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Załącznik nr 7 
 

UMOWA NR ZGK..../……/2022 
zawarta w dniu ...... w Kątach Wrocławskich pomiędzy  

Zakładem Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. 1 Maja 26B w Kątach 

Wrocławskich,  zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabryczna VI Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000063479,  

o kapitale zakładowym 83 394 296,00 zł NIP:  913-00-03-094, REGON: 932195516 

zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 

 

Prezesa Zarządu – Marek Buczak 

a 

 

zwaną w dalszej części Umowy Wykonawcą, reprezentowaną/ym przez:  
- ................................................... - …………………………… 
Strony zawierają umowę w ramach zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 
bez przeprowadzenia negocjacji zgodnie z art. 275 ust. 1) ustawy z dnia 11 września 2019r.  – Prawo 
zamówień publicznych  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) o następującej treści: 
 

§ 1 
1. Przedmiotem niniejszej umowy, zwanej dalej „umową” jest zagospodarowanie odpadów 

komunalnych z terenu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie. 
2. W poniższej tabeli przedstawiono prognozowane ilości odpadów przeznaczonych do 

zagospodarowania przez Wykonawcę.  
 
 Tabela 1. Wykaz odpadów przeznaczonych do zagospodarowania w okresie trwania umowy 

 

Kod  
odpadów 

Rodzaj odpadów 

Prognozowana 
ilość odpadów 

Mg 
 

 
15 01 01 

Opakowania z tektury 
 

15 01 02 Opakowania 
z tworzyw sztucznych 

 

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe  

15 01 07 Opakowania 
ze szkła 

 

19 08 01 Skratki  

19 08 02 Zawartość piaskowników  

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji  

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne 

 

20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic 
i placów 

 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe  

SUMA   
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3. Dostarczanie mniejszej ilości odpadów nie stanowi dla Wykonawcy podstawy dochodzenia 

roszczeń od Zamawiającego. 
4. Usługa zagospodarowania odpadów komunalnych musi być realizowana zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z: 
1) ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020r. poz. 797 z późn. zm.) oraz 
rozporządzeniami wykonawczymi, 

2)  obowiązującym w czasie trwania niniejszej umowy  Krajowym Planem Gospodarki Odpadami  

3) obowiązującym w czasie trwania niniejszej umowy Wojewódzkim Planem Gospodarki  
    Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego  

5. Odpady  będace przedmiotem zamówienia dostarczone będą przez Zamawiającego do 
Wykonawcy. 

6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za faktycznie przyjętą ilość odpadów. 
7. Punkt odbioru odpadów przez  Wykonawcę, do którego Zamawiający będzie dostarczał odpady, 

znajduje się w miejscowości: ….. 
8. Termin realizacji usługi przez Wykonawcę wynosi 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy  

z zastrzeżeniem § 4 ust.5 i 6. 
9. Realizacja usługi prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami i 

zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością. 
 
 

§ 2 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania dostarczanych odpadów w dniach od 
poniedziałku do piątku w godzinach 7OO-18OO oraz w soboty 7OO-12OO, z wyjątkiem świąt 
ustawowo wolnych od pracy. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odpady mogą być przyjmowane także poza 
ustalonymi dniami i godzinami, na zasadach uzgodnionych przez strony umowy w aneksie do 
umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, iż czas oczekiwania na rozładunek odpadów dostarczonych przez 
Zamawiajacego  wynosi…..i zobowiązuje się jego przestrzegania. 

 
§ 3 

 
1. Dostarczone odpady będą każdorazowo ważone przy wjeździe na punkt przyjęcia odpadów  

i sprawdzane przez pracowników Wykonawcy pod względem zadeklarowanej zgodności  
z kartą przekazania odpadu. 

2. Podstawą do wypełniania karty przekazania odpadu jest wydruk z wagi (kwit wagowy) 
zawierający dane dotyczące ilości i rodzaju dostarczanych odpadów oraz nr rejestracyjny 
pojazdu. Kwit wagowy musi być potwierdzony czytelnym podpisem pracownika Wykonawcy jak 
również pracownika dostarczającego odpady. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do przekazywania Wykonawcy kart przekazania odpadów raz         
w miesiącu na podstawie kwitów wagowych.  

2. Potwierdzeniem przyjęcia odpadów przez Wykonawcę jest dokument elektroniczny w postaci 
karty przekazania odpadów o nazwie: „Potwierdzenie wystawienia karty przekazania  odpadów 
w systemie BDO” oznaczony numerem karty oraz typem karty, wystawiony przez 
Zamawiającego każdorozowo do transportu odpadów.  

3.  Obowiązkiem Wykonawcy jest zatwierdzenie przyjecia dokumetu,  o którym mowa w pkt.2.  
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4. Wykonawca zobowiazany jest do wystawienia miesięcznego raportu wagowego będącego 
podstawą do wystawienia FV za wykonanie przedmiotu umowy. 

