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UMOWA NR …………… 

 

Zawarta w Skarżysku-Kamiennej, w dniu ……………………., pomiędzy: 

Gminą Skarżysko-Kamienna, adres siedziby: ul. Sikorskiego 18, 26-110  

Skarżysko-Kamienna, NIP 663-00-08-207, Regon 291009870, zwaną dalej Zamawiającym, 

reprezentowaną przez Romana Wojcieszka – Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej,    

a 

………………………………………….., adres siedziby: ………………………………………….., NIP ……………………………., 

Regon ……………………… zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez ………………………………… 

 

Strony zawierają umowę  po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego 

zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 

2013 r., poz.907), o następującej treści: 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: Prowadzenie i obsługa Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Skarżyska-Kamiennej wraz 

z zagospodarowaniem zebranych odpadów, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w 

Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiącym załącznik Nr 2 do Umowy 

2. Wykonawca oświadcza, że dysponuje terenem przystosowanym do prowadzenia PSZOK, 

zgodnie z załącznikiem Nr        do SIWZ 

§ 2 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych prac i ponosi pełną odpowiedzialność 

za ewentualne uszkodzenia mienia oraz za szkody wyrządzone w trakcie wykonywania prac osobom 

trzecim. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zniszczeń Wykonawca zobowiązany jest na własny 

koszt do usunięcia szkody bez zbędnej zwłoki. 

§ 3 

Umowa obowiązuje od dnia : planowany termin od 11.01.2013 r. do 31.12.2014 r. 

§4 

1. Na powierzenie całości lub części zamówienia  podwykonawcy Wykonawca winien uzyskać 

 pisemną zgodę Zamawiającego. 

2.  Zlecenie wykonania całości lub części robót podwykonawcom  nie  zmienia zasad 

 odpowiedzialności Wykonawcy wobec  Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

 działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i jego pracowników w takim samym 

 stopniu, jak za własne działania, uchybienia i zaniedbania. 
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§ 5 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie w łącznej kwocie: …………… 

 zł brutto, (słownie: …….. zł.),w tym podatek VAT w wysokości  …………... % ,                   

 natomiast wynagrodzenie miesięczne wynosi………………… zł brutto, zgodnie z ofertą 

 Wykonawcy,  stanowiąca załącznik Nr 1 do Umowy 

2. Rozliczenie dokonywane będzie po zakończeniu każdego miesiąca realizacji umowy po 

 dostarczeniu  faktury VAT/rachunku wraz ze sprawozdaniem miesięcznym, wskazanym w 

 Opisie Przedmiotu Zamówienia. 

 W przypadku niepełnego miesiąca rozliczenie nastąpi proporcjonalnie do liczby dni.  

3. Faktury za wykonanie przedmiotu umowy będą wystawione z ujęciem następujących danych: 

Nabywca: Gmina Skarżysko-Kamienna 

Ul. Sikorskiego 18 

26-110 Skarżysko-Kamienna 

NIP: 663-00-08-207 

Płatnik: Urząd Miasta 

Ul. Sikorskiego 18 

26-110 Skarżysko-Kamienna 

NIP: 663-18-23-843 

4. Wynagrodzenie, określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, odpowiada zakresowi 

 przedmiotu niniejszej umowy i obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją umowy. 

5. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może 

 być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust.1. 

6. Wynagrodzenie wykonawcy nie ulegnie zmianie w czasie obowiązywania niniejszej umowy 

 bez względu na okoliczności powstałe w okresie jej obowiązywania 

7. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo 

 wystawionej faktury przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w banku …………………  

 nr  rachunku: …………………………………. 

8. Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego kwotą 

 płatności. 

