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Załącznik nr 5.1. do SIWZ 
/ Wzór umowy / 

 

UMOWA GENERALNA  

NA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW 

 

 

zawarta w dniu ……………….……….. r. w Pilicy pomiędzy: 

Gminą Pilica z siedzibą w Pilicy, ul. Żarnowiecka 46a, 42-436 Pilica, o numerze NIP: 649-22-73-

177, Regon: 276258836,   którą  reprezentuje: 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Pilica – Artur Janosik 

przy kontrasygnacie Skarbnika – Małgorzaty Flak 

 

zwaną dalej Zamawiającym,  

działającym, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego Porozumieniem z dnia 17 maja  

2019 roku w sprawie wspólnego przeprowadzenia i udzielenia zamówienia publicznego na  

„Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów 

od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie 4 

(czterech) Gmin w Województwie Śląskim” w trybie przetargu nieograniczonego, w imieniu i 

na rzecz Stron Zamawiających wymienionych w tym Porozumieniu oraz SIWZ. 

 

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

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 

 

1. ………………………………. - ………………………………………………… 

2. ………………………………. - ………………………………………………… 

 

 

Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego 

przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) utworzonej na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, porozumieniem z dnia 17 maja 2019 roku w 

sprawie wspólnego przeprowadzenia i udzielenia zamówienia publicznego na „Świadczenie 

usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie 4 (czterech) 

Gmin w województwie śląskim” Grupy Zamawiającej. 
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Przedmiot Umowy 

 
1. Celem zawarcia Umowy generalnej jest ustalenie warunków udzielenia zamówień publicznych, 

jakie mogą zostać udzielone w okresie trwania Umowy generalnej na świadczenie usług 

polegających na sukcesywnym odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych. 

2. Zamawiający-Uczestnik przystępując do udzielenia zamówienia może dokonać zmiany 

warunków zamówienia w stosunku do określonych w Umowie generalnej, jeżeli zmiany te nie są 

istotne i nie naruszają przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Zamawiający-Uczestnik udzieli zamówienia, którego przedmiot jest objęty specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia oraz niniejszą Umową.   

 

§ 1 

1. Wykonawca zobowiązuje  się do Świadczenia usługi odbierania odpadów komunalnych i 

zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy, powstałych na terenie 4 (czterech) Gmin w województwie śląskim, na rzecz 

Grupy Zamawiającej utworzonej Porozumieniem z 17 maja 2019 r., zgodnie z SIWZ dla : 

Miasto i Gmina Pilica, Miasto i Gmina Szczekociny, Gmina Irządze, Gmina Żarnowiec. 

2. W ramach ww. Umowy generalnej Wykonawca zobowiązuje się podpisać umowy na 

Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów dla wszystkich uczestników – 

wchodzących w skład Grupy Zamawiającej. 

3. Stronami umów będą podmioty wymienione w SIWZ tj. Uczestnicy Grupy Zamawiającej. 

4. Minimalną ilość odpadów w okresie realizacji umowy określoną w SIWZ szacuje się na: 

     - odpadów zmieszanych: 6 264,6860 Mg  

     - odpadów segregowanych: 3 112,6700 Mg  

5. Maksymalną ilość odpadów w okresie realizacji umowy określoną w SIWZ szacuje się na: 

- odpadów zmieszanych: 10 023,4976 Mg  

 - odpadów segregowanych: 4 980,2720 Mg 

 

§ 2 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania z tym, że terminy podpisania umów  

świadczenia usługi dla każdego uczestnika grupy Zamawiającej zostaną określone w umowach, 

tj. do 7 dni od dnia zawarcia umowy generalnej.  

2.  Umowa generalna zostaje zawarta na czas oznaczony do dnia 31 lipca 2021 roku. 

 

§ 3 

1. Ustala się następujące ceny ryczałtowe za odbiór i zagospodarowanie odpadów :  

1) Cena jednostkowa brutto za 1 tonę odpadów zmieszanych obowiązująca przez cały czas 

wykonywania usługi  wynosi:    ………………….. zł (słownie złotych ……………… 00/100). 

2) Cena jednostkowa brutto za 1 tonę odpadów segregowanych obowiązująca przez cały czas 

wykonywania usługi  wynosi:   ………………….. zł (słownie złotych ……………… 00/100). 
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2. Wskazane w ust. 1 ceny obowiązują odpowiednio przez cały okres obowiązywania niniejszej 

Umowy. 

