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Załącznik nr 10 do SIWZ 

 
UMOWA NR 272/…../OŚZ/13 

Istotne Warunki Umowy 
 
Zawarta w dniu ……………………. roku w Milanówku  
 
pomiędzy 
 
Gminą Milanówek z siedzibą w Milanówku ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek 
Regon Gminy 013269150, NIP 5291799245,  
reprezentowaną przez: 
 
mgr Jerzego Wysockiego – Burmistrza Miasta Milanówka 
 
zwaną w dalszej części „Zamawiającym” 
 
a 
 
………………………….. prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu 
             (Imię i nazwisko)                                             

do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej 
Polskiej pod nazwą firmy ………………..……………….. z siedzibą w rozumieniu  
                                                                                (pełna nazwa firmy)                                               
przepisów art.28b ustawy z 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 
2004r Nr 54 poz. 535 z późn. zm.)  w ………………………………………….  
                                                                           (miejscowość i kod pocztowy ) 
ul……………………….., NIP…………….. 
                
lub 
 
Firmą „………………………..” prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie 
wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
………… z siedzibą w rozumieniu przepisów art.28b ustawy z 11.03.2004r.  
o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r Nr 54 poz. 535 z późn. zm.)  
w ……………………………………….. ul. ……………………, NIP…………………….  
            (miejscowość i kod pocztowy) 

 
reprezentowaną przez: 
 

…………………….. -   ………………………………… 
(Imię i nazwisko)                                (stanowisko) 

 
zwanym w dalszej części „Wykonawcą” 
 
 
Umowę zawarto w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w drodze 
rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego ZP.271/5/OŚZ/13 zgodnie z art. 39-46 ustawy 
– Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004roku (tekst jednolity Dz. U.  
z 2010r Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), obie strony zgodnie oświadczają, że zawierają 
umowę następującej treści: 
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§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

 
1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje świadczenie usługi na rzecz 

Zamawiającego: „Wiosenny wywóz liści z prywatnych  posesji i terenów 
użyteczności publicznej w granicach  miasta Milanówka”,  w ramach zadania  
„…………………………….” zwaną dalej „przedmiotem umowy”. 

2. Szczegółowy zakres usług będących przedmiotem umowy przedstawiają: 
1) Harmonogram -  załącznik nr 1 Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia oraz umowy; 
2) Terminarz odbioru – załącznik nr 2 Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia oraz umowy; 
3) Oferta Wykonawcy z dnia………; 

3. Usługi, o których mowa będą wykonywane na terenie miasta Milanówka. 
4. Wykonawca usługi oświadcza, że posiada niezbędne kwalifikacje i odpowiednie 

środki techniczne potrzebne do wykonania przedmiotu umowy (realizacji 
niniejszej umowy). 

5. Wykonawca usługi oświadcza, że posiada wymagane obowiązującym prawem 
zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie wykonywanych usług. 

6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługi z należytą starannością, zgodnie  
z najlepszymi praktykami przyjętymi przy świadczeniu usług oraz niniejszą 
umową. 

7. Usługi wykonane będą siłami własnymi/przy udziale Podwykonawcy  przy 
użyciu urządzeń i narzędzi Wykonawcy/Podwykonawcy. 

8. Wykonawca oświadcza, że usługi wykonane będą zgodnie z Ustawą z dnia 
27.04.2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2007r nr 39 poz. 251 ze zm.)  
i Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001 roku w sprawie 
katalogu odpadów (Dz. U. nr 112 poz. 1206) oraz innymi obowiązującymi aktami 
prawnymi. 

9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dalszy sposób gospodarowania 
liśćmi (bio-odpadami). 
 

§ 2 
MOŻLIWOŚCI DOKONANIA ZMIAN W ZAWARTEJ UMOWIE 

 
1. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej 
umowy w następujących przypadkach: 
1) z powodu siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez 

czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością,  
w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub 
grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach - Zamawiający 
przewiduje możliwość przedłużenia terminu wykonania zamówienia  o czas  
w którym realizacja zamówienia jest uniemożliwiona. 

