
Załącznik nr 8 do SIWZ 

Wzór  
UMOWA Nr  …. 

 

zawarta w dniu …… 2020 r. we Włoszczowie pomiędzy:   

Gminą Włoszczowa ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa, NIP: 609-000-22-17, REGON: 

291009923 reprezentowaną przez: 

Grzegorza Dziubka –  Burmistrza Gminy Włoszczowa, 

przy kontrasygnacie Dariusza Górskiego – Skarbnika 

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM 

a 

……………………………………….. 

reprezentowanym przez: …………… 

zwaną w dalszej WYKONAWCĄ 

 

 

W wyniku dokonania przez ZAMAWIAJĄCEGO wyboru oferty WYKONAWCY  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 

zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 r. poz. 

1843). Strony zawierają umowę o następującej treści: 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1.  Zamawiający zleca, a  Wykonawca przyjmuje do realizacji świadczenie usług pn.: 

„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy w Gminie  Włoszczowa w latach 2021 - 2022”. 

2. Zakres i szczegółowy opis usług stanowiących przedmiot umowy zawiera  Opis przedmiotu  

zamówienia  stanowiący załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

(zwanej dalej „SIWZ”).  

3.  SIWZ wraz z załącznikami  i ofertą Wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia stanowią  integralną część niniejszej umowy. 

§2 

Zasady współpracy stron umowy 

1. Zamawiający w dniu zawarcia umowy przekazuje Wykonawcy sporządzony  

w formie pisemnej pierwszy wykaz nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy  

na terenie gminy Włoszczowa, objętych  świadczeniem usług – zwany dalej „wykazem”. 

Wykaz zawiera dane dotyczące: adresów nieruchomości, liczby mieszkańców 

zamieszkałych na ich terenie, sposobu segregacji  deklarowanego  przez właściciela 

nieruchomości, istnienia  lub  braku  kompostownika. 

2.  Dane  zawarte  w  wykazie są  zmienne i podlegają  aktualizacji w przypadku zmiany:  

a) liczby nieruchomości, na których zamieszkują  mieszkańcy na terenie Gminy 

Włoszczowa, 

b) sposobu  segregacji odpadów na poszczególnych nieruchomościach, 

c) innych  danych  zawartych w wykazie.   

3. Zamawiający informuje Wykonawcę w formie pisemnej o zmianie danych zawartych  



w wykazie, na podstawie:  

a) złożonych przez właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  

b)  własnych ustaleń.   

4. Pisemna informacja Zamawiającego o zmianie danych objętych wykazem od dnia  

doręczenia jej Wykonawcy staje się integralną częścią wykazu.    

5. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania w formie pisemnej Zamawiającemu  

pozyskanych w toku świadczenia usług informacji dotyczących:  

1)  adresów nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i powstają odpady, a które 

nie zostały ujęte w wykazie, 

2) adresów nieruchomości objętych wykazem, na których nie zamieszkują mieszkańcy   

i nie powstają odpady, 

6. Zamawiający po uzyskaniu informacji, o której mowa w  ust. 5  i przeprowadzeniu  

postępowania wyjaśniającego dokonuje aktualizacji danych objętych wykazem. 

Postanowienia ust. 4 stosuje się odpowiednio. 

7. Wykonawca świadczy usługę odbioru i zagospodarowania odpadów w danym miesiącu 

kalendarzowym według stanu istniejącego w wykazie zgodnie z obowiązującym 

harmonogramem odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Włoszczowa oraz 

wyposaża właściciela nieruchomości w worki oraz pojemnik na odpady w ciągu 3 dni  

od dnia przekazania ww. wykazu.     

8. Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z  wykonywaniem umowy odbywać się 

będzie w drodze korespondencji pisemnej doręczanej adresatom za pokwitowaniem lub 

drogą elektroniczną.   

9. Strony ustanawiają pełnomocników uprawnionych do kontaktów w trakcie wykonywania 

umowy:  

– ze strony Zamawiającego –…..  

– ze strony Wykonawcy – …. 

10. Strony dopuszczają możliwość zmiany pełnomocników wymienionych w ust. 9 o czym,  

niezwłocznie powiadamiają drugą stronę w formie pisemnej dołączając nowe 

pełnomocnictwa.   Zmiana  pełnomocników nie wymaga  sporządzenia aneksu do umowy.  

§3 

Wymogi dotyczące przekazywania odebranych niesegregowanych (zmieszanych) 

odpadów komunalnych do instalacji komunalnych.  

1. Wykonawca jest zobowiązany do odbioru zmieszanych niesegregowanych odpadów 

komunalnych o kodzie 20 03 01 z częstotliwością wskazaną w opisie przedmiotu 

zamówienia ust 5 stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 

2. Odpady Wykonawca przekazuje do instalacji komunalnej………….(wskazanej  

w ofercie) celem ich  zważenia i uzyskaniu wydruków wagowych. 

3. Wykonawca na koniec każdego dnia roboczego ma obowiązek opróżnić pojazdy  

z odpadów i zaparkować je wyłącznie na terenie bazy magazynowo – transportowej  

w ……………… 



4. Zamawiający na podstawie umowy może dokonywać jednostkowych zleceń Wykonawcy 

usunięcia odpadów zgromadzonych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub 

magazynowania, a należących do Gminy Włoszczowa.  

5. W zleceniu zostanie wskazane miejsce i termin usunięcia odpadów, który nie będzie 

krótszy niż 7 dni od dnia dokonania przez Zamawiającego zgłoszenia.  

6. Wykonawca usunie odpady, a wykonanie usługi potwierdzi kartami przekazania 

odpadów do właściwej instalacji. 

