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                     PROJEKT Umowy 

IO.272.    .2019.GS 

 

 

UMOWA NR 

Zawarta w dniu ………………….. r.  w Bogatyni pomiędzy: 

1. Gminą Bogatynia, w imieniu której działa Burmistrz  Miasta i Gminy Bogatynia  -  

Wojciech Błasiak,    

zwaną w tekście umowy „Zamawiającym”, 

 

                                                                    a 

 

2. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

zwanym w tekście „Wykonawcą”.  

 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu 

o zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 

30 000,00 euro, w trybie zaproszenia do składania ofert, strony zgodnie postanawiają:  

 

§ 1 

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na 

likwidacji dzikich wysypisk odpadów na obszarach stanowiących własność Gminy 

Bogatynia. 

 

2. Zakres Zamówienia obejmuje: 

a) usunięcie zarośli, chwastów oraz krzewów i drzew niewymagających uzyskania 

zezwolenia na wycinkę, w celu sprawnego usunięcia  dzikiego wysypiska;  

b) załadunek i wywiezienie nagromadzonych nielegalnie odpadów na wysypisko 

odpadów komunalnych lub ich zutylizowanie w przewidziany przepisami prawa 

sposób,  

c) uporządkowanie i wyrównanie terenu po nielegalnym wysypisku oraz wywiezienie 

odpadów biodegradalnych po usunięciu zarośli, chwastów, krzaków i drzewek do 

kompostowni. 

 

3. Wykonawca deklaruje odbiór wszystkich odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich 

składowania. W przypadku stwierdzenia, że na nielegalnym wysypisku śmieci znajdują 

się odpady, które nie są przyjmowane przez Regionalną Instalację Przetwarzania 

Odpadów Komunalnych w Bogatyni, Wykonawca zobowiązany jest we własnym 

zakresie zagospodarować lub zutylizować te odpady w sposób zgodny z obowiązującymi 

przepisami. 
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4. Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie transportu, raz w tygodniu, w celu  

wykonania wraz z przedstawicielem Zamawiającego objazdów terenów wytypowanych 

do porządkowania. 

 

5.  Szczegółowy opis przedmiotu niniejszej umowy został zawarty w zaproszeniu do 

składania ofert oraz ofercie Wykonawcy stanowiących integralną część niniejszej 

umowy.  

§ 2 

 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia podpisania umowy do dnia  

31 grudnia 2019 r. 

 

2. W okresie obowiązywania umowy Zamawiający będzie w zleceniu każdorazowo 

wskazywał Wykonawcy zakres prac koniecznych do wykonania wraz z podaniem 

lokalizacji i terminu realizacji zlecenia, które musi być podpisane przez Naczelnika 

Wydziału, Skarbnika oraz Burmistrza. 

 

3. Termin umowny może ulec skróceniu, w przypadku wykorzystania całości środków 

finansowych przeznaczonych na realizację zamówienia. W opisanym przypadku nastąpi 

wygaśnięcie umowy. 

§ 3 

 

1. Strony ustalają, iż wstępna wartość wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu 

umowy określone na podstawie oferty Wykonawcy: 

     w wysokości ………………..brutto (słownie: .…………………………………………)  

w tym: 

1)  wynagrodzenie netto ……………. (słownie: …………………………………………........)                  

2) podatek VAT w wysokości……………. (słownie: ………………………………………) 

wg stawki  …. %. 

 

2. Z uwagi na realizację zamówienia na podstawie szczegółowych zleceń, wynagrodzenie 

Wykonawcy za wykonany przedmiot danego zlecenia zostanie ustalone przez 

przemnożenie ilości faktycznie odebranych odpadów, o których mowa w § 1 przez 

odpowiednie ryczałtowe ceny jednostkowe brutto zawarte w ofercie Wykonawcy,  

o których mowa w ust. 5. 

 

3. Zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia bądź zmniejszenia ilości prac objętych 

niniejszą umową będących podstawą do ustalenia wstępnej wartości wynagrodzenia 

określonego w ust. 1 z uwzględnieniem ryczałtowych cen jednostkowych o których mowa  

w ust. 5.   

