
Strona 1 z 12 

 

DA.272.1.2020 

          Załącznik nr 2 do SIWZ  

 

Umowa nr DA.272.1.1.2020 

 

zawarta w wyniku przetargu nieograniczonego w dniu ____________ 2020 r. pomiędzy: 

 

Związkiem Gmin Wierzyca 

ul. gen. Władysława Sikorskiego 18, 

83-200 Starogard Gdański, 

NIP 5922260172 

zwanym w treści umowy „Zamawiającym”,  

reprezentowanym przez: 

1) Marcina Nowaka – Przewodniczącego Zarządu, 

2) Zdzisława Radelskiego – Z-cę Przewodniczącego Zarządu, 

a  

___________________________ ,  

___________________________ ,  

___________________________ ,  

NIP _______________________, 

zwanym dalej „Wykonawcą”,  

reprezentowanym przez: 

1)  ____________________ , 

2) _____________________ , 

 

łącznie dalej zwanych „Stronami” lub z osobna „Stroną”, 

 

po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z póź. zm.). Specyfikacja Istotnych Warunków 

Zamówienia oraz oferta Wykonawcy z dnia ______ 2020 r. stanowią integralną część niniejszej 

Umowy.  

 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę pn.: „Odbiór, transport 

i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy i z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy - na których 

znajdują się domki letniskowe oraz od innych nieruchomości wykorzystywanych na 

cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na obszarze gminy ________ ujętej 

w części ___ zamówienia zwaną dalej „Usługą”. 

2. Usługa, o której mowa w ust. 1 obejmuje swym zakresem: 

1) Wyposażenie nieruchomości w urządzenia do zbierania odpadów;  

2) Wyznaczenia tras i harmonogramów odbioru odpadów;  

3) Odbiór z miejsc odbioru odpadów (MOO) oraz transport i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych, posegregowanych w miejscach gromadzenia odpadów (MGO), 
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od właścicieli nieruchomości, według następujących frakcji: „Papier”, „Szkło”, „Metale 

i tworzywa sztuczne”, „Bio”, Resztkowe”;  

4) Zorganizowanie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

(PSZOK) na terenie gminy: Miasto Kościerzyna – dotyczy oferty na część 3 zamówienia; 

5) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z PSZOK w Skórczu - dotyczy oferty 

na część 8 zamówienia; 

6) Zorganizowanie i prowadzenie Biura Obsługi Klienta. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia (SIWZ) pn. „Szczegółowy opis realizacji przedmiotu zamówienia”, 

stanowiący integralną część niniejszej Umowy. 

 

§ 2 

Okres obowiązywania Umowy 

 

Termin wykonania zamówienia ustala się na okres:  

od 01 października 2020 r. do 30 września 2024 r. 

 

§ 3 

Oświadczenia Wykonawcy  

 

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się szczegółowo z warunkami wykonywania 

przedmiotu Umowy, w tym: z miejscem świadczenia Usług, postanowieniami SIWZ oraz 

z aktami prawa regulującymi sposób wykonywania zleconych Usług.  

2. Wykonawca oświadcza, że w całym okresie realizacji przedmiotu Umowy będzie posiadał 

uprawnienia niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności uprawnienia do 

wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy ustawy z dnia 

14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z póź. zm.) nakładają 

obowiązek ich posiadania, jak również inne zezwolenia, decyzje administracyjne, wpisy do 

rejestrów itp., jeśli konieczność ich posiadania zostanie ujawniona w toku wykonywania 

przedmiotu Umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje i umiejętności niezbędne do 

wykonania przedmiotu Umowy, w sposób zgodny z Umową oraz obowiązującymi 

przepisami i zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań do tego, by przedmiot Umowy 

wykonać w sposób oczekiwany przez Zamawiającego. 

§ 4 

Podstawowe obowiązki Wykonawcy 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się nie mieszać selektywnie zebranych odpadów komunalnych 

ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, jak 

również poszczególnych frakcji selektywnie zebranych odpadów komunalnych. 

