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Projekt umowy - Zmiana 

UMOWA Nr ___________ 

zawarta w dniu _________________ w Czernikowie  

pomiędzy  

Gminą Czernikowo z siedzibą w Czernikowie (kod: 87-640) ul. Słowackiego 12 

NIP: 879-24-66-869  REGON: 910866761 

reprezentowaną przez: 

Tomasza Krasickiego – Wójta Gminy Czernikowo 

przy kontrasygnacie 

Ewy Olkiewicz - Skarbnika Gminy 

zwaną dalej w treści niniejszej Umowy „Zamawiającym” 

a 

_______________________________________________________________________________ 

NIP: ____________________  REGON: ____________________ 

reprezentowanym(ą) przez 

____________________________ - _______________________________ 

zwanym(ą) dalej w treści niniejszej Umowy „Wykonawcą” 

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na postawie ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.) 

oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty w przetargu nieograniczonym. 

Strony zawierają Umowę następującej treści: 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest zagospodarowanie odpadów komunalnych, pochodzących 

z nieruchomości zamieszkałych Gminy Czernikowo oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych w miejscowości Jackowo oraz punktów zbiórki leków i baterii. Usługa dotyczy 

zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych odbieranych w ramach gminnego systemu 

gospodarki odpadami komunalnymi następująco: 

1) Zadanie nr 1 – Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości 

zamieszkałych na terenie Gminy Czernikowo oraz odpadów komunalnych zebranych przez 

Gminę w PSZOK. 

2) Zadanie nr 2 – Zagospodarowanie bioodpadów odebranych z nieruchomości zamieszkałych na 

terenie Gminy Czernikowo oraz bioodpadów zebranych przez Gminę w PSZOK
1
 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada instalacje do przetwarzania odpadów w procesie mechaniczno-

biologicznego przetwarzania odpadów/termicznej obróbki odpadów z wstępną segregacją, 

w technologii gwarantującej osiągnięcie poziomów redukcji składowania odpadów ulegających 

biodegradacji.  

                                                           
1
 Treść projektowanych postanowień umowy zawiera postanowienia obejmujące realizację pełnego zakresu usług, tj. obu 

zadań. W sytuacji, w której w ramach każdego z zadań zostanie wyłoniony inny Wykonawca, umowy zostaną zawarte na 

przedmiotowym wzorze, z uwzględnieniem zakresu zamówienia, który będzie przedmiotem danej umowy.  
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3. Wykonawca oświadcza, że posiada instalacje do przetwarzania odpadów surowcowych, tj. posiada 

instalację do sortowania odpadów: co najmniej papieru, szkła, tworzyw sztucznych, metali 

i opakowań wielomateriałowych oraz ma możliwość przekazania odzyskanych odpadów 

surowcowych z recyklingu - dotyczy zadania nr 1 

4. Wykonawca oświadcza, że posiada instalacje do przetwarzania odpadów selektywnie zebranych 

bioodpadów, tj. posiada kompostownię z zezwoleniem na recykling bioodpadów - dotyczy zadania 

nr 2.  

5. Zagospodarowanie odpadów odbywać się będzie w instalacji: 

a) przetwarzania odpadów niesegregowanych (zmieszanych) o statusie instalacji komunalnej 

wpisanej na listę prowadzoną przez marszałka województwa, o której mowa w art. 

38b  ustawy o odpadach, która w zakresie technologicznym gwarantuje, że zostaną 

osiągnięte poziomy ograniczania masy odpadów komunalnych przekazywanych do 

składowania, mieszczącej się w ............... - dotyczy Zadania nr 1. 

b) instalacją do sortowania (doczyszczania) odpadów: co najmniej papieru, szkła, tworzyw 

sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych, mieszczącej się w ............... - 

dotyczy Zadania nr 1. 

c) instalacją do kompostowania odpadów ulegających biodegradacji (tj. kompostownią 

odpadów), mieszczącej się w ...............- dotyczy Zadania nr 2. 

Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania  odpadów objętych niniejszą Umową 

w instalacjach wskazanych w treści Umowy. 

6. Wykonawca oświadcza, że dla wyżej wskazanych w ust. 5  instalacji posiada następujące decyzje 

administracyjne w zakresie gospodarowania odpadami: ..................................... . 

7. Wykonawca oświadcza, że posiada umowy z instalacjami w zakresie unieszkodliwiania odpadów 

niebezpiecznych oraz umowy z instalacjami w zakresie recyklingu odpadów zużytych baterii 

i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon.  

8. W przypadku uchylenia lub wygaśnięcia którejkolwiek z decyzji określonych w ust. 6 bez 

uzyskania nowej/nowych decyzji z zachowaniem ich ciągłości lub wygaśnięcia lub rozwiązania 

umów, o których mowa w ust. 7 może skutkować odstąpieniem od umowy z winy Wykonawcy. 

W przypadku uchylenia lub wygaśnięcia decyzji w części, Zamawiający może odstąpić od umowy 

w tej części w której decyzja została uchylona lub stała się nieważna. 

9. Przekazującym odpady komunalne pochodzące z terenu Gminy Czernikowo, Punktu Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz punktów zbiórki leków i baterii  jest podmiot dokonujący 

odbioru odpadów, który zostanie wskazany przez Zamawiającego przed rozpoczęciem 

świadczenia usługi przez Wykonawcę. Podmiot ten będzie świadczył usługi odbioru odpadów na 

podstawie odrębnej umowy.  

10. W związku z tym, iż odbiór odpadów i ich dostarczenie do instalacji Wykonawcy leży po stronie 

Zamawiającego, Zamawiający przekaże Wykonawcy wykaz podmiotów świadczących na jej 

terenie usługi odbierania odpadów komunalnych, wraz z wykazem pojazdów, które są uprawnione 

do dostarczania odpadów do Instalacji i ich numerów rejestracyjnych, oraz ze wskazaniem dni 

świadczenia usług na terenie gminy przez te pojazdy. 

11. Zamawiający przekaże Wykonawcy harmonogram dostarczania odpadów komunalnych 

zmieszanych i odpadów selektywnie zbieranych z terenu Gminy.  

12. Wykonawca zostanie powiadomiony o każdej zmianie podmiotów lub pojazdów świadczących 

usługi odbierania odpadów z terenu gminy, co najmniej na 3 dni przed taką zmianą, za wyjątkiem 

sytuacji, w której pojazd ulegnie awarii, wówczas Wykonawca zostanie powiadomiony przez 

podmiot odbierający odpady w dniu nastąpienia takiej zmiany.  
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13. Wykonawca przekaże informacje, o których mowa w § 9 ust 3 oraz ust. 9-11 wykonawcy 

świadczącemu usługi odbierania odpadów z terenu Gminy, w celu sporządzenia przez niego 

sprawozdania, o którym mowa w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.   

14. Wykonawca potwierdzi przyjęcie odpadów, za pomocą Karty Przekazania Odpadów, podmiotowi 

odbierającemu odpady komunalne z terenu Gminy. Kopie karty przekazania odpadów na żądanie 

przekaże Zamawiającemu.  

15. Dopuszczalna forma komunikacji między Stronami umowy w celu wykonania niniejszej umowy 

to przekazanie informacji za pomocą fax, e-mail lub telefonicznie.  

§ 2 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zagospodarowania dostarczonych do niego odpadów zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa oraz wydanymi zezwoleniami i wpisami do obowiązujących 

rejestrów uprawniających do prowadzenia działalności niezbędnej do wykonania powierzonych 

zadań przez cały okres realizacji postanowień niniejszej umowy oraz hierarchią postępowania 

z odpadami. 

