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Załącznik nr 2 do SWZ 

Wzór umowy 

Umowa nr  

 

zawarta w dniu ………………………………………………………………………….. w Kamionce Wielkiej, w 

wyniku wyboru oferty, dokonanego w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie pn.: Odbiór i 

zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych i zmieszanych z nieruchomości 

zamieszkałych na terenie Gminy Kamionka Wielka, pomiędzy: 

Gminą Kamionka Wielka z siedzibą 33-334 Kamionka Wielka 5 

NIP: 734-35-14-860    REGON: 491892280 

zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 

1.Andrzeja Stanka– Wójta Gminy Kamionka Wielka 

przy kontrasygnacie 

2. Małgorzaty Witteczek – Skarbnika Gminy Kamionka Wielka 

a………………………………………………………….. 

z siedzibą ………………………………………………., NIP: ………………………………., Regon 

………………………………;  

zwaną w dalszej części umowy WYKONAWCĄ,  

reprezentowanym przez: ………………………………………………. 

 

zwanych łącznie Stronami a oddzielnie Stroną 

W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 

2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), zwanej 

dalej „Pzp”, została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych segregowanych i zmieszanych od właścicieli 
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nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy Kamionka Wielka 

oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych. 

2. Szczegółowy zakres usługi wymienionej w ust. 1, zwanej dalej „usługą” zawarty jest w 

specyfikacji warunków zamówienia, opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym 

załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz oferty Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 2 do 

niniejszej umowy. 

3. Przewidywana maksymalna ilość odpadów komunalnych, jaką Wykonawca zobowiązany 

jest odebrać z terenu Gminy Kamionka Wielka w okresie realizacji umowy wynosi 

1651,15 Mg. Wskazane dane są informacjami pomocniczymi do ustalenia wartości 

zamówienia, ale nie są dla Wykonawcy wiążące i nie mogą być podstawą roszczeń 

finansowych z tego tytułu.  

§ 2 

TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Strony zgodnie ustalają, że usługa w zakresie objętym niniejszą umową będzie 

realizowana w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.  

2. Usługę określoną w § 1 ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest wykonać zgodnie z 

ustalonym z Zamawiającym harmonogramem odbioru stanowiącym załączniki nr 3, 4 i 5 

do umowy. 

3. Strony ustalają, że odbiór odpadów odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w 

godz. 07:00 - 20:00. 

§ 3 

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami, z zachowaniem należytej staranności 

stosownie do obowiązków określonych w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym 

załączniku nr 1 do umowy, a w szczególności do: 

1) odbierania każdej ilości odpadów komunalnych od wszystkich właścicieli 

nieruchomości objętych gminnym systemem odbioru odpadów komunalnych, 

zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem odbierania 

odpadów komunalnych stanowiącym załączniki nr 3, 4 do niniejszej umowy, 

uwzględniającymi następujące częstotliwości: 

a) odbiór zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych oraz 
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bioodpadów odbywać się będzie jeden raz w miesiącu - w okresie od stycznia do 

marca oraz w listopadzie i grudniu natomiast dwa razy w miesiącu - w okresie od 

kwietnia do października, 

b) odbiór segregowanych odpadów komunalnych (szkło, tworzywa, metal, papier, 

odpady wielomateriałowe) odbywać się będzie jeden raz w miesiącu, 

2) wywozu odpadów segregowanych typu: szkło, tworzywa, metal, papier, odpady 

wielomateriałowe oraz odpadów biodegradowalnych w tym samym dniu w danej 

miejscowości co odbiór odpadów zmieszanych, lecz innym środkiem transportu; 

3) zorganizowania odbioru odpadów wielkogabarytowych, mebli, zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon i akumulatorów, chemikaliów z 

nieruchomości zamieszkałych, w formie podstawienia kontenerów 2 razy w czasie 

obowiązywania umowy w terminie ustalonym w harmonogramie stanowiącym 

załącznik nr 5 do niniejszej umowy; 

4) wyposażenia nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w kontenery do 

zbierania odpadów budowlanych i rozbiórkowych po każdorazowym zgłoszeniu 

Wykonawcy takiej konieczności przez Zamawiającego; 

5) dostarczenia pojemników na przeterminowane leki do punktów wg lokalizacji 

określonych w  załączniku nr 6 do niniejszej umowy; 

6) odbierania przeterminowanych leków i zużytych baterii po zgłoszeniu przez 

Zamawiającego o napełnieniu pojemników; 

7) opróżniania koszy ulicznych z częstotliwością ………. razy w miesiącu - zgodnie ze 

złożoną ofertą; 

8) ważenia wszystkich odebranych odpadów komunalnych na legalizowanej wadze; 

9) zagospodarowania odebranych odpadów komunalnych; 

10) ewidencjonowania nieruchomości, na których prowadzone jest selektywne zbieranie 

odpadów poprzez skanowanie kodów kreskowych nalepionych na workach do 

selektywnego zbierania odpadów; 

11) używania w celu realizacji zamówienia pojazdów wskazanych przez Wykonawcę w 

ofercie. W trakcie realizacji zamówienia dopuszcza się zmiany wskazanych pojazdów 

pod warunkiem, pisemnego poinformowania Zamawiającego; 

12) zapewnienia, aby wszystkie pojazdy wykorzystywane do realizacji przedmiotu 

zamówienia były wyposażone w urządzenia monitorujące, bazujące na systemie 
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pozycjonowania satelitarnego, umożliwiające lokalizację pojazdów w czasie 

rzeczywistym; 

