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PROJEKT 

Umowa ZP. 272. ….  

 

zawarta w dniu ......... roku w Rypinie pomiędzy: 

Gminą Miasta Rypin mającą siedzibę w Rypinie przy ul. Warszawskiej 40, 87-500 Rypin 

zwaną dalej w tekście niniejszej umowy Zamawiającym i reprezentowaną przez: 

- ……………………………   -  ………………………………   

przy kontrasygnacie …………………….. -  ………………………………  

a 

......................................................................mającym siedzibę w ............., zwanym dalej         

w tekście niniejszej umowy Wykonawcą i reprezentowanym przez: 

- ………………………………   - ……………………………… 

o następującej treści: 

 

§ 1 

Na warunkach przedstawionej i przyjętej oferty w trybie przetargu nieograniczonego  

przeprowadzonego na podstawie przepisów Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo 

zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający  

powierza a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn. „Odbiór i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Rypin od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.”. 
  

§ 2 

1. Na zadanie określone w  § 1 składa się wykonanie usługi o zakresie rzeczowym zgodnym 

ze SWZ. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z ofertą złożoną 

Zamawiającemu w postępowaniu przetargowym poprzedzającym zawarcie umowy.  

3. Przedmiotem umowy jest odbieranie i zagospodarowanie (zgodnie z hierarchią sposobów 

postępowania z odpadami) wskazanych w SWZ odpadów komunalnych z nieruchomości 

zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Miasta Rypin, w sposób 

zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów przygotowania do ponownego użycia  

i recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a także 

utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

(PSZOK). 

4. W dniu zawarcia umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy szczegółowy wykaz 

właścicieli nieruchomości aktualny na dzień zawarcia umowy, z których odbierane będą 

stałe odpady komunalne. Zamawiający zastrzega sobie dokonywanie zmian w ww. 

wykazie. Zmiany nie będą powodowały zmiany wysokości wynagrodzenia. 

5. Wykonawca na podstawie informacji przekazanych przez Zamawiającego uwzględniając 

postanowienia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na ternie Gminy Miasta 

Rypin oraz Uchwały Rady Miasta Rypin w sprawie  szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez 

właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi opracuje 

harmonogram odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych  

i nieruchomości niezamieszkałych z wyszczególnieniem poszczególnych ulic i przedłoży 

go Zamawiającemu, w formie elektronicznej, do akceptacji w terminie 5 dni roboczych od 

dnia zawarcia umowy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania, odebranych selektywnie od właścicieli 

nieruchomości, odpadów komunalnych do poniższych instalacji komunalnych: 
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1) zmieszane odpady komunalne – …………………………………………., 

2) odpady zebrane selektywnie: 

a) tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe – 

…………………………………………., 

b) szkło – …………………………………………., 

c) papier i tektura – …………………………………………., 

d) bioodpady (odpady ulegające biodegradacji), w tym odpady zielone – 

………………………………………….., 

e) popiół – ………………………………………….. 

7. Zmiana ww. instalacji wymaga pisemnego zgłoszenia dokonanego przez Wykonawcę  

w terminie siedmiu dni od daty dokonania zmiany. Wskazana w zmianie instalacja musi 

spełniać wymagania zawarte w SWZ. Zmiana musi zostać zatwierdzona przez 

Zamawiającego. Powyższa zmiana nie wymaga sporządzenia Aneksu do umowy. 
 

§ 3 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

określone przez Wykonawcę w przyjętej przez Zamawiającego ofercie przetargowej  

w kwocie brutto ......................................... zł (słownie: ...................... zł). 

2. W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą określonej procentowej stawki podatku 

od towarów i usług (VAT), kwota brutto wynagrodzenia oraz stawka podatku VAT 

zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio dostosowana w ten sposób, że kwota 

netto pozostanie bez zmian. 

3. Należności z tytułu umowy zawartej będą rozliczane miesięcznie począwszy od miesiąca 

stycznia 2022 roku. Wszystkie koszty, które Wykonawca poniesie od dnia zawarcia 

umowy do dnia 1 stycznia 2022 roku zobowiązany jest wliczyć w miesięczne 

wynagrodzenie.  

4. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 rozliczane będzie na podstawie 

miesięcznych faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę (poprzedzonych protokołami 

wykonania usług zatwierdzonych przez Zamawiającego) po zakończeniu wykonywania 

usług w danym miesiącu.  

5. Miesięczne wynagrodzenie będzie uzależnione od masy odebranych i zagospodarowanych 

odpadów przy zachowaniu stawek określonych w ofercie za odbiór i zagospodarowanie  

1 Mg odpadów komunalnych danego rodzaju. 

6. Rozliczenie za wykonane usługi odbywać się według stawek wskazanych poniżej: 

 
I. Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenów nieruchomości 

Lp. Rodzaj frakcji odpadów 
Cena brutto za odbiór i zagospodarowanie  

1 Mg odpadów  

1. 
Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne 
 

2. Bioodpady (odpady ulegające biodegradacji)  

3. 

Papier i tektura / 

Opakowania z papieru  

i tektury 
 

4. 

Metale/opakowania z metali, tworzywa 

sztuczne/ opakowania z tworzyw 

sztucznych, opakowania wielomateriałowe  
 

5. Szkło/opakowania ze szkła  

6. 
Inne niewymienione frakcje odpadów 

zbierane w sposób selektywny-popiół 
 

II. Obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz zagospodarowanie odpadów 
1. Opakowania z tworzyw sztucznych  
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2. Zużyte opony  

3. 
Odpady betonu oraz gruz betonowy  

z rozbiórek i remontów 
 

4. Gruz ceglany  

5. 
Odpady innych materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia 
 

6. Papier i tektura  

7. Szkło  

8. Urządzenia zawierające freony  

9. Leki inne niż wymienione w 20 01 31  

10. 
Baterie i akumulatory inne niż wym.  

w 20 01 33 
 

11. 

Zużyte urządzenia elektryczne  

i elektroniczne inne niż wymienione  

w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki 

 

12. 

Zużyte urządzenia elektryczne  

i elektroniczne inne niż wymienione  

w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 
 

13. Tworzywa sztuczne  

14. 
Inne niewymienione frakcje odpadów 

zbierane w sposób selektywny -popiół 
 

15. Odpady ulegające biodegradacji  
16. Odpady wielkogabarytowe  
17. Inne niewymienione odpady  

 

7. Całkowita wartość brutto umowy nie może przekroczyć kwoty  ....................... zł 

(słownie: .......................................). 

8. Należności będą płatne na konto Wykonawcy ……………….. w terminie  ……… dni 

licząc od daty doręczenia (wpływu) faktury. 

9. Faktury należy wystawić na adres: 

1) Nabywca: Gmina Miasta Rypin, ul. Warszawska 40, 87-500 Rypin, 

NIP 892 – 10 – 00 – 795. 

2) Odbiorca: Urząd Miasta Rypin, ul. Warszawska 40, 87-500 Rypin. 

10. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostanie zwrócona Wykonawcy. 

11. Błędnie wystawiona faktura spowoduje naliczenie ponownego …….. dniowego terminu 

płatności od momentu dostarczenia prawidłowych dokumentów. 

12. Za datę zapłaty strony uważają dzień obciążenia konta bankowego Zamawiającego. 

13. Do faktury Wykonawca jest zobowiązany dołączyć oświadczenia podwykonawców usług 

objętych fakturami z danego miesiąca, o zaspokojeniu przez Wykonawcę wymaganych 

roszczeń Podwykonawcy, związanych z usługami w okresie rozliczeniowym. 

14. Numer rachunku wskazany przez Wykonawcę musi znajdować się na tzw. białej liście 

podatników, o której mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku 

towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 685 z późn. zm.). 