2. Wykonawca zobowiązuje się przekazywać odebrane od właścicieli nieruchomości odpady 

komunalne do instalacji wskazanych w ofercie – zwanych w dalszej części Umowy 

„instalacjami”, w tym instalacji komunalnej. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do poddania procesom przetwarzania odpadów odebranych od 

właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych w systemie workowo - pojemnikowym oraz 



Strona 3 z 12 

 

zebranych w PSZOK (dotyczy części 3 i 8 zamówienia) we własnej instalacji lub przekazania 

do instalacji, która prowadzić będzie przetwarzanie tych odpadów. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy z należytą starannością, 

zgodnie z postanowieniami dokumentów stanowiących integralną część Umowy 

i obowiązującymi w tym zakresie postanowieniami Umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do okazywania na żądanie Zamawiającego dokumentów 

potwierdzających wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z określonymi przez 

Zamawiającego wymaganiami i obowiązującymi przepisami prawa. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania Umowy przy użyciu pojazdów oraz bazy 

magazynowo - transportowej wskazanych w formularzu ofertowym. Zamawiający dopuszcza 

zmianę pojazdów w razie: awarii pojazdu wskazanego w ofercie, zmiany podwykonawcy, 

utraty pojazdu pod warunkiem, że pojazd zamienny spełnia wymagania określone SIWZ. 

Baza magazynowo - transportowa Wykonawcy powinna spełniać wymagania rozporządzenia 

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). 

7. Wykonawca jest zobligowany do rozpoczęcia czynności przygotowawczych do realizacji 

przedmiotu zamówienia, takich jak: 

 opracowanie tras i harmonogramów, 

 dostarczanie harmonogramów właścicielom nieruchomości, 

 wyposażanie nieruchomości w pojemniki/worki,  

 oznakowanie pojemników, 

w terminie umożliwiającym rozpoczęcie świadczenia Usług będących przedmiotem 

zamówienia, z zachowaniem wymagań Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

8. Uruchomienie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych nastąpi nie później 

niż w ciągu 6 miesięcy od daty rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia – dotyczy 

części: 3. Do czasu uruchomienia PSZOK Wykonawca udzieli do faktury, o której mowa 

w § 11 ust. 4 Umowy, opustu w wysokości 15 000 zł netto za każdy miesiąc. 

§ 5 

Świadczenie Usługi 

 

1. Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się do ścisłego współdziałania w zakresie 

niezbędnym dla prawidłowej realizacji Umowy. Każda ze Stron Umowy wyznaczy 

pracownika, który będzie pełnił rolę stałego Koordynatora w trakcie świadczenia Usług 

objętych przedmiotem Umowy. O wyznaczeniu bądź zmianie Koordynatora Strony będą 

informować się wzajemnie w formie pisemnej, z oznaczeniem numeru kontaktowego oraz 

e-maila Koordynatora. 

2. Do zadań Koordynatora Wykonawcy będzie należało organizowanie pracy w ramach 

świadczonej Usługi, sprawowanie nadzoru nad świadczeniem Usługi oraz zarządzanie 

personelem Wykonawcy. Koordynator będzie obowiązany do utrzymywania stałego kontaktu 

z Koordynatorem Zamawiającego (np. telefonicznego, e-mailowego).  

3. Wykonawca obowiązany jest do należytego i terminowego świadczenia Usług stanowiących 

przedmiot Umowy.  
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4. O wszelkich zauważonych nieprawidłowościach i zagrożeniach, związanych wykonywaniem 

przedmiotu Umowy, Koordynator Wykonawcy zobowiązany jest niezwłocznie poinformować 

Zamawiającego. 