13) sporządzania i przekazywania raportów, sprawozdań i zestawień zgodnie z przepisami 

wynikającymi z obowiązującego prawa; 

14) monitorowania obowiązku ciążącego na właścicielach nieruchomości w zakresie 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

15) przekazywania Zamawiającemu informacji o niedopełnieniu przez właściciela 

nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów; 

16) porządkowania terenu w miejscu gromadzenia odpadów w przypadku jego 

zanieczyszczenia wynikającego np. z uszkodzenia worka; 

17) realizacji wszelkich zgłaszanych reklamacji nieprawidłowego wykonywania niniejszej 

umowy tj. nieodebranie z nieruchomości odpadów zgodnie z harmonogramem 

wywozu odpadów, w przeciągu 24 godzin od potwierdzonego dostarczenia 

zawiadomienia przesłanego e-mailem od Zamawiającego. Wykonanie reklamacji 

należy niezwłocznie potwierdzić e-mailem na adres Zamawiającego; 

18) dostarczenie Zamawiającemu programu umożliwiającego w czasie rzeczywistym 

odczyt pozycji każdego samochodu w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej 

umowy; 

19) sprawowanie obsługi serwisowej dostarczonego przez siebie oprogramowania, 

umożliwiającego w czasie rzeczywistym odczyt pozycji każdego samochodu i 

usuwania wszelkich usterek w tym programie, w ciągu 48 godzin od momentu 

zgłoszenia przez Zamawiającego; 

20) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia worków na odpady segregowane w 

terminie do dnia 31 stycznia 2023 roku we wskazanym w ofercie wariancie tj. 

…..wariant – zgodnie ze złożoną ofertą.  

21) Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług określonych w §1 Umowy w 

sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych przepisami prawa przez 

Zamawiającego poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 

innymi metodami, poziomu składowania oraz poziomu ograniczenia masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie 

z  obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. 
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2. W całym okresie obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązany jest posiadać 

wymagane przepisami prawa uprawnienia, zezwolenia lub wpisy niezbędne do realizacji 

przedmiotu niniejszej umowy. Dotyczą one, m.in.: 

1) posiadania zezwolenia na zbieranie odpadów lub odpowiedniego wpisu do rejestru; 

2) posiadania wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty 

w  opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz zbierających zużyty sprzęt 

elektryczny i elektroniczny; 

3) posiadania wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Wójta 

Gminy Kamionka Wielka 

4) spełniania warunków rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. 

w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122). 

3. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania odpadów zmieszanych bezpośrednio do 

instalacji komunalnych, (o których mowa w art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. 

o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 699 z późn. zm.)) a w przypadku selektywnie 

zebranych odpadów komunalnych bezpośrednio lub za pośrednictwem innego 

zbierającego odpady do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z 

hierarchią sposobów postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 

14 grudnia 2012 r. o odpadach  (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z poźn. zm.), wskazanych 

w ofercie przez Wykonawcę. Zmiana punktów przekazania odpadów określonych 

w ofercie nie stanowi zmiany umowy, ale wymaga pisemnego zawiadomienia 

Zamawiającego. 

4. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę odpadami 

zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Dotyczy to między innymi: 

przeładunku, transportu, wyposażenia pojazdów, spraw związanych z odzyskiem 

i  unieszkodliwianiem odpadów oraz innych spraw związanych z zebraniem i 

dostarczeniem odpadów uprawnionemu przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w 

zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych. 

5. Wykonawca na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązuje się do 

monitorowania obowiązujących przepisów prawa i zgodnie z nimi realizowania 
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przedmiotu zamówienia. 

6. Wykonawca w trakcie wykonywania zamówienia zobowiązany będzie realizować zapisy 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamionka Wielka 

z uwzględnieniem ewentualnych późniejszych jego zmian wprowadzonych w trakcie 

realizacji umowy. 

§ 4 

PODWYKONAWCY 

1. Zamawiający dopuszcza wykonanie usługi przez podwykonawców. 

2. Wykonawca nie może dokonać zmiany podwykonawców wskazanych w ofercie 

przetargowej Wykonawcy, bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie 

pod rygorem nieważności. 

3. Wykonawca zapewnia, że podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień 

niniejszej umowy. 

4. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie działania lub zaniechania 

podwykonawców oraz jego pracowników, jak za swoje własne działania lub zaniechania. 

5. Zamawiający nie jest związany stosunkami zobowiązaniowymi z podwykonawcami, ale 

może skorzystać ze wszelkich praw nabytych przez wykonawcę w stosunku do nich. 

§ 5 

UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

1. W trakcie realizacji Umowy, Zamawiający zobowiązuje się do bieżącej współpracy z 

Wykonawcą w celu wykonania Umowy, a w szczególności: 

1) przekazywania informacji niezbędnych dla prawidłowego wykonania usługi, w 

szczególności informowania o zmianie nieruchomości objętych obowiązkiem 

odbierania odpadów; 

2) niezwłocznego informowania Wykonawcy o wszelkich wydarzeniach i okolicznościach 

mogących mieć znaczenie dla prawidłowego wykonywania Umowy; 

3) odbioru i weryfikacji dokumentów opisanych w § 6 ust. 7 i ust. 10 oraz innych 

informacji przekazywanych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotu 

umowy. 