15. W przypadku gdy numer rachunku bankowego, wskazany przez Wykonawcę nie będzie 

widniał na białej liście Zamawiający uprawniony będzie do wstrzymania zapłaty do czasu 

złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o numerze rachunku bankowego ujawnionego 

na białej liście. W takim przypadku Wykonawca zrzeka się odsetek ustawowych za 

opóźnienie, jak również odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych, za okres 

pomiędzy datą wynikającą z umowy, a datą zapłaty wynagrodzenia dokonaną po 

doręczeniu przez Wykonawcę oświadczenia o numerze rachunku bankowego 

znajdującego się na białej liście. 
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16. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że u Zamawiającego obowiązuje sposób rozliczeń 

w postaci podzielonej płatności oraz że płatności będą dokonywane z zastosowaniem 

wskazanego mechanizmu również w sytuacji, w której na fakturze nie zostanie 

umieszczony zapis dotyczący podzielonej płatności. Tym samym Wykonawca wyraża 

zgodę na taki sposób dokonania zapłaty wynagrodzenia. 

17. Wykonawca jest/nie jest płatnikiem VAT-u, NIP ..........................,  REGON .................... 

18. Strony postanawiają, że Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może przenieść na 

osoby trzecie wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy. Zapis ten dotyczy także 

przekazu w rozumieniu art. 9211 Kodeksu cywilnego. Dodatkowo strony zastrzegają, że 

przekaz może dotyczyć wyłącznie należności wymagalnych i z przeznaczeniem na 

zaspokojenie roszczeń podwykonawców wynikających z realizacji przez nich niniejszej 

umowy. 

 

§ 4 

Termin realizacji zamówienia ustala się od dnia zawarcia umowy z wyjątkiem odbioru  

i zagospodarowania odpadów komunalnych (z nieruchomości zamieszkałych, 

niezamieszkałych i PSZOK) i udostępnienia punktu obsługi, których realizacja nastąpi  

od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.  

W sytuacji gdy nie będzie możliwości zawarcia umowy w ww. terminie początkowy termin 

realizacji umowy zostanie przesunięty o odpowiedni okres (z zachowaniem terminu 

końcowego)*.  

 

§ 5 

1. Obowiązki stron umowy: 

1) Do obowiązków Zamawiającego należy: 

a) przekazywanie Wykonawcy na bieżąco za pośrednictwem poczty e-mail 

informacji dotyczących każdorazowej zmiany w wykazie nieruchomości. Raz 

w miesiącu Zamawiający przekaże Wykonawcy pisemną aktualizację danych. 

2) Do obowiązków Wykonawcy należy posiadanie: 

a) ważnego wpisu do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z Ustawą z dnia 

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

z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.), 

b) ważnego wpisu do rejestru o którym mowa w art. 49 ustawy o odpadach (t. j. 

Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.) jako transportujący odpady, 

c) ważnej Decyzji – zezwolenia na zbieranie odpadów zgodnie z Ustawą  

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. 

zm.) – wydaną dla nieruchomości, na której będzie prowadzony Punkt 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz dla bazy magazynowo – 

transportowej (w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie 

odpadów), 

d) ważnego wpisu do rejestru o którym mowa w art. 49 Ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.) jako zbierający 

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. 

2. W przypadku zmiany przepisów prawa w trakcie trwania realizacji umowy Wykonawca 

zobowiązany jest do uzyskania i przedstawienia Zamawiającemu niezbędnych 

dokumentów (wpisów, zezwoleń) do prowadzenia działalności będącej przedmiotem 

umowy. 

3. Przez cały okres realizacji umowy Wykonawca musi posiadać dokument potwierdzający, 

że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
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związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia z sumą gwarancyjną na wartość co 

najmniej 500 000,00 zł. Wykonawca musi przekazywać kserokopię ww. dokumentów 

Zamawiającemu zachowując ciągłość ubezpieczenia.  

4. Wykonawca w ramach realizacji umowy nie może łączyć transportu odpadów 

komunalnych (zmieszanych i selektywnych) pochodzących z innych źródeł niż 

wynikających z umowy zawartej z Zamawiającym.  

5. Wykonawca zobowiązuje się skierować do realizacji zamówienia ….... pojazdy 

przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych lub selektywnie 

zebranych odpadów komunalnych spełniające normę emisji spalin minimum EURO 6 

(numery rejestracyjne pojazdów: ………………………………..). 