5. Oceny prawidłowości wykonania przedmiotu Umowy dokonuje Zamawiający.  

6. Stwierdzone przez Zamawiającego nieprawidłowości w wykonaniu przedmiotu Umowy 

zgłaszane będą Wykonawcy na bieżąco drogą elektroniczną na adres Koordynatora, 

a w nagłych wypadkach również telefonicznie. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia zgłoszonych mu nieprawidłowości w wykonaniu 

przedmiotu Umowy w terminie wyznaczonym każdorazowo przez Zamawiającego, 

uwzględniającym w szczególności rodzaj stwierdzonych nieprawidłowości oraz uzasadnione 

potrzeby Zamawiającego oraz do poinformowania Zamawiającego o sposobie i terminie 

usunięcia nieprawidłowości. 

8. Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli realizacji świadczonych przez Wykonawcę 

Usług oraz innych elementów, których zakres podlega ocenie na podstawie obowiązków 

wynikających z przepisów prawa oraz zapisów SIWZ, a w szczególności: 

1) oznakowanie, wyposażenie, stan i ilość pojazdów Wykonawcy, 

2) wyposażenie nieruchomości w niezbędne pojemniki i ich oznakowanie, 

3) realizacja odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów pod względem jakości, 

terminowości, i zgodności z zapisami SIWZ, 

4) prawidłowość rejestracji w Systemach Informatycznych wszystkich zdarzeń związanych 

z odbiorem i transportem odpadów, 

5) ocena funkcjonowania PSZOK. 

§ 6 

Personel Wykonawcy 

 

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przez cały okres wykonywania 

przedmiotu Umowy zatrudniał na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy 

co najmniej 6 osób, świadczących pracę związaną z wykonywaniem czynności niezbędnych 

do realizacji zamówienia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy z wyłączeniem kadry 

kierowniczej, inżynierów i pracowników administracji. Powyższy warunek zostanie spełniony 

poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub oddelegowanie do 

realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy lub Podwykonawcy pracowników, 

jak również poprzez zawarcie umowy o pracę tymczasową na podstawie ustawy z dnia 9 lipca 

2003 r. o zatrudnieniu pracowników tymczasowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1563). Rodzaj 

czynności niezbędnych do realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione na podstawie 

umowy o pracę to odbiór odpadów komunalnych (tzn. osoby skierowane do załadunku 

odpadów na pojazdy oraz kierowcy). 

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 6 

ust. 1 Umowy czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 

i dokonywania ich oceny, 
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b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w terminie 5 dni 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia 

spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w § 6 ust. 1 Umowy czynności w trakcie 

realizacji zamówienia: 

a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 

czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz 

ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis 

osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 

podwykonawcy; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub 

Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony); 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia 

na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 

o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L 2016 Nr 119, str. 1). 

4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 6 ust. 1 Umowy czynności 

Zamawiający przewiduje sankcje określone w § 12 ust. 2 pkt 16 Umowy. Niezłożenie przez 

Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego 

dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie, jako niespełnienie przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w § 6 ust. 1 Umowy czynności. 
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5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 

przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

§ 7 

Podwykonawstwo 

 

1. Wykonawca uprawniony jest do powierzenia wykonania części przedmiotu Umowy nowemu 

Podwykonawcy, zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy.  

2. Do powierzenia wykonania części przedmiotu Umowy nowemu Podwykonawcy, zmiany albo 

rezygnacji z Podwykonawcy konieczna jest zgoda Zamawiającego w przypadku, o którym 

mowa w art. 36 b ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z póź. zm.). W pozostałych przypadkach zmiana 

Podwykonawcy następuje za uprzednim poinformowaniem o tym fakcie Zamawiającego, 

dokonanym na 7 dni przed dokonaniem tej zmiany. 

3. W przypadku zamiaru powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy lub zmiany 

podwykonawcy, Wykonawca wskazuje Zamawiającemu w szczególności części zamówienia, 

których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podaje firmy podwykonawców. 

W takiej sytuacji Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania przedłożenia 

w wyznaczonym terminie przez Wykonawcę wszelkich innych dokumentów związanych 

z powierzeniem wykonania części zamówienia podwykonawcy, zgodnie z uregulowaniami 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. 

poz. 1843 z póź. zm.) .  

