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Załącznik nr 8 do SIWZ – Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Rybczewice  

Załącznik nr 8 do SIWZ  

UMOWA NR ……………  

  

zawarta w dniu ……………..2018 r. w Rybczewicach pomiędzy:   

Gminą Rybczewice z siedzibą w Rybczewicach Drugich 119, 21-065 Rybczewice  

NIP: 712-292-64-46, REGON: 431020003 reprezentowaną przez:   

Elżbietę Masicz – Wójta Gminy Rybczewice  przy 

kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Józefa Smarzaka  

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”  

a…………………………………., NIP ……………….., Regon ………………………, 

reprezentowanym przez: ………………………………….., zwanym dalej w treści umowy  

„Wykonawcą”.  

  

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jedn. Dz. U z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), została zawarta umowa o następującej treści:  

  

§ 1.  

1. Przedmiotem zamówienia jest „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych z terenu gminy Rybczewice”.   

2. Zamówienie obejmuje m.in.:  

1) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych, z terenu gminy Rybczewice,  

2) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

niezamieszkałych z terenu gminy Rybczewice,  

3) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów (GPSZOK).  

3. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera załącznik nr 1 do umowy – „Opis przedmiotu 

zamówienia”.  

4. Zamawiający, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, określa następujące wymagania dotyczące 

zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane przez Zamawiającego czynności, w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie 

polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 

Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.):  

1) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, które dotyczą wymagania zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę, osób wykonujących 

czynności w trakcie realizacji zamówienia: czynności związane z odbiorem i transportem 

odpadów,  

2) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp – 

Wykonawca, w terminie do 5 dni od daty podpisania umowy, przedłoży Zamawiającemu 

oświadczenie, że osoby wykonujące czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem usług 

są zatrudnione, na podstawie umowy o pracę, zarówno przez Wykonawcę, jak  i 

podwykonawców,  

3) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań,  o 

których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: w 

okresie realizacji zamówienia Zamawiający ma prawo do skierowania wniosku do inspektoratu 

pracy o przeprowadzenie kontroli. Niespełnienie wymagań, o których mowa w pkt  

1 skutkuje sankcjami określonymi w § 13 ust. 15 i 16 umowy.  

  

§ 2.  



_____________________________________________________________________Strona 2 z 14   

Załącznik nr 8 do SIWZ – Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Rybczewice  

Termin realizacji umownego zakresu świadczenia usług określa się̨ na 24 miesiące, przy czym 

rozpoczęcie realizacji umowy nastąpi nie wcześniej niż od dnia 01.02.2018 r.   

  

§ 3.  

1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę oraz uprawnienia, potencjał techniczny  i 

osobowy oraz bazę magazynowo-techniczną, niezbędne do należytego, terminowego i zgodnego  

z przepisami prawa wykonania przedmiotu niniejszej umowy, z zachowaniem profesjonalnego 

charakteru świadczonych przez Wykonawcę usług, a w szczególności:  

1) posiada wpis do rejestru działalności regulowanej, o której mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., 

poz. 1289), prowadzonego przez Wójta Gminy Rybczewice, w zakresie objętym przedmiotem 

zamówienia,   

2) posiada wpis do rejestru podmiotów gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 

1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 21 ze zm.)  w 

zakresie objętym przedmiotem zamówienia, z uwzględnieniem art. 233 ustawy o odpadach tj. 

lub ważne zezwolenie na transport odpadów wydane na podstawie przepisów 

dotychczasowych w zakresie wszystkich kodów odpadów objętym przedmiotem zamówienia,  

3) posiada umowę z Regionalną Instalacją do Przetwarzania Odpadów Komunalnych dla regionu 

Centralno–Wschodniego Województwa Lubelskiego na przyjmowanie odebranych od 

właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz 

pozostałości z sortowania odpadów komunalnych.   

4) posiada bazę magazynowo-transportową w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy 

Rybczewice,  

5) posiada ilość oraz rodzaj środków transportu niezbędnych do realizacji przedmiotu niniejszej 

Umowy, a każdy ze środków transportu wyposażony jest w system monitoringu bazujący na 

systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający stałe monitorowanie tras ich przejazdu 

oraz pracy, w tym m.in.:  

a) 2 pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,  

b) 2 pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,  

c) 1 pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej,  

d) 1 pojazd o ładowności do 3,5 ton lub ciągnik rolniczy z przyczepą umożliwiający odbiór 

odpadów komunalnych z trudno dostępnych nieruchomości, posiadający konstrukcję 

zabezpieczającą przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do spełniania wymagań określonych w ust. 1 przez cały okres 

realizacji postanowień niniejszej Umowy.   

  

§ 4.  

1. Przedmiot zamówienia należy realizować zgodnie z obowiązującymi w czasie trwania umowy 

przepisami, w tym m.in.:   

1) ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. 

U. z 2017 r., poz. 1289 ze zm.),  

2) ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 21 ze zm.), 3) 

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

wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. 

z 2013 r., poz. 122),  

4) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, 

przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów 

komunalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2167),  

5) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów 

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania oraz sposobu obliczania poziomu masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r., poz. 676), 

6) planem gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2022,  
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7) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., 

poz.519 ze zm.).   

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich obowiązków opisanych w Załączniku nr 1 

do Umowy i w niniejszej Umowie.  

