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UMOWA Nr 272.VI…...2022 

 

zawarta w dniu ………………. roku w Dąbrowie Zielonej pomiędzy: 

Gminą Dąbrowa Zielona z siedzibą w Dąbrowie Zielonej, Plac Kościuszki 31, 

NIP: 9492195763 ,  zwaną dalej „Zamawiającym"  

reprezentowanym przez: 

mgr Marię Włodarczyk - Wójta Gminy  

z kontrasygnatą Bożeny Podolskiej - Skarbnika Gminy 

a ……………………………………………………………………………………………… 

zwaną dalej „Wykonawcą"  

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę pn. „Usuwanie 

odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po 

nawozach i typu Big Bag” 

2. Przedmiot umowy obejmuje odbiór, transport i odzysk lub unieszkodliwienie odpadów 

z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big 

Bag z terenu Gminy Dąbrowa Zielona w ilości 13,575 Mg, tj:  

1) folia rolnicza: 7,182 Mg       

2) siatka do owijania balotów 1,77 Mg       

3) sznurek do owijania balotów: 0,698 Mg 

4) opakowania po nawozach: 1,395 Mg 

5) opakowania typu „Big Bag”: 2,53 Mg 

 

3. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: 

 

1) Ważenie odebranych odpadów o których mowa w § 1. ust. 2  w wyznaczonym 

miejscu (teren byłego SKR w Dąbrowie Zielonej) przy użyciu własnych urządzeń 

(posiadających legalizację),  

2) Załadunek odpowiednio zapakowanych odpadów o których mowa w § 1. ust. 2   oraz 

uporządkowanie miejsca wykonywania usługi z w/w odpadów; 

3) Transport odebranych odpadów o których mowa w § 1. ust. 2  do miejsca ich odzysku 

lub unieszkodliwienia środkami transportu posiadającymi aktualne zezwolenie na 

transport odpadów; 

4) Rozładunek i przekazanie odpadów do odzysku lub unieszkodliwienia. 

 

4. Wskazane w § 1 ust. 2 ilości mogą ulec zmianie uwzględniając fakt, że podstawą do ich 

określenia są wnioski właścicieli nieruchomości. 

 

5. Odbiór odpadów o których mowa w § 1. ust. 2 odbywać będzie się w terminie 

uzgodnionym drogą telefoniczną lub mailową z miejsca składowania znajdującego się na 

terenie placu po SKR w Dąbrowie Zielonej. 

 

6. Rozliczenia będą dokonywane na podstawie rzeczywistej wagi rodzaju odpadów zgodnie 

z ofertą cenową. 
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§ 2 

Obowiązki wykonawcy 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

 

2. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym terminu wykonywania 

prac związanych z odbiorem odpadów pochodzących z działalności rolniczej (w celu 

udostępnienia placu na terenie dawnego SKR w Dąbrowie Zielonej), z zastrzeżeniem 

wykonania prac odbioru do dnia 30.06.2022 r. - rolnicy zobowiązani są dostarczyć odpady 

o których mowa w § 1. ust. 2 we własnym zakresie na teren dawnego SKR. Zamawiający 

będzie uczestniczył przy każdym ważeniu odpadów. 

 

3. Wykonawca zobowiązuje się, że odpady o których mowa w § 1. ust. 2 zostaną 

zagospodarowane zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami.  

 

4. Wykonawca zobowiązuje się spisać z każdą osobą dostarczającą odpady o których mowa 

w § 1. ust. 2, protokół odbioru odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania 

balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag, którego jeden egzemplarz przekaże 

Zamawiającemu.  