4. Zmiana Podwykonawcy nie stanowi zmiany Umowy, zgoda Zamawiającego na zmianę 

Podwykonawcy, zostaje wyrażona poprzez akceptację Umowy o podwykonawstwo. 

5. Powierzenie wykonania części przedmiotu Umowy Podwykonawcy nie wyłącza obowiązku 

spełnienia przez Wykonawcę wszystkich wymogów określonych postanowieniami Umowy, 

w tym dotyczących personelu Wykonawcy. 

§ 8 

Odpowiedzialność Wykonawcy 

 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne szkody na osobie lub 

mieniu powstałe w wyniku niewykonywania bądź nienależytego wykonywania zobowiązań 

wynikających z Umowy. Wykonawca ponosi też odpowiedzialność za inne działania lub 

zaniechania Pracowników świadczących Usługę i osób trzecich, którymi będzie posługiwał 

się w celu wykonania Umowy (np. ponosi koszty naprawy szkód wyrządzonych z winy 

pracowników podczas wykonywania Usługi wywozu odpadów komunalnych takie jak 

m.in.: uszkodzenia chodników, ogrodzeń, miejsc gromadzenia odpadów, pojemników, itp.). 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i następstwa nieszczęśliwych 

wypadków dotyczące Pracowników świadczących Usługę i osób trzecich, wynikające 

bezpośrednio z wykonywanej Usługi, spowodowane z winy Wykonawcy jak również 

Podwykonawcy. 
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§ 9 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres obowiązywania Umowy 

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 

z przedmiotem zamówienia na kwotę min. ___________ zł (słownie: _______) (nie mniej niż 

15 % wynagrodzenia określonego w §11 ust. 3 Umowy).  

2. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dowód zawarcia umowy 

ubezpieczenia w ciągu 7 dni od zawarcia niniejszej Umowy. 

§ 10 

Odbiór Usług 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji i przekazywania jej 

Zamawiającemu w postaci raportów miesięcznych zgodnie ze Specyfikacją Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

2. Wykonawca zobowiązany jest przekazywać niezbędne informacje umożliwiające 

sporządzenie przez Zamawiającego rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu 

gospodarowania odpadami komunalnymi, o którym mowa w art. 9q ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 2010 z późn. zm.). 

3. Wykonawca zobowiązany będzie również do przedkładania Zamawiającemu innych 

informacji dotyczących gospodarowania odpadami, jeśli w trakcie realizacji zamówienia na 

Zamawiającego nałożony zostanie obowiązek sporządzenia innych sprawozdań z zakresu 

gospodarki odpadami. Dotyczy to tylko informacji w posiadaniu, których będzie Wykonawca, 

a nie Zamawiający. 

§11 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

 

1. Za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z Umową Wykonawcy przysługuje 

wynagrodzenie w wysokości _____ zł brutto za każdy 1 Mg odebranych 

i zagospodarowanych odpadów komunalnych. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1: 

1) ma charakter zryczałtowany i zawiera wszelkie koszty realizacji Usługi, w tym koszty 

urządzeń i oprogramowania niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie 

z Umową; 

2) może ulec zmianie w przypadkach i na zasadach, o których mowa w § 13 Umowy; 

3) przysługuje wyłącznie za Usługę będącą przedmiotem zamówienia określoną w SIWZ. 

3. Szacowana kwota zobowiązania  Zamawiającego wynikającego z Umowy (wynagrodzenie 

ogółem brutto) wynosi ________ zł brutto (___ zł x ___ Mg - cena jednostkowa brutto 

z oferty x szacowana ilość ton odpadów z tabeli:1 SIWZ). 

4. Przekroczenie kwoty szacunkowej, o której mowa w ust. 3 nie stanowi podstawy do 

wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy.  