2. Zamawiający ma prawo w dowolnym dniu i dowolnej godzinie wykonywać czynności 

kontrolne w zakresie sposobu, częstotliwości i jakości wykonywanych usług związanych z 

realizacją niniejszego zamówienia w tym również pojazdów Wykonawcy. Na wniosek 
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Zamawiającego Wykonawca zapewni transport i skieruje swojego przedstawiciela do 

udziału w kontroli realizacji zamówienia. 

3. Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy przedstawienia dokumentów 

lub informacji związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym dokumentów 

potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy o pracę pracowników 

wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji 

zamówienia. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy kwot 

wynikających z roszczeń właścicieli nieruchomości wobec Gminy Kamionka Wielka 

w  przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z terminowego odbioru odpadów 

skutkującego koniecznością powierzenia odbioru odpadów innemu przedsiębiorcy. 

§ 6 

WYNAGRODZENIE 

1. Strony zgodnie ustalają, iż łączne, maksymalne wynagrodzenie za wykonanie całości 

przedmiotu Umowy w okresie jej obowiązywania nie przekroczy kwoty wynikającej z 

oferty Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 2 do umowy, tj.: 

…………………………………… zł netto (słownie: ………………………………..złotych …/100) 

powiększonej o podatek VAT 8 %  w kwocie ………………………….  zł (słownie: złote …../100) 

co daje kwotę brutto: …………. zł brutto (słownie: 

………………………………………………………….złote …./100). 

2. Faktyczne wynagrodzenie Wykonawcy stanowić będzie iloczyn rzeczywistej ilości 

wyrażonej w Mg odpadów odebranych i zagospodarowanych przez Wykonawcę w danym 

miesiącu oraz cen jednostkowych brutto za 1 Mg odebranych i zagospodarowanych 

odpadów poszczególnych frakcji. 

3. Ceny jednostkowe za odbiór i zagospodarowanie poszczególnych rodzajów odpadów 

zostały określone w ofercie Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

4. Strony zgodnie przyjmują, że rzeczywiste ilości odebranych i zagospodarowanych 

odpadów mogą różnić się od szacunkowej ilości poszczególnych rodzajów odpadów 

wskazanej w dokumentacji przetargowej. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o 

realizację usługi w podanych ilościach szacunkowych. Zamawiającemu przysługuje 

możliwość zmiany ilości poszczególnych rodzajów odpadów przy zachowaniu cen 



8/25 
 

jednostkowych określonych przez Wykonawcę, z tym, że całkowita wartość odebranych i 

zagospodarowanych odpadów nie przekroczy kwoty określonej w ust. 1. 

5. Ustala się, że cena brutto, o której mowa w ust. 1 uwzględnia wszystkie obowiązki 

Wykonawcy ujęte w opisie przedmiotu zamówienia, a także obowiązujące podatki oraz 

wszelkie inne opłaty związane z wykonaniem usługi. 

6. Ustala się miesięczny okres rozliczeniowy wykonania usług objętych Umową. 

7. Podstawą rozliczenia usług wykonanych przez Wykonawcę w danym miesiącu będzie 

sporządzenie i przedłożenie Zamawiającemu przez Wykonawcę raportu zawierającego: 

1) zbiorcze zestawienie ilości odebranych odpadów komunalnych (Mg) z podziałem na 

poszczególne frakcje, z zastosowaniem kodów wynikających z rozporządzenia 

Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów, 

2) dowody ważenia (kwity wagowe) odpadów wykonane przy użyciu legalizowanego 

przyrządu pomiarowego, zawierające informacje o masie poszczególnych, 

odebranych odpadów komunalnych ( ze wskazaniem kodu odpadów), dacie i godzinie 

ważenia, masie pojazdu przed i po zakończeniu zbierania, nr rejestracyjny pojazdu, 

opatrzone podpisem kierowcy i ważącego; 

3) raport wagowy sporządzony na podstawie dowodów ważenia, o których mowa w § 6 

ust. 7 pkt 2, zawierający podsumowanie wszystkich wag odpadów danego kodu, nr 

dowodu ważenia (kwitu wagowego), masę odpadu; 

4) Karty Przekazania Odpadów potwierdzających przekazanie wszystkich odpadów 

odebranych z terenu Gminy Kamionka Wielka (w ramach realizacji usługi) do instalacji 

komunalnej – w przypadku niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, 

a w zakresie pozostałych odpadów - do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania 

odpadów z zachowaniem hierarchii postępowania z odpadami, o której mowa w art. 

17 ustawy o odpadach; 

5) wykaz nieruchomości wg nr na kodach kreskowych, których właściciel nie dopełnił 

obowiązku selektywnej zbiórki odpadów; 

6) wykazy ilości oddanych worków z odpadami  segregowanymi i zmieszanymi z danej 

nieruchomości w formie danych z czytników kodów kreskowych, 

8. Raport miesięczny, w zakresie, o którym mowa w § 6 ust. 7 pkt 1), 3) i 5) będzie 

sporządzony i przekazany w formie papierowej, pozostałe dokumenty, o których mowa w 

§ 6 ust. 7 pkt. 2), 4) i 6) - tylko w formie elektronicznej. 
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9. Raport, o którym mowa w ust. 7 pkt. 1) – 6) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w 

terminie 7 dni od zakończenia miesiąca kalendarzowego, którego przedmiotowa 

dokumentacja dotyczy. W przypadku, gdy termin przesłania dokumentacji przypada na 

sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin doręczenia dokumentów 

upływa następnego dnia roboczego, który nie jest dniem wolnym od pracy. 

