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Umowa nr ………/2022 

 
zawarta w dniu ……….……………………… r. w Sieroszewicach 
pomiędzy: 
Gminą Sieroszewice z siedzibą w Sieroszewicach przy ul. Ostrowskiej 65,  
NIP: 622-25-65-007, REGON: 250855156 
reprezentowana przez Anatola Piaskowskiego – Wójta Gminy Sieroszewice 
przy kontrasygnacie Karoliny Kałużnej – Skarbnika Gminy Sieroszewice  
zwana dalej w tekście „Zamawiającym” 

a przedsiębiorstwem  

…………………………. z siedzibą w ………………….. przy ul. ……………….., 
NIP: ……………………………., REGON: ……………………………. 
reprezentowanym przez: 

…………………………………………………………………….. 
zwanym dalej w tekście „Wykonawcą”, 
 
dalej łącznie zwanymi „Stronami”. 
 
W wyniku dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie rozpoznania cenowego zgodnie 
z  Zarządzenia Wójta Gminy Sieroszewice w sprawie ustalenia Regulamin udzielenia zamówień 
publicznych o wartości netto zawartej w kwocie 70.000  -  130.000 zł netto. Zamawiający zamawia, a 
Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie, którego przedmiotem jest wykonywanie prac 
związanych z usuwaniem odpadów z folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności 
rolniczej na terenie Gminy Sieroszewice.  
 

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest usługa polegająca na „Usuwaniu odpadów z folii rolniczych, siatki 

i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" obejmująca odbiór oraz 
poddanie odzyskowi lub unieszkodliwieniu ww. odpadów pochodzących z działalności rolniczej 
z obszaru gminy Sieroszewice. Zakres rzeczowy obejmuje również: 

1) ważenie odbieranych odpadów folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz 
opakowań po nawozach i typu Big-Bag; 

2) załadunek odpowiednio zapakowanych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do 
owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag oraz uporządkowanie miejsca 
wykonywania usługi z w/w odpadów; 

3) transport odebranych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz 
opakowań po nawozach i typu Big-Bag do miejsca ich odzysku lub unieszkodliwienia 
środkami transportu posiadającymi aktualne zezwolenie na transport odpadów; 

4) rozładunek i przekazanie odpadów do odzysku lub unieszkodliwienia. 
2. Wskazane w zapytaniu ilości prac wchodzących w zakres przedmiotu umowy mają charakter 

szacunkowy. Ilość prac zleconych do wykonania w trakcie realizacji przedmiotu umowy może być 
mniejsza od ilości przedstawionej, co jednak nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń 
Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. Zamawiający może zlecić w trakcie realizacji umowy 
zakres prac mniejszy niż wskazany w zapytaniu. 
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3. Odpady będą przekazane do miejsc odzysku lub unieszkodliwione posiadających zezwolenie na 
unieszkodliwianie lub proces recyklingu tego typu odpadów.  

4. Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wykaz podmiotów do punktu realizacji, objętych 
programem usuwania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań 
po nawozach i typu big-bag na podstawie, którego podpisze z przekazującym formularz przejęcia 
odpadów. Jeden egzemplarz ww. protokołu Wykonawca przekaże do Urzędu Gminy Sieroszewice.  

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowym, które stanowi 
załącznik do niniejszej umowy i jest jej integralną częścią. Wykonawca zobowiązuje się w ramach 
ustalonego wynagrodzenia do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu 
umowy. 
 

 
§ 2 

1. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów 
określonej art. 66 i 67 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022 r. poz.699) 
z zastosowaniem wzorów dokumentów określonych w art. 67 ustawy sporządzone za 
pośrednictwem BDO.  