2. Wykonawca odpowiada za przetwarzanie odpadów, stanowiących przedmiot umowy, 

a w szczególności za ich: 

 sortowanie, 

 kompostowanie, 

 stabilizację biologiczną 

w sposób pozwalający na maksymalne odzyskanie odpadów, oraz za 

 ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami 

gospodarki odpadami oraz przepisami o ochronie środowiska, w tym przepisami prawa lokalnego, 

w szczególności: 

 z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U 2021, poz. 779 ze zm.), 

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

2021, poz. 888 ze zm.), 

 z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2021, poz. 1973 ze 

zm.), 

 z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 

(Dz. U. 2020, poz. 1893 ze zm.), 

 z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. 2020, poz. 1850 

ze zm.), 

 z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2021, poz. 2233 ze zm.), 

 z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. 

z 2009 r., nr 104 poz. 868), 

 z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 10), 

 z 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), 

 z rozporządzeniem w sprawie sposobu obliczania poziomów przygotowania do 

ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych, w wersji obowiązującej w czasie 

wykonywania zamówienia, 
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 z rozporządzeniem w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania 

poziomu ograniczenia masy tych odpadów, w wersji obowiązującej w czasie świadczenia 

usług, 

 z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czernikowo, w wersji 

obowiązującej w czasie świadczenia usług, 

 zgodnie z uchwałą w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i zagospodarowania tych odpadów, w wersji obowiązującej w czasie wykonywania 

zamówienia. 

W przypadku zmiany przepisów prawa, w tym zmiany przepisów lokalnych regulujących kwestię 

wykonywania usług, stanowiących przedmiot zamówienia, Wykonawca będzie zobowiązany do 

przestrzegania przepisów obowiązujących w trakcie wykonywania usług na podstawie zawartej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego.   

3. Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania odpadów objętych niniejszą Umową 

w instalacjach wskazanych w treści Umowy.  

4. W przypadku awarii instalacji komunalnej odpady zostaną zmagazynowane na czas awarii na 

terenie wskazanym przez Wykonawcę lub przekazane przez Wykonawcę do innej instalacji 

komunalnej.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji w sposób 

pozwalający na powstanie produktu w postaci kompostu, materiału pofermentacyjnego lub innego 

materiału, który będzie wykorzystany jako produkt, materiał lub substancja, które nie są 

odpadami, spełniającego wymagania określone w § 6 ust. 1-3 Rozporządzenia Ministra Klimatu 

i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie sposobu obliczania poziomów przygotowania do 

ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1530). 

6. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania zmieszanych odpadów komunalnych lub 

bioodpadów, w tym odpadów zielonych i odpadów kuchennych (w przypadku wystąpienia awarii 

instalacji zarządzanej przez Wykonawcę, uniemożliwiające przyjmowanie tych odpadów) do innej 

instalacji oraz dokonywania wszelkich rozliczeń finansowych z tym związanych. 

7. Wykonawca zobowiązany jest - w odniesieniu do odpadów: 

 zmieszanych, 

 zielonych, 

 innych podlegających biodegradacji  

do ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych przez Zamawiającego 

na podstawie niniejszej umowy.  

8. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do: 

1) zapewnienia ciągłości przyjmowania każdej ilości odpadów przywiezionych przez 

Zamawiającego do Instalacji zarządzanej przez Wykonawcę w godzinach otwarcia instalacji; 

2) przekazywania odpadów surowcowych powstałych w trakcie przetwarzania odpadów 

komunalnych do instalacji odzysku; 

3) niezwłocznego przekazywania wszelkich informacji dotyczących realizacji umowy, na każde 

żądanie Zamawiającego, a w tym informacji niezbędnych do dokonania corocznej analizy 

stanu gospodarki odpadami komunalnymi; 

4) w celu umożliwienia sporządzenia przez Zamawiającego rocznego sprawozdania z realizacji 

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

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Wykonawca będzie zobowiązany przekazać 

Zamawiającemu niezbędne informacje umożliwiające sporządzenie sprawozdania. Informacje 

te, dotyczące poprzedniego roku kalendarzowego, Wykonawca będzie zobowiązany przekazać 
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do dnia 15 stycznia roku następnego. Wykonawca zobowiązuje się również do przekazywania 

Zamawiającemu innych informacji dotyczących przetwarzania i zagospodarowania jeśli 

w trakcie realizacji zamówienia na Zamawiającego nałożony zostanie obowiązek sporządzania 

innych sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami; 

5) kontroli pojazdów deklarujących dostarczenie odpadów z terenu Gminy w zakresie: zgodności 

numeru rejestracyjnego, zgodności dnia tygodnia w zakresie dostarczania odpadów w terenu 

Gminy, zgodności rodzaju odpadów dostarczanych z terenu Gminy zgodnie z danymi 

wskazanymi przez Zamawiającego, o których mowa w § 1 ust. 10 umowy. 

9. Odpady dostarczone przez Zamawiającego będą ważone przez Wykonawcę, na legalizowanej 

wadze należącej do Wykonawcy, przed wjazdem na Instalację.  

10. Wykonawca przyjmował będzie odpady komunalne w godzinach ustalonych z Zamawiającym, 

w dni robocze. Wykonawca będzie przyjmował odpady w soboty w przypadku gdy w miesiącu 

(w dniu roboczym) wypada święto – dzień wolny od pracy.  

 11. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania odebranych od Zamawiającego odpadów do 

instalacji komunalnych zapewniających dla odpadów komunalnych niesegregowanych 

(zmieszanych), że co najmniej 10% dostarczonych odpadów zostanie odzyskana i przekazana do 

recyklingu lub przygotowana do ponownego użycia oraz że dla całego strumienia odpadów 

komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) zostaną osiągnięte poziomy ograniczania masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, o ile zebrane 

odpady resztkowe będą nadawały się do poddania ich recyklingowi bądź będzie możliwe 

przygotowanie ich do ponownego użycia. 

 12. Wykonawca zapewnia, że instalacje posiadają wymagane przepisami prawa decyzje, zezwolenia, 

wpisy do rejestrów zapewniające możliwość prowadzenia działalności w zakresie gospodarki 

odpadami. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przekazywania informacji dotyczących realizacji 

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

dni od dnia otrzymania żądania. W przypadku jeżeli termin upływa w dzień wolny od pracy, 

ostatnim dniem jest pierwszy dzień pracy Zamawiającego.  

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli wszystkich dokumentów związanych 

z wykonaniem przedmiotu niniejszej Umowy, w tym dokumentów potwierdzających ważenie 

oraz umów i zleceń dotyczących pośrednictwa w obrocie odpadami komunalnymi 

tj. zagospodarowywania odpadów przez innych posiadaczy odpadów.  

15. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania poufności, co do informacji lub danych 

pozyskanych w związku lub w wyniku realizacji umowy, w szczególności do przestrzegania 

przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, które to informacje i dane nie mogą być 

wykorzystywane przez Wykonawcę w celu innym niż dla potrzeb realizacji postanowień Umowy, 

w szczególności informacje i dane nie mogą zostać wykorzystane w celach marketingowych 

i reklamowych. 

16. 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. 

17. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone w majątku Zamawiającego 

oraz osobom trzecim w związku z realizacją przedmiotu umowy. 

18. Wykonawca nie może przenosić na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z niniejszej 

umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, a w szczególności dotyczy to 

przeniesienia wierzytelności. 