10. Zamawiający, po otrzymaniu dokumentów opisanych w ust. 7 dokona weryfikacji 

zawartych tam danych w terminie 3 dni od otrzymania dokumentów. 

11. W przypadku zgłoszenia uwag do przedłożonego przez Wykonawcę raportu Zamawiający 

będzie wnioskował o dodatkowe wyjaśnienia, wyznaczając termin złożenia wyjaśnień lub 

przedłożenia dokumentów. W takim przypadku, termin wskazany w ust. 10 będzie ulegał 

zmianie. 

12. Po dokonanej ostatecznie weryfikacji raportu, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o 

wysokości należnego wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem sposobu jego wyliczenia. 

13. Rozliczenie za wykonanie usługi następować będzie comiesięcznie, na podstawie faktury 

VAT wystawionej przez Wykonawcę, w terminie 5 dni od dnia uzyskania informacji od 

Zamawiającego, o której mowa w ust. 12.  

14. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia w 

terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy 

wskazany przez Wykonawcę na fakturze. Za dzień zapłaty Strony przyjmują dzień 

obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

15. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest* (*niepotrzebne skreślić) podatnikiem VAT 

zarejestrowanym w Urzędzie Skarbowym pod numerem NIP: 734-35-42-170. 

16. Fakturę VAT należy wystawić na płatnika:  

nabywca: Gmina Kamionka Wielka 33-334 Kamionka Wielka 5, NIP: 734-35-14-860  

odbiorca: Urząd Gminy Kamionka Wielka 33-334 Kamionka Wielka 5 

17. Ilekroć w treści niniejszej Umowy jest mowa o fakturze należy przez to rozumieć również 

ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. 

o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 

budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno- prawnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 

1666 ze zm.). 



10/25 
 

18. Zamawiający będzie dokonywał płatności wynagrodzenia z zastrzeżeniem mechanizmu 

podzielonej płatności (tzw. split payment), zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

§7 

POROZUMIEWANIE SIĘ STRON 

1. Wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszące się do lub wynikające z 

realizacji przedmiotu Umowy, wymagają formy pisemnej lub elektronicznej, chyba że 

postanowienia Umowy stanowią inaczej. 

2. Adresatami do korespondencji są adresy wskazane we wstępie umowy. Doręczenia 

dokonane na te adresy, w tym doręczenia per aviso, uznaje się za skuteczne również w 

przypadku zmiany adresu w trakcie trwania umowy i po jej zakończeniu, chyba że druga 

strona zawiadomiła uprzednio na piśmie listem poleconym nadawcę o zmianie adresu. 

3. W celu zapewnienia koordynacji prac objętych niniejszą Umową, Strony wyznaczają 

Koordynatorów Umowy w osobach: 

1) ze strony Zamawiającego – Jolanta Rutkowska-Mężyk, Tel. 18 445 60 17 wew. 27, e-

mail . j.rutkowska@kamionkawielka.pl,  

2) ze strony Wykonawcy –

……………………………………………………………………………………………………….. 

4. Za datę otrzymania dokumentów, o których mowa w ust. 1 Strony uznają dzień ich 

potwierdzonego dostarczenia pocztą elektroniczną, faksem lub w formie pisemnej, chyba 

że postanowienia Umowy stanowią inaczej. 

§ 8 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca wniósł Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy (w dalszej części jako: 

„ZNWU”) w wysokości 5 % (słownie: pięć procent) maksymalnego wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, tj. w kwocie: 

…………………………….. zł (słownie: złotych ……./100 ) w  formie: ……………………………………….  

2. ZNWU służy zabezpieczeniu zapłaty wszelkich roszczeń przysługujących Zamawiającemu 

w stosunku do Wykonawcy w związku z niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem 

Umowy, w tym w szczególności – lecz nie tylko: kar umownych, kosztów poniesionych na 

ustanowienie Ubezpieczenia, roszczeń o obniżenie wynagrodzenia. W przypadku 
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powstania roszczenia Zamawiający może je zaspokoić z ZNWU bez wzywania Wykonawcy 

do dobrowolnego zaspokojenia roszczenia. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wnoszone w formie innej niż w pieniądzu 

nie może wygasać wcześniej niż w terminie 30 dni od końca terminu przekazania przez 

Wykonawcę raportu, za grudzień 2023 roku. 

4. Zwrot dokumentu zabezpieczenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

5. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca jest uprawniony do dokonania 

zmiany formy ZNWU na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy 

Pzp. Zmiana formy ZNWU dokonywana jest w sposób zachowujący ciągłość 

zabezpieczenia i nie może powodować zmniejszenia jego wysokości. Zmiana formy 

zabezpieczenia nie powoduje konieczności sporządzenia aneksu do niniejszej Umowy.  

6. W przypadku zmiany formy ZNWU z pieniężnej na gwarancję bankową bądź 

ubezpieczeniową, Zamawiający wymaga, aby ZNWU wniesione w formie gwarancji 

bankowej bądź ubezpieczeniowej było bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na 

pierwsze żądanie zapłaty wskazujące, iż Wykonawca nie wykonał lub nienależycie 

wykonał swoje zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy. Zabezpieczenia wynikające 

z poręczenia lub gwarancji podlegają wyłącznie prawu polskiemu.  