2) w przypadku zmiany przez ustawodawcę stawki podatku VAT, wartość 
umowy ulegnie odpowiedniej zmianie w tej części, której ta zmiana będzie 
dotyczyła. 

3) W przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia ilości prac w zależności od 
potrzeb Zamawiającego. Zmiany mogą być dokonywane bez zwiększenia 
ogólnej wartości umowy. 

4) W przypadku wystąpienia w czasie realizacji zamówienia okoliczności 
uniemożliwiających terminowe wykonanie robót objętych zamówieniem, 
Zamawiający przewiduje możliwość wstrzymania prac na pisemny wniosek 
Wykonawcy do czasu usunięcia lub wyjaśnienia okoliczności 
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uniemożliwiających wykonanie robót. W takiej sytuacji Wykonawca otrzyma 
część wynagrodzenia za wykonane prace po podpisaniu przez obie strony 
protokołu częściowego odbioru robót potwierdzającego wykonanie prac, z 
uwzględnieniem możliwości zmiany terminu wykonania umowy. 

5) W przypadku wystąpienia w czasie realizacji zamówienia warunków 
atmosferycznych ponadnormatywnych uniemożliwiających wykonanie robót 
objętych zamówieniem Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia 
terminu wykonania zamówienia o czas, w którym realizacja zamówienia jest 
uniemożliwiona. Wykonawca otrzyma część wynagrodzenia za wykonane 
prace wyliczone zgodnie z § 4 ust. 8, po podpisaniu przez obie strony 
protokołu częściowego odbioru robót potwierdzającego wykonanie prac.  

2. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę umowy Wykonawca 
zobowiązany jest poinformować Zamawiającego pisemnie w ciągu 24 godzin od 
wystąpienia okoliczności. 

 
§ 3 

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 
 

1. Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w okresie od dnia ………….roku do dnia 
………………………. roku 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian terminów odbioru i wywozu 
worków z liśćmi  w przypadku opisanym w § 2 ust 1 pkt 4) i 5).  

 
§ 4 

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 
 

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie z SIWZ jest 
wynagrodzenie ryczałtowe.  

2. Wynagrodzenie Wykonawcy ustala się na kwotę brutto   ………………………zł 
(słownie: …………………. zł), w tym podatek VAT ……..% tj. ……………. zł, cena 
netto …………………..…zł (słownie: ……………………….zł), zgodnie z ofertą 
Wykonawcy. 

3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty i wydatki niezbędne do wykonania 
przedmiotu umowy i może być zmienione wyłącznie w przypadku zmiany stawki 
podatku VAT. 

4. Wszystkie czynniki cenotwórcze przyjęte przez Wykonawcę w ofercie nie będą 
podlegały zmianom w trakcie realizacji zamówienia. 

5. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania usług dodatkowych 
nieobjętych zamówieniem podstawowym, niezbędnych do jego prawidłowego 
wykonania, których wykonanie jest konieczne na skutek sytuacji niemożliwej 
wcześniej do przewidzenia oraz gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych 
oddzielenie zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie 
wysokich kosztów lub wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od 
wykonania zamówienia dodatkowego, Wykonawcy przysługiwać będzie 
wynagrodzenie dodatkowe.  

6. Wynagrodzenie dodatkowe za wykonanie usług określonych w ust. 5 zostanie 
uzgodnione między stronami. Usługi te mogą być wykonane tylko na podstawie 
podpisanego przez obie Strony protokołu konieczności zatwierdzonego przez 
Zamawiającego oraz po udzieleniu przez Zamawiającego zamówienia 
dodatkowego (podpisania nowej umowy). W przypadku, gdy w protokole 
konieczności na usługi dodatkowe wystąpią prace nie ujęte w ofercie złożonej  
w przetargu - ceny tych usług muszą zostać zaakceptowane przez 
Zamawiającego. 
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7. Wykonawca otrzyma część wynagrodzenia za wykonane prace w przypadku 
przerwania prac w czasie wystąpienia okoliczności uniemożliwiających 
terminowe wykonanie prac lub w przypadku wystąpienia nie sprzyjających 
warunków atmosferycznych ponadnormatywnych uniemożliwiających terminowe 
wykonanie prac. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 4 ust 2 zostanie 
odpowiednio procentowo obniżone o niewykonaną część prac w stosunku do 
pełnego wiosennego lub jesiennego zakresu, co zostanie potwierdzone 
częściowym protokołem odbioru prac.  