§4 

Rodzaje odpadów komunalnych odbieranych selektywnie od właścicieli 

nieruchomości 

 

 Z nieruchomości  odbierane  będą następujące rodzaje  odpadów komunalnych zbieranych  

selektywnie  przez  właścicieli nieruchomości: 

a) papier i tektura (kod odpadu 15 01 01, 20 01 01), 

b) szkło (kod odpadu 15 01 07, 20 01 02), 

c) tworzywa sztuczne (kod odpadu 15 01 02, 20 01 39, 15 01 05, 15 01 06) 

d) metal (kod odpadu 15 01 04, 20 01 40), 

e) odpady ulegające biodegradacji (kod odpadu 20 01 08, 20 02 01), 

f) odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach (kod odpadu 20 03 99), 

g) zużyte opony(kod odpadu 16 01 03), 

h) odpady wielkogabarytowe (kod 20 03 07), 

i) baterie i akumulatory (kod odpadu 20 01 33*, 20 01 34) 

j) zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (kod odpadu 20 01 35*, 20 01 36), 

k) inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (20 01 99), 

l) odpady budowlane i rozbiórkowe (kod odpadu 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 

17 06 04, 17 08 02, 17 09 04), 

m) leki (kod odpadu 20 01 31*, 20 01 32). 

 

§5 

Standard sanitarny wykonywania usług oraz ochrony środowiska 

1. Podczas realizacji przedmiotu  umowy  Wykonawca zobowiązuje się do  zapewnienia 

standardu  sanitarnego  wykonywania usług oraz zapewnienia  ochrony środowiska  

w stopniu nie  niższym  niż opisany  w  pkt 7 Opisu przedmiotu zamówienia  - zał. nr 2 do 

SIWZ w tym:   

a) porządkowania terenu zanieczyszczonego odpadami i innymi zanieczyszczeniami 

wysypanymi z pojemników, kontenerów i pojazdów w trakcie realizacji usługi odbioru, 

transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz posprząta teren wokół 

pojemników/worków. Po opróżnieniu  pojemników Wykonawca ustawi je na właściwe 

miejsce i posprząta teren wokół pojemników/worków i altan śmietnikowych, a także 

wewnątrz altan. 

b) dezynfekcji i dezynsekcji pojemników na odpady komunalne z częstotliwością  

co najmniej dwa razy w roku, w tym jeden raz w okresie letnim, 

c) selektywnie zbierane odpady komunalne nie będą mieszane ze zmieszanymi odpadami 

komunalnymi lub selektywnie zbierane odpady różnych rodzajów ze sobą,   



d) do jednego samochodu nie będą zbierane jednocześnie odpady zmieszane wraz  

z  pozostałymi  z segregacji surowców wtórnych, 

e) jeżeli odbiór odpadów segregowanych i zmieszanych następuje w tym samym czasie 

Wykonawca wykonuje usługę dwoma samochodami odpowiednio oznakowanymi,  

w tym napisy „surowce wtórne” i „odpady komunalne”, 

f) przekazanie  zmieszanych odpadów  komunalnych oraz odpadów zielonych nie nastąpi  

do innej instalacji niż w ……………………(wskazana w ofercie). 

2.   Wykonawca zobowiązany jest: 
a) zapewnić, aby pojazdy i urządzenia wykorzystywane przy odbiorze i przewozie odpadów 

komunalnych były zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostaniem się na zewnątrz 

odpadów, podczas ich gromadzenia, przeładunku  a także transportu, 

b) myć i dezynfekować pojazdy oraz urządzenia z częstotliwością gwarantującą zapewnienie 

im właściwego stanu sanitarnego nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim nie 

rzadziej niż raz na 2 tygodnie, 

c) prowadzić dokumentację zawierającą informację o stosowanych środkach dezynfekujących 

oraz o częstotliwości wykonywanej dezynfekcji pojazdów i urządzeń - którą ma obowiązek 

przedstawić do kontroli na żądanie Zamawiającego, 

d) na koniec każdego dnia roboczego pojazdy były opróżnione z odpadów i były parkowane 

wyłącznie na terenie bazy magazynowo – transportowej………………(wskazanej w 

ofercie).  

§6 

Obowiązek prowadzenia dokumentacji związanej z wykonywaniem 

przedmiotu umowy 

1.  Wykonawca w trakcie realizacji  przedmiotu umowy ma obowiązek prowadzenia pełnej 

dokumentacji   wymaganej   przepisami prawa  w tym sporządzania  rocznych sprawozdań. 

2. Sprawozdanie roczne Wykonawca przekazuje zgodnie z obowiązującymi przepisami 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

3. W toku wykonywania umowy Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia 

Zamawiającemu według stanu na dzień ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego 

zestawienia ilości odpadów odebranych i zagospodarowanych za okres tego miesiąca.  

4. Zestawienie zawiera:   

a) ilości odebranych i przekazanych do instalacji komunalnych odpadów zgodnie  

z załączonymi do zestawienia wydrukami wagowymi, 

b) kategoryzacje odebranych i przekazanych odpadów zgodnie z przyjętymi kategoriami 

odpadów wg Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie 

katalogu odpadów, 

c) opis sposobów oraz miejsca odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,  

d) karty przekazania odpadów zgodnie obowiązującymi przepisami ustawy o odpadach, 

e) wskazanie pojazdów, którymi świadczone były usługi z podaniem numerów 

rejestracyjnych. 

5. W przypadku gdy zestawienie złożone przez Wykonawcę budzi wątpliwości w zakresie 

rzetelności lub kompletności Zamawiający jest uprawniony do żądania dodatkowych 

wyjaśnień i informacji lub okazania dowodów źródłowych. 

6. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego Zamawiający wzywa Wykonawcę  

do odpowiedniej korekty zestawienia ilości odpadów odebranych i zagospodarowanych  

za okres danego miesiąca pod rygorem uznania, iż wezwanie do zapłaty za świadczone 

usługi za ten miesiąc jest przedwczesne.  

