
UMOWA NR  …………….

Zawarta w Staszowie w dniu  …………….2021r. pomiędzy:
Gminą Staszów z siedzibą w Staszowie przy ul. Opatowskiej 31, 28-200 Staszów,             
NIP: 866-160-87-31, REGON: 830409749  reprezentowaną przez :

 …………………………………………………………….

przy kontrasygnacie

……………………………………………………………..

  zwanym dalej „Zleceniodawcą”

a:
……………………………………………………………………………………...  z  siedzibą
………………………………..,  REGON  ……………...,  NIP  ……………...  KRS:
………….., reprezentowanym przez: 
…………………………………………………………….
 zwanym dalej „Przedsiębiorstwem” o treści następującej:

w  rezultacie  dokonania  przez  Zamawiającego  wyboru  Wykonawcy,  przy  uwzględnieniu

zapisów Regulaminu Zamówień Publicznych Urzędu Miasta i Gminy Staszów, stanowiącego

Załącznik  nr  1  do  Zarządzenia  Nr  29/2021  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Staszów  z  dnia

22.02.2021 r., zważywszy na  art. 2 ust. 1 pkt 1)  ustawy  z dnia 11 września 2019 r. Prawo

zamówień publicznych  (tj.  Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)  , została zawarta umowa o

następującej treści:

§ 1

1.  Zleceniodawca  zleca,  a  Przedsiębiorstwo  przyjmuje  do  wykonania  usługę   –  odbioru
i zagospodarowania odpadów z nieruchomości położonej pod adresem.                                  
Urząd Miasta i Gminy w Staszowie

Ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów
2.  Przedsiębiorstwo zobowiązuje  się  do wykonania usługi  będącej   przedmiotem Umowy
z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.
3.Przedsiębiorstwo  oświadcza,  iż  posiada  niezbędne  uprawnienia  do  wykonania
przedmiotowej usługi, które zostały udzielone przez właściwe organy administracji publicznej
w formie stosownych decyzji administracyjnych. 
4.Zleceniodawca  zobowiązuje  się  do  gromadzenia  wytwarzanych  odpadów
w standardowych pojemnikach / workach.
5.Przedsiębiorstwo zastrzega  sobie  prawo odmowy wykonania  usługi,  jeżeli  zgromadzone
odpady nie będą odpowiadały zadeklarowanym lub będą gromadzone nie w pojemnikach /
workach. 



§ 2

1. Odbiór odpadów będzie odbywał się zgodnie z harmonogramem  stanowiącym załącznik
do niniejszej umowy. 
2. Wynagrodzenie  należne za 1 miesiąc świadczenia usługi będzie wynosić :
a/  w przypadku odpadów gromadzonych selektywnie obejmujących frakcje wyszczególnione
w art. 3 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu porządku i czystości 
w gminach  będzie wyliczana wg wzoru:

„ilość faktycznie odebranych  worków o pojemności 120 l  x cena jednostkowa  brutto
za jeden worek, która została podana  w ofercie cenowej z dnia  ……………………..
stanowiącej  załącznik do niniejszej umowy,,

b/ w przypadku odpadów gromadzonych nie selektywnie (zmieszanych), wg wzoru:

„ilość   faktycznie  odebranych  pojemników   o  pojemności  1100  l;  240  l  x  cena
jednostkowa brutto  za jeden pojemnik,  która została podana  w ofercie cenowej z dnia
…………………………...  stanowiącej  załącznik do niniejszej umowy,,

3.  W  przypadku  stwierdzenia,  że  odpady  gromadzone  selektywnie  nie  odpowiadają
zadeklarowanym,  naliczona  zostanie  opłata  zgodnie  ze  stawką  określoną  dla  odpadów
gromadzonych nie selektywnie (zmieszanych)
4.  Strony  ustalają,  że  wysokość  łącznego  wynagrodzenia  za  przedmiot  umowy nie  może
przekroczyć kwoty brutto:  30 000,00 zł (słownie: trzydzieści  tysięcy 00/100).
5.  Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  niewykorzystania  w  całości  kwoty  łącznego
wynagrodzenia określonego w ust. 4.
6. Umowa zostaje rozwiązana po wykorzystaniu kwoty określonej w ust.4 .