19. Wykonawca powinien być wpisany do BDO - rejestru podmiotów wprowadzających produkty, 

produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy 

o odpadach w zakresie odbierania odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 
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§ 3 

Zobowiązania i uprawnienia Zamawiającego 

1. Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) Dostarczania odpadów do wskazanych przez Wykonawcę instalacji, zgodnie z ustalonym 

między Stronami harmonogramem, 

2) Zrealizowania płatności w terminie 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury 

i dostarczenia jej Zamawiającemu, 

3) Niezwłocznego informowania Wykonawcy o wszelkich wydarzeniach i okolicznościach 

mogących mieć znaczenie dla prawidłowego wykonania umowy, 

4) Terminowej zapłaty wynagrodzenia określonego w § 8 umowy, 

5) Bieżącej i stałej współpracy z Wykonawcą w celu zapewnienia wykonania przedmiotu umowy 

zgodnie z jej postanowieniami w szczególności. 

2. Zamawiający ma prawo do: 

1) Nadzoru oraz dokonywania kontroli sposobu wykonywania przez Wykonawcę postanowień 

niniejszej umowy, 

2) Żądania od Wykonawcy przedstawienia dokumentów lub informacji związanych 

z wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy, w tym dokumentów potwierdzających 

ważenie oraz zagospodarowanie odebranych przez Wykonawcę odpadów, 

3) W przypadku wykonywania przedmiotu niniejszej umowy przez Wykonawcę z udziałem 

Podwykonawców informacje lub dane opisane w pkt b), odnoszące się do usług świadczonych 

przez Podwykonawców Zamawiający może żądać od Wykonawcy lub od Podwykonawców, 

4) 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. 

§ 4 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom pod warunkiem, że 

posiadają oni  stosowne decyzje administracyjne lub wpisy do rejestrów, kwalifikacje oraz 

dysponują sprzętem do ich wykonania, umożliwiającym wykonywanie postanowień niniejszej 

umowy w sposób zgodny z jej treścią i odpowiednimi przepisami prawa.  

2. Wykonawca realizuje przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcy, zawierając umowy 

w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

3. Wykonawca powierzając usługi podwykonawcom, zobowiązany jest do bezwzględnego 

przestrzegania przepisów ustawy o odpadach i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach.  

4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za działania, uchybienia 

i zaniedbania Podwykonawców i jego pracowników oraz dalszych podwykonawców w takim 

samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania własne Wykonawcy lub jego 

pracowników. 

5. Wykonawca za zgodą Zamawiającego może: 

a) dokonać zmiany Podwykonawcy; 

b) zrezygnować z udziału Podwykonawcy w realizacji zamówienia;  

c) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie; 
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d) powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom pomimo niewskazania 

w ofercie części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa.  

6. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca obowiązany jest wykazać 

Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je 

w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się 

w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

7. Wykonawca lub Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność 

z oryginałem kopię zawartej umowy, a także kopie ewentualnych aneksów do umowy pomiędzy 

Wykonawcą, a Podwykonawcą w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

8. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie 

może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy usługi. 

9. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 8, Zamawiający informuje 

o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy lub ewentualnego aneksu 

pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.  

10. Zamawiający uprawniony jest do zgłoszenia zastrzeżeń co do powierzenia przez Wykonawcę 

wykonywania usług objętych umową przez wskazanego w niej Podwykonawcę, w sytuacji gdy 

Podwykonawca nie posiada stosownych zezwoleń i wpisów do właściwych rejestrów 

umożliwiających wykonywanie postanowień umowy w sposób zgodny z jej treścią 

i odpowiednimi przepisami prawa. 

11. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 10 do przedłożonej kopii umowy i zezwoleń, 

a także kopii ewentualnych aneksów do umowy pomiędzy Wykonawcą, a Podwykonawcą, 

w terminie 7 dni, uważa się za ich akceptację.  

12. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy, który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, 

w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę. 

13. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12, dotyczy wyłącznie należności powstałych 

po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej ewentualnych aneksów, której przedmiotem są usługi. 

14. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

Podwykonawcy. 

15. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 

zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od 

dnia doręczenia tej informacji. 

16. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca 

wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

b) 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, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca 

wykaże zasadność takiej zapłaty. 

17. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę 

wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
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18. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub konieczność 

dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia 

publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia 

publicznego przez Zamawiającego. 

19. Ustalone w niniejszej umowie i wynikające z przepisów prawa zasady zatrudnienia 

Podwykonawcy stosuje się odpowiednio do zatrudniania przez Podwykonawcę 

(Podwykonawców) dalszych podwykonawców. Wykonawca zobowiązuje się wobec 

Zamawiającego do zapewnienia przestrzegania powyższych zasad w umowach zawieranych 

z Podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. 

§ 5 

Konsorcjum 

1. Partnerzy konsorcjum odpowiadają solidarnie, niepodzielnie i wspólnie za wykonanie przedmiotu 

umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

2. Uczestnicy konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Partnerem odpowiedzialnym, stosownie do umowy konsorcjum z dnia __________________. r. 

i pełnomocnikiem upoważnionym do reprezentowania partnerów konsorcjum wobec 

Zamawiającego – działającym w imieniu i na rzecz dowolnego bądź wszystkich partnerów 

konsorcjum oraz do prowadzenia całokształtu spraw związanych z realizacją niniejszej umowy 

jest ____________________________________________________________________. 

§ 6 

Okres obowiązywania umowy 

1. Strony ustalają termin świadczenia usługi przez okres 24 miesięcy liczonych od dnia zawarcia 

umowy. Termin zakończenia świadczenia usług to - ___________.. 

2. Usługa będzie realizowana zgodnie z harmonogramem dostarczania odpadów, który zostanie 

przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego po podpisaniu niniejszej Umowy. Zmiany 

dokonywane w harmonogramie nie wymagają sporządzania aneksu do niniejszej Umowy.  

§ 7 

Klauzula społeczna, o której mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy 

o pracę osób: 

 pracowników fizycznych wykonujących usługę zagospodarowania odpadów komunalnych, 

obsługujących urządzenia instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, wykonujących 

czynności sortowania odpadów, 

 osoby od kontaktu z Zamawiającym, 

jeśli czynności te polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 

26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.), o ile nie są (będą) 

wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej. 

2. Wykonawca najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem realizacji umowy, jest zobowiązany do 

złożenia Zamawiającemu oświadczenia, że wszystkie osoby, które będą realizować zamówienie 

i wykonywać czynności, o których mowa w ust. 1 są zatrudnione na umowę o pracę. Zamawiający 

nie dopuści Wykonawcy do realizacji zamówienia do momentu otrzymania oświadczenia, 

o którym mowa w zdaniu poprzednim. Wynikłe z tego tytułu opóźnienie w realizacji przedmiotu 

umowy będzie traktowane jako opóźnienie powstałe z winy Wykonawcy.  
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3. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca, w ciągu 5 dni od wezwania dostarczy wykaz osób, które 

będą realizować zamówienie i wykonywać czynności, o których mowa w ust. 1 z oświadczeniem, 

że osoby te są zatrudnione na umowę o pracę. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca będzie realizował zamówienie przy udziale Podwykonawców, 

każdorazowo jest on zobowiązany do przekazania Zamawiającemu, najpóźniej na 3 dni przed 

rozpoczęciem realizacji prac przez Podwykonawcę, zanonimizowanego wykazu osób, które będą 

realizować zamówienie na rzecz Podwykonawcy i wykonywać czynności, o których mowa 

w ust. 3, wraz z oświadczeniem, że są one zatrudnione na podstawie umowy o pracę.  