7. Zamawiający odmówi zatwierdzenia zestawienia wykonanych usług, o którym mowa  

ust. 4 w przypadku gdy w okresie rozliczeniowym:  



1) w wyniku czynności kontrolnych zostaną stwierdzone fakty wykazujące niewłaściwe 

wykonywanie umowy pozwalające na ustalenie, że podane w zestawieniu dane  

są nieprawdziwe, 

2) Wykonawca lub jego pracownicy uniemożliwili Zamawiającemu dokonanie czynności 

kontrolnych.  

8. Do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego lub kontrolnego w okolicznościach,   

o których mowa w ust. 6 i 7 Wykonawca nie jest uprawniony do żądania zapłaty 

wynagrodzenia.  

9. W przypadku gdy, Wykonawca posługiwał się podwykonawcami do zestawienia, o którym 

mowa w ust. 4 zobowiązany jest dołączyć oświadczenie podwykonawcy o zapłacie 

wynagrodzenia  na jego rzecz.   

10. §7 

Instalacje komunalne, do których podmiot odbierający odpady komunalne  

od właścicieli nieruchomości jest obowiązany przekazać odebrane odpady 

komunalne 

1. W toku wykonywania umowy Wykonawca jest zobowiązany do:    

a) przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 do  

Instalacji Komunalnej ………………………, 

b) odpady papieru i tektury (kod 20 01 01, 15 01 01): ……………………………..…… 

c) odpady szkła (kod 20 01 02, 15 01 07), : ………….......……………………………… 

d) odpady z tworzyw sztucznych (kody 20 01 39, 15 01 02, 15 01 05, 15 01 06):……………… 

e) odpady metalu (kod 15 01 04, 20 01 40) : …………………………………………… 

f) odpady budowlane  i rozbiórkowe o kodach 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 06 

04, 17 08 02, 17 09 04, 20 03 99,: ………………………..………………………….. 

g) zużyte  opony o kodzie 16 01 03, :……………………………………………………… 

h) odpady wielkogabarytowe o kodzie 20 03 07, …………………………………………. 

i) odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego o kodach 20 01 35*, 20 01 36, 

……………………………………………………………………  

j) przeterminowane leki (kody 20 01 31*, 20 01 32:……………………………………….... 

k)  odpady ulegające biodegradacji (kod 20 01 08, 20 02 01): ………………………….…… 

l) baterie i akumulatory (kod odpadu 20 01 33*, 20 01 34): ………………………………… 

m) inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (20 01 99): ………………… 

n) odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach (20 03 99): …………………. 

2. Zmiana instalacji wskazanej w ust. 1 pkt „a” wymaga uprzedniego, pisemnego 

zawiadomienia Zamawiającego z takim wyprzedzeniem, aby było możliwe dokonanie 

przez Zamawiającego oceny czy,  nowa instalacja spełnia wymagania określone  przepisami 

prawa i aneksowania umowy w tym zakresie.  

3. Zmiana instalacji wskazanych w ust 1. pkt  „b-n”  nie wymaga zmiany umowy o ile,  

w wyniku pisemnego zawiadomienia Wykonawcy Zamawiający nie wniesie zastrzeżeń  

co do zgłoszonej zmiany w terminie 7 dni od dnia  pozyskania zawiadomienia. 

 

 

 

 



§8 

Szczegółowe wymagania stawiane przedsiębiorcom odbierającym odpady 

komunalne od właścicieli nieruchomości 

1. Wykonawca  w okresie  wykonywania przedmiotu umowy jest obowiązany do  spełniania 

wymagań  stawianych przedsiębiorcom  odbierającym  odpady  komunalne  przewidzianych 

powszechnymi przepisami prawa .  

2. Wykonawca będzie wykonywał usługę w oparciu o bazę magazynowo – transportową 

………. .( wskazaną w ofercie), do której ma tytuł prawny i jest zobowiązany zachować ten 

tytuł prawny w całym okresie obowiązywania umowy. 

3. Baza winna być wyposażona w: 

a) miejsca do parkowania …….pojazdów  

b) pomieszczenia socjalne dla co najmniej …..pracowników 

c) miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów 

d) legalizowaną samochodową wagę najazdową 

e) punkt bieżącej konserwacji i naprawy pojazdów 

f) miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów o ile czynności nie są wykonywane przez 

uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy magazynowo – transportowej, 

4. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu  bazy materiałowo - transportowej 

przed wstępem osób nieupoważnionych; 

5. Wykonawca winien zabezpieczyć  miejsca parkowania samochodów przed emisją 

zanieczyszczeń do gruntu, 

6. Teren bazy magazynowo - transportowej był wyposażony w urządzenia lub systemy     

zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych,   

pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami ustawy  

z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.), 

7. Posiadać co najmniej 2 pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych  

odpadów, a także co najmniej 2 pojazdy do odbierania zmieszanych odpadów 

komunalnych oraz co najmniej 1 pojazd do odbierania odpadów bez funkcji 

kompaktującej, 

8. Po zakończonej pracy parkować pojazdy każdego dnia wyłącznie na terenie bazy. 

9. Zapewnić spełnienie przez pojazdy następujących wymagań: 

a) pojazdy i urządzenia były zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem 

się na zewnątrz odpadów, podczas ich magazynowania, przeładunku, a także 

transportu, 

b) pojazdy muszą być wyposażone w monitoring na systemie pozycjonowania 

satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie 

danych o położeniu pojazdu i miejscach postoju, 

c) pojazdy muszą być wyposażone w czujniki zapisujące dane o miejscach wyładunku 

odpadów, 

d) pojazdy muszą posiadać narzędzia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu 

pojemników, 

e) dopuszcza się wyposażenie pojazdów w urządzenia do ważenia odpadów. 