5. Fakturę za zrealizowaną w miesiącu rozliczeniowym Usługę Wykonawca będzie składał 

Zamawiającemu w terminie do szóstego dnia miesiąca następującego po miesiącu 
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rozliczeniowym wraz z raportem dostaw odpadów komunalnych do instalacji komunalnej, 

a dla odebranych odpadów niepodlegających przekazaniu do instalacji komunalnej - raport 

odebranych i przekazanych do zagospodarowania odpadów wraz z kopiami kart przekazania 

odpadów, oraz z miesięcznym raportem przyjęć odpadów komunalnych w PSZOK – 

wg wzorów określonych w załączniku nr 4 do SIWZ. Zamawiający poddając weryfikacji 

złożone dokumenty ma prawo żądać od Wykonawcy dodatkowych dokumentów i wyjaśnień, 

które to Wykonawca przedłoży bez zbędnej zwłoki. 

6. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem w terminie __ dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy 

wskazany w fakturze. 

7. Faktura będzie wystawiana na:  

Związek Gmin Wierzyca, ul. gen. Władysława Sikorskiego 18, 83-200 Starogard 

Gdański, NIP: 5922260172. 

8. W przypadku zawarcia umowy z podwykonawcą, Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty 

wynagrodzenia należnego Podwykonawcy we własnym zakresie. 

9. W przypadku braku dokonania zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcy (który skierował swe żądanie do Zamawiającego), Zamawiający jest 

uprawniony do zapłaty wymaganej należności bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy. 

Zapłata wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy przez Zamawiającego powoduje 

zmniejszenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy o kwotę zapłaconą na rzecz 

Podwykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

10. Strony ustalają, iż Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia wszelkie należności 

pieniężne należne od Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy, w tym w szczególności 

kary umowne wskazane w § 12 ust. 2 Umowy oraz kwoty wynikające z ust. 11 niniejszego 

paragrafu. Potrącenie umowne, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ogranicza w żaden 

sposób praw Zamawiającego do potrącenia ustawowego. 

11. W przypadku gdy Wykonawca nie realizuje obowiązku odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości Zamawiający obciąża Wykonawcę kosztami, o których mowa 

w art. 6s ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.). 

§ 12 

Kary umowne 

 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie Umowy. Strony postanawiają, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania 

lub nienależytego wykonania Umowy będzie następowało,  poprzez zapłacenie kary 

umownej.  

2. Zamawiający ma prawo naliczyć, a Wykonawca ma obowiązek zapłacić karę umowną: 

1) za odstąpienie od Umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca - 

w wysokości 10% wynagrodzenia ogółem brutto podanego w treści Umowy; 

2) Wykonawca ma prawo dochodzić od Zamawiającego kary umownej za odstąpienie od 

Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 

Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia ogółem brutto podanego w treści 

Umowy; 
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3) za wprowadzenie Podwykonawcy, który nie został zgłoszony Zamawiającemu zgodnie 

z zapisami Umowy, w wysokości 10 000 zł za każde zdarzenie; 

4) za odbieranie odpadów, które nie zostały wytworzone przez właścicieli nieruchomości na 

terenie przedmiotu zamówienia, a przekazane do zagospodarowania przez Wykonawcę 

w usłudze realizowanej dla Zamawiającego - w wysokości 10 000 zł, za każde zdarzenie;  

5) za każdy potwierdzony przypadek zmieszania przez Wykonawcę, podczas realizacji 

Usługi, selektywnie zebranych poszczególnych frakcji odpadów ze sobą lub ze 

zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości - 

w wysokości 10 000 zł;  

6) za odebranie odpadów od właścicieli nieruchomości, którzy nie zostali zarejestrowani 

w Systemie Zamawiającego i niezgłoszenie tego faktu Zamawiającemu - w wysokości 

10 000 zł, za każdy ujawniony przypadek;  

7) za odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych w ilości większej, 

niż zadeklarowana - w wysokości 10 000 zł, za każdy ujawniony przypadek;  

8) za każdy potwierdzony przypadek niedokonania odbioru odpadów komunalnych 

z nieruchomości lub odebranie odpadów w terminie niezgodnym z zatwierdzonym 

harmonogramem z winy Wykonawcy w wysokości 50 zł;  