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem umowy oraz warunkami realizacji usługi 
i nie wnosi żadnych uwag i zastrzeżeń. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia daty wykonywania prac związanych z odbiorem 
odpadów pochodzących z działalności rolniczej z wyznaczonego punktu z Zamawiającym, 
z zastrzeżeniem wykonania całości prac do dnia 24.06.2022 r. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do zważenia odebranych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka 
do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu big - bag. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu stosownych dokumentów 
potwierdzających właściwe i zgodne z przepisami wykonanie przedmiotu zamówienia,  
w szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu: 
1) protokoły odbioru odpadów od poszczególnych rolników. Protokół w szczególności powinien 

zawierać następujące dane: 
a) imię i nazwisko właściciela posesji/ użytkownika, który dostarcza odpady; 
b) adres, z którego pochodzą dostarczone odpady z folii rolniczych, siatki sznurka do owijania 

balotów oraz opakowań typu Big-Bag; 
c) datę odbioru; 
d) wagę odbieranego odpadu w rozbiciu na: 

- folie rolnicza, 
- odpady z siatki do owijania balotów, 
- worki po nawozach, 
- sznurki rolnicze, 
- opakowania typu BIG-BAG. 

2) wygenerowanych z systemu BDO i poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii kart 
ewidencji odpadów potwierdzających przyjęcie odpadów przez prowadzącego zbieranie lub 
przetwarzanie odpadów w procesie odzysku lub unieszkodliwienia, wraz z ich zbiorczym 
zestawieniem. Zgodnie z wymaganiami programu do rozliczenia dotacji z NFOŚiGW 
Zamawiający będzie potrzebował wydruku z systemu BDO kart przekazania odpadów do 
docelowej instalacji (w statusie z potwierdzonym transportem) oraz wygenerowane z systemu 
BDO dokumenty ewidencji odpadów potwierdzające ostateczne zagospodarowanie odpadów 
w procesie unieszkodliwienia lub odzysku; 

3) po wykonaniu zadania zbiorczego zestawienia odebranych odpadów od rolników zawierające: 
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adres gospodarstwa rolnego, z którego dostarczone zostały odpady, wskazanie ilości 
odebranego odpadu w Mg w rozbiciu na: 

- folie rolnicza czarna i tunelowa ogrodnicza, 
- folie po balotach sianokiszonek, 
- odpady z siatki do owijania balotów, 
- worki po nawozach, 
- sznurki rolnicze, 
- opakowania typu BIG-BAG. 

4) po wykonaniu prac Wykonawca złoży oświadczenie o prawidłowym wykonaniu prac 
z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych. 

6. Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje i dane otrzymane od 
Zamawiającego oraz dotyczących realizacji Zamówienia.   

7. Wszelkie działania lub czynności nie opisane powyżej, a wynikające z procedur określonych w 
ustawach oraz przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompletnego wykonania 
zamówienia Wykonawca winien wykonać w ramach przedmiotu zamówienia i uwzględnić w 
kosztach i terminie wykonania przedmiotu zamówienia. 

8. Zamówienie powinno być wykonane zgodnie z zapytaniem ofertowym. 
9. W zakres zamówienia wchodzą wszystkie prace, materiały i usługi niezbędne do jego 

kompleksowego wykonania i przekazania Zamawiającemu. 
10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków 

zamówienia i stanu miejsc wykonania przedmiotu zamówienia. 
11. Ostateczne określenie ilości odpadów, przyjętych do ustalenia cen jednostkowych, skali trudności 

oraz warunków technicznych należy do obowiązków Wykonawcy. 
 

§ 3 
Termin wykonania umowy ustala się od dnia zawarcia umowy do dnia 24.06.2022 r.   

 
§ 4 

1. Strony ustalają jednostkowe ryczałtowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia w 
odniesieniu do 1 Mg odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po 
nawozach i typu Big Bag, które wynosi: ………………… zł brutto (słownie: ………………………………….. 
złotych); 

2. Kwoty, o których mowa w ust. 1, zawierają podatek VAT. 
3. Wynagrodzenie Wykonawcy obliczane będzie na podstawie ilości odpadów w Mg oraz oferowanej 

ceny jednostkowej wymienionej w ust. 1 niniejszego paragrafu. 
4. Cena jednostkowa określona w ust. 1 obejmuje ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu 

oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją robót objętych umową, skalkulowanych i 
wywnioskowanych na podstawie wizji w terenie, również tych, które nie zostały wymienione w 
sposób wyraźny, a są konieczne do należytego wykonania prac. 

5. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy nie może być wyższe niż ………… 
zł brutto (słownie: ……………………………………………………… złotych). 