5. W przypadku zmiany osób wymienionych w wykazach, o których mowa w ust. 3 oraz 4, 

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu zaktualizowanych wykazów osób 

wraz z oświadczeniem, że wskazane w nich osoby zatrudnione są na podstawie umowy o pracę, 

w terminie 3 dni od dokonania zmiany. Zmiana wykazów osób, o których mowa w ust. 3 oraz 4 

nie wymaga aneksu do umowy.  

6. Wykonawca każdorazowo na żądanie Zamawiającego, jest zobowiązany w terminie nie dłuższym 

niż 5 dni od dnia przekazania wezwania przez Zamawiającego przedstawić dowody zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w wykazach, o których mowa w ust. 3 oraz 4.  

7. W celu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawcę lub podwykonawców, na umowę o pracę, osób 

wskazanych w ust. 1, Zamawiający może żądać : 

a) oświadczenia zatrudnionego pracownika; 

b) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę; 

c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika 

 zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 

zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania usług 

w celu zweryfikowania faktu, czy osoby wykonujące określone w ust. 1 czynności są osobami 

wskazanymi w wykazach osób, o którym mowa w ust. 3 oraz 4. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kar umownych w przypadku niezatrudniania 

przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1 na 

podstawie umowy o pracę. W takim przypadku Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 1 000,00 zł za każdy taki przypadek. 

10. Kara, o której mowa w ust. 9 umowy zostanie naliczona w przypadku: 

1) nieprzedstawienia zamawiającemu oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 w terminie 

określonym w ust. 2; 

2) nieprzedstawienia zamawiającemu wykazu osób, o którym mowa w ust. 3 w terminie 

określonym w ust. 3; 

3) nieprzedstawienia zamawiającemu zaktualizowanego wykazu osób, o którym mowa w ust. 5 

w terminie określonym w ust. 5; 

4) nieprzedstawienia zamawiającemu dowodów zatrudnienia, o których mowa w ust. 6 

w terminie określonym w ust. 6; 

5) wykazania w trakcie kontroli, o której mowa w ust. 8, przebywania na terenie Instalacji  osób 

niewykazanych na wykazach, o których mowa w ust. 3 i 4, wykonujących czynności, 

o których mowa w ust. 1. 

11. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy osób, które wykonują czynności, o których 

mowa w ust. 1 będących jednocześnie: 

1) osobą fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą; 

2) urzędującym członkiem organu zarządzającego lub nadzorczego Wykonawcy; 
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3) wspólnikiem spółki w spółce jawnej lub partnerskiej; 

4) podwykonawcą, któremu wykonawca powierzył realizację części zamówienia w trybie 

art. 462 ustawy Pzp. 

§ 8 

Wynagrodzenie 

1. Wynagrodzenie wykonawcy, w okresie umowy, zgodnie ze złożoną ofertą, ustala się na kwotę: 

____________ zł(brutto) co stanowi netto ____________ zł oraz podatek VAT ____________ zł, 

w tym: 

a) Zadanie nr 1: ____________ zł(brutto) co stanowi netto ____________ zł oraz podatek 

VAT ____________ zł, 

b) Zadanie nr 2: ____________ zł(brutto) co stanowi netto ____________ zł oraz podatek 

VAT ____________ zł. 

1) W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji maksymalna wysokość 

wynagrodzenia należnego za realizację zamówienia opcjonalnego - prawo opcji nie może 

przekroczyć: 

a) Zadanie nr 1: ____________ zł(brutto) co stanowi netto ____________ zł oraz podatek 

VAT ____________ zł,  

b) Zadanie nr 2: ____________ zł(brutto) co stanowi netto ____________ zł oraz podatek 

VAT ____________ zł. 

2) W konsekwencji maksymalna wartość niniejszej umowy uwzględniająca prawo opcji wynosi: 

a) Zadanie nr 1: ____________ zł(brutto) co stanowi netto ____________ zł oraz podatek 

VAT ____________ zł, 

b) Zadanie nr 2 ____________ zł(brutto) co stanowi netto ____________ zł oraz podatek 

VAT ____________ zł. 

2. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy stanowi iloczyn masy poszczególnych 

rodzajów odpadów dostarczonych przez Zamawiającego, przez podmioty i pojazdy uprawnione 

oraz ceny za poszczególne rodzaje odpadów, w poszczególnych okresach czasu, zgodnie z ofertą 

Wykonawcy w tym zgodnie ze stawkami jednostkowymi zawartymi w złożonym w ofercie 

Wykazie Cen. 

3. Z tytułu realizacji niniejszej umowy Wykonawcy nie będzie przysługiwać żadne dodatkowe 

wynagrodzenie. Wartość ta obejmuje wszystkie koszty związane z zagospodarowaniem odpadów 

objętych niniejszą umową. Zmiany w zakresie wysokości wynagrodzenia są dopuszczalne 

wyłącznie w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa oraz postanowieniach niniejszej 

umowy.  

4. Wykonawca na koniec miesiąca przekaże sprawozdanie miesięczne obejmujące dokumenty 

ważenia odpadów, dla każdego rodzaju odpadów oddzielnie, które będą zawierały, poza 

standardowym wzorem Karty Przekazania Odpadów, co najmniej: 

 numer rejestracyjny pojazdu dostarczającego odpady, 

 masę odpadów dostarczonych pojazdem, 

 datę dostarczenia odpadów, 

 wskazanie sektora gminy, z którego odpady komunalne dostarczono.  

5. Zamawiający dokona weryfikacji sprawozdania miesięcznego. W ciągu 3 dni roboczych 

zaakceptuje sprawozdanie lub zgłosi do niego uwagi.  

6. Wykonawca wystawi fakturę za wykonane usługi na podstawie zaakceptowanego sprawozdania.  
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7. W przypadku zgłoszenia uwag do sprawozdania, strony uzgodnią przyczyny rozbieżności i ustalą 

ostateczne wartości w sprawozdaniu.  

8. W przypadku zgłoszenia uwag do sprawozdania Wykonawca ma prawo złożyć fakturę 

w terminach przewidzianych przepisami prawa, lecz po ustaleniu ostatecznych wartości 

w sprawozdaniu, wykonawca złoży korektę do faktury.  

9. Ilość odpadów będzie ustalana w oparciu o masę odpadów dostarczonych do instalacji 

wykonawcy (lub stacji przeładunkowej wykonawcy) i zważonych w instalacji/stacji 

przeładunkowej na legalizowanej wadze.  

10. Rodzaj odpadów będzie ustalany w oparciu o kartę przekazania odpadów oraz kontrole na miejscu 

na terenie instalacji/stacji Wykonawcy. Rodzaj odpadów określa się zgodnie z Katalogiem 

Odpadów.  

11. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

12.  Wykonawca nie może przelewać wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na rzecz osób 

trzecich, bez zgody Zamawiającego.  

13. Określona w ust. 1 wysokość wynagrodzenia wynika z oferty złożonej przez Wykonawcę w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zostanie odpowiednio 

zmniejszone, zgodnie z cenami przyjętymi w ofercie, w przypadku, gdy usługi objęte 

przedmiotem umowy określonym w § 1, nie zostaną wykonane w całości, lecz w części. 

§ 9 

Rozliczenia i Płatności 

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy następować będzie w cyklu miesięcznym na 

podstawie prawidłowo wystawionych faktur Wykonawcy. 

2. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury określającej 

wynagrodzenie za: 

a) zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości objętych 

gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy 

Czernikowo, 

b) zagospodarowanie bioodpadów pochodzących z gminnego systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi z terenu Gminy Czernikowo. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania wraz z fakturą informacji dotyczących realizacji 

umowy, obejmujących kod, rodzaj i masę odpadów dostarczanych z terenu Gminy, 

w szczególności:  

 masy odpadów komunalnych zmieszanych dostarczonych z terenu Gminy,  

 masy odpadów selektywnie zbieranych dostarczonych z terenu Gminy, w poszczególnych 

frakcjach, 

 masy selektywnie zebranych bioodpadów (zielonych i kuchennych) dostarczonych z terenu 

Gminy, 

 masy odpadów zebranych w PSZOK w Jackowie.  

4. Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 30 dni od daty wystawienia faktur 

przez Wykonawcę, z tym zastrzeżeniem, że Wykonawca będzie zobowiązany do doręczenia faktur 

na co najmniej 21 dni przed tak określonym terminem płatności, a w razie niezachowania tego 

terminu, termin płatności wskazany w fakturze VAT zostanie automatycznie przedłużony o czas 

opóźnienia. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

5. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidłowo, zostanie zwrócona Wykonawcy. Okres 

płatności rozpocznie swój bieg od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 
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6. Zapłata należności nastąpi przelewem na konto Wykonawcy określone w fakturze. 

7. W przypadku jeżeli Wykonawca przy wykonywaniu umowy posłuży się Podwykonawcami, 

do faktury doręczonej Zamawiającemu dołącza dowody, potwierdzające dokonanie zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcy, którego wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury 

wraz z oświadczeniem Podwykonawcy, potwierdzającym otrzymanie terminowej zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia lub cesję przelewu wierzytelności dokonaną po uprzedniej zgodzie 

Zamawiającego, przez Wykonawcę na Podwykonawcę usługi.  

8. W przypadku 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.  

9. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania, w terminie 30 dni po zakończeniu półrocza 

informacji oraz dokumentów potwierdzających realizację umowy, w odniesieniu do odpadów 

dostarczanych z terenu Gminy w zakresie przetwarzania odpadów, w tym: przekazania do 

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia, odzysku i unieszkodliwiania potwierdzających 

osiąganie poziomów przygotowania do ponownego użycia lub recyklingu, przekazania do 

odzysku wymaganych przepisami prawa. 

10. Dokumentami, o których mowa w ust. 9 mogą być kopie Dokumentów Potwierdzających 

Recykling (DPR), karty przekazania odpadów z adnotacją w jakiej ilości odpady zostały poddane 

recyklingowi, lub przygotowane do ponownego użycia, sprawozdania o gospodarowaniu 

odpadami lub inne dokumenty, a także badania potwierdzające, że odpady komunalne poddane 

przetwarzaniu, które po tym procesie są składowane na składowisku odpadów, spełniają parametry 

wymagane rozporządzeniem w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji.   

11. Wykonawca jest zobowiązany udokumentować Zamawiającemu czy i w jaki sposób odpady 

pochodzące z Gminy zostały przetworzone, poddane recyklingowi, przygotowane do ponownego 

użycia lub poddane odzyskowi. Zamawiający w każdym czasie może wezwać Wykonawcę do 

okazania dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów oraz dokumentów 

potwierdzających osiągnięcie określonych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego 

użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania.  

12. W rozliczeniach z Wykonawcą, Zamawiający będzie stosował mechanizm podzielonej płatności 

wynikający z art.108a – 108d ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.). 

13. Rachunek bankowy podany przez wykonawcę umowy jest rachunkiem zgłoszonym w organie 

podatkowym i wymienionym w rejestrze podatników VAT tzw. „białej liście”. W przypadku braku 

numeru rachunku w rejestrze podatników zamawiający uprawniony jest do wstrzymania się ze 

spełnieniem świadczenia do momentu ujawnienia rachunku bankowego wykonawcy w rejestrze 

podatników VAT. Powyższe nie stanowi zwłoki ani opóźnienia zamawiającego, ani nie niesie 

skutków, jakie ustawa wiąże z niespełnieniem świadczenia w terminie. 

§ 10 

Uprawnienia kontrolne Zamawiającego 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania kontroli Wykonawcy na każdym etapie 

realizacji przedmiotu zamówienia, w każdym czasie, począwszy od dnia zawarcia umowy, w tym 

również w dniach wolnych od pracy oraz poza godzinami pracy Zamawiającego. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo obecności przy wykonywaniu wszystkich czynności Wykonawcy 

określonych przedmiotem zamówienia. 

2. Zamawiający będzie powiadamiał Wykonawcę o zamiarze przeprowadzenia kontroli w dniu 

planowanej kontroli, telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną, z zastrzeżeniem ust. 6. 
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3. Nieobecność przedstawiciela Wykonawcy nie wstrzymuje kontroli i nie stanowi podstawy do 

kwestionowania stanu stwierdzonego przez Zamawiającego. 

4. Z każdej kontroli zostanie sporządzony protokół kontroli, a w przypadku stwierdzenia uchybień, 

zostanie sporządzony wraz z dokumentacją fotograficzną. Protokół stanowić będzie podstawę do 

naliczenia kar umownych. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do korzystania z oceny wykonywania przez Wykonawcę 

postanowień umowy, dokonywanej przez funkcjonariuszy publicznych, w szczególności Policji, 

Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i Inspektoratu Ochrony Środowiska. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzania kontroli realizacji niniejszej umowy przez 

Wykonawcę, również bez wcześniejszego powiadomienia Wykonawcy o kontroli. 

7. Stwierdzone przez Zamawiającego podczas kontroli ewentualne nieprawidłowości będą zgłaszane 

Wykonawcy na bieżąco, telefonicznie, bądź drogą elektroniczną, natomiast Wykonawca 

zobowiązany będzie do natychmiastowego ich usunięcia (w ciągu 24 godzin) lub w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego. 

8. Usunięcie skutków nieprawidłowego działania Wykonawcy nie uchyla prawa Zamawiającego do 

zastosowania wobec Wykonawcy kar umownych.  

§ 11 

Kary umowne 

1. Terminowość i prawidłowość wykonania usług będzie oceniana przez Zamawiającego w oparciu 

o postanowienia niniejszej umowy, dokumenty zamówienia oraz ofertę złożoną przez Wykonawcę 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

2. W razie stwierdzenia, że Wykonawca wbrew zobowiązaniom wynikającym z niniejszej umowy 

nie świadczy usług w niej wymienionych lub wykonuje je niestarannie, Zamawiający złoży 

Wykonawcy reklamację na piśmie. Wykonawca zobowiązany jest odpowiedzieć na reklamację na 

piśmie w terminie 3 dni roboczych. W przypadku nieuwzględnienia wyjaśnień Wykonawcy 

zastosowanie mają postanowienia ust. 3. 