7. Przed dokonaniem planowanej zmiany formy ZNWU z formy pieniężnej na gwarancję 

bankową lub ubezpieczeniową, Zamawiający wymaga przedłożenia do akceptacji 

projektu ZNWU wniesionego w formie gwarancji bankowej bądź ubezpieczeniowej. 

8. Zwrot ZNWU wniesionego w pieniądzu nastąpi wraz z odsetkami wynikającymi z umowy 

rachunku bankowego, na którym środki wpłacone na poczet ZNWU były zdeponowane, z 

pomniejszeniem o koszty prowadzenia rachunku i prowizji bankowej za przelew 

pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

9. W przypadku wniesienia przez Wykonawcę wadium w pieniądzu Zamawiający może 

wyrazić pisemną zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

10. Koszty wystawienia zabezpieczenia ponosi Wykonawca. 

§ 9 

KARY UMOWNE 

1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą odszkodowania będą stanowić kary umowne. 
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2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i w 

następującej wysokości: 

1) za każdy przypadek rozwiązania Umowy przez jedną ze stron wskutek okoliczności, za 

które odpowiada Wykonawca – w wysokości 10% łącznego maksymalnego 

wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy; 

2) za każdy dzień zwłoki w odbiorze odpadów zgodnie z harmonogramem – w wysokości 

1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych); 

3) za niedostarczenie kontenera na odpady budowlane – w wysokości 50,00 zł za każdy 

dzień zwłoki; 

4) za nieprawidłowe skanowanie kodów kreskowych na workach z odpadami 

komunalnymi (np. 3 – krotne zeskanowanie tego samego kodu i wykazanie odebrania 

3 worków z odpadami) – w wysokości 10,00 zł za każdy nieprawidłowo wykazany 

odebrany worek; 

5) za nieprzekazanie Zamawiającemu w wyznaczonym terminie programu 

umożliwiającego w czasie rzeczywistym odczyt pozycji GPS każdego samochodu – w 

wysokości 50,00 zł za każdy dzień zwłoki; 

6) w przypadku zobowiązania się Wykonawcy do dostarczenia worków na odpady 

segregowane - 1 % maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 

niniejszej umowy za niedotrzymanie tego zobowiązania; 

7) za każdy dzień roboczy w którym, z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, 

system monitorowania pracy sprzętu odbierającego odpady nie działał lub w którym 

niemożliwe było bieżące kontrolowanie przez Zamawiającego pracy sprzętu 

wykorzystywanego do wykonywania usług związanych z odbieraniem i 

zagospodarowaniem odpadów, trwające co najmniej 2 godziny - w wysokości 300 zł 

(słownie: trzysta złotych); 

8) w przypadku stwierdzenia, że pojazd Wykonawcy służący do wykonania przedmiotu 

Umowy nie spełnia wymagań któregokolwiek z wymogów Opisu Przedmiotu 

Zamówienia, odnoszących się do jego oznakowania lub innego wymogu 

przewidzianego umową lub Opisem Przedmiotu Zamówienia;  – w wysokości 500 zł 

(słownie: pięćset złotych) za każdy stwierdzony przypadek, 

9) w przypadku nie uprzątnięcia lub nienależytego uprzątnięcia terenu odbioru 

odpadów z  odpadów komunalnych,  które m. in. uległy wysypaniu z worków, 
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powstałych w związku z realizacją usługi – w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych) za 

każdy przypadek takiego działania lub zaniechania; 

10) za każdy przypadek zmieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze 

zmieszanymi odpadami komunalnymi, lub selektywnie zebranych odpadów różnych 

rodzajów ze sobą – w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych); 

11) za każdy stwierdzony przez Wykonawcę przypadek niedopełnienia obowiązku 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez właściciela nieruchomości a 

niezgłoszony wójtowi – w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych), 

12) w przypadku niezastosowania się przez Wykonawcę do żądania Zamawiającego, o 

którym mowa w § 11 ust. 4 Umowy i w terminie tam wskazanym – w wysokości 500 

zł (słownie: pięćset złotych) za każdy stwierdzony przypadek; 

13) w przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z opróżniania koszy ulicznych 

w zadeklarowanej częstotliwości – w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) za 

każdy stwierdzony przypadek. 

14) za każdy przypadek odebrania odpadów komunalnych spoza terenu Gminy Kamionka 

Wielka i  skierowania ich do zagospodarowania w RIPOK lub kompostowni jako 

odpadów odebranych w ramach umowy z Zamawiającym w  wysokości 20.000,00 zł. 

15) niedopełnianie obowiązku zatrudniania pracowników wykonujących usługi na 

podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy (o którym mowa 

w § 11 niniejszej Umowy) lub nieprzedłożenie w terminie dokumentów dotyczących 

zatrudnienia wymaganych zgodnie z § 11 ust. 4 w wysokości 100 zł (słownie: sto 

złotych) za każdy stwierdzony przypadek. 

3. Zamawiający ma prawo potrącić karę Umowną z należnego Wykonawcy wynagrodzenia 

lub dochodzić jej z  wniesionego zabezpieczenia umownego – według własnego wyboru. 

4. Niezależnie od kar umownych Zamawiający może dochodzić odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar 

umownych, do wysokości realnie poniesionej szkody. 

5. Odstąpienie od umowy lub jej wypowiedzenie/rozwiązanie przez którąkolwiek ze stron, z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy od zapłaty kar 

umownych zastrzeżonych w niniejszej Umowie. 