Protokół w szczególności powinien zawierać następujące dane: 

1) imię i nazwisko właściciela posesji/ użytkownika, który dostarcza odpady; 

2) adres, z którego pochodzą dostarczone odpady 

3) datę odbioru 

4) wagę odbieranego odpadu w rozbiciu na: folie rolnicze; siatki do owijania balotów; 

sznurki do owijania balotów; opakowania po nawozach; opakowania typu Big Bag; 

5) podpis właściciela/ użytkownika 

6) podpis wykonawcy (właściciela firmy) lub osoby upoważnionej przez wykonawcę ze 

wskazaniem pełnionej funkcji, 

7) pieczęć firmową wykonawcy, 

8) podpis zamawiającego 

9) pieczęć firmową zamawiającego 

 

5. Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje i dane 

otrzymane od Zamawiającego oraz od rolników, którzy dostarczają odpady o których 

mowa w § 1. ust. 2. 

 

6. Wykonawca staje się posiadaczem odpadów o których mowa w § 1. ust. 2  przy realizacji 

przedmiotu zamówienia.  

 

7. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji 

odpadów określonej art. 66 i 67 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 

2022 r. poz. 699 z poźn. zm.) z zastosowaniem wzorów dokumentów określonych w art. 

67 ustawy. 
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8. Wykonawca w celu rozliczenia przedmiotu umowy przedkłada Zamawiającemu 

dokumenty sporządzone w porozumieniu z Zamawiającym: 

1) wygenerowane z systemu BDO i poświadczone za zgodność z oryginałem kopie  

kart ewidencji odpadów potwierdzających przyjęcie odpadów przez prowadzącego 

zbieranie lub przetwarzanie odpadów w procesie odzysku lub unieszkodliwienia, 

wraz z ich zbiorczym zestawieniem; 

2) wygenerowane z systemu BDO karty przekazania odpadów do docelowej instalacji 

(w statusie z potwierdzonym transportem), wraz z ich zbiorczym zestawieniem  

(w przypadku przejęcia odpadów z terenu gminy przez podmiot zajmujący się 

wyłącznie zbieraniem odpadów), 

3) wygenerowane z systemu BDO i poświadczone za zgodność z oryginałem kopie 

dokumentów ewidencji odpadów potwierdzające ostateczne zagospodarowanie 

odpadów w procesie unieszkodliwienia lub odzysku, wraz z ich zbiorczym 

zestawieniem, 

 

9. Wykonawca zobowiązuję się przedłożyć Zamawiającemu po wykonaniu zadania protokół 

zbiorczy zawierający: adres gospodarstwa rolnego, z którego dostarczone zostały odpady, 

wskazanie ilości odebranego odpadu w Mg w rozbiciu na folie rolnicze, siatki, sznurki do 

owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big-Bag; 

 

10. Wykonawca zobowiązuję się do złożenia Zamawiającemu po wykonaniu zadania 

oświadczenia o prawidłowym wykonaniu prac z zachowaniem właściwych przepisów 

w szczególności ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach. 

 

11. Wykonawca oświadcza, że posiada potencjał do realizacji przedmiotu zamówienia, tj. 

dysponuje flotą i zapleczem infrastrukturalnym oraz personelem posiadającym 

odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia. 

 

12. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem umowy zapoznał się z warunkami lokalnymi 

dla realizacji przedmiotu umowy, w tym szczególnie z możliwością dojazdu do terenu po 

SKR w Dąbrowie Zielonej oraz ze stanem dróg dojazdowych itp. i w związku z tym nie 

wnosi i nie będzie podnosił w przyszłości żadnych zastrzeżeń. 

 

13. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się z wszystkimi 

warunkami i materiałami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu 

umowy bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych 

kosztów. 

 

14. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę 

podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność z tytułu ewentualnych szkód wyrządzonych przy realizacji przedmiotu 

umowy, jak również z tytułu ewentualnych kar administracyjnych, grzywien i innych 

podobnych świadczeń. Ilekroć Zamawiający obciążony zostanie tego rodzaju 

świadczeniami lub kosztami, wykonawca zobowiązany będzie zwolnić Zamawiającego ze 

zobowiązania lub pokryć koszty poniesione przez Zamawiającego. 
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15. Wszelkie działania lub czynności nie opisane powyżej, a wynikające z procedur 

określonych w ustawach oraz przepisach szczególnych, a także w regulaminie programu 

dotacji NFOŚiGW, niezbędne do właściwego i  kompletnego wykonania zamówienia 

Wykonawca winien wykonać w ramach przedmiotu zamówienia i uwzględnić w kosztach 

i terminie wykonania przedmiotu zamówienia. 