3. Strony postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień 

niniejszej umowy, obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne, naliczane 

w następujących przypadkach: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) w przypadku nieuzasadnionego zerwania umowy przez Wykonawcę lub odstąpienia od 

umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy, w wysokości 5% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 umowy, 

b) za każdy przypadek uniemożliwienia przez Wykonawcę przeprowadzenia kontroli na 

podstawie niniejszej umowy lub przekazywania nierzetelnych informacji wymaganych 

niniejszą umową lub przepisami prawa powszechnie obowiązującego – 2000,00 zł za 

każdy stwierdzony przypadek, 

c) w wysokości 100,00 zł (sto złotych) za każdy dzień opóźnienia w złożeniu Sprawozdania 

miesięcznego, 

d) za każdy ujawniony przypadek przekazania odebranych od Zamawiającego odpadów 

komunalnych do instalacji o niższych parametrach przetwarzania odpadów niż określono 

w § 2 ust 1, w wysokości 10 000,00 zł, 

e) w przypadku zagospodarowania odpadów w instalacjach niespełniających wymagań 

opisanych w § 2 ust. 12 w wysokości 5 000,00 zł za każdy brakujący procent recyklingu 

lub przygotowania do ponownego użycia. Kary umowne będą płatne w przypadku 

naliczenia i wezwania Gminy przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska do 

zapłaty kar naliczonych Gminie za nieosiągnięcie ograniczenia masy odpadów 
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ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania lub nie osiągnięcie poziomów 

recyklingu, 

f) Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej na rzecz Zamawiającego za 

każdy przypadek braku kontroli zgodności, o której mowa w § 2 ust. 8 pkt 5 w kwocie 

5 000,00 zł, 

g) w wysokości 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych) z tytułu: 

 każdorazowego braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcom, 

 każdorazowego nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, 

 braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty. 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 

5% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 umowy. 

4. Zapłata kar umownych nastąpi w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę wezwania do 

zapłaty określającego ich wysokość.  

5. Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić karę umowną w wysokości kary za nieosiągnięcie 

z winy Wykonawcy poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazanych do składowania, w przypadku gdy, kara ta zostanie prawomocnie nałożona przez 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska i zapłacona przez Gminę Czernikowo, w części 

dotyczącej odpadów zagospodarowywanych w ramach przedmiotowej umowy. 

6. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 5, oblicza się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty za 

umieszczenie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych na składowisku, 

określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 290 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - 

Prawo ochrony środowiska, i brakującej masy odpadów komunalnych wyrażonej w Mg, 

wymaganej do osiągnięcia odpowiedniego poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego 

użycia i odzysku innymi metodami lub ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania. 

7. Zamawiający może dokonać potrącenia kar z wynagrodzenia należnego Wykonawcy oraz 

z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

8. Zamawiający zastrzega prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar 

zastrzeżonych, do wysokości poniesionej szkody, na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie 

Cywilnym.  

9. Zapisy tego paragrafu obowiązują strony także po rozwiązaniu, odstąpieniu lub wygaśnięciu 

umowy. 

10. Łączna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi maksymalnie 30% 

wartości brutto umowy. 

11. Kary umowne są naliczane niezależnie od siebie, podlegają kumulowaniu i stają się natychmiast 

wymagalne. 

§ 12 

Rozwiązanie umowy, Odstąpienie od umowy 

1. Jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, 

Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania umowy i wyznaczyć w tym celu 

odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od 

umowy odstąpić.  

https://sip.lex.pl/#/document/16901353?unitId=art(290)ust(2)&cm=DOCUMENT


Zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Czernikowo 

oraz z PSZOK w Jackowie 

IWP.271.1.1.2022 

Specyfikacja Warunków Zamówienia 

Strona 15 

2. Niezależnie od powodów wynikających z przepisów prawa, Zamawiającemu przysługuje prawo 

do odstąpienia od umowy w przypadku:  

a) braku rozpoczęcia świadczenia usług objętych niniejszą umową w terminie tygodnia od 

obowiązywania umowy lub nieuzasadnionej przerwy w świadczeniu usług przez okres 

dłuższy niż tydzień czasu; 

b) w razie pięciokrotnego nałożenia na Wykonawcę kary umownej na podstawie niniejszej 

umowy; 

c) w razie stwierdzenia przez Zamawiającego, że działalność Wykonawcy nie umożliwi 

uzyskania wymaganych przepisami prawa poziomów odzysku, o których mowa w art. 3b 

i art. 3c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; 

d) w razie utraty przez Wykonawcę uprawnień niezbędnych do realizacji umowy. 

3. Zamawiający w przypadku odstąpienia od umowy ustali wartość faktycznie wykonanych przez 

Wykonawcę usług do dnia odstąpienia. 

4. W przypadkach wymienionych w ust. 2 Zamawiający może w terminie 7 dni po pisemnym 

zawiadomieniu, zlecić wykonanie usługi innemu podmiotowi, a kosztami tych usług obciąży 

Wykonawcę do wysokości odpowiadającej kwocie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

o której mowa w § 16. 

5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. W tym celu Zamawiający wraz z Wykonawcą winni 

ustalić wartość faktycznie wykonanych usług, a Wykonawca zobowiązuje się współpracować 

z Zamawiającym w tym zakresie. 

6. Wykonawca może odstąpić od umowy w szczególności, gdy Zamawiający nie realizuje 

określonych umową obowiązków. 

7. Odstąpienie należy uzasadnić wskazując przyczynę, a w przypadku Wykonawcy konieczne jest 

wyznaczenie Zamawiającemu terminu do wypełnienia postanowień umowy z informacją, że po 

bezskutecznym upływie tego terminu Wykonawca odstąpi od umowy. 

8. Odstąpienie od niniejszej umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie od umowy może nastąpić 

w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia uzasadniającego odstąpienie. 

§ 13 

Zmiana umowy 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego 

z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach 

unormowania art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Strony przewidują możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w przypadku 

wystąpienia następujących okoliczności: 

a) zmiany wysokości wynagrodzenia, które zostanie odpowiednio zmniejszone w przypadku, 

gdy usługi objęte przedmiotem umowy nie zostały wykonane w całości, lecz w części,  

b) zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku 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, 

 zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  
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 wprowadzenia lub 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, 

 stawki podatku VAT, 

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

c) w związku z treścią art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający ustanawia 

następujące zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 

w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia: 

 wysokość wynagrodzenia wykonawcy może ulec zmianie w przypadku zmiany cen 

materiałów i/lub kosztów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia, jeśli 

zmiany cen spowodują zwiększenie wynagrodzenia powyżej 15%, 

 momentem początkowym ustalenia wzrostu cen będzie moment zawarcia niniejszej 

umowy, 

 wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji kwartalnie, tj. wniosek o waloryzację 

wynagrodzenia może zostać złożony przez Wykonawcę po upływie kwartału, w terminie 

do dnia 15 miesiąca następującego po danym kwartale, gdy wartość zmiany cen 

ww. materiałów lub kosztów wykonania usługi przekroczy 30 % w stosunku do stawek 

przyjętych przez wykonawcę w ww. ofercie i ustalane będzie w odniesieniu do momentu 

początkowego, określonego w tirecie poprzedzającym, 

 waloryzacja będzie odbywać się w oparciu zmianę wskaźnika cen, ustalanego przez 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym RP 

„Monitor Polski”. W przypadku gdyby wskaźniki przestały być dostępne, zastosowanie 

znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS, 

 w sytuacji wzrostu ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia 

powyżej 15% Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek 

o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie 

ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia - dotyczy zmiany 

wysokości opłat wynikających z przepisów prawa mających wpływ na wzrost lub 

obniżenie usługi zagospodarowania odpadów, zmian kosztów energii elektrycznej i paliw 

wynikającej z urzędowej zmiany stawek w stosunku do stawek przyjętych w ofercie, 

wzrostu lub obniżenia kosztów przetwarzania odpadów w instalacjach obcych. Wniosek 

powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych 

oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, 

 w sytuacji spadku ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia 

powyżej 15% Zamawiający jest uprawniony złożyć Wykonawcy pisemną informację 

o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie 

ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Informacja powinna 

zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz 

dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, 

 obowiązek wykazania wpływu zmian w zakresie wysokości cen materiałów lub kosztów 

związanych z wykonaniem zamówienia  na zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 

ust. 1 Umowy, należy odpowiednio do Wykonawcy lub Zamawiającego pod rygorem 

odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiającego, 

 wartość zmiany wysokości wynagrodzenia zostanie ustalona przez Strony w drodze 

aneksu do niniejszej Umowy, 

 wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji maksymalnie do 30% wynagrodzenia za 

zakres Przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawcę do dnia złożenia 

wniosku, 

 postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia 

limitu, o którym mowa w tirecie powyżej,  
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 zmiana wysokości wynagrodzenia opisana w niniejszym ustępie następuje w przypadku 

ziszczenia się powyższych warunków. 