 
§ 5 

WARUNKI PŁATNOŚCI 
 
1. Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie 

prawidłowo wystawianej faktury za wywóz liści. 
2. Podstawę do wystawienia faktury stanowi protokół odbioru prac stwierdzający 

wykonanie przedmiotu zamówienia podpisany przez obie strony. 
3. Wykonawca wystawi fakturę VAT na Gminę Milanówek ul. Kościuszki 45,  

05-822 Milanówek. 
4. Faktura wystawiona przez Wykonawcę płatna będzie w ciągu 30 dni od daty jej 

otrzymania przez Zamawiającego, przelewem bankowym z konta Zamawiającego 
na konto Wykonawcy podane w fakturze. 

5. Wykonawca zobowiązany jest w przypadku udziału Podwykonawców przedłożyć 
Zamawiającemu w swoim imieniu oraz od Podwykonawcy oświadczenia  
o uregulowaniu wszelkich wzajemnych zobowiązań finansowych związanych  
z wykonanymi pracami dotyczącymi przedmiotu umowy. 

6. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

 
§6 

DODATKOWE ZOBOWIĄZANIA STRON 
 
1. Zamawiający ma prawo w każdej chwili do skontrolowania wykonywania usług 

objętych niniejszą umową. 
2. Kontrole będą przeprowadzane w czasie i w miejscach wskazanych przez 

Zamawiającego. 
3. O przeprowadzonej kontroli Zamawiający będzie informował Wykonawcę. 
4. Nie przybycie Wykonawcy lub jego upoważnionego Przedstawiciela na miejsce 

kontroli nie zwalnia z przeprowadzenia kontroli i spisania protokołu. 
5. Z dokonanej kontroli zostanie sporządzony protokół  stwierdzający zgodność 

wykonania prac z SIWZ. 
6. Wykonawca ma prawo wglądu do protokołów z kontroli w siedzibie 

Zamawiającego.   
7. Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) wykonania przedmiotu umowy – usług zgodnie z obowiązującymi przepisami 
i normami, w tym zakresie, 

2) odpowiedzialności za jakość wykonanych usług, 
3) zapewnienia na własny koszt transportu dla osoby nadzorującej ze strony 

Zamawiającego w czasie kontroli usług stanowiących przedmiot niniejszej 
umowy, 

4) utrzymania miejsca prac w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, 
zachowania porządku i czystości, 

5) zgłoszenia Zamawiającemu konieczności wykonania usług dodatkowych lub 
zamiennych w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia stwierdzenia 
konieczności ich wykonania, 
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6) zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i osób trzecich oraz dbania o 
należyty porządek i ochronę mienia na terenie wykonywania usług, 

7) wyposażenia personelu skierowanego do realizacji zamówienia w ubranie 
ochronne z logo (nazwą) firmy i przynajmniej z elementami odblaskowymi 

8) posiadania polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca 
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności gospodarczej na kwotę minimum ……………. zł (słownie………) 
na czas realizacji umowy, 

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim 
powstałe w związku z realizacją przedmiotu umowy. 
 

§7 
PRZEDSTAWICIELE 

 
1. Przedstawicielem Wykonawcy będzie pan/i ……………………………………….. 
2. Zamawiający wyznacza swojego przedstawiciela wobec Wykonawcy  w 

osobie……………………………………….. Przedstawiciel Zamawiającego 
uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z jakością i 
ilością usług, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową 
wykonania przedmiotu umowy. Upoważniony jest również do odbioru usług w 
imieniu Zamawiającego, w tym także protokołów częściowych. 

3. Zmiana osób pełniących funkcję przedstawicieli nie powoduje zmiany niniejszej 
umowy. O zmianie tych osób Strony będą informować się pisemnie nie później niż 
w trzecim dniu roboczym od dnia, w którym nastąpiła zmiana. 
 