3. Wykonawca wyznacza osobę Koordynatora Umowy - …………………., email: ………..………, 

tel. …………………..,z którym Zamawiający będzie mógł się kontaktować się bezpośrednio  w 

dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od .............. do godziny ....... Koordynator Umowy 

odpowiedzialny będzie za nadzorowanie i koordynowanie wykonywania przez Wykonawcę 

postanowień niniejszej Umowy. Zmiana jakichkolwiek danych koordynatora wymaga 

każdorazowego, pisemnego zawiadomienia drugiej strony Umowy, przy czym zmiana ta nie 

stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporządzenia do niej aneksu oraz jest skuteczna z chwilą 

złożenia drugiej Stronie Umowy oświadczenia o zmianie. Wykonawca oświadcza, iż udzieli 

koordynatorowi wszelkich niezbędnych pełnomocnictw do działania w imieniu Wykonawcy  w 

związku z realizacją postanowień niniejszej Umowy, a oryginał pełnomocnictwa udzielonego 

Koordynatorowi Umowy każdorazowo w terminie 7 dni od daty jego udzielenia przedłoży 

Zamawiającemu,  

4. Wykonawca zobowiązuje się do: 1) niezwłocznego przekazywania informacji dotyczących 

realizacji Umowy, na każde żądanie Zamawiającego, jednak nie później niż w terminie 3 (trzech) 

dni roboczych od dnia otrzymania żądania,  

2) terminowego sporządzania i przekazywania Zamawiającemu wymaganych raportów  i 

sprawozdań,   

3) przestrzegania poufności co do informacji pozyskanych w związku z realizacją umowy,  w 

szczególności przepisów ochrony danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 922).  

Wykonawca nie może wykorzystywać pozyskanych danych w żaden inny sposób lub w innym 

celu niż dla potrzeb wykonywania przedmiotu umowy. Powierzenie danych w procesie 

realizacji przedmiotu umowy i zabezpieczenie powierzonych danych osobowych reguluje 

odrębna umowa, która stanowi załącznik do niniejszej umowy.  

4) posiadania ważnej przez cały okres realizacji postanowień niniejszej umowy polisy 

ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej związanej z realizacją przedmiotu umowy, na kwotę nie niższą niż  200 000,00 

zł (słownie: dwieście tysięcy złotych). Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć 

Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy ubezpieczenia lub 

polisy ubezpieczeniowej w terminie 3 dni od daty podpisania niniejszej umowy. W przypadku, 

gdy okres ubezpieczenia umowy ubezpieczenia zawartej przez Wykonawcę jest krótszy niż 

okres realizacji niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest do kontynuacji umowy 

ubezpieczenia na warunkach tożsamych lub nie mniej korzystnych niż dotychczasowa umowa 

ubezpieczenia, na kwotę ubezpieczenia wskazaną w zdaniu pierwszym. W takim przypadku 

Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć nową umowę z Ubezpieczycielem i przedłożyć 

Zamawiającemu kopię nowo zawartej umowy ubezpieczenia lub polisy ubezpieczeniowej, 

potwierdzonej za zgodność z oryginałem, najpóźniej w dniu wygaśnięcia poprzednio 

obowiązującej umowy ubezpieczenia.  

5) w przypadku, gdy wpisy do rejestrów lub zezwolenia tracą moc obowiązującą, Wykonawca 

obowiązany jest do uzyskania nowych wpisów lub zezwoleń oraz przekazania kopii tych 

dokumentów Zamawiającemu w terminie 21 dni od dnia wykreślenia z rejestru lub 

wygaśnięcia uprawnień wynikających z zezwoleń, pod rygorem odstąpienia od umowy objętej 

niniejszym zamówieniem,  

6) używania sprawnych technicznie pojazdów specjalistycznych o parametrach technicznych 

wraz z wyposażeniem szczegółowo opisanym w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy,  w 

liczbie i w okresie tam wskazanym, gwarantujących terminowe, stałe, bezawaryjne wykonanie 

przedmiotu umowy,  

7) zapewnienia odbioru i zagospodarowania odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych,  
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8) zwiększenia, na żądanie Zamawiającego, częstotliwości odbioru odpadów komunalnych  w 

zabudowie wielorodzinnej ze wskazanych przez Zamawiającego miejsc oraz odbioru 

odpadów ze zmienionych miejsc ich gromadzenia bez prawa do zmiany wysokości należnego 

Wykonawcy wynagrodzenia. Wprowadzone przez Zamawiającego zmiany stanowią podstawę 

do zmiany Harmonogramu wywozu odpadów komunalnych, a sam Wykonawca nie jest 

uprawniony do zmiany częstotliwości lub miejsca odbioru odpadów bez uprzedniego 

dokonania zaakceptowanej przez Zamawiającego zmiany załącznika do umowy.  

9) informowania Zamawiającego o zaistnieniu okoliczności uzasadniającej zmianę 

częstotliwości odbioru odpadów komunalnych,  

10) sporządzenia i przekazania Zamawiającemu celem akceptacji Harmonogramu odbiorów 

odpadów komunalnych na rok 2018 w terminie do 5 dni od daty podpisania umowy oraz jego 

zmian, harmonogram na 2019 r. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu najpóźniej do 

15.12.2018 r.  

11) wyposażenia, najpóźniej w dniu rozpoczęcia świadczenia usług, wszystkich wskazanych  

przez Zamawiającego nieruchomości, w należące do Wykonawcy pojemniki do składowania 

odpadów komunalnych zmieszanych, segregowanych oraz do selektywnej zbiórki odpadów 

na terenie gminy Rybczewice, w liczbie oraz o rodzaju wskazanym przez Zamawiającego.   

  

§ 5.  

