
Zapytanie ofertowe znak: RIOŚ.271.2.1.2022 Załącznik Nr 2

Wzór umowy

Nr: …./……../2022

zawarta w dniu ….. 2022 r. w Sokolnikach, pomiędzy:

Gminą Sokolniki 
z siedzibą ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 98-420 Sokolniki
NIP: 9970134237 
reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………………………………

zwanym w dalszej części umowy “Zamawiającym”  

a
………………………………………….

zwanym w dalszej części umowy "Wykonawcą"
 
zwanych łącznie „Stronami”, a z osobna zaś „Stroną”

§ 1

 Zgodnie art. 10 ust. 2 pkt 4  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j.  Dz.  U.  z  2022  r.,  poz.  1710  ze  zm.)  zamówienie  stanowiące  przedmiot  umowy
nie podlega przepisom w/w ustawy.

§ 2 

1. ZAMAWIAJĄCY zleca,  a  WYKONAWCA przyjmuje  do realizacji  świadczenie usługi
pn.:  „Odbiór  i  zagospodarowanie  odpadów  komunalnych  z  miejsc  użyteczności
publicznej położonych na terenie gminy Sokolniki”.
2.  Szczegółowy  zakres  i  opis  usługi  będącej  przedmiotem  umowy  zawarty  jest
w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik Nr 1 do Zapytania
ofertowego i jest integralną częścią niniejszej umowy.
3.  W  imieniu  Zamawiającego  koordynację  działań  dotyczących  gospodarki  odpadami
komunalnymi, w tym rozliczeń z Wykonawcą, prowadzić będzie Zuzanna Sułkowska. 

§ 3

1. Strony zgodnie ustalają, że stawki jednostkowe wynagrodzenia Wykonawcy za należyte
wykonanie świadczeń składających się na przedmiot umowy są następujące:
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Lp. Przedmiot 
zamówienia Liczba  

pojemników
( w 
sztukach)

Cena netto 
za sztukę

Podatek od 
towarów i usług

Cena brutto 
za sztukę

Cena ogółem 
(brutto PLN) za 
wszystkie 
pojemniki
 
(kol.C x kol. F) 

Ilość 
wywozu 
odpadów 
w ciągu 1
roku

Cena ogółem w 
okresie 1 roku 

(kol.G x kol. H) 

A B C D E F G H I

1. Usługa odbioru i
zagospodarowan
ia odpadów 
komunalnych 
zmieszanych – 
pojemnik o poj. 
240 l
Wywóz w 
miesiącach od I-
III i od XI-XII – 
1 raz w 
miesiącu, 
pozostałe 
miesiące, tj. od 
IV-X – 2 razy w 
miesiącu

1
19

2. Usługa odbioru i
zagospodarowan
ia odpadów 
komunalnych 
zmieszanych – 
pojemnik o poj. 
1100 l 
Wywóz w 
miesiącach od I-
III i od XI-XII – 
1 raz w 
miesiącu, 
pozostałe 
miesiące, tj. od 
IV-X – 2 razy w 
miesiącu

5
19

3. Usługa odbioru i
zagospodarowan
ia odpadów 
komunalnych 
suchych – 
pojemnik o poj. 
240 
Wywóz 1 raz w 
miesiącu

4
12

4. Usługa odbioru i
zagospodarowan
ia odpadów 
komunalnych - 
szkło – pojemnik
o poj. 240l 
Wywóz 1 raz na 
kwartał

1
4

5. Usługa odbioru i
zagospodarowan
ia odpadów 
komunalnych - 
szkło – pojemnik
o poj. 120l
Wywóz 1 raz na 
kwartał

3
4

6. Łączna cena za usługę odbioru odpadów komunalnych w okresie 1 roku (suma wierszy 1I-5I)
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2. Zamawiający zastrzega sobie zmianę ilości i częstotliwości  odbioru odpadów w trakcie
obowiązywania umowy.
3.  Z  tytułu  świadczenia  usług  objętych  umową,  Strony  będą  się  rozliczały  w  okresach
miesięcznych (za miesiąc kalendarzowy).
4.. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za dany miesiąc kalendarzowy wykonywania umowy
stanowić będzie sumę wykonanych w danym miesiącu kalendarzowym przez Wykonawcę
świadczeń  objętych  umową,  które  zostaną  potwierdzone  poprzez  sporządzenie  przez
Wykonawcę  zbiorczych  zestawień  ilości  wykonanych  usług  w  okresach  miesięcznych
realizacji umowy oraz wskazanie instalacji do jakich zostały przekazane odpady. 
5..  Wynagrodzenie,  o  którym  mowa  w  ust.  1  obejmuje  wszystkie  koszty  niezbędne
i konieczne do realizacji zamówienia.
6..  Wynagrodzenie  płatne  będzie  przelewem  na  rachunek  bankowy  Wykonawcy
nr  …………………………..,  w  terminie  do  14  dni  od  daty  prawidłowo  wystawionej
i dostarczonej faktury do siedziby Zamawiającego.
7.. Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem rachunku bankowego, o którym mowa wyżej,
dla którego został wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej działalności gospodarczej.
Rachunek musi być uwidoczniony w Centralnej Ewidencji Kont Bankowych (tzw. Biała Lista
Podatników VAT).
8..  Zamawiający  dokonuje  płatności  wyłącznie  z  zastosowaniem mechanizmu podzielonej
płatności.
9.  Zamawiający  ma  prawo  do  dokonywania  w  dowolnym  czasie  kontroli  poprawności
realizacji  postanowień  umowy,  w  szczególności  w  zakresie:  zagospodarowania  odpadów,
tonażu, stosowanych środków transportu i jakości świadczonych usług.

§ 4

1. Umowa zawarta została na czas nieokreślony.
2. Stronom  przysługuje  prawo  rozwiązania  umowy  z  zachowaniem  jednomiesięcznego
okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.  Dla skuteczności
rozwiązania umowy wymagane jest zachowanie formy pisemnej wypowiedzenia umowy.
3. Umowa wchodzi w życie z dniem z dniem podpisania. 

§ 5

Umowę  sporządzono  w  3  jednobrzmiących egzemplarzach,  w  tym  2  egzemplarze  
dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 
 
Integralną część umowy stanowią następujące dokumenty: 
1.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY
  