3. W związku ze wskazanymi w ust. 2 lit. b) okolicznościami może nastąpić wzrost lub obniżenie 

stawek jednostkowych, a w ślad za tym wynagrodzenia Wykonawcy, przy czym zwiększenie 

wynagrodzenia jest dopuszczalne tylko w wysokości udokumentowanego wzrostu kosztów 

świadczenia usługi.  

4. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, 

o której mowa w ust. 2 lit. b) tiret 4, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy 

zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów 

zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, 

do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. 

5. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 2 

tiret 1 lub 2, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 

w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez 

Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów wprowadzających ww. zmiany. 

6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 lit. b) tiret 1-3 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku  ze zwiększeniem 

wysokości wynagrodzeń pracowników świadczących usługę do wysokości aktualnie 

obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej, 

z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego 

wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej. 

7. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części 

wynagrodzenia pracowników świadczących usługę, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, 

odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją 

przedmiotu umowy. 

8. W celu dokonania zmiany umowy Wykonawca winien przedstawić uzasadnienie zmiany 

zawierające w szczególności: szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie 

Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi 

zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy oraz załączyć dokumenty to potwierdzające. 

9. Wykonawca wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w ust. 8 złoży kosztorys dla poszczególnych 

rodzajów odpadów, dla kolejnych lat świadczenia usługi, z pełną kalkulacją kosztów 

zagospodarowania odpadów, ze szczegółowym rozbiciem kosztów pracy (co najmniej: 

wynagrodzenie zasadnicze, ZUS, PPK, itd.) i kosztów paliw (zużycie jednostkowe, koszt 

jednostkowy). 

10. Zamawiający w terminie 14 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, przekaże Wykonawcy 

informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie 

należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz 

z uzasadnieniem. 

11. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy wymaga zachowania formy pisemnej 

tj. aneksu do umowy. 

12. Z uwagi na planowane zasadnicze zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach i aktach wykonawczych do tej ustawy, które mogą wprowadzić obowiązek innego 

katalogu odpadów zbieranych selektywnie jak również innego sposobu realizacji usług, dopuszcza 

się zmianę umowy w zakresie sposobu realizacji umowy, w tym także zakresu świadczenia usług, 

katalogu odpadów zbieranych selektywnie oraz sposobu zbierania odpadów.  

13. W przypadku zmiany przepisów prawa, wpływających na sposób realizacji umowy, w tym zmiany 

przepisów prawa lokalnego (np. regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie) zastrzega 

się zmianę umowy w zakresie sposobu realizacji umowy w tym: sposobu zbierania odpadów, 

rodzaju odpadów zbieranych selektywnie, w szczególności włączenie nowych grup odpadów 
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zbieranych selektywnie i/lub wyłączenie dotychczasowych grup odpadów zbieranych selektywnie, 

i/lub zmiany sposobu zbierania odpadów z systemu workowego na pojemnikowy, częstotliwości 

odbierania odpadów za wyjątkiem uregulowań znanych na dzień ogłoszenia zamówienia.  

14. W przypadkach opisanych wyżej w ust. 12 i 13 w zakresie zmniejszenia zakresu (np. wyłączenie 

frakcji zbieranych selektywnie, itp.), wynagrodzenie zostanie odpowiednio zmniejszone w oparciu 

o Wykaz Cen. W przypadku o którym mowa w ust. 13 oraz w przypadku zwiększenia zakresu 

usług (np. nowe frakcje zbierane selektywnie, zmiana sposobu zbierania odpadów) strony 

podejmą negocjacje odnośnie stawek jednostkowych w oparciu o Wykaz Cen i uzasadnione 

koszty. W przypadku pozytywnego uzgodnienia stawek jednostkowych, zostanie zawarty aneks do 

umowy. W przypadku braku porozumienia, odnośnie stawek jednostkowych, Zamawiający ma 

prawo odstąpić od umowy. Odstąpienie od umowy nie może nastąpić wcześniej niż 2 miesiące od 

daty braku porozumienia.  

15. Zmiana podwykonawców jest możliwa pod warunkiem zgłoszenia takiej zmiany i uzyskania 

akceptacji Zamawiającego.  

16. Strony dopuszczają zmianę umowy, gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie 

zawarcia umowy okoliczność prawna, faktyczna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze 

Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania 

umowy.  

17. Strony dopuszczają zmianę formy wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

18. Zmiany zawartej umowy wymagają pisemnego uzasadnienia Strony, która inicjuje daną zmianę. 

19. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić 

zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody, za wyjątkiem ust. 2, 

który stanowi bezwzględną przesłankę zmiany umowy. 

20. Jeżeli jedno z postanowień niniejszej umowy jest lub będzie bezskuteczne, nie narusza to mocy 

obowiązującej pozostałych postanowień. W miejsce bezskutecznego postanowienia umowy, 

Strony zobowiązane są do uzgodnienia takiego postanowienia, które sensem i celem najbliższe 

będzie temu postanowieniu, z punktu widzenia celu, dla którego umowa niniejsza została zawarta 

i któremu ma służyć. 

§ 14 

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, co najmniej 500 000,00 złotych 

(słownie złotych: pięćset tysięcy 00/100).  

2. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy przekaże Zamawiającemu kopię dokumentów 

potwierdzających posiadanie ubezpieczenia o wartości określonej w ust. 1. 

3. W przypadku, gdy okres ubezpieczenia, na który zawarta jest umowa ubezpieczenia, upływa 

w okresie realizacji przedmiotowego zamówienia, Wykonawca w terminie 14 dni od zawarcia 

polisy zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające przedłużenie 

ochrony ubezpieczenia, na co najmniej takich samych warunkach. 

4. Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca. 

5. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi Zamawiającemu polisy, o której mowa w ust. 1 i 3 

w wyznaczonym terminie, Zamawiający może zawrzeć umowę ubezpieczeniową, którą powinien 

przedstawić Wykonawca, zaś koszty jakie poniósł opłacając składki ubezpieczeniowe może 

potrącić z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub opłata z tytułu opłacenia polisy 

ubezpieczeniowej będzie długiem do zapłacenia przez Wykonawcę. 

§ 15 

Prawo opcji 
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1. Zamawiającemu przysługuje prawo skorzystania z opcji, zgodnie z art. 441 ustawy Pzp. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji zwiększającego zakres 

zamówienia o maksymalną ilość wskazaną w kolumnie 6 tabeli nr 1 (zadanie nr 1) oraz tabeli nr 2 

(zadanie nr 2) zawartych w Rozdziale III cz. 2 SWZ. 