1. Zamawiający uprawniony jest, przez okres realizacji postanowień niniejszej umowy, do nadzoru 

oraz dokonywania kontroli sposobu wykonywania przez Wykonawcę postanowień niniejszej 

umowy:  

1) żądania od Wykonawcy przedstawienia dokumentów lub informacji dotyczących lub 

związanych z wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy, w tym dokumentów 

potwierdzających zagospodarowanie odebranych przez Wykonawcę odpadów,  

2) posiadania nieograniczonego dostępu do systemu monitorowania lokalizacji pojazdów,  o 

którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 5 umowy.  

2. Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli sposobu wykonywania przez Wykonawcę 

lub podwykonawców przedmiotu umowy bez konieczności uprzedniego informowania 

Wykonawcy lub podwykonawców o zamiarze, czasie i miejscu jej przeprowadzenia. Zamawiający 

zobowiązany jest do przeprowadzania kontroli w sposób nieutrudniający wykonywanie przez 

Wykonawcę lub podwykonawców przedmiotu umowy.  

3. Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszelkie żądane 

przez niego informacje lub dane bez względu na formę ich utrwalenia lub przetwarzania, związane 

ze sposobem lub zakresem wykonywania przedmiotu umowy, w terminie i w sposób określony 

przez Zamawiającego.  

4. Zamawiający wyznacza osobę Koordynatora Umowy:  

  - ....................................................................................................................................  

 z którym Wykonawca będzie mógł się kontaktować bezpośrednio w poniedziałek w godzinach 9:00 – 

17.00 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 8:00 - 16:00. Koordynator Umowy odpowiedzialny 

będzie za nadzorowanie i koordynowanie wykonywania przez Wykonawcę postanowień niniejszej 

Umowy. Zmiana jakichkolwiek danych koordynatora wymaga każdorazowego, pisemnego 

zawiadomienia drugiej strony Umowy, przy czym zmiana ta nie stanowi zmiany umowy i nie 

wymaga sporządzenia do niej aneksu oraz jest skuteczna z chwilą złożenia drugiej Stronie Umowy 

oświadczenia o zmianie.  

  

§ 6.  

Zamawiający w trakcie realizacji postanowień umowy zobowiązuje się do bieżącej i stałej współpracy 

z Wykonawcą w celu zapewnienia wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,  w 

szczególności do:  

1) współpracy z Wykonawcą przy akceptacji Harmonogramu wywozu odpadów komunalnych oraz 

jego zmian,  
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2) informowania Wykonawcy o zaistnieniu okoliczności uzasadniającej zmianę częstotliwości 

odbioru odpadów komunalnych zmieszanych lub segregowanych, w zabudowie wielorodzinnej, 

jak również o konieczności zmiany liczby lub rodzajów pojemników przeznaczonych do 

gromadzenia odpadów,  

3) odbioru raportów i sprawozdań oraz innych informacji przekazywanych przez Wykonawcę  w 

związku z realizacją przedmiotu umowy,  

4) terminowej zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w okolicznościach uzasadniających jego wypłatę, 

5) umieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego lub na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy 

Rybczewice zaakceptowanego przez Zamawiającego harmonogramu odbioru przez Wykonawcę 

odpadów lub jego zaakceptowanej przez Zamawiającego zmiany. Zamawiający zobowiązany jest 

do wykonania obowiązku opisanego w zdaniu pierwszym w terminie 3 dni od daty zaakceptowania 

harmonogramu lub jego zmiany,  

6) przekazania Wykonawcy ostatecznego wykazu nieruchomości objętych obowiązkiem odbierania 

odpadów nie później niż w terminie 3 dni przed dniem rozpoczęcia wykonywania przedmiotu 

Umowy,  

7) przekazywania Wykonawcy drogą elektroniczną informacji niezbędnych dla prawidłowego 

wykonywania Umowy, w szczególności informowania jeden raz w miesiącu o zmianach w liczbie 

i w lokalizacji nieruchomości objętych obowiązkiem odbierania odpadów,  

8) udostępnienia Wykonawcy danych o nieruchomościach zamieszkałych w zakresie wynikającym ze 

złożonych deklaracji odnoszących się do ilości i sposobu postępowania z wytwarzanymi odpadami 

objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami.  

  

§ 7.  

1. W terminie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia poniższych okoliczności Wykonawca 

zobowiązany jest dostarczać Zamawiającemu informacje o:  

1) przypadkach zbierania odpadów komunalnych niezgodnego ze złożoną przez właściciela 

nieruchomości deklaracją lub Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

Rybczewice,  

2) adresach nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady, nieujętych  w gminnym 

systemie gospodarowania odpadami,  

3) konieczności zmiany ilości lub rodzaju używanych na danej nieruchomości pojemników,  

4) konieczności zmiany częstotliwości odbioru odpadów komunalnych w zabudowie 

wielorodzinnej,  

5) trudnościach dokonania odbioru lub zagospodarowania odpadów, ze wskazaniem okoliczności 

zdarzeń,  

6) braku możliwości dokonania odbioru lub zagospodarowania odpadów, ze wskazaniem 

okoliczności zdarzeń,  

7) niesprawności urządzeń służących do odbioru i zagospodarowania odpadów.  

2. Wykonawca w przypadkach wskazanych w ust. 1 pkt 1, 5 i 6 zobowiązany jest do przedstawienia 

dokumentacji fotograficznej potwierdzającej zaistnienie opisanych zdarzeń w sposób 

umożliwiający jednoznaczne potwierdzenie nieprawidłowości i identyfikację miejsca oraz daty jej 

zaistnienia.  