f) zarejestrować i zapewnić dopuszczenie do ruchu pojazdów oraz posiadanie aktualnych 

badań technicznych i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami ustawy 

o ruchu drogowym, 

g) zamawiający wymaga od Wykonawcy odpowiedniego oznakowania samochodów, 

nazwą firmy i danymi do kontaktu a ponadto umieszczenia napisów adekwatnych  

do przeznaczenia „odpady komunalne” dla odpadów zmieszanych lub pozostałych  

z segregacji i „surowce wtórne” dla odbioru odpadów segregowanych. 

https://sip.lex.pl/#/document/16913600?cm=DOCUMENT


10. Wykonawca jest zobowiązany  do:   

a) naprawy lub ponoszenia kosztów naprawy szkód wyrządzonych podczas wykonywania 

usługi  wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Włoszczowa (uszkodzenia 

chodników, ulic, obiektów małej architektury, pojemników itp.), 

b) naprawy lub ponoszenia kosztów naprawy szkód wyrządzonych podczas wykonywania 

usług w majątku osób trzecich. 

c) spełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących czynności związane z prowadzeniem pojazdów do zbiorki 

odpadów 

11. Uprawnienia, o których mowa w ust.10 Zamawiający realizuje przez swych przedstawicieli. 

12. Uprawnienia Zamawiającego do kontrolowania spełniania przez Wykonawcę lub  

podwykonawców wymagań w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o prace osób 

wykonujących czynności w ww. zakresie są realizowane poprzez:  

a) żądanie oświadczeń, dokumentów, wyjaśnień od Wykonawcy w zakresie potwierdzenia 

spełnienia ww. wymogu i dokonywania ich oceny. 

b) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania pracy przez pracowników 

wykonujących wskazane czynności.  

13. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę,  Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

14. Wykonawca jest zobowiązany do przyjmowania i potwierdzania wpływu reklamacji 

zgłaszanych przez pełnomocnika Zamawiającego i bezpośrednio przez właścicieli 

nieruchomości, na których świadczona jest usługa w formie pisemnej na adres: ………, 

telefonicznej  pod nr   ……….oraz  e-mail: ….. we wszystkie dni powszednie, w godzinach 

7.00-15.00. Wykonawca prowadzi ewidencję zgłoszonych reklamacji i sposobu ich 

załatwienia 

15. Wykonawca jest obowiązany do reakcji w sprawach reklamacji w ciągu 24 godzin  

od otrzymania reklamacji. O sposobie załatwienia reklamacji Wykonawca zawiadamia 

zgłaszającego w takiej formie w jakiej zgłoszenie reklamacyjne otrzymał.   

§9 

Szczegółowy sposób postępowania w przypadku stwierdzenia nieselektywnego 

zbierania odpadów 

1. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru całej masy odpadów komunalnych zebranych 

przez właścicieli nieruchomości, gromadzonych w sposób selektywny oraz odpadów 

zmieszanych.  

2. W przypadku stwierdzenia nieselektywnego gromadzenia odpadów przez właściciela 

nieruchomości Wykonawca ma obowiązek pouczyć o obowiązku gromadzenia odpadów 

w sposób selektywny pod rygorem zawiadomienia Burmistrza gminy Włoszczowa. 

3. Wykonawca pouczenia dokonuje przez umieszczenie w miejscu gromadzenia odpadów 

pisemnego ogłoszenia. 

4. W przypadku ponownego stwierdzenia nieselektywnego gromadzenia odpadów przez 

właściciela nieruchomości Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie nie 

później niż  3 dni robocze informację zawierającą adresy nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy i powstają odpady, a które nie są gromadzone w sposób 

selektywny. W informacji Wykonawca podaje dane o terminie i miejscu wykonania 

obowiązku o którym mowa w ust 2 

5. Wykonawca informuje niezwłocznie  Zamawiającego o: 



1) adresach nieruchomości objętych wykazem, na których nie zamieszkują mieszkańcy   

i nie powstają odpady, 

2) adresach nieruchomości powstają odpady a nie są objęte wykazem.  

§10 

 Poufność 

1. Wykonawca  zobowiązuje się do przestrzegania zasady poufności w zakresie danych 

osobowych  podlegających ochronie, a pozyskanych od Zamawiającego w związku  

z realizacją przedmiotu  umowy.  

2. Wykonawca nie może wykorzystywać danych osobowych w sposób sprzeczny z celem 

umowy lub w innym celu niż realizacja umowy. Wykonawca jest zobowiązany 

przedsięwziąć wszelkie środki mające na celu skuteczne zabezpieczenia danych 

chronionych.     

3. Z tytułu naruszenia zasady poufności, o której mowa w ust. 1, Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody nie tylko względem Zamawiającego, ale 

także wobec osób, których dane dotyczą.  

4. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części przedmiotu umowy podwykonawcom 

i związanej z tym konieczności przekazania podwykonawcy danych chronionych, 

Wykonawca informuje o tym na piśmie Zamawiającego. Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu pisemne oświadczenie podwykonawcy o zapewnieniu  przestrzegania  

zasady poufności.   

5. Niedopuszczalne jest przekazywanie danych chronionych udostępnionych Wykonawcy 

przez Zamawiającego po zakończeniu wykonywania umowy. Wykonawca bez względu  

na przyczynę lub tryb zakończenia realizacji umowy usunie wszystkie dane chronione  

z prowadzonego  zbioru danych osobowy. 

§11 

Podwykonawcy 

1.  Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu umowy podwykonawcom  

 w takim zakresie, w jakim wskazał w ofercie. 

2.  Wykonawca przed dopuszczeniem podwykonawcy do wykonywania części przedmiotu   

umowy jest zobowiązany zawrzeć z podwykonawcą umowę na piśmie i przedłożyć kopię 

umowy  poświadczoną  za zgodność z oryginałem  Zamawiającemu celem  akceptacji.   

