komańcza, wynika z roszczenia osoby trzeciej, powstałego na skutek niewykonania 

lub nienależytego wykonania umowy. 

§ 6 

Wykonawca zobowiązany jest do realizowania przedmiotu umowy od dnia 01.05.2021 do dnia 

31.12.2021r. 

§ 7 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonej w § 2 Wykonawca otrzyma: 

1) wynagrodzenie miesięczne za obsługę PSZOK  - … zł brutto / …. zł netto miesięcznie 

2) wynagrodzenie za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ustalone jako iloczyn 

faktycznie odebranych ilości odpadów i ceny jednostkowej jednego Mg, która wynosi: 

a) za 1 Mg odpadów z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady 

opakowaniowe z tektury; -  … zł brutto  / … zł netto; 

b) za 1 Mg odpadów z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw 

sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, -  … zł brutto  / … zł netto; 



c) za 1 Mg odpadów ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła i stłuczka szklana; -  

… zł brutto  / … zł netto; 

d) za 1 Mg odpadów metali, w tym odpady opakowaniowe z metali; -  … zł brutto  / … zł 

netto; 

e) za 1 Mg odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem 

bioodpadów (w tym odpady zielone); -  … zł brutto  / … zł netto; 

f) za 1 Mg popiołu; -  … zł brutto  / … zł netto; 

g) za 1 Mg meble i inne odpady wielkogabarytowe; -  … zł brutto  / … zł netto; 

h) za 1 Mg zużytego urządzenia elektrycznego i elektronicznego; -  … zł brutto  / … zł netto; 

i) za 1 Mg zużytego sprzętu oświetleniowego; -  … zł brutto  / … zł netto; 

j) za 1 Mg zużytych akumulatorów i baterii; -  … zł brutto  / … zł netto; 

k) za 1 Mg zużytych opon; -  … zł brutto  / … zł netto; 

l) za 1 Mg odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne 

pochodzące z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych we własnym 

zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub 

na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do właściwego organu; -  … zł brutto  

/ … zł netto; 

m) za 1 Mg przeterminowanych leków i chemikaliów; -  … zł brutto  / … zł netto; 

n) za 1 Mg innych odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów 

komunalnych; -  … zł brutto  / … zł netto; 

o) za 1 Mg odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałe 

w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie 

iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł 

i strzykawek; -  … zł brutto  / … zł netto. 

2. Rozliczenie za wykonane usługi będzie odbywało się każdorazowo po zakończeniu miesiąca 

kalendarzowego, na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury, a za miesiąc 

grudzień - z wykazem instalacji, do których przekazano odpady i sposobów zagospodarowania 

poszczególnych rodzajów odpadów. 

3. Należność miesięczną za wykonaną usługę, Zamawiający przeleje na rachunek bankowy 

Wykonawcy …………... w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

4. Wykonawca ma prawo dokonywania zapłaty faktury poprzez split payment, według podzielonej 

płatności. 

§ 8 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1)  za wykonywanie obowiązków niezgodnie z wymogami określonymi w niniejszej umowie, 

w wysokości 0,03 % wartości przedmiotu umowy ustalonej w oparciu o skalkulowaną ilość 

odpadów zebranych w okresie obowiązywania oraz stawek wynagrodzenia Wykonawcy 

wskazanych w ofercie, za każdy dzień stwierdzonych nieprawidłowości, z zastrzeżeniem 

§ 8 ust. 1 pkt. 2 i 3 umowy, 

2) za brak obsługi PSZOK w dniu i godzinach przewidzianych w umowie, z wyjątkiem sytuacji 

uzgodnionych w Zamawiającym, w wysokości 200 zł za każdy dzień, w którym nie 

wykonywano obsługi, 

3) za brak wykazu instalacji i sposobów zagospodarowania odebranych z PSZOK odpadów,  

o którym mowa w wysokości 500 zł. 

2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych kodeksu cywilnego, przewyższającego wysokość ustalonych kar umownych. 



§ 9 

1. Do rozpatrywania reklamacji dotyczących świadczenia usług w PSZOK, składanych przez 

mieszkańców, właściwy jest wyłącznie Zamawiający. 

2. Na wezwanie Zamawiającego, dotyczące niewłaściwego sposobu i zakresu świadczenia usług 

przez PSZOK, Wykonawca niezwłocznie udziela wyjaśnień, nie później jednak niż w terminie 

3 dni roboczych od dnia powzięcia informacji o zgłoszonych nieprawidłowościach. 

§ 10  

Zamawiający, dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadania, dopuszcza możliwość zmian 

postanowień zawartych we wzorze umowy, w tym w szczególności przedmiotu zamówienia, terminu 

wykonania umowy, ustalonego wynagrodzenia. 

§ 11 

1. Do bieżących kontaktów w trakcie realizacji przedmiotu umowy: 

1)  ze strony Zamawiającego upoważniony jest – ……………….. 

2) ze strony Wykonawcy upoważniony jest – …………… 

2. Upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego, w tym osoby wskazane w § 11 ust. 1.1. umowy 

uprawnieni są do kontroli realizacji umowy w zakresie wskazanym w ustawie. 

3. Zmiana osób wyznaczonych do kontaktu nie wymaga zmiany umowy. 

§ 11 

1. Strony postanawiają, że wszelkie ewentualne spory związane z niniejszą umową będą załatwiały 

polubownie, a gdy to okaże się niemożliwe, poddają pod rozstrzygnięcie Sądowi Powszechnemu, 

właściwemu ze względu na siedzibę Zamawiającego.  

2. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania się o wszystkich zmianach statusu prawnego 

swoich podmiotów, a także w przypadku Wykonawcy o wszczęciu postępowania upadłościowego, 

układowego i likwidacyjnego oraz o wszystkich innych zmianach, które mogłyby mieć wpływ na 

realizację przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Strony zgodnie postanawiają, że wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być 

zbywane w drodze cesji, bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej.  

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia warunków umowy mogą być dokonywane za zgodą umawiających 

się stron, wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności  

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, 

ustawy oraz innych aktów prawnych dotyczących przedmiotu niniejszej umowy. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron. 

 

 Zamawiający:         Wykonawca: 

 

 

 

 

 

 