3. Z zastrzeżeniem zdania drugiego w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6, Wykonawca 

po wykonaniu czynności opisanych w ust. 2 nie jest zobowiązany do dokonania odbioru  i 

zagospodarowania odpadów. W przypadku, w którym właściciel nieruchomości, który złożył 

deklarację o selektywnym sposobie gromadzenia odpadów, a odpady na terenie nieruchomości nie 

są gromadzone w sposób selektywny, Wykonawca zobowiązany jest dokonać odbioru 

gromadzonych odpadów jako odpadów zmieszanych.  

4. Wykonawca, w przypadku opisanym w ust. 1 pkt. 2 i 3, zobowiązany jest wyposażyć nieruchomość 

w zinwentaryzowane na te potrzeby pojemniki do składowania odpadów w ilości i rodzaju 

wskazanym przez Zamawiającego w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego 

żądania.  
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5. Wykonawca zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania żądania, do dostarczenia w miejsce przez niego wskazane określonej przez 

Zamawiającego liczby i rodzaju pojemników, których stan techniczny i sanitarny pozwala na 

składowanie w nich odpadów w sposób niezagrażający życiu lub zdrowiu oraz do utrzymywania 

ich w takim stanie przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca w przypadku 

uszkodzenia pojemnika do składowania odpadów lub zaistnienia innej przyczyny 

uniemożliwiającej lub utrudniającej z nich korzystanie, zobowiązany jest do dokonania ich 

wymiany na pojemniki spełniające wymogi określone w zdaniu pierwszym, na swój koszt i ryzyko, 

w terminie 7 dni od dnia powzięcia informacji o takiej potrzebie lub zgłoszenia jej przez 

Zamawiającego.  

§ 8.  

1. Wykonawca jest zobowiązany do osiągnięcia na obszarze objętym przedmiotem zamówienia 

poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów 

komunalnych: papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło wyliczanych zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu i przygotowania do 

ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U.  

z 2012r., poz. 645).   

2. Wymagany poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku wskazanych  w ust. 

1 frakcji odpadów wynosi:  w roku 2018 co najmniej 30%.  

 w roku 2019 co najmniej 40%.  

3. Osiągniecie wskazanych w ust. 2 poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia  i 

odzysku wskazanych w ust. 1 frakcji odpadów wymagane jest w każdym półroczu.   

4. Ustalenie, czy Wykonawca osiągnął wymagane poziomy recyklingu nastąpi na podstawie 

sprawozdania, o którym mowa w § 9 ust. 12 umowy.   

5. Wykonawca jest zobowiązany do osiągnięcia na obszarze objętym przedmiotem zamówienia 

poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do 

składowania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie 

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 676).  

6. Wymagany poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazanych do składowania wynosi  w roku 2018 co najmniej 40%.  

 w roku 2019 co najmniej 40%.  

7. Ustalenie, czy Wykonawca osiągnął wymagane poziomy masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych 

w 1995 r. nastąpi na podstawie sprawozdania, o którym mowa w § 9 ust. 12 umowy.   

  

§ 9.  

1. Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu miesięcznych raportów (dalej 

raport) zawierających informacje o:  

1) ilości odebranych odpadów zmieszanych [Mg],   

2) ilości odebranych odpadów ulegających biodegradacji „Bio” [Mg],  

3) ilości odebranych odpadów papieru [Mg],  

4) ilości odebranych odpadów metali i tworzyw sztucznych [Mg],  

5) ilości odebranych odpadów szkła [Mg],  

6) ilości odebranych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego  i 

elektronicznego, odpadów budowlano-remontowych, odpadów zielonych, popiołu [Mg],   

7) adresach nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne,   

8) sposobach zagospodarowania ww. odpadów,  

9) liczbie wydanych worków,  

10) liczbie posesji, z których nie odebrano odpadów z podaniem przyczyn tej okoliczności.  

2. Wykonawca sporządza raport w formie elektronicznej uzgodnionej z Zamawiającym.   
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3. Wykonawca przesyła raport do Zamawiającego w terminie do 7 dni od zakończenia miesiąca, 

którego dotyczy.   

4. Zamawiający w terminie 7 dni akceptuje raport lub zgłasza uwagi. W przypadku zgłoszenia przez 

Zamawiającego uwag do przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów lub zawartych w nich 

danych, Zamawiający może żądać od Wykonawcy złożenia dodatkowych wyjaśnień lub 

dokumentów w formie przez Zamawiającego określonej wyznaczając Wykonawcy w tym celu 

odpowiedni termin.  

5. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu bieżące informacje o adresach nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy i powstają odpady komunalne, a nieujętych w bazie danych prowadzonej 

przez Zamawiającego.  

6. Wykonawca sporządza dla Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, 

miesięczny raport zawierający informacje o poszczególnych ilościach odpadów przyjętych do 

GPSZOK (zwany dalej raport GPSZOK).  

7. Raport GPSZOK zawiera dane dotyczące rodzaju i ilości odpadów oraz potwierdzenia ich 

przekazania do instalacji przetwarzania odpadów w formie karty ewidencyjnej odpadów lub karty 

przekazania odpadów.  

8. Wykonawca sporządza raport GPSZOK w formie elektronicznej uzgodnionej z Zamawiającym.  

9. Wykonawca przesyła raport GPSZOK do Zamawiającego w terminie do 7 dni od zakończenia 

miesiąca, którego dotyczy.  

10. Zamawiający w terminie do 7 dni akceptuje raport GPSZOK lub zgłasza uwagi.  

11. Zaakceptowane przez Zamawiającego raporty są podstawą do wystawienia faktury za wykonaną 

usługę.  