3. Wartość brutto wynagrodzenia Wykonawcy jest ceną wynikającą z gwarantowanego ilościowego 

wyliczenia zakresu minimalnego przedmiotu zamówienia i wynosi:   ………………….. zł (słownie 

złotych ……………… 00/100).  

  

Podana wartość brutto wynagrodzenia wykonawcy nie stanowi ostatecznego wynagrodzenia 

Wykonawcy, gdyż wynika z gwarantowanego ilościowego wyliczenia zakresu minimalnego 

przedmiotu zamówienia.  

Cena, jaką zapłaci Zamawiający wybranemu Wykonawcy będzie wynikać z ilości faktycznie 

odebranych i zagospodarowanych przez Wykonawcę odpadów zmieszanych i segregowanych  

w ramach realizowanego zamówienia. 

W przypadku gdy ilość odpadów będzie większa niż określono w formularzu ofertowym -

Zamawiający może zwiększyć zakres zamówienia opisany w Załączniku nr 1 do SIWZ – Opis 

przedmiotu zamówienia korzystając z prawa opcji czyli zwiększeniu przedmiotu zamówienia do 

maksymalnej wartości przedmiotu zamówienia. 

 

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1)  świadczenia usługi odbioru i zagospodarowania odpadów, 

2) wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością w sposób niepowodujący 

niepotrzebnych przeszkód oraz niedogodności dla mieszkańców. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami 

gospodarowania odpadami określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 

z 2019 r. poz. 701), ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.), zgodnymi z wymaganiami ochrony 

środowiska oraz Planem Gospodarki Odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022, 

przyjętego Uchwałą nr V/37/7/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r., w 

szczególności poprzez: 

a) przekazywanie odebranych zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych do 

regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych wskazanych w Planie Gospodarki 

Odpadami dla Województwa Śląskiego dla Regionu I. Wykonawca nie może wywozić 

zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów zielonych odebranych z terenu gminy - danego 

Uczestnika Grupy Zamawiającej poza obszar Regionu I; 

b) przekazywanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych bezpośrednio lub za 

pośrednictwem innego zbierającego odpady do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania 

odpadów zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701). 

§ 5 
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1. Zamawiający - uczestnicy grupy Zamawiającej zobowiązują się do udostępnienia strumienia 

odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami niniejszej umowy na 

rzecz Wykonawcy przedmiotu zamówienia. 

2. Płatnikiem za odebrane odpady wytworzone na terenie poszczególnych gmin jest każdy 

Zamawiający - uczestnik porozumienia wchodzący w skład Grupy Zamawiającej, który zawarł 

umowę, o której mowa w § 1 ust. 2. 

 

§ 6 

Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich warunków niniejszej umowy i zapisów 

wynikających z SIWZ.  

 

§ 7 

Zamawiający może naliczyć karę umowną w następującej okoliczności : 

- w przypadku nie podpisania wszystkich umów na świadczenie usług odbierania i 

zagospodarowania odpadów w wyznaczonych terminach z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy w wysokości 10 % kwoty brutto określonej w § 3 ust. 3 zamówienia. 

 

§ 8 

1. Strony ustalają, że rozliczenia za realizację przedmiotu umowy będą regulowane zgodnie z 

okresami rozliczeniowymi oraz na podstawie protokołów odbioru, faktur wystawionych przez 

Wykonawcę na danego Zamawiającego – Uczestnika Grupy Zamawiającej.  

2. W ramach niniejszej umowy zawierane umowy na świadczenie usług odbierania i 

zagospodarowania odpadów zabezpieczone są zabezpieczeniem należytego wykonania umowy 

w wartościach wynikających z zamówienia oraz wielkości udziału każdego uczestnika Grupy 

Zamawiającej. 

 

§ 9 

Dopuszcza się możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach 

1) Nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu zamówienia. 

2) Wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a 

zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu 

jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony. 

3) Przekształcenia podmiotowego Wykonawcy. 

 

§ 10 

1. Wszelkie spory związane z realizacją niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
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2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego. 

 

§ 11 

Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

 

§ 12 

Umowę sporządzono w 5 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron Grupy 

Zamawiającej, o której mowa w §1 ust. 1 oraz 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                           WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 
- SIWZ 
- Oferta Wykonawcy 
 
 

 