 

4. W celu prawidłowego rozliczenia udzielonych zleceń Wykonawca każdorazowo sporządzi 

rozliczenie wykonanych robót w oparciu o ryczałtowe ceny jednostkowe określone w ust. 

5, które po zatwierdzeniu przez Zamawiającego stanowić będą podstawę do odbioru prac  

i wystawienia faktury VAT. 

 

5. Podstawą do sporządzenia rozliczenia będą ryczałtowe ceny jednostkowe określone  

w ofercie, przedstawione w tabeli: 
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L. 

p. 

Rodzaj czynności Jednostka 

miary 

Ilość 

jednostek 

Cena 

jednostkowa 

zł/netto 

Cena 

jednostkowa 

zł/brutto 

Wartość 

zł/netto 

Wartość  

zł/brutto 

1. 

Likwidacja 

dzikich wysypisk 

na terenie miasta i 

gminy Bogatynia 

1 tona 130   

  

2. 

Usuwanie 

krzewów 

rosnących w 

skupisku do 25 m² 

m² 500   

  

3. 

Usuwanie drzew  

niewymagających 

zezwolenia na 

wycinkę wraz  

z załadunkiem  

i wywozem 

1 szt. 100   

  

4. 

Wykaszanie 

zarośli  

i chwastów 

m² 5 000   

  

                                                    RAZEM -    

 
 

6. Ceny jednostkowe określone w ust. 5 są cenami ryczałtowymi (kompletnymi, 

jednoznacznymi i ostatecznymi). Wykonawca w cenach ryczałtowych zobowiązany jest 

przewidzieć wszystkie koszty mogące powstać w okresie wykonania przedmiotu 

Zamówienia. 

 

7. Strony ustalają, iż  wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za przedmiot umowy 

określony w ust. 1  niniejszej umowy nie może przekroczyć kwoty przeznaczonej na 

realizację przedmiotu umowy w budżecie gminy w 2019 roku. 
 

§4 

 

1. Rozliczenie usług będzie odbywało się częściowo, każdorazowo na podstawie protokołów 

odbioru wykonanych prac, zarówno ilościowych (określonych w zleceniu) jak  

i jakościowych, potwierdzonych przez przedstawiciela Zamawiającego. Wzór protokołu 

odbioru stanowi załącznik nr 2 do umowy. 

 

2. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest zatwierdzony przez Zamawiającego protokół 

odbioru wraz z dokumentami rozliczeniowymi oraz kartami przekazania odpadu. 

 

3. Faktury Wykonawcy będą realizowane przez Zamawiającego w formie przelewu na 

rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty 

dostarczenia do siedziby Zamawiającego faktury VAT wraz z specyfikacją wykonanych 

prac, z protokołem odbioru robót, dokumentami rozliczeniowymi oraz kwitami wagowymi  

i kartami przekazania odpadu, określającymi: dostawcę odpadów, datę dostawy, ilość 

przyjętych odpadów, a także miejsce z którego usunięto odpady.  
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4. Wykonawca, jako odbiorcę na fakturze, wskaże Gminę Bogatynia ul. Daszyńskiego 1,  

59-920 Bogatynia, NIP 615 18 10 987. 

 

§ 5 

 

1. Po wykonaniu zadania Wykonawca zawiadomi o tym fakcie Zamawiającego.   

Zawiadomienie o wykonaniu zadania winno być dokonane na piśmie. 

 

2. Zamawiający zobowiązuje się najdalej w ciągu dwóch dni od chwili otrzymania 

zawiadomienia, wraz z Wykonawcą dokonać odbioru prac albo przekazać Wykonawcy 

pisemną informację, jakie prace zdaniem Zamawiającego, winny być wykonane, aby odbiór 

mógł być dokonany zgodnie z umową. 

 

3. Z czynności odbiorowych zostanie sporządzony protokół, który będzie zawierał wszystkie 

ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.  

