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Załącznik nr 8 do SIWZ 

wzór 

UMOWA GENERALNA  

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

………………………………………w ……………………………….……… z siedzibą 

w …………………………………………, którą  reprezentuje: 

 

………………………………. - ………………………………………………… 

zwaną dalej Zamawiającym,  

działającym, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego Porozumieniem z dnia 9 maja 2019 

r. roku w sprawie wspólnego przeprowadzenia i udzielenia zamówienia publicznego na  

„Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych, 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: 

 

………………………………. - ………………………………………………… 

 

 

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.)  na rzecz Grupy Zamawiającej utworzonej na podstawie art. 

16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych; oraz 

Porozumieniem z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie wspólnego przeprowadzenia 

i udzielenia zamówienia publicznego na „Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, powstałych na terenie 

4 (czterech) Gmin w Województwie Śląskim” w trybie przetargu nieograniczonego. 

 
 

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 wykonawczego może dokonać 

zmiany warunków zamówienia w stosunku do określonych w Umowie generalnej, jeżeli zmiany 

te nie są istotne. 
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3. Zamawiający-Uczestnik udzieli Zamówienia wykonawczego, którego przedmiot jest objęty 

specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz niniejszą Umową. 

 

Strony zawierają umowę generalną o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Wykonawca zobowiązuje  się do Świadczenia usługi odbioru i zagospodarowania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, powstałych na 

terenie 4 (czterech) Gmin w Województwie Śląskim,  na rzecz Grupy Zamawiającej 

utworzonej Porozumieniem z dnia 9 maja 2019 roku,  zgodnie z SIWZ dla Gminy:  Kalety, 

Kochanowice, Pawonków i Woźniki.   

2. W ramach ww. umowy generalnej, zawarte zostaną umowy wykonawcze na Świadczenie 

usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych dla wszystkich uczestników – wchodzących w skład Grupy 

Zamawiającej. 

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

Zamawiającej. 

 

§ 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 

wykonawczych.  

2. Umowa generalna zostaje zawarta na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2020 roku. 

 

§ 3 

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

 

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

wykonywania usługi  wynosi:   

………………….. zł  

(słownie złotych ……………… 00/100). 

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

wykonywania usługi  wynosi: 

………………….. zł  

(słownie złotych ……………… 00/100). 

3) Cena jednostkowa brutto za 1 worek BIG BAG (o pojemności 1m
3
) gruzu w ramach 

dodatkowych usług wynosi:  

………………….. zł  

(słownie złotych ……………… 00/100). 

4) Cena jednostkowa brutto za 1 worek BIG BAG (o pojemności 1m
3
) papy w ramach 
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dodatkowych usług wynosi:  

………………….. zł  

(słownie złotych ……………… 00/100). 

5) Cena jednostkowa brutto za 1 worek BIG BAG (o pojemności 1m
3
) materiałów izolacyjnych 

w ramach dodatkowych usług wynosi:  

………………….. zł  

(słownie złotych ……………… 00/100). 

2. Wskazane w ust. 1 ceny obowiązują odpowiednio przez cały okres obowiązywania niniejszej 

Umowy. 

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) świadczenia usługi odbioru i zagospodarowania odpadów, 

2) wykonania przedmiotu umowy w sposób fachowy, niepowodujący niepotrzebnych 

przeszkód oraz niedogodności dla mieszkańców,  

2. Wykonawca zobowiązuje się do odbioru i zagospodarowania (odzysk lub unieszkodliwienie) 

całego strumienia odpadów komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości, na 

których zamieszkują mieszkańcy, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów 

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie 

masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 

ramach powierzonego zadania, zgodnie z zapisami: 

 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,  

 uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego  Nr V/37/8/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r. w 

sprawie przyjęcia „Planu gospodarki odpadami dla Województwa Śląskiego 2016-2022”, 

 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; 

 

§ 5 

1. Zamawiający - uczestnicy Grupy Zamawiającej zobowiązują się do udostępnienia strumienia 

odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami niniejszej umowy na 

rzecz Wykonawcy realizującego przedmiot zamówienia. 

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

uczestnik porozumienia (Zamawiający) wchodzący w skład grupy zamawiających, który zawarł 

umowę wykonawczą, o której mowa w § 1 ust. 2. 

 

§ 6 

Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich warunków niniejszej umowy i zapisów 

wynikających z SIWZ.  

§ 7 
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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.  

2. Termin płatności faktur wynosi …………………………….. . 

3. W ramach niniejszej umowy zawierane umowy wykonawcze zabezpieczone są 

zabezpieczeniem należytego wykonania umowy w wartościach wynikających z 

poszczególnych części oraz wielkości udziału poszczególnych gmin. 

 

§ 8 

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, 

4) zmiany członków personelu kluczowego Wykonawcy w przypadku wystąpienia 

nieprzewidzianych okoliczności takich jak: śmierć osoby, rezygnacja / odejście z pracy lub 

innych uniemożliwiających należyte wykonywanie obowiązków zgodnie z umową lub 

obowiązującym prawem. W takim jednak przypadku każda nowa osoba musi spełniać 

warunki określone przez Zamawiającego na etapie wyboru oferty w postępowaniu 

przetargowym. 

§ 9 

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

siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego. 

 

§ 10 

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

rygorem nieważności. 

§ 11 

Umowę sporządzono w 5 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdego Uczestnika 

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

 

 

WYKONAWCA        ZAMAWIAJĄCY 

 

 