6. Obowiązek zapłaty zastrzeżonych kar umownych jest niezależny od obowiązku zapłaty 

kar pieniężnych przewidzianych w ustawie 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 
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porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.) i nałożonych na 

Zamawiającego/Wykonawcę za okres obowiązywania niniejszej umowy. 

7. W przypadku wystąpienia okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć, i na 

które nie miał wpływu (np. ograniczenia wynikające ze stanu epidemii, ekstremalne 

zjawiska atmosferyczne, udowodniona awaria sprzętu) Zamawiający odstąpi od 

naliczania kar umownych. 

8. O zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 7 i uniemożliwiających wykonanie 

usługi zgodnie z harmonogramem Wykonawca powiadamia Zamawiającego 

niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 2 dni roboczych, w sposób przewidziany w 

§ 7 umowy. 

9. Wykonawca wykona usługę niezwłocznie po ustąpieniu okoliczności, o których mowa w 

ust. 7. 

10. Strony ustalają, że łączna wysokość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 

20 % wartości brutto wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy. 

§ 10 

OCHRONA DANYCH 

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

danych osobowych, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

(Dz. Urz. UE L 2016, poz. 119, s.1) – dalej jako: RODO oraz ustawy o ochronie danych 

osobowych – dalej jako Uodo, oraz rozporządzeń wykonawczych do tejże ustawy które 

będą przekazywane lub udostępnione w związku lub w wyniku realizacji postanowień 

Umowy. 

2. Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się nie ujawniać, nie przetwarzać, nie 

przekazywać, 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. 

3. Obowiązek zachowania poufności nie ma ograniczeń czasowych i nie wygasa po 

rozwiązaniu Umowy. 
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4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne działania lub zaniechania 

skutkujące lub mogące skutkować wykorzystaniem tych danych w celu innym niż 

realizacja przedmiotu Umowy. 

5. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę próby lub faktu 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. 

6. W przypadku naruszenia postanowień ust. 1-5 Strona, która dokonała naruszenia, 

zobowiązana jest do naprawienia szkody jaką druga Strona poniosła z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania na zasadach ogólnych. 

7. Strony wraz z zawarciem niniejszej Umowy zobowiązują się zawrzeć umowę powierzenia 

przetwarzania danych osobowych – wykazu pracowników. 

§ 11 

ZATRUDNIENIE PRACOWNIKÓW 

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca i jego podwykonawcy (dalsi podwykonawcy), w 

całym okresie realizacji przedmiotu umowy, zatrudniali na podstawie umowy o pracę, 

osoby wykonujące czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia, czyli tzw. 

pracowników fizycznych, gdyż wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu 

pracy w sposób określony w art. 22 § 1  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 

(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.). 

2. Wymóg określony w §11 ust. 1 Umowy, dotyczy wszystkich osób wykonujących czynności 

w zakresie związanym z realizacją Umowy. 

3. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy, podwykonawców i dalszych podwykonawców 

w zakresie spełniania przez te podmioty wymogu zatrudnienia pracowników 

realizujących czynności w zakresie związanym z realizacją Umowy na podstawie umowy o 

pracę. Uprawnienia Zamawiającego obejmują w szczególności prawo do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie spełniania ww. wymogów i dokonania 

ich oceny; 

2) żądania wyjaśnień w przypadku powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości w 

zakresie spełniania ww. wymogów; 

3) przeprowadzenia kontroli w miejscu realizacji Przedmiotu Umowy. 
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4. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest – na każde 

wezwanie Zamawiającego i w terminie przez Niego wskazanym, każdorazowo nie 

krótszym jednak niż 3 (słownie: trzy) dni – przedłożyć Zamawiającemu, w Jego siedzibie, 

bądź innym miejscu przez Niego wskazanym, niżej wskazane dowody, w celu 

potwierdzenia spełniania wymogu, o którym mowa w § 11 ust. 1 i 2 Umowy, tj.: 

1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) o 

zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie 

związanym z realizacją Umowy. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu 

poprzedzającym, powinno zawierać w szczególności: 

a) dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie; 

b) datę złożenia oświadczenia; 

c) wskazanie, że objęte wezwaniem czynności Zamawiającego czynności wykonują 

osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 

osób, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu; 

d) podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 

podwykonawcy (dalszego podwykonawcy); 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem – odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) – kopię umowy/umów o pracę osób 

wykonujących dla potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy, czynności, których dotyczy 

oświadczenie wskazane w punkcie 1 powyżej (wraz z dokumentem regulującym 

zakres czynności/obowiązków, jeżeli został sporządzony). Dostarczona 

Zamawiającemu kopia ww. umowy/umów o pracę powinna być zanonimizowana w 

sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 

RODO i Uodo (tj. w szczególności bez: adresów zamieszkania, pobytu i in., nr PESEL 

pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę 

oraz wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. Anonimizacji nie 

podlegają dane w postaci: imion i nazwisk pracowników; 

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem – odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) – kopię dowodu potwierdzającego 

zgłoszenie pracownika(ów) przez pracodawcę do ubezpieczeń ZUS, zanonimizowana 

w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracownika(ów), zgodnie z 
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przepisami RODO i Uodo (tj. w szczególności bez: adresów zamieszkania, pobytu i in., 

nr PESEL pracowników); 

4) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę za ostatni okres 

rozliczeniowy. 