6. Wykonawca zobowiązany będzie do przekazywania Zamawiającemu wraz z fakturą kart 

przekazania odpadów z danego miesiąca oraz na żądanie Zamawiającego Dokumentu 

Potwierdzającego Recykling z potwierdzeniem przyjęcia odpadów przez instalację 

komunalną lub inną instalację, zgodnie z obowiązującymi wzorami, o jakich mowa  

w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie wzorów 

dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów i Rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 16 lutego 2015 roku w sprawie dokumentów potwierdzających 

odrębnie odzysk i odrębnie recykling. Dopuszcza się załączenie kart przekazywania 

odpadów w formie elektronicznej zapisane na informatycznych nośnikach danych lub 

przekazanie drogą elektroniczną..  

7. Do protokołu odbioru usługi za dany miesiąc Wykonawca zobowiązany będzie 

przedłożyć raport zawierający dane w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów 

komunalnych dla danego miesiąca, zawierający co najmniej następujące dane:  

1) oznaczenie miesiąca, którego dotyczy raport, 

2) kod odpadu,  

3) rodzaju odpadu,  

4) wagę każdego z rodzajów odbieranych i zagospodarowywanych odpadów (wyrażoną 

w Mg), 

5) klauzulę wskazującą, że odpady pochodzą z terenu Gminy Miasta Rypin, 

6) podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy.   

Kody i rodzaje odpadów należy wskazać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 roku, 

poz. 10). 

8. Wykonawca zobowiązany będzie też do przekazania na żądanie Zamawiającego: 

1) dowodów ważenia poszczególnych odpadów,  

2) dokumenty potwierdzające, że w dniu odbioru niesegregowanych (zmieszanych 

odpadów komunalnych) z terenu Gminy Miasta Rypin, przed rozpoczęciem odbiorów 

odpadów na terenie Gminy Miasta Rypin, nie została uruchomiana pompa 

załadunkowa samochodu odbierającego odpady a system pozycjonowania 

satelitarnego nie odnotował odbioru odpadów poza granicami Gminy Miasta Rypin. 

Po zakończeniu odbioru odpadów w danym dniu, informacje z systemu 

pozycjonowania satelitarnego zainstalowanego na pojeździe muszą potwierdzać, że 

zbiórka odpadów odbyła się wyłącznie na terenie Gminy Miasta Rypin,  

a odpady zostały bezpośrednio dostarczone do instalacji komunalnej, gdzie zostały 

zważone, 

3) dokumentacji w postaci elektronicznej lub papierowej zawierającej informacje  

z systemów pozycjonowania satelitarnego dotyczące wszystkich przejazdów pojazdów 

transportujących odpady w zakresie: tras przejazdów każdego z pojazdów, miejsc 

zatrzymania pojazdów, a także momentów załadunku i wyładunku odpadów.  



  
Załącznik Nr 8 do SWZ 

  

 
 

 

6 

Ww. dokumenty Wykonawca zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu  

w terminie nie dłuższym niż 14 dni od chwili przedłożenia żądania. 

9. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć przewożone odpady przed wysypaniem, 

rozwianiem (np. siatką) lub wyciekiem w trakcie transportu. W przypadku 

/wysypania/rozwiania/wycieku cieczy z komory śmieciarki lub kontenerów Wykonawca 

zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia skutków zaistniałych zdarzeń.  

W przypadku udokumentowanego wycieku oleju z pojazdu Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność cywilną z tytułu spowodowanych szkód i jest zobowiązany do ich 

usunięcia i zabezpieczenia roszczeń osób/podmiotów poszkodowanych. 