6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy. 
7. Nieoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być 

podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia.   
 
 

§ 5 
1. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie przed zniszczeniem istniejących urządzeń na terenie 
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miejsca odbioru odpadów. 
2. W ramach wykonywanych robót Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszystkich powstałych 

szkód na terenie (objętym robotami) wynikłych w trakcie  realizacji robót oraz doprowadzenie w/w 
terenu do stanu pierwotnego.  

3. Wykonawca zobowiązuje się we własnym zakresie urządzić zaplecze dla wykonywanych prac 
związanych z teren, gdzie będą odbierane odpady rolnicze. 

4. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren prowadzonych prac. 
5. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 

wypadków wobec wnioskodawców i osób trzecich powstałe w związku z realizacją przedmiotu 
umowy.  

§ 6 
1. Zamawiający zabezpiecza finansowanie prac będących przedmiotem niniejszej umowy w wysokości 

przeznaczonego na ten cel dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie i  budżetu gminy.  

2. Rozliczenie między stronami za wykonanie nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionych faktur 
przez Wykonawcę, na rachunek bankowy wskazany na fakturze, właściwy dla dokonania rozliczeń 
na zasadach mechanizmu podzielonej płatności, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 
r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.). 

3. Podstawę do wystawienia faktury oddzielnie dla każdej z części (etapu) stanowią: 
- protokół odbioru, obejmujący wykonany przedmiot zamówienia podpisany przez 

upoważnionych przedstawicieli Stron,  
- karty ewidencji odpadów wygenerowane z systemu BDO,  
- karty przekazania odpadów wygenerowane z systemu BDO,  
- pisemne zawiadomienie Wykonawcy o zakończeniu zakresu zrealizowanych prac i zgłoszeniu do 

odbioru przedmiotu umowy, 
- pisemne, tabelaryczne rozliczenie wykonanych prac zawierającego: nazwę gminy, imię 

i nazwisko wnioskodawcy, adres nieruchomości, ilość i rodzaj odebranych odpadów rolniczych. 
Karty ewidencji i przekazania odpadów muszą być wystawione zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.  W przypadku przedłożenia nieprawidłowo sporządzonych dokumentów, Zamawiający 
zawiadomi pisemnie Wykonawcę o występujących w nich nieprawidłowościach i wezwie go do ich 
usunięcia w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Do czasu zrealizowania wezwania nie może zostać 
dokonana zapłata należności wynikająca z faktury.  

4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie do 14 
dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, przy czym za 
dzień zapłaty strony uznają datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

5. W przypadku zwrotu płatności za fakturę przez bank Wykonawcy na skutek braku rachunku VAT, o 
którym mowa w ust. 2, za datę płatności uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. Ponowny przelew na rzecz Wykonawcy nastąpi dopiero po otrzymaniu 
prawidłowo wystawionej faktury korygującej ze wskazaniem przez Wykonawcę rachunku, dla 
którego prowadzony jest rachunek VAT w terminie wskazanym w ust. 4. 

6. Fakturę należy wystawić na podstawie danych:  
Nabywca: Gmina Sieroszewice, ul. Ostrowska 65, 63-405 Sieroszewice, NIP: 622-25-65-007;  
Odbiorca: Urząd Gminy Sieroszewice, ul. Ostrowska 65, 63-405 Sieroszewice. 

7. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego, zbyć na rzecz osób trzecich, przysługującej 
wierzytelności z tytułu zapłaty wynagrodzenia. 

§ 7 
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1. Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić Zamawiającemu kary umowne w następujących 
przypadkach: 

− za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia 
brutto wskazanego w § 4 ust. 5,  

− za zwłokę w terminie wykonania umowy powstałe z winy Wykonawcy w wysokości 0,2% 
należnego całkowitego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust. 5 za każdy dzień zwłoki, 

2. Zamawiający będzie zobowiązany zapłacić Wykonawcy kary umowne w następujących 
przypadkach: 

− za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia 
brutto wskazanego w § 4 ust. 5.  