 
§ 4 

 
1. Ceny jednostkowe za zagospodarowanie 1 Mg odpadów o kodach określonych w niniejszej 

umowie muszą być zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy tj. z formularzem ofertowym 
Wykonawcy złożonym na etapie postępowania.  

2. Do cen określonych której zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i jest niezmienna w okresie trwania umowy. 

3. Wartość umowy stanowi cena oferty w kwocie ….. brutto (słownie: ………………………….) 
4. Wartość umowy nie stanowi rzeczywistego, łącznego wynagrodzenia Wykonawcy, gdyż 

wynagrodzenie Wykonawcy będzie liczone na podstawie iloczynu cen jednostkowych 
określonych w ust. 1 n/n paragrafu oraz rzeczywistych ilości przekazanych do 
zagospodarowania odpadów.  

5. Całkowite łączne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji usługi zagospodarowania 
odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie nie może przekraczać 
kwoty………brutto (słownie: ………………………….). 

6. Po wyczerpaniu kwoty, o której mowa w ust.5 n/n paragrafu umowa ulega rozwiązaniu przed 
terminem określonym w  § 1 ust.8.  

7. Zamawiający i Wykonawca, każdy we własnym zakresie, zobowiązują się monitorować poziom 
wykorzystania łącznego wynagrodzenia o którym mowa w  ust.5 n/n paragrafu.  

8. Wykonawca jest obowiązany niezwłocznie poinformować Zamawiajacego, na piśmie lub drogą 
elektroniczną na adres: m.gebus@zgk-katy.pl o tym, że suma wynagrodzenia należnego 
wykonawcy przekroczyła 80% łącznego wynagrodzenia o którym mowa w  ust.5 n/n paragrafu. 

 
§ 5 

 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za okres trwania umowy będzie liczone na podstawie faktycznej 

ilości przyjętych do zagospodarowania odpadów komunalnych, wyrażonych w Mg i stałej ceny 
jednostkowej określonej w formularzu oferty,  stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.  

2. Faktury VAT za wykonanie przedmiotu umowy wystawiane będą w okresach miesięcznych. Do 
faktury należy dołączyć zestawienie dostarczonych odpadów, zawierające specyfikację ilości i 
rodzaju dostarczonych przez Zamawiającego odpadów, wskazanie numerów rejestracyjnych 
pojazdów dostarczających odpady oraz datę dostarczenia odpadów. 

3. Płatnikiem faktur VAT jest Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich, ul. 
1-go Maja 26B, 55-080 Kąty Wrocławskie, NIP 913-000-30-94. 

4. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, posiada NIP: ….. 
5. Termin płatności faktur VAT wynosi …… dni.  
6. Faktury będą płatne na konto Wykonawcy (podać nazwę banku i numer 

konta),............................................................................................................................................
..................................................................................................................................... 

7. Zamawiający dopuszcza rozliczenie miesięczne fakturami VAT w formie elektronicznej na 
podstawie Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tj. jedn. Dz.U. z 2020 
nr 106 z późn zm.). Wykonawca zobowiązuje się do przesyłania faktur w formie elektronicznej 
na następujący adres e-mail Zamawiającego: efaktura@zgk-katy.pl z następującego adresu e-
mail Wykonawcy……………………… 

8. Zamawiający dopuszcza przyjmowanie faktur w formie papierowej w przypadku problemów 
technicznych uniemożliwiających przesyłanie faktur drogą elektroniczną.   

mailto:m.gebus@zgk-katy.pl
mailto:efaktura@zgk-katy.pl
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§ 6 
 

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony stosują kary umowne: 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10% 

od wartości umowy określonej w § 4, ust. 3.  
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10% od wartości umowy określonej w §4, ust. 3. 
3. Za niedopełnienie wymogu zatrudniania osób wykonujących wskazane w § 7 ust.1 pkt a) i b) 

czynności na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty minimalnego 
wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu 
za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez 
Wykonawcę wymogu zatrudniania pracowników świadczących dane prace na podstawie 
umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) za każdego pracownika 
niezatrudnionego na podstawie umowy o pracę i wykonującego prace oraz liczby miesięcy w 
okresie realizacji umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu. 

4. Łączna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony, wynosi maksymalnie 20% 
wartości brutto umowy.  

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu 
wynagrodzenia. 

6. 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. 