12. Wykonawca sporządza sprawozdanie, o którym mowa w art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996 r.  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 ze zm.). 

Sprawozdanie sporządzone w sposób wymagany przez przepisy prawa Wykonawca przekazuje 

Zamawiającemu w terminie do końca miesiąca następującego po półroczu, którego dotyczy.  

13. Wykonawca sporządza roczne sprawozdanie dla GPSZOK, o którym mowa w art. 9na ustawy  z 

dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U.  z 2017 

r., poz. 1289 ze zm.). Sprawozdanie należy sporządzić w sposób wymagany przez przepisy prawa.   

14. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu roczne sprawozdania w terminie do 31 stycznia za 

poprzedni rok.   

  

§ 10.  

1. Zamawiający ma prawo do bieżącej kontroli wykonywania zleconych umową prac zarówno  w 

zakresie ich jakości, jak i techniki wykonania oraz zgodności wykonania ze standardami 

określonymi w umowie i załączniku nr 1 do umowy.  

2. Wykonawca ma obowiązek zapewnić środek transportu do przeprowadzania kontroli.  

3. Zamawiający przeprowadza kontrolę w obecności przedstawiciela Wykonawcy. Z kontroli spisuje 

się protokół kontrolny.  

4. W przypadku uchylania się Wykonawcy od uczestnictwa w kontroli Zamawiający może 

przeprowadzić kontrolę jednostronnie uzupełniając protokół kontrolny dokumentacją 

fotograficzną.  

5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykonaniu umowy potwierdzonych protokołem  z 

kontroli Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Wykonawcę i wezwać go 

do usunięcia tych nieprawidłowości w wyznaczonym terminie. Usunięcie nieprawidłowości 

potwierdzone będzie protokołem.  

6. Strony zgodnie postanawiają, iż w przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje przedmiotu Umowy 

lub wykonuje go w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej Umowy, Zamawiający wezwie 

Wykonawcę do wykonania lub należytego wykonania przedmiotu Umowy i wyznaczy mu w tym 

celu dodatkowy termin. W przypadku bezskutecznego upływu wyznaczonego przez 

Zamawiającego terminu, Zamawiający może powierzyć wykonanie przedmiotu Umowy innemu 

podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia  z 
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wynagrodzenia Wykonawcy kwoty wynagrodzenia należnego podmiotowi trzeciemu w związku z 

wykonaniem usługi, o której mowa w zdaniu drugim.  

7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody będące wynikiem 

nieopróżniania lub nieterminowego opróżniania pojemników lub zmieszania odbieranych 

odpadów, w tym również za ewentualne kary nałożone przez organy porządkowe z tych tytułów.  

8. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód powstałych podczas lub w związku 

z wykonywaniem przedmiotu Umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec 

Zamawiającego i osób trzecich za szkody w mieniu lub zdrowiu osób trzecich powstałe  w 

okolicznościach opisanych w zdaniu pierwszym.  

  

§ 11.  

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu wykonywania umowy nie 

przekroczy kwoty ………………… zł brutto (słownie: ……………….) - całkowita cena ofertowa 

brutto.  

2. Wynagrodzenie ryczałtowe należne za 1 miesiąc świadczenia usług wynosi ………………. zł brutto 

(słownie: ……………………………………...……….).  

3. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 2 płatne będzie po zakończeniu danego 

miesiąca świadczenia usługi, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, wystawionej po 

zaakceptowaniu przez zamawiającego raportu, o którym mowa w § 9 umowy.   

4. Wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu realizacji umowy za ostatni miesiąc danego roku 

realizacji umowy zostanie wypłacone w terminie 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę 

sprawozdania o którym mowa w § 9 ust. 12 i 13 umowy.   

5. W przypadku, gdy umowa będzie obwiązywać od innego dnia niż 1 dzień miesiąca jej podpisania, 

wynagrodzenie za pierwszy i ostatni miesiąc świadczenia usługi wyliczone będzie proporcjonalnie 

do liczby dni realizacji umowy w tych miesiącach.  

6. Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 

wskazany w fakturze VAT, w ciągu 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT 

wystawionej zgodnie z ust. 3 i 4.   

7. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnie z umową lub 

obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do czasu 

wyjaśnienia przez wykonawcę przyczyn oraz usunięcia tej niezgodności a także w razie potrzeby 

otrzymania faktury lub noty korygującej VAT, bez obowiązku płacenia odsetek za ten okres.   

8. W przypadku zwłoki w płatności jakiejkolwiek kwoty należnej, Wykonawca ma prawo dochodzić 

odsetek ustawowych.  

9. Zamawiający ma prawo potrącić kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy, bez uzyskiwania 

zgody Wykonawcy.  

  

§ 12. 1. Zamawiający dopuszcza zlecenie usług 

podwykonawcom w części wymienionej w ofercie. Podwykonawcy muszą spełniać wymogi 

kwalifikacyjne wymagane do realizacji powierzonych im prac.  

2. Zlecenie wykonania części usług podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec 

Zamawiającego za wykonanie tej części usług. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, 

uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to 

były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.  

3. W przypadku usług, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi 

Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia 

Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 

podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie usługi. Wykonawca 

zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, 

w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, 

którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług.  
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4. Do zawarcia umowy na usługi przez Wykonawcę z podwykonawcą, w przypadku, gdy 

wynagrodzenie podwykonawcy przekracza 10 000 złotych brutto, wymagana jest zgoda 

Zamawiającego.  

5. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy  z 

podwykonawcą, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na 

zawarcie umowy.  

6. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna 

z treścią umowy zawartej z Wykonawcą.  