5. Niezłożenie przez Wykonawcę, w terminie określonym zgodnie z § 11 ust. 4 Umowy, 

żądanych przez Zamawiającego dowodów, o których mowa w § 11 ust. 4 pkt 1 – 4 

Umowy, w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

(dalszego podwykonawcę) wymogu zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o 

pracę, o którym mowa w § 11 ust. 1 i 2 Umowy, będzie traktowane przez Zamawiającego 

jako równoznaczne z niespełnieniem przez Wykonawcę lub podwykonawcę (dalszego 

podwykonawcę) ww. wymogu. 

6. Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych, o których mowa 

w § 9 ust. 2 pkt 15) Umowy, z tytułu niespełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

(dalszego podwykonawcę) wymogów określonych w niniejszym paragrafie. 

7. Niezależnie od uprawnienia do naliczenia kary umownej, w przypadku braku reakcji na 

żądanie, o którym mowa w ust. 4 lub niewykazania podstaw dysponowania osobami 

świadczącymi usługę, Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy bez 

zachowania okresu wypowiedzenia 

8. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego uzasadnionych wątpliwości co do 

przestrzegania przez Wykonawcę lub podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) 

przepisów prawa pracy, Zamawiający jest uprawniony do zwrócenia do Państwowej 

Inspekcji Pracy z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli u ww. podmiotów. 

9. Wykonawca jest zobowiązany zamieścić w zawieranych przez siebie umowach o 

podwykonawstwo postanowienia, które zapewnią przestrzeganie przez podwykonawcę 

(dalszego podwykonawcę) wymogów określonych w niniejszym paragrafie. 

§ 12 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za 

ewentualne szkody powstałe w wyniku niewykonania lub niewłaściwego wykonywania 

Umowy. 
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2. Odpowiedzialność, o której mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności wszelkie 

uszkodzenia lub zniszczenia mienia, do którego Wykonawca miał dostęp w celu 

wykonania usługi objętej przedmiotem Umowy. 

3. Odpowiedzialność, o której mowa w ust. 1 i 2 obejmuje także szkody wyrządzone przez 

osoby, którym Wykonawca powierzył wykonanie czynności z Umowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ważnej przez cały okres realizacji niniejszej 

umowy polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z realizacją przedmiotu umowy na kwotę nie niższą niż 500.000,00 

zł (słownie: pięćset tysięcy złotych). Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię 

umowy ubezpieczenia, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu, 

najpóźniej w dniu podpisania Umowy. 

5. Koszt umowy, o której mowa w § 12 ust. 4 Umowy, w szczególności składki 

ubezpieczeniowe, pokrywa w całości Wykonawca. 

§ 13 

PRZYPADKI ROZWIĄZANIA UMOWY, ZMIANY UMOWY 

1. Zamawiający ma prawo rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli 

Wykonawca narusza w sposób istotny postanowienia Umowy. 

2. Istotne naruszenia Umowy, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności 

przypadki: 

1) utraty przez Wykonawcę prawa do wykonywania działalności będącej przedmiotem 

niniejszej Umowy, 

2) nierozpoczęcia wykonywania przedmiotu Umowy bez uzasadnionej przyczyny 

pomimo wezwania Zamawiającego, 

3) przerwania wykonywania przedmiotu Umowy na okres dłuższy niż 7 dni, 

4) gdy Wykonawca znajduje się w stanie zagrażającym niewypłacalnością lub przechodzi 

w stan likwidacji w celach innych niż przekształcenia przedsiębiorstwa lub połączenia 

się z innym przedsiębiorstwem, 

5) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub gdy zostanie wszczęte 

postępowanie egzekucyjne w stopniu uniemożliwiającym realizację Umowy. 

3. Warunkiem skutecznego rozwiązania przez Zamawiającego umowy, w przypadkach 

opisanych w ust. 2 pkt 2-4 jest uprzednie, pisemne wezwanie Wykonawcy do 
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wykonywania swoich obowiązków oraz wyznaczenie w tym celu dodatkowego 3 - 

dniowego terminu oraz bezskuteczny upływ tego terminu. 

4. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy powinno nastąpić na piśmie oraz zawierać 

uzasadnienie. 

5. Wykonawca uprawniony jest do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeśli 

Zamawiający pozostaje w zwłoce z zapłatą wynagrodzenia przekraczającą 60 dni, na 

które Wykonawca należycie i w zgodzie z postanowieniami Umowy oraz przepisami 

prawa wystawił fakturę VAT. Przed złożeniem oświadczenia o rozwiązaniu umowy 

Wykonawca ma obowiązek wezwać Zamawiającego do wykonania zobowiązania 

wyznaczając dodatkowy, co najmniej 14 dniowy termin do dokonania płatności 

rozpoczynający się od dnia doręczenia wezwania. Wykonawca jest uprawniony do 

rozwiązania umowy z przyczyn określonych w niniejszym ustępie, bo bezskutecznym 

upływie terminu dodatkowego, wyznaczonego zgodnie ze zdaniem poprzedzającym. 