10. Pojazdy wykorzystywane w celu realizacji umowy muszą:  

1) posiadać konstrukcję zabezpieczającą przed rozwiewaniem i rozpylaniem 

przewożonych odpadów oraz minimalizującą oddziaływanie czynników 

atmosferycznych na odpady,  

2) być wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania 

satelitarnego umożliwiające trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie 

danych o położeniu pojazdu i miejscach postoju oraz czujników zapisujących dane  

o miejscach wyładunku odpadów umożliwiających weryfikację tych danych przez 

Zamawiającego (dane z systemu monitoringu muszą być dostępne na wniosek 

Zamawiającego przez cały okres trwania realizacji umowy i co najmniej rok po 

zakończeniu realizacji umowy), 

3) być wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po 

opróżnieniu pojemników.  

11. Wykonawca zobowiązany jest w szczegółowości do: 

1) ustawienia opróżnianego pojemnika w miejsce poprzedniej lokalizacji, 

2) usunięcia pojemników stanowiących jego własność z terenów nieruchomości oraz 

pozostawienie terenu  w odpowiednim stanie porządkowym i sanitarnym po 

zakończeniu realizacji umowy, 

3) zebrania także odpadów leżących obok altanek śmietnikowych i pojemników jeśli jest 

to wynikiem jego działania. 

12. W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się  

z obowiązku w zakresie segregacji odpadów, Wykonawca odbiera odpady jako 

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne w najbliższym terminie odbioru tych 

odpadów. Ponadto Wykonawca będzie zobowiązany do wprowadzenia systemu 

ostrzegawczego dla nieruchomości, na których zaobserwowano nieprawidłowości  

w segregowaniu odpadów. System ostrzegawczy będzie polegał na umieszczeniu  

w widocznym miejscu na pojemniku żółtej naklejki z informacją o niedopełnianiu 

zadeklarowanego obowiązku segregacji odpadów. Przygotowany przez Wykonawcę wzór 

naklejki podlega uzgodnieniu z Zamawiającym. Koszt naklejek stanowi koszt 

Wykonawcy. Trzecie z rzędu ostrzeżenie będzie skutkowało zgłoszeniem do 

Zamawiającego informacji o niewywiązywaniu się przez właściciela z obowiązku 

segregacji odpadów. Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 2 dni roboczych od dnia 

zaistnienia opisanej sytuacji do pisemnego poinformowania Zamawiającego  

o niewywiązaniu się z obowiązków segregacji odpadów przez właściciela nieruchomości. 

Do informacji Wykonawca zobowiązany będzie załączyć dokumentację (np. zdjęciową)  

i protokół z zaistnienia takiego zdarzenia. W przypadku nieobecności właściciela 

nieruchomości protokół może zostać sporządzony jednostronnie. Z dokumentacji musi 

jednoznacznie wynikać, jakiej nieruchomości dotyczy, w jakim dniu i o jakiej godzinie 

doszło do ustalenia ww. zdarzenia. W stosunku do nieruchomości zamieszkałych powyżej 

7 lokali, w przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę niedopełnienia przez właściciela 

obowiązku selektywnego zbierania odpadów Wykonawca zobowiązany będzie do 
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sporządzenia dokumentacji zdjęciowej i przekazania jej wraz z informacją  

o niewłaściwym segregowaniu odpadów do zarządcy nieruchomości. Trzecie z rzędu 

ostrzeżenie będzie skutkowało zgłoszeniem do Zamawiającego informacji  

o niewywiązywaniu się przez właściciela z obowiązku segregacji odpadów. Wykonawca 

zobowiązany będzie w terminie 2 dni roboczych od dnia zaistnienia opisanej sytuacji do 

pisemnego poinformowania Zamawiającego o niewywiązaniu się z obowiązków 

segregacji odpadów przez właściciela nieruchomości.   
 

§ 6 

1. Wykonawca wykona siłami własnymi cały zakres powierzonych i objętych niniejszą 

umową usług, a w przypadku wykonywania części zakresu przez podwykonawców, 

ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość wykonanych przez nich usług. 

2. Wykonawca może podpisać umowę o podwykonawstwo pod warunkiem wcześniejszego 

uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego. 

3. Jeżeli Zamawiający uzna, że kwalifikacje podwykonawcy lub jego wyposażenie               

w sprzęt nie gwarantują odpowiedniej jakości wykonania usług lub dotrzymania 

terminów, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zmiany podwykonawcy. 