§ 6 

1. Strony ustalają odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych z następujących 

 tytułów i w podanych wysokościach: 

a) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn 

 powstałych z winy Zamawiającego w kwocie odpowiadającej 5% wartości umowy 

 pozostającej do zrealizowania brutto z zastrzeżeniem §8, ust. 1 i2. 
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b) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn 

 niezawinionych przez Zamawiającego  w wysokości 5% wartości całego zamówienia brutto, 

 określonego w § 5 ust. 1 umowy.  

c) W przypadku niewłaściwej realizacji umowy w okresie jej obowiązywania, Wykonawca 

 zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 500,00 zł brutto po każdorazowym 

 udokumentowanym stwierdzeniu przez Zamawiającego nieprawidłowości w wykonywaniu 

 usługi w zakresie zbierania oraz magazynowania odpadów, czasu działania PSZOK, 

 prowadzenia dokumentacji związanej z działalnością objętą przedmiotem zamówienia, 

 określonymi szczegółowo w OPZ. 

d) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w związku z niedopełnieniem obowiązków 

 sprawozdawczych wobec Zamawiającego określonych w OPZ w wysokości 100,00 zł za każdy 

 dzień zwłoki  

2. Zapłata kar pieniężnych o których mowa wyżej powinna nastąpić w ciągu 14 dni od złożenia 

 przez stronę poszkodowaną żądania zapłaty. 

3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia należnych kar umownych 

 z wynagrodzenia, o którym mowa w §5. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

 ogólnych kodeksu cywilnego, przewyższającego wysokość ustalonych kar umownych. 

5. Niezależnie od kar umownych Zamawiający może dochodzić odszkodowania przenoszącego 

 wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

 

§ 7 

1. Dopuszcza się zmiany w treści niniejszej umowy gdy zmiany te są nieistotne w stosunku do 

 treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy 

2. Dopuszcza się zmiany w treści niniejszej umowy: 

 - co do wynagrodzenia: w przypadku zmiany  ustawowych stawek podatku od towarów i 

 usług 

 Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego 

 z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 8 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy  w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 

 powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

 przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 

 30dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach 
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2.  Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu 

 wypowiedzenia, w przypadku: 

1) rażącego naruszenia istotnych postanowień umowy przez Wykonawcę; 

2) utraty lub nie uzyskania ponownie przez Wykonawcę wymaganego przez ustawę zezwolenia 

lub wpisu do rejestru; 

3) zmiany przepisów prawa regulujących obowiązki Stron z zakresu zagospodarowania 

odpadów, uniemożliwiających realizację umowy na warunkach w niej zawartych. 

3. Stronom przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem 2-miesięczny okresu 

 wypowiedzenia przypadającego na ostatni dzień miesiąca, w przypadku zaistnienia ważnego 

 powodu, w szczególności wykonywania umowy w sposób sprzeczny z jej treścią. 

§ 9 

1. Wykonawca wniesie na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

 w wysokości 10% ceny podanej w ofercie, tj. …………….. zł; słownie: …………………………….,  

 zgodnie z art.148 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zabezpieczenie zostało wniesione w 

 formie…………………………….. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy przeznaczone jest  zabezpieczenie 

 gwarantujące zgodne z umową wykonanie usług. 

3.          Zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni po ostatecznym odbiorze 

 przedmiotu umowy wskazanym w § 1. 

§ 10 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują odpowiednie przepisy Kodeksu 

 cywilnego. 

2. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy podlegać będą rozpatrzeniu przez sąd 

 powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Gmina Skarżysko-Kamienna ma prawo kontrolowania sposobu wykonania pracy i w tym celu 

 Wykonawca zapewni mu wgląd w realizację pracy na każdym jej etapie. 

4. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się w sprawach niniejszej umowy są: 

a) ze strony Zamawiającego:………………………. 

b) ze strony Wykonawcy:............................ 

5. Integralną częścią Umowy są: 

a) Oferta Wykonawcy – Załącznik Nr 1 

b) Opis Przedmiotu Zamówienia – Załącznik Nr 2 
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6. Umowę sporządzono w 4-ch egzemplarzach: 3 dla Zamawiającego, 1 dla Wykonawcy 

 

ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA  

 

 

…………………………. 

Prezydent Miasta 

 

 

…………………………. 

Skarbnik Miasta 

 

 

…………………………. 

Naczelnik Wydziału 

 

 

…………………………. 

Radca Prawny 

 