3. Zamawiający zastrzega, że cena jednostkowa przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji nie 

może być wyższa niż cena jednostkowa w ramach zamówienia podstawowego. 

4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy przysługiwać będzie 

wynagrodzenie z tytułu wykonania zamówienia objętego prawem opcji obliczone na podstawie 

ceny jednostkowej wskazanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym oraz ilości odpadów 

przyjętych do zagospodarowania przez Wykonawcę w ramach opcji.  

5. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w okoliczności wyczerpania masy odpadów do 

zagospodarowania objętych umową. 

6. W celu skorzystania z prawa opcji Zamawiający przekaże Wykonawcy oświadczenie o zamiarze 

skorzystania z prawa opcji, w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 7 dni przed 

skorzystaniem z tego prawa.  

7. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy 

Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta. Realizacja zamówienia objętego opcją jest wyłącznie 

uprawnieniem Zamawiającego. 

8. W zakresie realizacji zamówienia objętego prawem opcji zapisy umowy, jaka zostanie zawarta 

w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania, stosuje się odpowiednio. 

§16 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w wysokości 5% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 umowy, na sumę ________ zł (słownie złotych: 

___________________ /100) w formie _________________.  

2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 

wskazany przez Zamawiającego. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne 

zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

Umowy przez Wykonawcę, w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy 

o zapłatę kar umownych. 

4. Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający.  

5. Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 

6. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy. Wykonawca jest zobowiązany do 

niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które 

mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz 

na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.  

7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach ustawy Prawo 

zamówień publicznych, pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana 

z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

8. Kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni 

od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.  

9. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono 

zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminie, o którym mowa powyżej. 
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Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz 

z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za 

przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.  

10. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem 

lub nienależytym wykonaniem Umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty. 

11. Jeżeli okres ważności Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż wymagany 

okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe Zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego 

Zabezpieczenia. Jeżeli Wykonawca nie przedłoży Zamawiającemu, w ww. terminie nowego 

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania 

dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w dacie wystąpienia 

z roszczeniem opiewać będzie dotychczasowe Zabezpieczenie. 

12. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji Zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia albo 

w terminie zwrotu danej części Zabezpieczenia. 

§17 

Przetwarzanie danych osobowych 

1. Strony zgodnie oświadczają, iż zapewniają przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych 

osobowych, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, które będą 

przekazywane lub udostępnione w związku lub w wyniku realizacji postanowień niniejszej 

umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się nie ujawniać, nie przekazywać, nie przetwarzać poza zakresem 

wynikającym z umowy, nie wykorzystywać dla celów własnych lub osób trzecich danych 

opisanych w ust. 1 jak również wszelkich innych informacji lub danych przekazanych w związku 

lub w celu realizacji niniejszej umowy, chyba że stan tajemnicy wobec tych informacji lub danych 

ustał i są one znane publicznie lub ich ujawnienia zażąda uprawniony organ w przewidzianej 

prawem formie i treści, jednakże wówczas tylko w niezbędnym zakresie. Obowiązek zachowania 

poufności nie ma ograniczeń czasowych i nie wygasa po rozwiązaniu umowy. 

Obowiązek ten obejmuje zarówno informacje wynikające z niniejszej umowy jak również 

informacje uzyskane przez Wykonawcę lub pracowników Wykonawcy oraz osoby, którymi się 

posługuje w związku lub przy okazji wykonywania niniejszej umowy. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne skutki udostępnienia, przekazania, 

przetworzenia, wykorzystania dla celów własnych lub osób trzecich danych lub informacji 

opisanych w ust. 1-2, lub inne działania lub zaniechania skutkujące lub mogące skutkować 

wykorzystaniem tych danych w celu innym niż realizacja przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że sposób pozyskiwania, wysyłania i przetwarzania danych lub informacji 

opisanych w ustępach powyżej spełnia wymogi określone w ustawie o ochronie danych 

osobowych oraz rozporządzeniach wykonawczych do ustawy. 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych niezgodnie z umową. 

6. Do kontroli zgodności przetwarzania danych przez Wykonawcę z przepisami o ochronie danych 

osobowych stosuje się odpowiednio przepisy art. 14-19 ustawy o ochronie danych osobowych. 

Wykonawca jest obowiązany przed rozpoczęciem przetwarzania danych podjąć środki 

zabezpieczające zbiór danych, o których mowa w art. 36-39, oraz spełnić wymagania określone 

w przepisach, o których mowa w art. 39a. 
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7. W zakresie przestrzegania tych przepisów Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak administrator 

danych. 

8. Wykonawca prowadzić będzie ewidencję osób upoważnionych do ich przetwarzania, która 

powinna zawierać: 

 imię i nazwisko osoby upoważnionej, 

 datę nadania i ustania oraz zakres upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, 

 identyfikator, jeżeli dane są przetwarzane w systemie informatycznym. 

9. Osoby, które zostały upoważnione do przetwarzania danych, są obowiązane zachować 

w tajemnicy te dane osobowe oraz sposoby ich zabezpieczenia. 

10. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę próby naruszenia poufności przekazanych jemu 

danych lub informacji, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia 

Zamawiającego, nie później niż w dniu następnym po dniu, w którym stwierdził ten fakt. 

11. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego paragrafu Strona, która dokonała naruszenia 

oprócz odpowiedzialności określonej ustawą o ochronie danych osobowych, zobowiązana jest do 

naprawienia szkody jaką druga Strona poniosła z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania zobowiązania na zasadach ogólnych. 

§ 18 

Postanowienia końcowe 

1.  Wszelkie oświadczenia, uzgodnienia, powiadomienia, żądania Stron będą sporządzane w języku 

polskim i będą doręczane listem poleconym, kurierem lub osobiście na adresy podane poniżej: 

 dla Wykonawcy:  

____________________________________________________________________________ 

 dla Zamawiającego: 

Urząd Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, 

z zastrzeżeniem, że Strony mogą także doręczać oświadczenia, uzgodnienia, powiadomienia, 

żądania Stron na adres: 

e-mail Wykonawcy: _______________ lub faks _______________, 

e-mail Zamawiającego: info@czernikowo.pl lub faks 54 230 50 51 

ze skutkiem na dzień wysłania poczty e-mail lub faksu przez Strony pod warunkiem, że zostanie 

ona wysłana do godziny 15.00 czasu polskiego w dniu roboczym i potwierdzona listem poleconym 

nadanym najpóźniej następnego dnia roboczego. 

2.  W przypadku nadania korespondencji na inny adres uważa się, że została ona doręczona z chwilą 

dostarczenia na adres wymieniony w ust. 1. 

3.  Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów w sprawach dotyczących przedmiotu 

Umowy jest: _____________________ tel. ________________ e-mail: _________________ 

4.  Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów w sprawach dotyczących przedmiotu 

Umowy jest: ______________________ tel. ________________ e-mail: ________________ 

5.  W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o odpadach wraz 

z przepisami wykonawczymi do tych ustaw, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz 

w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego i inne obowiązujące 

przepisy prawa. 

6.  Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub 

wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia 

takiego sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego 

mailto:%20info@czernikowo.pl
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rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki 

Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny w Toruniu. 

7.  Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje 

Wykonawca, a dwa egzemplarze Zamawiający.  

1. Załącznik nr 1 - Oferta Wykonawcy wraz z Wykazem Cen 

WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY 