7. Wykonawca niezwłocznie po zawarciu umowy z Podwykonawcą przekaże Zamawiającemu kopię 

tej umowy.  

8. Do zmiany umowy o podwykonawstwo stosuje się odpowiednio zapisy ust. 4-7.  

9. W sytuacji zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcą bez zgody Zamawiającego, 

Zamawiającemu przysługują uprawnienia w postaci kary umownej w zryczałtowanej wysokości  5 

000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), za każdy stwierdzony taki przypadek.  

10. Wykonawca jest zobowiązany, wraz z fakturą składaną Zamawiającemu, doręczyć Zamawiającemu 

pisemne potwierdzenie podwykonawcy, którego wierzytelność jest częścią składową faktury,  o 

dokonaniu zapłaty na rzecz tego podwykonawcy lub oświadczenie podwykonawcy, że w danym 

okresie nie brał udziału w realizacji zamówienia.  

11. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy potwierdzenia, o którym mowa w ust.10, a termin 

płatności należności dla podwykonawcy nie upłynął, Zamawiający zatrzyma wypłatę kwoty  w 

wysokości równej należności podwykonawcy do czasu otrzymania tego potwierdzenia. Po upływie 

terminu płatności należności dla podwykonawcy Zamawiający zapłaci należne wynagrodzenie 

podwykonawcy, przy czym zapłata wynagrodzenia podwykonawcy jest równoznaczna z zapłatą 

wynagrodzenia Wykonawcy i powoduje wygaśnięcie roszczenia o zapłatę wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy za usługi wykonane przez podwykonawcę, do wysokości zapłaconego 

podwykonawcy wynagrodzenia. Ewentualne odsetki za nieterminowe regulowanie należności 

wobec podwykonawców obciążają Wykonawcę.  

12. Wynagrodzenie za przedmiot zamówienia należne podwykonawcom nie może przekraczać 

wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego w umowie za wykonanie usługi.  

  

§ 12.1*  

Zasoby podmiotu trzeciego 1. Wykonawca oświadcza, że 

podmiot trzeci - ...................................., na zasoby którego Wykonawca  

 powoływał  się  składając  ofertę,  celem  wykazania  spełniania  warunku  udziału   

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego doświadczenia zrealizuje 

przedmiot umowy w zakresie ..................................... .  

2. W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez podmiot trzeci - ...........................,  z 

jakichkolwiek przyczyn, Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym 

podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie, jak te, które stanowiły podstawę wykazania 

spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, po 

uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego. Wykonawca może zostać zwolniony z zastąpienia 

tego podmiotu innym podmiotem, w przypadku wykazania, że Wykonawca samodzielnie spełnia 

warunek udziału w postępowaniu, przy wykazaniu spełniania którego powoływał się na zasoby 

podmiotu trzeciego, w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia.  

3. Zgoda na zmianę, rezygnację z podwykonawcy może nastąpić pod warunkiem przedstawienia przez 

Wykonawcę oświadczeń podwykonawców i dalszych podwykonawców potwierdzających zapłatę 

przez niego należnego wynagrodzenia za wykonaną część zamówienia do dnia dokonania zmiany 

umowy w tym zakresie.  

§ 12.1* zostanie usunięty z wzoru umowy w przypadku, gdy wykonawca nie polega na zasobach 

innych podmiotów na podstawie art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

  

§ 13.  
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1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w przypadku 

nieosiągnięcia wymaganych zgodnie z § 8 umowy poziomów recyklingu i przygotowania do 

ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metale, tworzywa 

sztuczne i szkło. Karę oblicza się jako iloczyn stawki opłaty za zmieszane odpady komunalne, 

określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 290 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.  Prawo 

ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2017 poz. 519 ze zm.) i brakującej masy odpadów 

komunalnych, wyrażonej w Mg, wymaganej do osiągnięcia odpowiedniego poziomu recyklingu, 

przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami.  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za przekroczenie limitu dotyczącego 

dopuszczenia do składowania odpadów ulegających biodegradacji, określonego w § 8 umowy. 

Wykonawca zapłaci karę stanowiącą iloczyn stawki opłaty za zmieszane odpady komunalne, 

określonej w przepisach wydawanych na podstawie art. 290 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2017 poz. 519 ze zm.) i masy odpadów ulegających 

biodegradacji wyrażonych w Mg, zdeponowanych na składowisku ponad ustalony limit.  

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto,  o 

którym mowa w § 11 ust. 1 umowy, w przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia przez 

Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.   

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia 

w złożeniu raportu lub sprawozdania o których mowa w § 9 umowy.   

5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 100 zł za każdy przypadek 

nieodebrania lub odebrania odpadów z nieruchomości objętej obowiązkiem odbierania odpadów  w 

terminie niezgodnym z harmonogramem. Kara będzie naliczana jako iloczyn kwoty 100 zł oraz 

liczby nieruchomości, z których nie odebrano odpadów lub odebrano odpady w terminie 

niezgodnym z harmonogramem.   

6. W przypadku stwierdzenia braku odebrania odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych z przyczyn leżących po stronie wykonawcy – Zamawiający naliczy Wykonawcy karę 

w wysokości 500 złotych za każde stwierdzone zdarzenie.  

7. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 300 zł za każdy dzień opóźnienia  

w dostarczeniu Zamawiającemu projektu harmonogramu o którym mowa w § 4 ust. 4 pkt 10 

umowy.   

8. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 1 000 zł za każdy przypadek 

stwierdzenia, że pojazd Wykonawcy nie jest czytelnie oznaczony nazwą przedsiębiorcy, danymi 

adresowymi oraz numerem jego telefonu.  

9. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 300 zł za każdy dzień 

nieumieszczenia harmonogramu na stronie internetowej Wykonawcy.  

10. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 300 zł za każdy przypadek 

nieuprzątnięcia i nieodbierania odpadów z miejsc ich gromadzenia, które nie zostały umieszczone 

w pojemnikach.  
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11. W przypadku niewyposażenia lub nieterminowego wyposażenia punktu selektywnej zbiórki 

odpadów w określone przez Zamawiającego pojemniki lub w ilości lub rodzaju innym niż wskazany 

przez Zamawiającego – Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości stanowiącej 

iloczyn liczby pojemników oraz stawki 10 złotych za pojemnik na odpady za każdy dzień 

opóźnienia.  

12. W przypadku opóźnienia w dostarczeniu pojemników właścicielom nieruchomości Zamawiający 

naliczy karę umowną w wysokości 10 zł za każdy dzień opóźnienia dla danej nieruchomości.  

13. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 1 000 zł za każdy przypadek 

zmieszania selektywnie odebranych odpadów komunalnych.  

14. W przypadku określonym w § 13 ust. 9 Wykonawca płaci kary umowne w zryczałtowanej 

wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).  

15. W przypadku opóźnienia w dostarczeniu oświadczenia, o którym mowa w § 1 ust. 4 pkt 2 umowy 

Wykonawca zapłaci karę w wysokości 100,00 zł za każdy dzień opóźnienia.  

16. W przypadku, gdy osoby wykonujące czynności, o których mowa w § 1 ust. 4 pkt 1 nie będą 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę zamawiający naliczy karę umowną w wysokości  2 000,00 

zł za każdy stwierdzony przypadek.  

17. W przypadku niewywiązywania się z zaoferowanej częstotliwości odbioru odpadów 

wielkogabarytowych Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 5 000 złotych 

za każdy stwierdzony przypadek niewywiązania z obowiązku.  

18. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach 

ogólnych uregulowanych w Kodeksie Cywilnym.   

19. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kary umownej z tytułu odstąpienia przez 

Wykonawcę od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 11 ust. 1 umowy.  

20. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron nie wyłącza dochodzenia kar umownych.  

21. Zamawiający ma prawo potrącić kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy, bez uzyskiwania 

zgody Wykonawcy.  

  

§ 14.  

1. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy.  

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy, w tym zaspokojenia roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar 

umownych.  

3. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 10 % całkowitej ceny ofertowej, równej wynagrodzeniu,  o 

którym mowa w § 11 ust 1 niniejszej umowy, tj. kwotę …………… zł (słownie: …………  

…………………………………………………………………………………………...…………).  

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie …………………….. .  

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie innej niż w pieniądzu nie może 

wygasać wcześniej niż w terminie 30 dni od dnia przekazania Zamawiającemu sprawozdań za 

ostatnie półrocze realizacji usługi, sprawozdania rocznego oraz raportów z ostatniego miesiąca 

realizacji usługi.   

6. Zabezpieczenie wnosi się w formach określonych w art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.).  

7. Zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub w formie poręczenia 

powinno być ustanowione jako bezwarunkowe i nieodwołalne. Zabezpieczenia wynikające  z 

poręczenia lub gwarancji powinny podlegać wyłącznie prawu polskiemu oraz zgodnie  z wyborem 

Zamawiającego wskazywać jako sąd właściwy sąd miejsca spełnienia świadczenia lub sąd właściwy 

miejscowo dla Zamawiającego.   

8. Koszty wystawienia zabezpieczenia ponosi Wykonawca.  
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9. Zabezpieczenie zostanie zwolnione Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia przekazania 

Zamawiającemu sprawozdania za ostatnie półrocze realizacji usługi, sprawozdania rocznego oraz 

raportu z ostatniego miesiąca realizacji usługi.  

  

  

  

§ 15. 1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, 

jeżeli Wykonawca narusza w sposób istotny postanowienia umowy. Oświadczenie o odstąpieniu może 

być złożone w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o przyczynach stanowiących podstawę 

odstąpienia.   

2. Istotne naruszenia umowy, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności przypadki:   

1) utratę przez Wykonawcę prawa do wykonywania działalności będącej przedmiotem niniejszej 

umowy, z zastrzeżeniem § 4 ust. 4 pkt 5 niniejszej umowy,   

2) nierozpoczęcie wykonywania przedmiotu umowy bez uzasadnionej przyczyny pomimo 

wezwania Zamawiającego,   

3) przerwanie wykonywania przedmiotu umowy na okres dłuższy niż 7 dni,   

4) niewykonywanie przez Wykonawcę obowiązków wynikających z ustawy z dnia 13 września  

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 

ze zm.).  

5) Wykonawca znajduje się w stanie zagrażającym niewypłacalnością lub przechodzi w stan 

likwidacji w celach innych niż przekształcenia przedsiębiorstwa lub połączenia się z innym 

przedsiębiorstwem,   

6) W przypadku, gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub gdy zostanie 

wszczęte postępowanie egzekucyjne w stopniu uniemożliwiającym realizację umowy, 7) gdy 

łączna kwota kar umownych naliczonych Wykonawcy przekroczy 50 000 zł.  

3. Warunkiem odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w przypadkach opisanych w ust. 2 pkt   

1-4 jest uprzednie wezwanie Wykonawcy do wykonywania swoich obowiązków oraz wyznaczenie 

w tym celu dodatkowego 7-dniowego terminu.   

4. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem pod rygorem 

nieważności takiego oświadczenia w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 5-7 w terminie 14 

dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę do odstąpienia, natomiast 

w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1-4 w terminie do 14 dni liczonych po upływie terminu, 

o którym mowa w ust. 3.  

5. Wykonawca uprawniony jest do odstąpienia od umowy, jeśli Zamawiający pozostaje w zwłoce  z 

zapłatą wynagrodzenia przekraczającą 60 dni, na które Wykonawca należycie i w zgodzie  z 

postanowieniami umowy oraz przepisami prawa wystawił fakturę VAT. Przed odstąpieniem 

Wykonawca wezwie Zamawiającego do wykonania zobowiązania wyznaczając dodatkowy co 

najmniej 7-dniowy termin do dokonania płatności rozpoczynający się od dnia dostarczenia 

wezwania.   

  

§ 16.  

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie w następujących przypadkach:  

1) W przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidział korzystania z podwykonawców, 

przewiduje się możliwą zmianę umowy dotyczącą powierzenia przez wykonawcę 

wykonywania części zamówienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, jeżeli 

wykonawca uzna to za konieczne i złoży odpowiedni wniosek w formie pisemnej.  

2) W przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidział korzystanie z podwykonawców, 

przewiduje się możliwą zmianę umowy dotyczącą samodzielnego wykonania przedmiotu 

zamówienia lub zwiększenia bądź zmniejszenia liczby podwykonawców, jeżeli wykonawca 

uzna to za konieczne i złoży odpowiedni wniosek w formie pisemnej. Zgoda na zmianę, 

rezygnację z podwykonawcy może nastąpić pod warunkiem przedstawienia przez 

Wykonawcę oświadczeń podwykonawców i dalszych podwykonawców, którzy byli związani 

umową  z dotychczasowym podwykonawcą, potwierdzających zapłatę przez niego należnego 
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wynagrodzenia za wykonaną część zamówienia do dnia dokonania zmiany umowy w tym 

zakresie.  

3) W przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług - zmianie ulegnie 

wysokość wynagrodzenia Wykonawcy adekwatnie do wprowadzonej zmiany wysokości 

stawki VAT. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy będzie dokonana w oparciu o 

dane dotyczące ceny ofertowej i jednostkowej w rozbiciu na cenę netto i VAT, które 

wykonawca przedłoży zamawiającemu przed podpisaniem umowy.   

4) W razie zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 

r.  

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jedn. Dz. U. z 2015r., poz. 2008 ze zm.), jeżeli 

zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.   

5) W razie zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, jeżeli 

zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.   

6) Warunkiem zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadkach wskazanych w ust. 4 i 5, jest 

pisemne zgłoszenie przez Wykonawcę żądania zmiany tej wysokości, w terminie do 30 dni od 

dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego takie żądanie. W zgłoszeniu Wykonawca 

szczegółowo opisze i przedstawi wyliczenia wpływu zmian opisanych w ust. 4 i 5 na koszt 

wykonania zamówienia. Opis i wyliczenie powinny zostać poddane badaniu biegłego 

rewidenta, który wyda opinię w zakresie ich rzetelności i prawidłowości. Wykonawca do 

zgłoszenia załączy opinię biegłego rewidenta. W przypadku, gdy opinia biegłego, w sposób 

nie budzący zastrzeżeń, potwierdzi wartość wpływu zmian na koszt wykonania zamówienia, 

wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wskazaną w opinii kwotę.  

7) W trakcie trwania Zamówienia przewiduje się wzrost lub zmniejszenie liczby nieruchomości,  

z których będą odbierane odpady o około 5%. Zwiększenie lub zmniejszenie liczby 

nieruchomości, nie będzie miało wpływu na cenę usługi.   

8) Przewiduje się zmianę sposobu realizacji przedmiotu zamówienia tylko wtedy, gdy wynika to 

ze zmian w obowiązujących przepisach prawa.  

2. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy wymagają obustronnej zgody oraz formy pisemnej pod 

rygorem nieważności.  

§ 17.  

1. Strony zgodnie postanawiają, iż z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w Umowie, wszelkie 

zawiadomienia, zapytania, informacje lub dane związane lub wynikające z realizacji przedmiotu 

Umowy będą przekazywane drugiej Stronie umowy w formie pisemnej lub elektronicznej.  

2. Korespondencję należy kierować na osoby koordynatorów, o których mowa w § 4 ust. 3 i § 5 ust. 4 

umowy.  

3. W trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania 

Zamawiającego o:   

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,   

2) zmianie osób reprezentujących,   

3) ogłoszeniu upadłości,   

4) ogłoszeniu likwidacji,   

5) zawieszeniu działalności,   

6) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca.   

  

§ 18.  

1. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania, by rozstrzygnąć ewentualne spory  i 

nieporozumienia, wynikające z umowy, ugodowo poprzez bezpośrednie negocjacje.   

2. Jeżeli po upływie 30 dni od daty powstania sporu Zamawiający i Wykonawca nie będą w stanie 

rozstrzygnąć sporu ugodowo, spór zostanie rozstrzygnięty przez sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego.   
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§ 19.  

1. Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U z 2017 r., poz. 1579 ze 

zm.) oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.  

2. Następujące załączniki do umowy stanowią jej integralną część:   

1) Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia,  

2) Załącznik nr 2 – oferta wykonawcy,  

3) Załącznik nr 3 – umowa powierzenia danych osobowych, 4) SIWZ.  

3. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 

a 2 egzemplarze dla Zamawiającego.   

                                

ZAMAWIAJĄCY                WYKONAWCA  

  

  


