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     Załącznik nr 3 

 ZP/6/2021 

wzór 

Umowa nr ..… 
zawarta w dniu   r. w Sejnach 

pomiędzy PGK w Sejnach Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. 1 Maja 15, 6-500 Sejny, posiadającą 

REGON: 200703652  i NIP: 8442350540 , zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez: 

Prezesa  – Mariusza Jagłowskiego 

a 

…....................................................................................z siedzibą pod adresem: ….................................... 

posiadającą REGON: …................. i NIP: …..................., zwanym dalej „Wykonawcą”, 

reprezentowanym przez: …...................................... 

 

udzielono zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 129 ust. 2 oraz 

art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 

łącznie zwanych dalej „Stronami”, o następującej treści: 

 

§ 1. 

Przedmiot i zakres umowy 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn.: „Zagospodarowanie 

odpadów odebranych z terenu działalności PGK Sejny” 
2. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów odebranych od właścicieli nieruchomości 

położonych na terenie prowadzonej działalności przez Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej w 

Sejnach, odpadów zebranych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz odpadów 

wytworzonych w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Sejnach. 

3. Wykonawca zobowiązany będzie do przyjęcia i zagospodarowania frakcji odpadów komunalnych 

określonych w specyfikacji warunków zamówienia, stanowiących załącznik do umowy.  

4. Odpady przyjmowane i zagospodarowywane będą w instalacji 

………………......................................……………………………….....................................................

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

5. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia oraz wymagań wobec Wykonawcy określono w 

specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku 

którego zawarta została niniejsza umowa (dalej: „SWZ”). 

 

§ 2. 

Obowiązki Zamawiającego 

Obowiązkiem Zamawiającego jest: 

1) Dostarczanie odpadów pojazdami spełniającymi obowiązujące przepisy prawa dotyczące 

gospodarki odpadami. 

2) Przestrzeganie przepisów porządkowych ustalonych przez Wykonawcę. 

 

§3 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, z zachowaniem należytej staranności oraz zapisami niniejszej umowy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszystkich obowiązków określonych dla Wykonawcy 

w SWZ. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania niezwłocznie informacji dotyczących realizacji 

umowy na każde żądanie Zamawiającego, jednak nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania 
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zapytania. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania poufności co do informacji pozyskanych w związku 

z realizacją umowy, w szczególności do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych 

osobowych. Wykonawca nie może wykorzystywać pozyskanych danych w żaden inny sposób lub w 

innym celu niż dla wykonywania umowy. W szczególności zakazuje się wykorzystywania danych w 

celach reklamowych lub marketingowych. 

5. W przypadku, gdy wpisy do rejestrów lub zezwolenia stracą moc obowiązującą, Wykonawca 

obowiązany jest do uzyskania nowych wpisów lub zezwoleń oraz przekazania kopii tych 

dokumentów niezwłocznie Zamawiającemu od dnia wykreślenia z rejestru lub wygaśnięcia 

uprawnień wynikających z zezwoleń, pod rygorem odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. 

 

§ 4. 

Wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 

Wykonawca jest zobowiązany do dołożenia wszelkich starań dla osiągnięcia poziomów recyklingu i 

przygotowanie do ponownego wykorzystania materiałów odpadowych wynikających z odpowiednich 

regulacji prawnych. 

 

§ 5. 

Obowiązki dotyczące prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją zamówienia 

Wykonawca będzie sporządzał i przekazywał Zamawiającemu wraz z fakturami VAT dotyczącymi 

danego miesiąca: 

1) dokumentację dostaw odpadów dotyczącą miesiąca objętego fakturą VAT; 

 

 

§ 6. 

Termin wykonania przedmiotu umowy 

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany od dnia podpisania umowy do dnia …............................ r. 

 

§ 7. 

Oświadczenia Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada potencjał techniczny i osobowy gwarantujący terminowe 

wykonywanie umowy według standardu staranności obowiązującego przy zawodowym prowadzeniu 

działalności gospodarczej. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada w dniu podpisania niniejszej umowy i posiadać będzie w trakcie 

obowiązywania umowy, niezbędne następujące uprawnienia i dokumenty: 

1) dokumenty potwierdzające uzyskanie stosownych zezwoleń właściwego organu na prowadzenie 

działalności w zakresie gospodarki odpadami; 

2) wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i 

gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach (Dz.U. z 2021 r. poz. 779 ze zmianami). 

3.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i finansową za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 

wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe z powodu niewykonania lub 

nienależytego wykonania obowiązków należących do Wykonawcy, określonych w umowie lub innych 

czynności pozostających w związku z umową. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 400 000,00 zł 

(czterysta tysięcy złotych) przez cały okres realizacji umowy. Przed podpisaniem umowy Wykonawca 

przedłoży Zamawiającemu kopię aktualnej umowy ubezpieczenia lub polisy. W trakcie realizacji 

umowy na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć kopię aktualnej 

umowy ubezpieczenia lub polisy. Sankcją niewykonania tych obowiązków jest uprawnienie 



 

 

 

3/5 

Zamawiającego do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.  

 

§ 8. 

Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 

zgodnej z ofertą Wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w 

wyniku którego zawarta została niniejsza umowa, zwaną dalej „ofertą”. 

