
w z ó r  

U M O W A  N r      / 2 0 1 0  

zawarta w dniu  ………………   2010 r. 

 

pomiędzy Gminą Głuszyca reprezentowaną przez : 

Burmistrza - Wojciecha  Duraka 

zwaną dalej Zamawiającym,  

a 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

reprezentowanym przez: 

1. ……………….  - ………………………….. 

2. ………………..  - ………………………….. 

zwanym dalej Wykonawcą, o następującej treści: 

§ 1 

 

Przedmiotem niniejszej umowy jest uregulowanie praw i obowiązków stron oraz warunków               
w zakresie wywozu nie segregowanych i segregowanych odpadów komunalnych z nieruchomości 
Zamawiającego, zlokalizowanych na terenie Gminy Głuszyca. 

 

§ 2 

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje obowiązek opróżniania pojemników, w które 
wyposaża nieruchomości, zarządzane przez Zamawiającego określone w załączniku nr 1 do 
niniejszej umowy, określającym adres nieruchomości, typ pojemnika, ilość pojemników oraz 
częstotliwość opróżniania. 

2. Wykonawca ma obowiązek uprzątnięcia każdorazowo odpadów nagromadzonych wokół 
pojemników w przypadku pojemników przepełnionych. 

3.   Wykonawca ma obowiązek dezynfekcji pojemników dwa razy w roku. 

4.  Wykonawca będzie prowadził selektywną zbiórkę odpadów takich jak szkło, papier, plastik 
poprzez ustawienie odpowiednich pojemników  - 14 punktów. 

5. Wykonawca nieodpłatnie wyposaży nieruchomości Zamawiającego w kosze uliczne w ilości 
50 sztuk oraz zapewni ich opróżnianie w zależności od potrzeb (kosze z blachy ocynkowanej, 
ze standardową popielnicą, montowane na słupku). 

6.  Wykonawca cztery razy w roku (jeden raz na kwartał) podstawi kontenery w wyznaczonych 
miejscach, do usuwania odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu RTV i AGD 

 

§ 3 

 

Cena za usuwanie 1m3 odpadów wynosi:  

……………. zł/ netto (słownie: ……………………………. złote) + 7 % Vat  

……………. zł/ brutto ( słownie: ………………………………………………………………..) 
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1. Podstawę kalkulacji cennika stanowi cena 1 m3 odpadów przy założeniu, że na 1 osobę przypada 
30 litrów odpadów (tygodniowo).   
Cennik obowiązuje od 1 kwietnia 2010 r. do 31 marca  2013 r. i stanowi załącznik do niniejszej 
umowy.  
W przypadku ustawowej zmiany ceny za składowanie odpadów cennik zostanie uaktualniony 

       i wprowadzony aneksem do niniejszej umowy. 

2. Do ceny Wykonawca doliczy podatek od towarów i usług według obowiązującej stawki. 

 

§  4 

 

Zamawiający odpowiada za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania, uszkodzenia lub 
zaginięcia pojemników.  
Nie dotyczy to uszkodzeń dokonanych przez Wykonawcę powstałych przy załadunku odpadów. 

 

§  5 

 

Płatność za wykonywanie usługi będzie regulowana w terminach miesięcznych na rachunek 
Wykonawcy, w terminie  30  dni  od dnia dostarczenia faktury. 

 

§  6 

 

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony i obowiązuje od dnia  

       1 kwietnia 2010 r. do 31 marca  2013 r. 

2. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia ze 
skutkiem na koniec miesiąca. 

§  7 

 
1. Zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, obowiązani są do naprawienia szkód wynikłych              

z niewykonania lub nienależytego wykonania swoich zobowiązań umownych. 
2. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy             

w formie kar umownych, w następujących wypadkach i wysokościach: 
 
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia miesięcznego 

„brutto”  - za każdy dzień zwłoki, 
b) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 15 % 

wynagrodzenia miesięcznego „brutto” za przedmiot umowy. 
 
2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 
a)  za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego, w wysokości 15% wynagrodzenia 

miesięcznego „brutto” za przedmiot umowy,  z wyjątkiem okoliczności określonych  w art. 145  
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień  publicznych  (Dz. U. Nr 223, poz. 1655            
z późniejszymi zmianami). 

 
3. Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania 

uzupełniającego. 
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. 
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§  8 

 

1. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, NIP 886-25-72-750. 

2. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, NIP  ………………….. 

 

§  9 

 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej     
w postaci aneksu. 

§  10 

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

 

§  11 

 

Spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwe sądy. 

 

§  12 

 

Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach, 1 dla Wykonawcy i 2 dla 
Zamawiającego. 

 

 

  Zamawiający Wykonawca 

 

   