3. Umowa podwykonawcza winna  zawierać: 

1)  szczegółowy opis  zakresu usług świadczonych przez podwykonawcę, 

2) wysokość wynagrodzenia należnego podwykonawcy, 

3) ustalenie terminu  zapłaty należnego podwykonawcy wynagrodzenia przez Wykonawcę 

w taki sposób, aby podwykonawca mógł złożyć oświadczenie o otrzymaniu zapłaty,  

na użytek rozliczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, 

4) klauzulę o solidarnej odpowiedzialności Wykonawcy i podwykonawcy względem       

Zamawiającego   za należytego wykonanie usług, 

5) klauzulę o obowiązku zatrudnienia przez podwykonawcę na podstawie umowy o pracę 

pracowników wykonujących czynności związane z prowadzeniem pojazdów do zbiórki 

odpadów, o ile  ten zakres  umowy ma wykonywać podwykonawca.     

4. Wykonawca i podwykonawca uwzględniają w umowach koszty pracy, których wartość nie 

może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 



stawki godzinowej ustalanej na podstawie właściwych przepisów. 

5. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży dokumenty potwierdzające,  

iż podwykonawca posiada właściwe uprawnienia i kwalifikacje do świadczenia usług. 

6. Milczenie Zamawiającego po upływie 3 dni od dnia przedłożenia kopii umowy 

podwykonawczej  uznaje się za akceptację umowy podwykonawczej.        

7. Zamawiający  przed  upływem  3 dni od dnia przedłożenia umowy podwykonawczej może 

zgłosić   na piśmie sprzeciw, w którym poda uzasadnienie faktyczne i prawne.  Zgłoszenie  

sprzeciwu  oznacza,  iż  umowa zawarta między Wykonawcą a podwykonawcą jest 

bezskuteczna względem Zamawiającego. Bezskuteczność powoduje, iż Wykonawca 

posługujący się  podwykonawcą  realizuje umowę zawartą  z Zamawiającym nienależycie  

a podwykonawca nie może żądać wynagrodzenia  bezpośrednio od Zamawiającego.   

8. Powierzenie realizacji części przedmiotu umowy podwykonawcom na podstawie 

zaakceptowanej umowy podwykonawczej nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 

za jej należyte wykonanie wobec Zamawiającego. Odpowiedzialność Wykonawcy  

9. i podwykonawcy względem Zamawiającego jest solidarna.     

10. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli 

ten realizuje prace w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami niniejszej umowy  

i przepisami obowiązującego prawa. 

§12 

Wymagania wobec Wykonawcy związane z osiąganiem poziomu recyklingu 

odpadów    

1. Wykonawca jest zobowiązany do osiągnięcia poziomów recyklingu i przygotowania  

do ponownego użycia zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. W celu wykazania  osiągnięcia poziomu recyklingu Wykonawca składa roczne 

sprawozdanie zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

§13 

Kontrola  jakości świadczonych usług 

1. Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi z należytą starannością zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa, z uwzględnieniem aktów prawa miejscowego 

obowiązujących  na obszarze Gminy Włoszczowa.    

2.  Wykonawca  zapewni  aby:  

a) kierowcy samochodów dokonujących odbioru odpadów zostali wyposażeni w telefony, 

w celu umożliwienia stałego kontaktu z pełnomocnikiem Zamawiającego w czasie 

świadczenia usługi i posiadali upoważnienie do udzielania informacji przedstawicielom  

Zamawiającego i właścicielom nieruchomości, na których świadczona jest usługa,  

b) na żądanie Zamawiającego udostępniane były dane z urządzeń monitorujących 

umieszczonych w pojazdach w systemie pozycjonowania satelitarnego, 

umożliwiających trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych  

o położeniu pojazdu i miejscach postoju  oraz  zapisujących dane  o miejscach 

wyładunku  odpadów.  

3.  Zamawiający jest uprawniony do podejmowania czynności kontrolnych w sprawie  

wykonywania usług, w tym żądania od Wykonawcy wyjaśnień i informacji,  

przeprowadzania oględzin pojemników, worków, samochodów używanych przy 

wykonywaniu umowy, wglądu w dokumentację źródłową sposobu wykonywania usług,  



w tym również do rejestracji fotograficznej.  

4. Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedkłada do wglądu prowadzone ewidencje 

zgłoszonych reklamacji.  

5. Wyniki kontroli Zamawiający dokumentuje w protokole sporządzonym na piśmie. 

6. Wykonawca może zgłosić zastrzeżenia do protokołu w terminie 3 dni od dnia jego 

przedłożenia do podpisu przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca jest zobowiązany umożliwić przedstawicielom Zamawiającego oraz  organom  

właściwym wykonywanie czynności kontrolnych. 

8. Uprawnienia Zamawiającego do kontrolowania spełniania przez Wykonawcę lub  

podwykonawców wymagań w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności w związane z prowadzeniem pojazdów do zbiorki odpadów są 

realizowane poprzez:  

a) żądanie oświadczeń, dokumentów, wyjaśnień od Wykonawcy w zakresie potwierdzenia 

spełnienia ww. wymogu i dokonywania ich oceny. 

b) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania pracy przez pracowników 

wykonujących wskazane czynności.  

§14 

Termin realizacji przedmiotu umowy. 

1. Umowę zawiera się  na okres od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. 

2. Usługi odbioru i gospodarowania odpadami są świadczone w sposób ciągły zgodnie   

z harmonogramem,  częstotliwością  określoną  w  załączniku nr 2 do SIWZ.  

        §15 

Rozliczenia i wynagrodzenie 

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie za wykonywanie usługi, będzie płatne na podstawie 

faktur miesięcznych za miesiąc kalendarzowy z zastrzeżeniem ust. 24. 