9) za nieprzekazanie informacji o pojemnikach, w które Wykonawca winien wyposażyć 

wszystkie nieruchomości MGO w sposób opisany w specyfikacji oraz aktualizacji tych 

danych przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 

10 000 zł;  

10) za realizowanie odbioru i transportu odpadów pojazdem nie spełniającym wymagań pod 

względem wyposażenia pojazdu w urządzenia i systemy określone w obowiązujących 

przepisach oraz SIWZ, bądź realizującego Usługi z niesprawnymi lub wyłączonymi 

urządzeniami/systemami - w wysokości 2 000 zł za każdy dzień, za każdy pojazd;  

11) za każdy przypadek nieudostępnienia pojazdu w celu jego kontroli upoważnionym 

pracownikom Zamawiającego lub osobom upoważnionym przez Zamawiającego – 

w wysokości 2 000 zł;  

12) za nienależyte wykonywanie obowiązków z zakresu kontroli nieruchomości, tj.: brak 

właściwej reakcji na niedopełnienie obowiązków właściciela nieruchomości w sposób 

opisany w punkcie 10.10 i 10.11 załącznika nr 4 do SIWZ - w wysokości 5 000 zł; 

13) za każdy przypadek niewyposażenia wskazanego przez Zamawiającego MGO 

w niezbędne pojemniki - w wysokości 50 zł za każdy dzień zwłoki;  

14) za każdy przypadek nieterminowego wykonania dyspozycji/wymagań Zamawiającego 

dotyczących: 

a) dokonania zmian wg Załącznika nr 4.1 „Raport zmian dotyczący nieruchomości”, 

b) przedłożenia do akceptacji harmonogramu wg Załącznika nr 4.2 „Trasy 

i harmonogramy odbioru odpadów komunalnych”, 

c) przekazania raportu wg Załącznika nr 4.3 „Raport z niedopełnienia obowiązków przez 

właściciela nieruchomości w zakresie selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych”, 

d) przekazania raportu wg Załącznika nr 4.4 „Raport z niedopełnienia obowiązków przez 

właściciela nieruchomości w zakresie ilości udostępnianych do odbioru odpadów 

komunalnych” 

e) realizacji dyspozycji Zamawiającego wg Załącznika nr 4.8 „Raport rozpatrywanych 

reklamacji”, 

– w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki; 

15) Za nieterminowe dostarczenie wymaganych dokumentów rozliczeniowych (faktur, 

raportów) - w wysokości 200 zł za każdy dzień opóźnienia;  
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16) Za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umów o pracę lub 

innego dokumentu dla spełnienia warunków SIWZ w wysokości 500 zł za każdy dzień 

zwłoki od dnia następnego po wyznaczonym terminie w wezwaniu Wykonawcy do 

przedłożenia tych dokumentów. 

3. Łączna wysokość naliczonych kar umownych, wskazanych w § 12 ust. 2 Umowy, nie może 

przekroczyć 20% wartości wynagrodzenia ogółem brutto, o którym mowa w §11 ust. 3 

niniejszej Umowy. 

4. Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile 

kary umowne nie pokryją szkody powstałej w wyniku niewykonania lub nienależytego 

wykonania Umowy. 

§ 13 

Zmiana Umowy 

 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian w zawartej Umowie, jeżeli konieczność ich 

wprowadzenia wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

Umowy.  

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej Umowy na podstawie okoliczności 

przewidzianych w art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.). 

3. Wszelkie uzupełnienia i zmiany postanowień Umowy wymagają dla swej ważności formy 

pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.  

4. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić m.in. w przypadku:  

1) ustawowej zmiany stawki podatku VAT - zmiana może nastąpić od miesiąca, w którym 

weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy zmieniającej wysokość stawki podatku 

VAT;  

2) zmiany obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa miejscowego; 

3) zmiany cen zagospodarowania odpadów w instalacjach, w tym w instalacjach 

komunalnych; 

4) zmiany minimalnej częstotliwości odbioru odpadów z terenu nieruchomości, o której 

mowa w pkt 9.9 załącznika nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 

5) w przypadku wyłączenia lub włączenia (z/do zorganizowanego przez Zamawiającego 

systemu odbioru odpadów komunalnych) nieruchomości, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;  

6) wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 z póź. zm.); 

7) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne; 

8) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2215 z późn. zm.); 

9) przekroczenie kwoty szacunkowej, o której mowa w §11 ust. 3 Umowy; 

-  przy czym zmiana wynagrodzenia wywołana wymienionymi przypadkami będzie mogła 

nastąpić w przypadku gdy spowoduje ona zmianę kosztów wykonywania zamówienia 

o więcej niż 10% kwoty wynagrodzenia, o której mowa w § 11 ust. 1 Umowy i jest 
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dopuszczalna tylko w wysokości udokumentowanej zmiany kosztów realizacji przedmiotu 

zamówienia, jeżeli wnioskodawca (strona Umowy) udowodni wpływ tych zmian na koszty 

wykonywania zamówienia. 

 

 

§14  

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

 

1. Strony oświadczają, że Wykonawca wniósł przed zawarciem Umowy zabezpieczenie 

należytego wykonania Umowy w wysokości 1% ceny określonej w §11 ust. 3, tj.: ______ zł 

(słownie: _________  __/100), w formie _________.  

2. Do zmiany formy zabezpieczenia Umowy w trakcie realizacji Umowy wykonawczej stosuje 

się art. 149 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j.Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z póź. zm.).  

3. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania Umowy Wykonawcy w terminie 

30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania zamówienia przez Zamawiającego za 

należycie wykonane. 

§ 15 

Odstąpienie od Umowy 

 

1. Poza przypadkami określonymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, Stronom 

przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadkach określonych w niniejszym 

paragrafie. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy: 

1) w przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do świadczenia Usługi lub przerwania 

jej wykonywania na okres dłuższy niż 5 dni robocze, 

2) w przypadku zmniejszenia wielkości sumy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 

z tytułu prowadzonej przez Wykonawcę działalności gospodarczej, o której mowa w § 14 

ust. 1 Umowy, 

3) w przypadku naliczenia przez Zamawiającego kar umownych zgodnie z § 12 Umowy 

przekraczających 10% wartości wynagrodzenia ogółem brutto, o którym mowa w §11 

ust. 3 niniejszej Umowy. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 niniejszego paragrafu, Zamawiający nie jest 

uprawniony do odstąpienia od Umowy po przystąpieniu przez Wykonawcę do realizacji 

Umowy. 

4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku zwłoki 

Zamawiającego w zapłacie wynagrodzeń za co najmniej trzy okresy rozliczeniowe. 

5. Strony zgodnie ustalają, że odstąpienie od Umowy przez jedną ze Stron, na podstawie 

któregokolwiek z postanowień Umowy, wywiera skutek w postaci rozwiązania Umowy na 

przyszłość. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawca ma obowiązek zakończyć 

Usługę odbierania i zagospodarowania odpadów – do końca danego miesiąca 

kalendarzowego oraz złożyć wymagane sprawozdania, w terminie 6 dni od zakończenia 

świadczenia Usługi.  
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§ 16 

Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z póź. zm.) oraz ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z póź. zm.) 

oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.). 

2. Strony ustalają, iż pod pojęciem dni roboczych rozumieją dni od poniedziałku do piątku. 

3. Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów powstałych w związku 

z wykonaniem Umowy, jednak w przypadku, gdy nie osiągną porozumienia, zaistniały spór 

będzie poddany rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby 

Zamawiającego. 

4. Zmiana lub odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

5.  Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze Stron. 

 
 

 

 

Zamawiający 

 
Wykonawca 

 

 

......................................................................... 

 

............................................................................. 
podpis uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy 

 
 