6. Oprócz przesłanek zmiany umowy przewidzianych w art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, 

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej Umowy w 

następujących przypadkach: 

1) Zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązujących, w tym prawa lokalnego, 

wpływających na sposób spełnienia przez Wykonawcę świadczenia w zakresie 

odbierania i zagospodarowania odpadów, o ile zmiana nie wpływa na kwotę 

wynagrodzenia Umownego, 

2) Zwiększenia lub zmniejszenia – na podstawie odrębnych przepisów, które wejdą w 

życie po dniu zawarcia Umowy – stawki podatku VAT, 

3) Wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

Umowy, noszące znamiona siły wyższej – uprawniające strony do zmiany Umowy w 

zakresie wymaganym do jej prawidłowej realizacji, 

4) Zaistnienia wzrostu cen, spowodowany okolicznościami, których Zamawiający, 

działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć oraz spowodowana nimi 

konieczność zmiany umowy, tj. zaistnienie realnego wpływu ww. wzrostu cen na 

rzeczywiste koszty realizacji umowy, z zastrzeżeniem, że wzrost ceny spowodowany 

każdą kolejną zmianą nie może przekraczać łącznie 20% wartości pierwotnej umowy. 

7. W trakcie trwania niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego 

powiadamiania Zawiadamiającego o: 
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1) zmianie siedziby lub nazwy firmy, 

2) zmianie osób reprezentujących, 

3) ogłoszeniu upadłości, 

4) ogłoszeniu likwidacji, 

5) zawieszenia działalności, 

6) wszczęcia postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca. 

§ 14 

ROZSTRZYGANIE SPORÓW 

1. Strony zgodnie postanawiają, iż podejmą starania, aby ewentualne spory i 

nieporozumienia powstałe na tle realizacji niniejszej Umowy były rozstrzygane 

polubownie, w drodze wzajemnych uzgodnień, poprzez bezpośrednie negocjacje. 

2. W przypadku nierozstrzygnięcia sporu w sposób określony w ust. 1, każda ze Stron jest 

uprawniona do wystąpienia na drogę sądową celem rozstrzygnięcia sporu. 

3. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających na tle realizacji niniejszej 

Umowy będzie sąd powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego 

§ 15 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem 

nieważności. 

2. W sprawach nieregulowanych niniejszą umową stanowić będą przepisy ustawy z dnia 11 

września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) oraz 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. 

zm.). 

3. Prawem właściwym dla niniejszej umowy będzie prawo polskie. 

4. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie, pod 

rygorem nieważności, przenieść jakichkolwiek praw i obowiązków wynikających z 

niniejszej Umowy na osobę trzecią. 

§ 16 

Umowę sporządzono w 4 egzemplarzach, 3 dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy. 

§ 17 

Integralną część niniejszej Umowy, stanowią następujące załączniki: 

1) Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia; 
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2) Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy; 

3) Załącznik nr 3 – harmonogramy odbioru odpadów komunalnych – zmieszanych i 

bioodpadów; 

4) Załącznik nr 4 – harmonogramy odbioru odpadów komunalnych – segregowanych; 

5) Załącznik nr 5 – harmonogramy odbioru odpadów wielkogabarytowych; 

6) Załącznik nr 6 – lokalizacja pojemników na zużyte leki i baterie. 

 

 

WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY 
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Zał. Nr 3 do umowy 

 

 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych – zmieszanych i bioodpadów  

z terenu Gminy Kamionka Wielka 

 

Lp. Sołectwo 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1 raz/m-c 2 raz/m-c 1 raz/m-c 

1 Bogusza             

2 
Królowa 

Górna 
            

3 
Królowa 

Polska 
            

4 
Kamionka 

Wielka  
            

5 
Kamionka 

Mała 
            

6 Jamnica             

7 Mystków             

8 Mszalnica             

 

Lp. 

kosze 

uliczne 

(odpady 

zmieszane) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

………… x w miesiącu 

1 CAŁA 

GMINA 
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Zał. Nr 4 do umowy 

 

 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych – segregowanych (szkło, tworzywa, papier) 

z terenu Gminy Kamionka Wielka 

 

 

Lp. Sołectwo 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1 x w miesiącu 

1 Bogusza             

2 Królowa Górna             

3 Królowa Polska             

4 Kamionka Wielka             

5 Kamionka Mała             

6 Jamnica             

7 Mystków             

8 Mszalnica             
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Zał. Nr 5 do umowy 

 

 

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego, chemikaliów  

z terenu gminy Kamionka Wielka 

 

 

 

Lp. Miejscowość/sołectwo 
2 razy w okresie obowiązywania umowy 

w godz. 7-18 

1 Bogusza   

2 Królowa Górna   

3 Królowa Polska   

4 Kamionka Wielka   

5 Kamionka Mała   

6 Jamnica   

7 Mystków   

8 Mszalnica   
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Zał. Nr 6 do umowy 

 

 

 

Lokalizacja pojemników na zużyte leki 

 

 

 

 

Lp. Nazwa Adres Uwagi 

1 Apteka w Kamionce Wielkiej Kamionka Wielka Poj. na leki 

2 Ośrodek Zdrowia w Kamionce Wielkiej Kamionka Wielka Poj. na leki 

2 Ośrodek Zdrowia Mszalnica Poj. na leki 

 

 

 

 

Lokalizacja pojemników na zużyte baterie 

 

 

 

Lp. Nazwa Adres Uwagi 

1 Szkoła Podstawowa Królowa Górna Poj. na baterie 

2 Urząd Gminy Kamionka Wielka Poj. na baterie 

3 Szkoła Podstawowa Mszalnica Poj. na baterie 

4 Szkoła Podstawowa Mystków Poj. na baterie 

 

 

  