2. Wynagrodzenie  Wykonawcy ustala się  jako iloczyn ilości faktycznie odebranych odpadów 

wynikającej z przedkładanych przez Wykonawcę zestawień za okresy miesięczne i cen 

jednostkowych brutto za 1 Mg danego rodzaju odpadów z oferty wykonawcy z 

zastrzeżeniem ust 24. 

3. Raporty  wagowe  i  zestawienie odebranych odpadów  sporządzane będą przez Wykonawcę  

według stanu na dzień  ostatniego każdego miesiąca kalendarzowego  i  będą stanowiły 

załącznik do faktury za każdy  miesiąc   rozliczeniowy   

4. Zgodnie z ofertą Wykonawcy  ceny jednostkowe za odbiór i zagospodarowanie 1 Mg 

odpadów  wynoszą : 

a) odpady komunalne zmieszane (niesegregowane) (kod: 20 03 01), cena jednostkowa za  

1 Mg odbieranie odpadów komunalnych w wysokości: cena netto: …………zł ; podatek 

VAT ….% tj. : ….zł; cena brutto: ………zł, (słownie zł: ………………….), cena 

jednostkowa za 1 Mg zagospodarowanie odpadów komunalnych w wysokości: cena netto: 

…………zł ; podatek VAT ….% tj. : ….zł; cena brutto: ………zł, (słownie zł: 

………………………………….), 

b) papier i tektura (kod odpadu: 15 01 01, 20 01 01), szkło (kod odpadu: 15 01 07, 20 01 02), 

odpady budowlane i rozbiórkowe (kod odpadu: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 

06 04, 17 08 02, 17 09 04) cena jednostkowa za 1 Mg odbieranie odpadów komunalnych 

w wysokości: cena netto: …………zł ; podatek VAT ….% tj. : ….zł; cena brutto: 



………zł, (słownie zł: ……………….), cena jednostkowa za 1 Mg zagospodarowanie 

odpadów komunalnych w wysokości: cena netto: ………zł; podatek VAT ….% tj. : ….zł; 

cena brutto: ………zł, (słownie zł: ………….), 

c) tworzywa sztuczne (kod odpadu 15 01 02, 20 01 39, 15 01 05, 15 01 06), metal (kod 

odpadu: 15 01 04, 20 01 40), odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach 

(kod odpadu 20 03 99), inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (20 01 

99), cena jednostkowa za 1 Mg odbieranie odpadów komunalnych w wysokości: cena 

netto: …………zł ; podatek VAT ….% tj.: ….zł; cena brutto: ………zł, (słownie zł: 

…………….), cena jednostkowa za 1 Mg zagospodarowanie odpadów komunalnych w 

wysokości: cena netto: …………zł; podatek VAT ….% tj.: ….zł; cena brutto: ………zł, 

(słownie zł: ………………………………….), 

d) odpady ulegające biodegradacji (kod odpadu 20 01 08, 20 02 01) cena jednostkowa  

za 1 Mg odbieranie odpadów komunalnych w wysokości: cena netto: …………zł; podatek 

VAT ….% tj.: ….zł; cena brutto: ………zł, (słownie zł: ………………….), cena 

jednostkowa za 1 Mg zagospodarowanie odpadów komunalnych w wysokości: cena netto: 

…………zł; podatek VAT ….% tj.: ….zł; cena brutto: ………zł, (słownie zł: 

………………………………….), 

e) zużyte opony(kod odpadu 16 01 03), odpady wielkogabarytowe (kod 20 03 07), zużyte 

urządzenia elektryczne i elektroniczne (kod odpadu 20 01 35*, 20 01 36), cena 

jednostkowa za 1 Mg odbieranie odpadów komunalnych w wysokości: cena netto: 

…………zł ; podatek VAT ….% tj.: ….zł; cena brutto: ………zł, (słownie zł: 

……………………….), cena jednostkowa za 1 Mg zagospodarowanie odpadów 

komunalnych w wysokości: cena netto: …………zł; podatek VAT ….% tj.: ….zł; cena 

brutto: ………zł, (słownie zł: ………………………………….), 

f) baterie i akumulatory (kod odpadu 20 01 33*, 20 01 34), leki (kod odpadu 20 01 31*, 20 

01 32) cena jednostkowa za 1 Mg odbieranie odpadów komunalnych w wysokości: cena 

netto: …………zł; podatek VAT ….% tj.: ….zł; cena brutto: …zł, (słownie zł: 

…………….), cena jednostkowa za 1 Mg zagospodarowanie odpadów komunalnych w 

wysokości: cena netto: …………zł ; podatek VAT ….% tj.: ….zł; cena brutto: ………zł, 

(słownie zł: ………………………………….). 

5. Ceny jednostkowe brutto przedstawione w ofercie Wykonawcy  uwzględniają wszystkie 

obowiązujące w Polsce podatki oraz wszelkie inne opłaty i koszty związane  

z wykonywaniem usług.   

6. Dopuszcza się następujące zmiany cen jednostkowych brutto:  

a) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, wprowadzonej odpowiednim 

aktem prawnym— zmianie ulegnie wyłącznie kwota VAT w stopniu wynikającym  

z wprowadzonej zmiany, przy zachowaniu stałej ceny netto;  

b) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego  

na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę,  

c) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

d) w przypadku 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, 



- jeżeli zmiany te nastąpiły po zawarciu umowy i będą miały wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę. 

7. W przypadku zmian określonych w ust 6 pkt b) - d) Wykonawca może wystąpić  

do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o odpowiednią zmianę wynagrodzenia. 

8. Wykonawca winien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana o której 

mowa w ust. 6 pkt b) - d) miała  wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić 

stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia przy zachowaniu 

dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących 

zamówienie na rzecz Zamawiającego. Wniosek Wykonawcy musi odnosić się  

do kalkulacji kosztów pracy Wykonawcy oraz kosztów pracy wynikających z bieżącego  

i planowanego stanu zatrudnienia przy realizacji zamówienia osób wykonujących pracę  

na rzecz wykonawcy.  