2. Wynagrodzenie będzie sumą wynagrodzeń obliczonych odrębnie dla zagospodarowania każdej 

frakcji odpadów, przy czym wynagrodzenie za zagospodarowanie każdej frakcji odpadów będzie 

iloczynem faktycznej liczby Mg dostarczonych odpadów tej frakcji, zgodnie z kartami przekazania 

odpadów, oraz ceny jednostkowej za zagospodarowanie 1 Mg tej frakcji odpadów wskazanej w 

ofercie, stanowiącej załącznik do umowy. 

3. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie prawidłowo wystawionych faktur VAT oraz po 

dostarczeniu Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w §5, za okres, którego te dokumenty 

dotyczą. 

4. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr 

………………………………………………………………………………….., w terminie 14 dni od 

otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego. 

5. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

6. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnie z umową lub obowiązującymi 

przepisami prawa, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do czasu wyjaśnienia przez 

Wykonawcę przyczyn oraz usunięcia tej niezgodności, a także - w razie potrzeby - otrzymania faktury 

VAT korygującej, bez obowiązku płacenia odsetek za ten okres. 

7. W przypadku zwłoki w płatności jakiejkolwiek kwoty należnej, Wykonawca ma prawo dochodzić 

odsetek w wysokości ustawowej. 

8. Wszelkie kwoty należne Zamawiającemu, w szczególności z tytułu kar umownych, mogą być 

potrącane z płatności realizowanych na rzecz Wykonawcy. 

9. Nieuwzględnienie przez Wykonawcę jakichkolwiek usług i obowiązków Wykonawcy, 

niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu jakiejkolwiek części przedmiotu umowy 

na etapie przygotowania oferty nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy w stosunku do 

Zamawiającego zarówno w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak też po wykonaniu jej przedmiotu. 

§ 9. 

Kary umowne 

1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w następujących 

przypadkach: 

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

wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, które przypadałaby do zapłaty z tytułu wykonywania 

umowy do końca okresu obowiązywania umowy, gdyby od umowy nie odstąpiono; 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach ogólnych 

uregulowanych w Kodeksie cywilnym. 

 

§ 10. 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego podwykonawcy i 

ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to działania lub uchybienia Wykonawcy.  

2. Wykonawca nie podzleci podwykonawcom innych części zamówienia niż wskazane w ofercie 

Wykonawcy o udzielenie zamówienia publicznego, bez zgody Zamawiającego. 

 

§ 11. 
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Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy także w przypadkach, jeżeli Wykonawca narusza w sposób 

istotny postanowienia niniejszej umowy. Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone w terminie 30 

dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia.  

2. Istotne naruszenia postanowień umowy, o których mowa w ust. 3, obejmują w szczególności 

przypadki: 

1) nierozpoczęcia wykonywania umowy bez uzasadnionej przyczyny pomimo wezwania 

Zamawiającego, 

2) przerwania wykonywania umowy na okres dłuższy niż 3 dni, 

3) niewykonywania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach. 

1. Warunkiem odstąpienia przez Zamawiającego od umowy jest uprzednie wezwanie Wykonawcy do 

wykonania obowiązków oraz wyznaczenie w tym celu dodatkowego terminu trwającego 3 dni. 

2. Odstąpienie od umowy musi nastąpić na piśmie. 

 

§ 12. 

Zmiana umowy 

1. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego 

przez obie Strony, pod rygorem nieważności. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w 

art. 455 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w stosunku do treści oferty w 

przypadku: 

- ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), 

- zmiany jednostkowej ceny zagospodarowania odpadów w instalacji komunalnej. 

– zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy. 

 

§ 13. 

Porozumiewanie się Stron 

1.  Wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszące się do realizacji przedmiotu umowy lub 

wynikające z niego wymagają formy pisemnej lub elektronicznej. 

2.  Pisma Stron powinny powoływać się na tytuł umowy i jej numer. Za datę otrzymania dokumentów 

przesłanych pocztą elektroniczną lub faksem Strony uznają dzień ich przekazania.  

3.  Korespondencję należy kierować na wskazane adresy: 

1) do Zamawiającego - adres: ……………………, nr. tel. ……………………, adres poczty 

elektronicznej: …………………… 

2) do Wykonawcy - adres: ……………………, nr. tel. ……………………, adres poczty 

elektronicznej: …………………… 

Przedstawicielami Zamawiającego upoważnionymi w sprawach związanych z umową jest: 

……………………………………... 

4. Przedstawicielami Wykonawcy upoważnionymi w sprawach związanych z umową są: 

……………………. 

5. Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość kontaktowania się z osobą wskazaną w ust. 5 w dni 

robocze (od poniedziałku do piątku). 

6. Zmiana danych wskazanych w ust. 3-5 nie stanowi zmiany umowy i wymaga jedynie pisemnego 

powiadomienia drugiej Strony. 

7. Strony mają obowiązek powiadamiania się o każdej zmianie adresu w terminie 3 dni roboczych. 

W przypadku zaniechania tego obowiązku korespondencję wysłaną lub awizowaną na adres wskazany 

w umowie uważa się za doręczoną. 

 

§ 14. 
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Rozstrzyganie sporów 

1. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania, by rozstrzygnąć ewentualne spory i nieporozumienia 

wynikające z umowy ugodowo. 

2. Spory, które mogą wyniknąć z realizacji postanowień umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu 

powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 

 

§ 15. 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych 

oraz inne właściwe przepisy. 

2. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz - dla 

Wykonawcy, a dwa egzemplarze - dla Zamawiającego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamawiający  Wykonawca 

 