 

§ 3 

Termin realizacji umowy 

 

1. Umowa będzie realizowana w terminie do 30 czerwca 2022 r. z zastrzeżeniem, że za dzień 

zakończenia zadania i odebrania odpadów o których mowa w § 1. ust. 2, uważa się dzień 

przekazania odpadów na uprawnione składowisko, potwierdzone kartą przekazania odpadów. 

 

§ 4 

Zobowiązania zamawiającego 

 

1. Zamawiający zobowiązuje się wobec Wykonawcy do zapłaty wynagrodzenia, o którym 

mowa w § 5, za wykonany przedmiot niniejszej umowy, na warunkach określonych 

w niniejszej umowie. 

 

2. Zamawiający zobowiązuje się do poinformowania rolników o terminie wykonywania prac 

związanych z odbiorem z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem oraz przedłoży 

wykonawcy harmonogram pracy do 3 dni przed przystąpieniem do robót.  

 

3. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy wykazu rolników (zawierający 

dane osobowe właściciela nieruchomości, jego adres i telefon kontaktowy, 

uszczegółowienie zakresu rzeczowego i szacowane ilości odpadów), od których zostaną 

odebrane odpady o których mowa w § 1. ust. 2. W związku z tym, Wykonawca będzie  

zobowiązany do podpisania umowy powierzenia danych osobowych. 

 

4. Zamawiający przekazywać będzie Wykonawcy wszelkie niezbędne informacje dla 

prawidłowego wykonywania przedmiotu umowy. 

 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzania kontroli w zakresie realizacji 

przedmiotu umowy. 

§ 5 

Wynagrodzenie 

 

1. Wykonawca wykona prace objęte przedmiotem umowy zgodnie z cenami jednostkowymi 

podanymi w formularzu cenowym: 

1) odbiór , transport i utylizację 1 Mg odpadów o których mowa w § 1. ust. 2  , za kwotę  

a) netto: …………………….… złotych 

b) podatek VAT ………………. złotych 

c) brutto: ……………………….złotych 

d) słownie: ………………………………………………………………………….. 
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2. Szacunkowe wynagrodzenie ogółem ustalone na podstawie przewidywanej ilości odbioru, 

transportu i utylizacji 1 Mg odpadów o których mowa w § 1. ust. 2  wynosi: 

 

a) netto: …………………...złotych 

b) podatek VAT: ………… złotych 

c) brutto: …………………. złotych 

d) słownie ………………………………………………………………………….  

 

3. Wynagrodzenie końcowe może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od 

faktycznie usuniętych i zutylizowanych ilości wyrobów o których mowa w § 1. ust. 2, 

pomnożone przez ceny jednostkowe podane w ofercie oraz w ust.1.niniejszego paragrafu.  

 

4. Jednostkowa cena określona w ust 1 obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem 

zamówienia tj. ważeniem, załadunkiem, wywozem i unieszkodliwieniem lub odzyskiem 

i nie podlega zmianie. 

 

5. Wykonawca wystawi jedną fakturę końcową za wykonanie całego przedmiotu umowy. 

Podstawą do wystawienia  faktury  będzie wykonanie całego przedmiotu umowy 

określonego  w § 1 ust. 3 niniejszej umowy, potwierdzone protokołem odbioru 

podpisanym przez przedstawicieli Stron umowy.   

 

6. Podstawą do rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą jest faktura płatna 

w terminie do 21 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego. 