 

4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się usunięcia, 

Zamawiający może żądać usunięcia wad wyznaczając odpowiedni termin. Fakt usunięcia 

wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem odbioru w takich sytuacjach będzie 

termin usunięcia wad określonych w protokole usunięcia wad.  

 

5. Usterki i braki stwierdzone przy odbiorze Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny 

koszt w terminie ustalonym w protokole odbioru.   

 

§ 6 

 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada stosowne zezwolenia i wpisy uprawniających do 

prowadzenia działalności, niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy  

oraz odpowiednie doświadczenie, zaplecze techniczne i niezbędny sprzęt, który pozwoli  

na realizację prac objętych niniejszą umową, zgodnie z przepisami prawa. 

  

2. Wykonawca ma obowiązek: 

 

1) Wykonać przedmiot Umowy z zachowaniem należytej staranności, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności: 

 

a) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska, 

b) ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, 

c) ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

d) regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Bogatynia.  

 

2) Wykonać prace w sposób niepowodujący zagrożenia życia i zdrowia ludzi, 

zanieczyszczenia tras wywozu odpadów, uszkodzenia infrastruktury technicznej w miejscu 

realizacji usługi oraz zachowania przepisów bhp i ppoż. 

 

3) Niezwłocznego przekazywania informacji dotyczących realizacji umowy, na każde żądanie 

Zamawiającego. 

 

4) Terminowego sporządzania i przekazywania Zamawiającemu sprawozdań miesięcznych  

z wykonywania przedmiotu Umowy, zawierającego: 
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a) ilość odebranych odpadów z poszczególnych lokalizacji wraz z kartami przekazania 

odpadów; 

b) ilość usuniętych zarośli i chwastów wraz z kartami przekazania odpadu do kompostowni; 

c)  dokumentację fotograficzną miejsca składowania odpadów przed i po realizacji zlecenia. 

6) Zapewnić kompetentne kierownictwo, siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia oraz     

    wszelkie przedmioty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. 

 

5) Na własny koszt zabezpieczyć odbiór i transport odpadów, na które nie posiada 

wymaganych decyzji i pozwoleń.   

 

6) Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt zabezpieczyć i oznakować teren 

prowadzonych prac oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały 

czas trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za 

realizowane prace i ich zabezpieczenie. 

 

7) Wyznaczyć Koordynatora Umowy, z którym Zamawiający będzie mógł się kontaktować 

bezpośrednio w godzinach: w poniedziałek od 7:30 do 17:00, od wtorku do czwartku od 

7:30 do 15:30, w piątek od 7:30 do 14:00. 

 

8) Współpracować z Wydziałem Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu    

Miasta i Gminy Bogatynia i zapewnić Zamawiającemu pełny dostęp do robót.  

 

9) Uporządkować teren po prowadzonych robotach przed odbiorem końcowym robót oraz 

sporządzenia dokumentacji zdjęciowej przed przystąpieniem do realizacji zlecenia i po 

zakończeniu prac objętych zleceniem.  

 

10) Realizować prace wyłącznie na podstawie zleceń Zamawiającego. 

 

11) Przystąpić do likwidacji dzikich wysypisk oraz oczyszczenia wskazanego przez 

Zamawiającego terenu,  w czasie nieprzekraczającym 14 dni od momentu otrzymania 

zlecenia od Zamawiającego zaś w przypadkach wymagających natychmiastowej 

interwencji (np. zagrożenia bezpieczeństwa mienia oraz zdrowia i życia osób) – w czasie 

nieprzekraczającym 24 godziny od momentu otrzymania zlecenia od Zamawiającego.  

 

12) Zamawiający dopuszcza zmianę terminu przystąpienia przez Wykonawcę do realizacji 

zleconych prac w przypadku, gdy z uwagi na panujące warunki atmosferyczne oraz 

warunki terenowe, w tym dostępność do terenu objętego przedmiotem zlecenia. W takich 

przypadkach termin wykonania usługi zostanie uzgodniony przez strony indywidualnie. 