§ 7 
 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 
stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy: 

a) pracowników obsługujących przyjęcie odpadów komunalnych do 
zagospodarowania 

b) pracowników Wykonawcy upoważnionych do kontaktu z Zamawiającym 
2. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w 

tym wezwaniu terminie 7 dni, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej 
dowody, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane wyżej czynności 
w trakcie realizacji zamówienia: 
a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 
Oświadczenie to powinno zawierać: 
aa) dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,  
bb) datę złożenia oświadczenia,  
cc) wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób,  
dd) rodzaj umowy o pracę 
ee) wymiar etatu  
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b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub 
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów i nr 
PESEL pracowników). Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę 
i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu 
zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 
danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

 
2. W trakcie wykonywania przedmiotu umowy zamawiający uprawniony jest do 

wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez 
wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
wskazane w punkcie 1 ppkt a) i b) niniejszego paragrafu czynności.  
a) Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wymogu 
zatrudnienia o pracę– określonych w pkt a) - d) 

b) żądania wyjaśnień, w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 
ww. wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
 

§ 8 
 

Osobami upoważnionymi do kontaktów w ramach realizacji zamówienia są: 
- po stronie Zamawiającego:  
Maciej Gębuś, tel. 509-406-758 
Email:. m.gebus@zgk-katy.pl   
- po stronie Wykonawcy:  
………………………………………………….tel………………………………………………… 
email:……………………………………………… 

 
§ 9 

 
1.  Strony postanawiają, że przysługuje im prawo odstąpienia od umowy. 
1) Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku, gdy: 

a) zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy, albo wszczęte postępowanie układowe 
lub naprawcze wobec Wykonawcy, albo likwidacja 

b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy 
c) Wykonawca nie wykonuje umowy przez okres 14 dni pomimo pisemnego 

wezwania Zamawiającego do przyjęcia odpadu 

mailto:m.gebus@zgk-katy.pl
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d) zaszły okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, a których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy 

2) Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadku zamknięcia instalacji w skutek 
decyzji wydanej przez uprawnione organy. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia 
pod rygorem nieważności odstąpienia i przekazane stronie co najmniej 14 dni przed 
terminem odstąpienia. 

 
§ 10 

 
1. Strony umowy w sprawie zamówienia niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie 

okoliczności związanych z wystąpieniem zachorowań na COVID-19 na należyte wykonanie 
tej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony umowy potwierdzają ten 
wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub 
dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności:  

a) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej 
podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji 
zamówienia;  

b) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego 
upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z 
przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia 
określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;  

c) poleceń lub decyzji wydanych przez wojewodów, ministra właściwego do spraw zdrowia 
lub Prezesa Rady Ministrów, związanych z przeciwdziałaniem COVID-19  

d) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności  
w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;  

e) innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają 
możliwość wykonania umowy; 

2. Każda ze stron umowy, może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-
19 na należyte wykonanie tej umowy.  

3.  Strona umowy, na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów, o których 
mowa w ust. 1 i 2, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie 
swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnośnie do wpływu okoliczności, o których 
mowa w ust. 1, na należyte jej wykonanie. Jeżeli strona umowy otrzymała kolejne 
oświadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.  

4. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o 
których mowa w ust. 1, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy może 
w uzgodnieniu z Wykonawcą dokonać zmiany umowy, w szczególności przez:  

a) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania 
umowy lub jej części; 

b) zmianę sposobu wykonywania usługi; 
c) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia lub 

sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy – o ile wzrost wynagrodzenia 
spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy;  

5. Strona umowy, w stanowisku, o którym mowa w ust. 3, przedstawia wpływ okoliczności 
związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte jej wykonanie oraz wpływ okoliczności 
związanych z wystąpieniem COVID-19, na zasadność ustalenia i dochodzenia tych kar lub 
odszkodowań, lub ich wysokość.  
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6. Strony, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, mogą 
wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie łączącej ich umowy, która jest związana z 
wykonaniem zamówienia lub jego części, uzgadniają odpowiednią zmianę tej umowy, w 
szczególności mogą zmienić termin wykonania umowy lub jej części, czasowo zawiesić 
wykonywanie umowy lub jej części, zmienić sposób wykonywania umowy lub zmienić 
zakres wzajemnych świadczeń. 

 
§ 11 

 
1. Sprawy sporne wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy miejscowo 

i   rzeczowo Sąd. 
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod 

rygorem  nieważności. 
 

§ 12 
 
Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może przenieść wierzytelności oraz praw  
i obowiązków wynikłych z niniejszej umowy na jakiekolwiek podmioty czy osoby trzecie. 
 
 

§ 13 
 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będę miały zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego, przepisy o odpadach oraz przepisy Prawa zamówień publicznych. 
 

§ 14 
 
Integralną część umowy stanowi oferta Wykonawcy. 
 

 
§ 15 

 
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 
 
 
Załączniki: 
1. Formularz oferty – załącznik nr 1 

2. Aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów objętych 

przedmiotem zamówienia – załącznik nr 2. 

 
 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                           WYKONAWCA 
 

 
 
 