 

7. Faktura (rachunek) za wykonane prace stanowiące przedmiot umowy będą płatne 

przelewem na konto Wykonawcy …………………………………………………………. 

8. Zamawiający oświadcza, iż jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada nr 

identyfikacyjny NIP…………………………………. 

 

 

§ 6 

Kary umowne 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) Za opóźnienie w realizacji przedmiotu zamówienia w stosunku do terminu 

określonego w § 3 umowy - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w § 5 ust. 2 - za każdy dzień opóźnienia. 

2) Z tytułu odstąpienia od przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od 

Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 

2 umowy. 

 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania 

uzupełniającego od wysokości poniesionej szkody. 

 

3. Zmawiającemu przysługuje potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 

 

4. W zakresie nieuregulowanym w ust. 1-3 strony ponoszą odpowiedzialność z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy na zasadach ogólnych. 
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§ 7 

Odstąpienie od umowy 

 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie do 14 dni od powzięcia wiadomości 

o okolicznościach uprawniających do odstąpienia od umowy: 

1) W przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpił do realizację prac w terminach 

i w godzinach ustalonych z rolnikiem przynajmniej 2 przypadkach, co zostało 

udokumentowane pisemnym zgłoszeniem rolnika 

2) W przypadku, gdy Wykonawca przerwał realizację prac i nie realizuje ich przez 

okres 7 dni pomimo dodatkowego wezwania, 

3) W przypadku gdy Wykonawca nie wykonuje prac zgodnie z umową, w sposób 

uciążliwy dla rolników lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania 

umowne, 

4) W przypadku, gdy z winy Wykonawcy wyrządzona została szkoda rolnikowi. 

 

2. Odstąpienie od umowy, w przypadkach określonych w ust. 1 powinno nastąpić w formie 

pisemnej z podaniem uzasadnienia. 

 

3. W razie odstąpienia od umowy, strony umowy sporządzą w terminie 5 dni od daty 

odstąpienia, protokół inwentaryzacji prac w toku na dzień odstąpienia od umowy. 

Protokół inwentaryzacji będzie stanowić w tym przypadku podstawę do ostatecznego 

rozliczenia prac. 

 

4. Koszty zabezpieczenia przerwanych prac, ponosi strona, z której winy nastąpiło 

odstąpienie  od umowy. 

 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia z przysługującego Wykonawcy 

wynagrodzenie kar umownych oraz wszelkich innych należności wynikających 

z niniejszej umowy, w szczególności kosztów zabezpieczenia przerwanych prac. 

 

§ 8 

1. Zamiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 

§ 9 

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia i inna korespondencja, przekazywane w związku 

z niniejszą umową miedzy stronami, sporządzane będą w formie pisemnej i podpisywane 

przez stronę zawiadamiającą pod rygorem nieważności. Zawiadomienia, oświadczenia 

i inna korespondencja mogą być przesłane e-mailowo, doręczone osobiście, przysłane 

kurierem lub listem poleconym, z zastrzeżeniem ust. 2. 

 

2. Zawiadomienia, oświadczenia i inna korespondencja, przesłane e-mailowo winny zostać 

niezwłocznie potwierdzone w formie pisemnej. 
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3. Zawiadomienia, oświadczenia i inna korespondencja wysłane będą na adresy i e-mail 

podane przez stronę. Każda ze stron zobowiązana jest do informowania drugiej strony 

o zmianie miejsca prowadzenia działalności, siedziby lub adresu e-mail. Jeżeli strona nie 

powiadomiła o zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub adresu e-mail, podane przez 

strony, uznaje się za doręczone. 

§ 10 

1. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przed sąd powszechny 

właściwy dla Siedziby Zamawiającego. 

 

2. W sprawach nieregulowanych niniejszą umową mają zastosowania przepisy Kodeksu 

Cywilnego i innych właściwych aktów prawnych. 

 

§ 11 

1. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 

wykonawcy, dwa dla Zamawiającego. 

 

 
WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY 

 

 