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony w przypadkach, o 
którym mowa ust. 1 tiret drugie wynosi 20% całkowitego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 
4 ust. 5 niniejszej umowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia zobowiązania wynikającego z nałożenia kary umownej 
w terminie 14 dni od dnia nałożenia kary i wezwania do zapłaty. 

5. Jeżeli wartość wyrządzonej szkody przekracza wysokość naliczonych kar umownych, Stronom 
przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.  

 
§ 8 

1. Odstąpienie od umowy może nastąpić tylko w przypadkach przewidzianych obowiązującymi 
przepisami oraz postanowieniami umowy. Oświadczenie w sprawie odstąpienia powinno być 
dokonane w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności oświadczenia.  

2. 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 14 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W 
takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania 
części umowy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy również w sytuacji : 
a) gdy zostanie ogłoszone rozwiązanie firmy Wykonawcy; 
b) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy; 
c) gdy Wykonawca nie przystąpił do realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub 

nie kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego; 
d) gdy Wykonawca zaniedbuje bądź niewłaściwie (nienależycie) wykonuje obowiązki określone w 

§ 1 niniejszej umowy i pomimo pisemnego upomnienia sytuacja nie ulega zmianie. 
4. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn określonych w ust. 3 stanowi odstąpienie 

z winy Wykonawcy, który jest zobowiązany do zapłaty kary umownej określonej w § 7 umowy. 

§ 9 
1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków 

wynikających z umowy spowodowane siłą wyższą. Za przypadki siły wyższej uważa się wszelkie 
nieznane stronom w chwili zawierania umowy zdarzenia, zaistniałe niezależnie od woli stron i na 
których zaistnienie strony nie miały żadnego wpływu jak np. wojna, atak terrorystyczny, pożar, 
powódź, epidemie, strajki, zarządzenia władz itp. Strona powołująca się na siłę wyższą powinna 
zawiadomić drugą stronę na piśmie w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego 
przypadek siły wyższej pod rygorem utraty prawa powołania się na siłę wyższą.  

2. Zwłoka lub wadliwe wykonanie całości lub części umowy z powodu siły wyższej, nie stanowi dla 
Strony dotkniętej siłą wyższą, naruszenia postanowień umowy. 
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§ 10 
1. Wykonawca, jak i osoby działające w jego imieniu zobowiązani są do zapewnienia poufności 

danych osobowych powierzonych  im w związku z wykonywanie umowy, a w szczególności do 
tego, że nie będą w okresie obowiązywania umowy i po jej zakończeniu przekazywać, 
wykorzystywać i ujawniać danych osobowych. 

2. Dane osobowe zostaną wykorzystane wyłącznie do celów realizacji umowy. Wykonawca 
zobowiązuje się do zawarcia odrębnej umowy regulującej przetwarzanie danych osobowych. 

 
§ 11 

1. Zakazana jest zmiana istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na  
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy: 
a) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy o czas trwania niekorzystnych warunków w 

przypadku: 
- niesprzyjających warunków atmosferycznych (np. temperatura, opady atmosferyczne), 

uniemożliwiających prawidłową realizację zadania; 
- wystąpienia siły wyższej; 
- wystąpienia okoliczności związanych z pandemią COVID-19, jeżeli miało to bezpośredni wpływ 

na realizację zadania; 
- konieczności przeprowadzenia naboru uzupełniającego w celu zrealizowania maksymalnej 

ilości usługi.  
3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w 

formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 
4. W przypadku zaistnienia sytuacji, o których mowa w ust. 2 Wykonawca zobowiązany jest 

każdorazowo do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego oraz uzyskania jego zgody na 
wstrzymanie wykonywania zamówienia.  

 
§ 12 

1. W przypadku wystąpienia trudności z interpretacją umowy Zamawiający i Wykonawca będą się 
posiłkować postanowieniami oferty i Zapytania ofertowego.  

2. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.  
§ 13 

Spory powstałe na tle stosowania niniejszej umowy, strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu 
powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 14 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej 
stron. 
 
 

ZAMAWIAJĄCY                      WYKONAWCA 
 

 

Załączniki : 
1. Zapytanie ofertowe 
2. Oferta Wykonawcy 

 