 

13) Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć Zamawiającego przeciw wszelkim 

roszczeniom, postępowaniom odszkodowawczym i kosztom, jakie mogą powstać podczas 

realizacji Zlecenia, w zakresie w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie 

dopuszczenia do ich powstania – zrekompensować Zamawiającemu poniesione z tego 

tytułu koszty lub strat. 

 

3. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

 

1) Przekazanie Wykonawcy zleceń (według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do umowy), 

zawierających: 
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a) wskazanie lokalizacji dzikiego wysypiska, 

b) określenie zakresu prac do wykonania; 

2) Kontrolowanie jakości wykonywanej usługi; 

3) Dokonywanie odbiorów zleconych prac; 

4) Terminowe regulowanie należności za zrealizowane prace. 

 

§ 7 

 

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

z niewykonywania lub nienależytego wykonania swoich zobowiązań wynikających  

z niniejszej umowy. 

 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za zwłokę w oddaniu przedmiotu poszczególnych Zleceń w określonych w Zleceniach 

terminach - w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 3 ust. 1 

za każdy dzień zwłoki, 

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót określonych  

w Zleceniach w wysokości 2 %  wynagrodzenia za realizację Zlecenia brutto za każdy dzień 

zwłoki liczony od dnia ustalonego w protokole odbioru terminu na usunięcie wad, 

c) za odstąpienie od Umowy z winy Wykonawcy - w wysokości 10 % wynagrodzenia 

umownego brutto o którym mowa w § 3 ust. 1. 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

a) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego robót objętych poszczególnymi 

Zleceniami - w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto za realizację poszczególnych Zleceń, za 

każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po terminie, w którym odbiór powinien być 

zakończony, 

b) za odstąpienie od Umowy z winy Zamawiającego - w wysokości 10 % wynagrodzenia 

umownego brutto o którym mowa w § 3 ust. 1. 

 

2. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek wymienionego w umowie tytułu nie pokrywa 

poniesionej szkody, strona która poniosła szkodę, może dochodzić odszkodowania 

uzupełniającego, dokumentując swoje roszczenie wyliczeniem rzeczywiście poniesionych 

szkód oraz ich ścisłym związkiem z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem danego 

zobowiązania umowy przez stronę drugą. 

 

3. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszała postanowienia umowy, 

w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez stronę drugą z żądaniem zapłaty. Zamawiający w 

razie zwłoki w zapłacie kary może potrącić należną mu karę z należności Wykonawcy lub 

dochodzić jej na drodze sądowej. Wykonawca w przypadku zwłoki Zamawiającego może 

dochodzić zapłaty na drodze sądowej. 

 

§ 8 

 

1. Wykonawca, w dniu podpisania umowy, składa Zamawiającemu oświadczenie woli 

dotyczące gwarancji należytego  wykonania przedmiotu umowy zobowiązując się,  

że wykonania roboty zgodnie z normami, obowiązującymi przepisami i z należytą 

starannością. 

 

2. Zamawiający do kontaktów z Wykonawcą upoważnia: 

1) Monikę Żądeł – Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, 
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2) Grażynę Staliś – Inspektor Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej. 

 

§ 9 

 

1. Strony postanawiają, że oprócz wypadków wymienionych w kodeksie cywilnym stronom 

przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy: 

a) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży  

w  interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach, 

b) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót w terminie określonym  

w umowie, przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni oraz nie kontynuuje ich  

pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie. 

2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:  

a) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru końcowego robót lub 

odmawia podpisania protokółu odbioru końcowego robót, 

b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 

okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

3. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień 

odstąpienia, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 

tej strony, która odstąpiła od umowy. 

§ 10 

 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod 

rygorem nieważności. 

2. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy 

miejscowo i rzeczowo  dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 11 

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy – 

Prawo Zamówień Publicznych oraz kodeksu cywilnego. 

 

§ 12 

 

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem trzy 

egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.  

 

Zamawiający:         Wykonawca: 
 
 

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

 

Kontrasygnata Skarbnika Gminy: ................................................... 