§ 3

1. Przedsiębiorstwo zastrzega sobie prawo zmiany wysokości stawki za świadczone usługi.
2. Zmiana, o której mowa w ust. 1 nie wymaga zmiany niniejszej umowy ani wypowiedzenia
jej warunków, jednakże Zleceniodawca ma prawo odstąpienia od umowy.
3.  O  zmianie  stawki  Przedsiębiorstwo  poinformuje  Zleceniodawcę  z  jednomiesięcznym
wyprzedzeniem.

§ 4

1.Strony  postanawiają,  że  obowiązującą  je  formę  odszkodowania  stanowią  kary  umowne,
które będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

1)Przedsiębiorstwo  płaci Zamawiającemu kary umowne:

a)za zwłokę w dokonaniu odbioru odpadów  w wysokości 1,00 % wynagrodzenia określonego
w umowie za każdy dzień zwłoki,

b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Przedsiębiorstwa w wysokości 10%

wynagrodzenia, określonego § 2 ust. 4 umowy,



2)Przedsiębiorstwo  może żądać od Zleceniodawcy  kar umownych:

a)  za  odstąpienie  od  umowy z  przyczyn zależnych od Zleceniodawcy w wysokości  10%
wynagrodzenia, określonego § 2 ust. 4 umowy

3)Strony  zastrzegają  sobie  prawo  do  odszkodowania  uzupełniającego  przenoszącego
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 5

1. Strony zastrzegają następujące adresy dla doręczeń:
a) Zleceniodawca :  Gminą Staszów z siedzibą w Staszowie przy ul. Opatowskiej 31, 28-200
Staszów,
b)  Przedsiębiorstwo:
……………………………………………………………………………………..
2.W  przypadku  zmiany  adresu,  Strona,  której  zmiana  dotyczy  jest  zobowiązana  do
niezwłocznego poinformowania o tym fakcie drugą stronę w formie pisemnej,
3.Strony wskazują następujące osoby do kontaktów w ramach realizacji Umowy:
ze strony Zleceniodawcy: Mariusz Sobieniak, tel 15 864 83 25),
e-mail  (biuro@staszow.pl) 
ze strony Przedsiębiorstwa : ………………………………………………………………………
e-mail
…………………………………………………………………………………………………....
..
Zmiana osób wskazanych w ust. 3 powinna być dokonana w formie pisemnej i nie będzie
traktowana jak zmiana Umowy.

§ 6
1. Wynagrodzenie należne Przedsiębiorstwu Zleceniodawca regulował będzie co miesiąc

na podstawie wystawionych faktur VAT, w terminie 14 dni od otrzymania faktury na
rachunek bankowy  Nr ………………………………………………………………...

2. Za  datę  uregulowania  należności  uznaje  się  datę  wpływu  środków  na  rachunek
bankowy Przedsiębiorstwa.

3. W przypadku zapłaty wynagrodzenia w terminie późniejszym niż wskazany w ust. 1,
Zleceniodawca  zobowiązuje  się  do  zapłaty  odsetek  ustawowych  za  każdy  dzień
opóźnienia - bez odrębnego wezwania.

4. Zleceniodawca  oświadcza,  że  płatności  za  faktury  realizuje  z  zastosowaniem

mechanizmu podzielonej płatności.

5. Przedsiębiorca  oświadcza,  że  rachunek  bankowy  wskazany  w  ust.1  niniejszego

paragrafu  należy  do  Przedsiębiorcy  i  został  dla  niego  utworzony  -oddzielnie

wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej działalności gospodarczej.

§ 7

  1.Umowa zostaje zawarta na czas określony od 01.01.2022r.  do 31.12.2022r.



2.Przedsiębiorstwo zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku zwłoki w zapłacie należnego wynagrodzenia za dwa okresy płatności.
3.  Każda  ze  stron  ma  prawo  do  wypowiedzenia  Umowy  na  piśmie,  za  pomocą  listu
poleconego, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.  W takim wypadku
Umowa rozwiązuje się z końcem miesiąca, w którym upłynął okres wypowiedzenia.

§8
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy :
1. Kodeksu Cywilnego
2. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
3. ustawy o odpadach

§ 9

Sądem właściwym do rozstrzygania  sporów wynikających z  Umowy jest  sąd  powszechny
właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.

§10
1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla stron.
2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

ZLECENIODAWCA PRZEDSIĘBIORSTWO