9. Wniosek winien zawierać  wyliczenia w odniesieniu do ilości pracowników zatrudnionych 

przy realizacji niniejszego zamówienia z uwzględnieniem ilości przepracowywanych przez 

tych pracowników roboczogodzin, oraz rodzajów posiadanych przez nich umów.  

10. Zamawiający zastrzega, iż dokona weryfikacji poprawności obliczeń dokonanych przez 

Wykonawcę w zakresie postulowanej zmiany wynagrodzenia w terminie 10 dni od dnia 

otrzymania wniosku o zmianę wynagrodzenia.  

11. W razie zaakceptowania wniosku o którym mowa w ust. 7 powyżej, zmiana zostanie 

dokonana na drodze pisemnego aneksu do umowy. 

12. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie nie wcześniej niż od dnia wejścia 

w życie przepisów warunkujących zmianę. 

13. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 6 pkt a wartość netto wynagrodzenia 

jednostkowego Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto 

wynagrodzenia jednostkowego zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.  

14. W przypadku zmiany, o której mowa w ust 6 pkt b wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie  w cenie jednostkowej brutto o zweryfikowaną przez Zamawiającego wartość 

(procentowo) sumy wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego wynikających 

z podwyższenia wynagrodzeń poszczególnych pracowników biorących udział w realizacji 

pozostającej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia,   

do wysokości wynagrodzenia minimalnego obowiązującej po zmianie przepisów lub jej 

odpowiedniej części, w przypadku osób zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat.  

15. W przypadku zmiany: 

a) której mowa w ust 6 pkt c wynagrodzenie jednostkowe brutto Wykonawcy ulegnie 

zmianie o zweryfikowaną przez Zamawiającego wartość (procentowo) wzrostu 

kosztów wykonawcy zamówienia publicznego oraz drugiej strony umowy o pracę lub 

innej umowy cywilnoprawnej łączącej wykonawcę zamówienia publicznego z osobą 

fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wynikających z konieczności 

odprowadzenia dodatkowych składek od wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę 

o pracę lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej zawartej przez wykonawcę  

z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, a biorących udział  

w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części 

zamówienia  przy założeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osób , 

b) o której mowa w ust 6  pkt d wynagrodzenie jednostkowe brutto Wykonawcy ulegnie 

zmianie o zweryfikowaną przez Zamawiającego wartość  (procentowo) wzrostu 

kosztów wykonawcy zamówienia publicznego wynikającej z konieczności 

odprowadzenia dodatkowych wpłat oraz drugiej strony umowy o pracę biorących 

udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, 



części zamówienia  przy założeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osób. 

16. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez 

Wykonawcę.  

17. Bezpośrednia zapłata na rzecz podwykonawcy obejmuje wyłącznie należne 

wynagrodzenie, bez odsetek.   

18. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić 

Wykonawcy Zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag,  

nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

19. W przypadku zgłoszenia uwag,  Zamawiający może: 

1) zaniechać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca 

wykaże niezasadność takiej zapłaty, 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego  

co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,  

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca 

wykaże zasadność takiej zapłaty. 

20. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, 

Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

21. Konieczność dokonania bezpośrednich płatności podwykonawcy przez Zamawiającego 

zapłat na sumę większą niż 5% wynagrodzenia ogółem ustalonego w niniejszej umowie 

może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. 

22. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności już wymaganych, a także 

przyszłych, przysługujących Wykonawcy wobec Zamawiającego na podstawie niniejszej 

umowy. Powyższy zakaz dotyczy także praw związanych z wierzytelnością, szczególności 

roszczeń o zaległe odsetki. 

23. Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w umowach zawieranych w związku  

z wykonaniem umowy koszty pracy, których wartość nie może być niższa od minimalnego 

wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej na podstawie 

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 

2018 r. poz. 2177). 

24. Odrębnemu rozliczeniu podlega wykonanie usług na podstawie jednostkowych zleceń 

Zamawiającego za jedną tonę usunięcia odpadów w trybie § 3 ust 4 umowy. Podstawa 

rozliczenia za wykonane zlecenie będzie ilość odebranych odpadów bez względu na ich 

rodzaj. Podstawą rozliczenia będzie cena jednostkowa za usunięcie odpadów 

zgromadzonych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania a 

należących do Gminy Włoszczowa zawartej w ofercie. Wynagrodzenie jest należne 

Wykonawcy gdy ilość odebranych odpadów w ramach jednego zlecenia  będzie większa niż 

jedna tona odpadów.  

 

 



§16 

Terminy płatności 

1. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze,  

w ciągu 21 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej 

faktury wraz zatwierdzonym  zestawieniem, o którym mowa  w  § 6  ust. 4 umowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia faktur wraz z dokumentami o których mowa 

w § 6 ust. 4 niniejszej umowy do 10 dnia każdego miesiąca przypadającego po miesiącu 

rozliczeniowym. 

3. Błędnie wystawiona faktura VAT, braki lub błędy wymaganych dokumentów spowodują 

bezskuteczność  wezwania  Wykonawcy do zapłaty wynagrodzenia  do czasu dostarczenia 

poprawionych lub brakujących dokumentów.  

4. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku, z którego dokonana była ta płatność. 

5. Za nieterminową realizację faktury, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe  

za opóźnienie.  

§17 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca  wnosi  zabezpieczenie należytego wykonania umowy  w wysokości 10 % ceny 

ogółem brutto  ………. 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy.  

3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zabezpieczenie będzie 

wykorzystane do pokrycia roszczeń Zamawiającego. 