  
§ 8 

OPÓŹNIENIA WYKONAWCY, KARY UMOWNE 
 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia kar umownych za 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 
500,00 zł (pięćset złotych) za każdą ze stwierdzonych nieprawidłowości. 

2. Zamawiający sporządzi protokół do niewykonanego zamówienia, który będzie 
podstawą do naliczenia kar umownych. 

3. Potrącenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia 
prac, ani z innych zobowiązań umownych. 

4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kary umownej z bieżącego 
wynagrodzenia Wykonawcy. 

 
§ 9 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, niezależnie od 

przypadków określonych w kodeksie cywilnym, w szczególności, gdy: 
1) Wykonawca nie przystąpi do prac będących przedmiotem zamówienia, 
2) Pokontrolnego stwierdzenia przez upoważnioną osobę do kontrolowania prac, 

niewykonania lub nienależytego wykonania usług objętych umową, 
3) Nie wykonania przez Wykonawcę usług objętych umową przez okres trzech 

dni, bez względu na przyczyny niewykonania. 
2.  W przypadku odstąpienia od umowy: 

1) w terminie 5 dni kalendarzowych Wykonawca przy udziale Zamawiającego 
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji usług w toku według stanu na 
dzień odstąpienia, 
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2) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca 
nie odpowiada, obowiązany jest do: 
-dokonania odbioru usług wykonanych oraz zapłaty wynagrodzenia za usługi, 
które zostały wykonane do dnia odstąpienia procentowo w stosunku do 
pełnego zakresu. 

 
§ 10 

ROZSTRZYGANIE SPORÓW 
 
1. Zamawiający i Wykonawca podejmują starania w celu polubownego 

rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimi albo między 
Zamawiającym a Podwykonawcami, na drodze bezpośrednich negocjacji. 

2. Jeśli po trzydziestu dniach od rozpoczęcia bezpośrednich negocjacji, 
Zamawiający i Wykonawca nie są w stanie polubownie rozstrzygnąć sporu, to 
każda ze Stron może poddać spór rozstrzygnięciu sądu powszechnego. 

3.  Spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd 
właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

 
§ 11 

UDZIAŁ PODWYKONAWCÓW 
(w przypadku zlecenia części zamówienia Podwykonawcom) 

 
1. Wykonawca wykona część zamówienia przy udziale Podwykonawcy. 
2. Wykonawca zawrze z Podwykonawcą umowę w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności 
3. Wykonawca zamierza przekazać część zamówienia dotyczącą………………… 

                                                                                                                                                            (branża) 

firmie ……………………………………………………………………… 
                            (nazwa Podwykonawcy) 

4. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu do 
akceptacji kopie umów z Podwykonawcą w ciągu 3 dni roboczych od 
podpisania umowy z Zamawiającym 

5. Wykonawca odpowiada jak za własne, za działania lub zaniechania osób przy 
pomocy, których zobowiązania wynikające z niniejszej umowy wykonuje jak 
również za działania i zaniechania osób, którym wykonanie tych zobowiązań 
powierza. 

 
§ 12 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem w którym prowadzone będą 
usługi objęte niniejszą umową i że nie zgłasza żadnych zastrzeżeń z tego tytułu. 

2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści  
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że 
przewidziano możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub 
SIWZ oraz zostały określone warunki takiej zmiany. 

3. Zmiana zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie 
pod rygorem nieważności takiej zmiany 

4. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej 
zmianie adresu lub numeru telefonu i faxu. 

5. W przypadku niezrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 4, pisma 
dostarczane pod adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za doręczone. 

6. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione na 
osoby trzecie bez zgody drugiej Strony wyrażonej na piśmie. 
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7. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na 
osoby trzecie bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

8. Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą 
miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, kodeksu 
cywilnego. 

9. Umowę sporządzono w 3-ech jednobrzmiących egzemplarzach, z których  
2 egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a 1 egzemplarz Wykonawca. 

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                            WYKONAWCA 

 

…………………..                                                                             …………………… 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Opracowała: Kinga Niedźwiecka-Reszczyk 