4. W przypadku należytego wykonania  umowy  zabezpieczenie zostanie zwrócone w ciągu 30 

dni od daty zakończenia realizacji przedmiotu umowy co zostanie stwierdzone protokolarnie  

z udziałem przedstawicieli stron. 

§18   

Odstąpienie od umowy  

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku gdy: 

1) Wykonawca nie wyposażył nieruchomości objętych wykazem w pojemniki na odpady 

komunalne i worki do selektywnej zbiórki odpadów w terminie 3 dni od zawarcia 

umowy, 

2) Wykonawca zaniechał realizacji przedmiotu umowy w sposób nieprzerwany,  tj. nie 

realizuje harmonogramu przez 3 kolejne dni w  jednym tygodniu, 

3) pomimo dwukrotnego zgłoszenia na piśmie zastrzeżeń przez Zamawiającego 

Wykonawca nie wykonuje usług zgodnie z postanowieniami umowy, 

4) w okolicznościach o których mowa w § 15  ust. 16 umowy. 

2. Wykonawca  może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający:  

1) nie wypłaca Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane usługi za dwa kolejne okresy 

rozliczeniowe  mimo wystawienia faktury zgodnie z postanowieniami umowy, 

2) odmawia z naruszeniem umowy zatwierdzenia zestawienia wykonania usług za okres 

rozliczeniowym, mimo braku przesłanek  wskazanych w § 6 umowy. 

3. Odstępujący od umowy składa oświadczenie na piśmie w terminie nie dłuższym niż 7 dni 

od dnia zaistnienia jednej z okoliczności uzasadniających odstąpienie.  



4. W przypadkach wymienionych w ust. 1 Zamawiający  powierza niezwłocznie świadczenie 

usług innemu podmiotowi, a wydatkami z tytułu podwyższonych kosztów usług obciąży 

Wykonawcę. Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą do wysokości 

różnicy między kosztami, które Zamawiający poniósłby na podstawie umowy zawartej  

z Wykonawca, a kosztami faktycznie poniesionymi  w związku z zawarciem umowy 

zastępczej. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy strony w trybie roboczym ustalą datę odebrania  

przez Wykonawcę pojemników z nieruchomości z tym, że termin ten nie może być krótszy 

niż  dzień, w którym  wyposażenie nieruchomości w pojemniki  przejmie nowy wykonawca.  

§19 

Rozwiązanie umowy 

1. Zamawiający  może rozwiązać  umowę  jeżeli  zachodzi  jedna z okoliczności wskazanych 

w art. 145a  ustawy Prawo zamówień publicznych.  

2. Postanowienia §18 ust. 3, 4, 5 umowy stosuje się odpowiednio.  

§ 20 

Kary umowne 
1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w wysokości  

i w przypadkach niżej wymienionych: 

1) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn wskazanych w §18 ust. 1 umowy 

–  20% całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy wskazanej w ofercie,  
2) za każdy ujawniony przypadek nieodebrania odpadów od poszczególnych właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych objętych wykazem zgodnie z harmonogramem  

i częstotliwością  – 50 zł (pięćdziesiąt złotych),   

3) za każdy ujawniony przypadek opóźnienia w dostarczeniu pojemników lub kompletu 

worków do nieruchomości bądź dostarczenie uszkodzonego pojemnika (np. bez pokrywy, 

bez kółek bądź niewłaściwej pojemności) – 100 zł (sto złotych),  

4) za niewykonanie usługi, o której mowa w § 1 ust. 2 umowy – 5.000 złotych za każdy 

przypadek, 

5) z tytułu odbioru przeterminowanych leków od właścicieli aptek z uchybieniem terminów 

wynikających ze zgłoszeń wysłanych za pośrednictwem wiadomości e-mail o napełnieniu 

pojemników Wykonawca zapłaci 100,00 zł kary umownej za każdy dzień opóźnienia 

odbioru, 

6) za naruszenie obowiązku zatrudnienia osób wykonujących czynności w zakresie 

prowadzenia pojazdów do zbiórki odpadów na podstawie umowy o pracę  - 1.000 zł (tysiąc 

złotych) za ujawniony przypadek, 

7) z tytułu nieosiągnięcia wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego 

użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – wysokość kary umownej 

będzie odpowiadała kwocie kary wyliczonej na podstawie art. 9x ust. 3 ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

8) za przekazywanie nierzetelnych sprawozdań lub przekazywanie ich po terminie określonym 

ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – wysokość 

kary umownej będzie odpowiadała kwocie kary wyliczonej zgodnie z art. 9x ust. 4 lub 5 

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



9) z tytułu  nie przedłożenia do akceptacji umowy zawartej z podwykonawcą w wysokości –  

2.000,00 zł, 

10) z tytułu posługiwania się podwykonawcą, mimo braku akceptacji przez Zamawiającego 

umowy podwykonawczej w wysokości – 3.000,00 zł. 

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 20%  

      wynagrodzenia  Wykonawcy ogółem brutto wskazanej w ofercie za odstąpienie od umowy   

      z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego wskazanych w §18 ust. 2 pkt 2 umowy. 

3.  Zamawiający upoważniony jest do potrącania kar umownych z należnego Wykonawcy  

      wynagrodzenia lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Potrącenie będzie 

      dokonywane na podstawie oświadczenia Zamawiającego złożonego Wykonawcy  

      na piśmie. 

         §21 

Sprawy nieuregulowane umową  

W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu 

Cywilnego oraz innych ustaw i aktów wykonawczych do ustaw. 

§22 

Rozstrzyganie sporów 

Spory jakie mogą wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu 

Sądu powszechnego właściwego dla siedziby  Zamawiającego. 

§23 

Postanowienia końcowe  

Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej 

ze stron.  

  

      WYKONAWCA:     ZAMAWIAJĄCY:        

 

 

 

 

 

 