4. Jeśli Wykonawca zawarł umowę z podwykonawcą bez zgody, o której mowa w ust. 2 

niniejszego paragrafu, Zamawiający może bez przekazania formalnego zawiadomienia      

o tym, według swojej decyzji zastosować sankcje za naruszenie Umowy tzn. zażądać 

odszkodowania lub wypowiedzieć Umowę. 

5. Zamawiający nie będzie związany stosunkami zobowiązaniowymi z podwykonawcami, 

ale może skorzystać ze wszystkich praw nabytych w stosunku do nich przez Wykonawcę. 

Wykonawca będzie pozostawał w pełni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego za 

zlecone do podwykonania części usług. 
 

§ 7 

1. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o każdej zmianie danych 

teleadresowych nie później niż w ciągu trzech dni od dnia ich zaistnienia. Wysłanie przez 

Zamawiającego korespondencji na wskazany we wstępie do umowy adres w przypadku 

zaniechania obowiązku o którym mowa wyżej, oznaczać będzie że korespondencja 

zwrócona przez placówkę pocztową traktowana będzie jako skutecznie doręczona.  

2. Wykonawca ma obowiązek informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej 

firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego. 
 

§ 8 

1. Obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną między stronami będą kary umowne. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach: 

1) Za każdy przypadek niewyposażenia wskazanej przez Zamawiającego nieruchomości 

w niezbędne pojemniki lub worki w wysokości 30,00 zł za pojemnik/worek za każdy 

dzień zwłoki. 

2) Za odebranie odpadów od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie 

Gminy Miasta Rypin, którzy nie zostali zgłoszeni Wykonawcy przez Zamawiającego 

do obsługi w ramach niniejszej umowy w wysokości 600,00 zł za każdy przypadek. 

3) Za przyjmowanie w PSZOK odpadów niepochodzących od mieszkańców Gminy 

Miasta Rypin w wysokości 500,00 zł za każdy ujawniony przypadek. 

4) Za brak utworzenia punktu dystrybucji pojemników i worków w wysokości 100,00 zł 

za każdy dzień opóźnienia. 

5) Za nieuruchomienie w terminie PSZOK w wysokości 100,00 zł za każdy dzień 

opóźnienia. 



  
Załącznik Nr 8 do SWZ 

  

 
 

 

8 

6) Za każdy przypadek zmieszania przez Wykonawcę odpadów posegregowanych przez 

mieszkańców podczas realizacji usługi w wysokości 5 000,00 zł. 

7) Za pominięcie jednego cyklu odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości  

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 500,00 zł za każdy punkt. 

8) Za każdy przypadek nieumycia pojemnika w terminie uzgodnionym z Zamawiającym 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 50,00 zł za każdy dzień 

zwłoki. 

9) Za każdy nieoznakowany właściwie pojemnik z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy w wysokości 20,00 zł/pojemnik. 

10) Za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu Zamawiającemu harmonogramu 

w wysokości 100,00 zł. 

11) Za realizowanie usługi pojazdem nieoznakowanym zgodnie z wytycznymi 

określonymi w Załączniku Nr 1 do SWZ – w wysokości 300,00 zł za każdy dzień. 

12) Za rozpoczęcie realizacji odbioru i transportu odpadów pojazdem nieopróżnionym  

z odpadów odebranych w dniu poprzednim w wysokości 9 000,00 zł. 

13) Za realizowanie odbioru i transportu odpadów pojazdem niespełniającym wszystkich 

parametrów technicznych określonych w przepisach w wysokości 300,00 zł za każdy 

dzień. 

14) Za nieterminowe dostarczenie wymaganych  sprawozdania rocznego – w wysokości 

100,00 zł za każdy dzień opóźnienia. 

15) Za każdy przypadek nieudostępnienia pojazdu w celu jego kontroli upoważnionym 

pracownikom Zamawiającego lub osobom upoważnionym przez Zamawiającego  

w wysokości 4 000,00 zł. 

16) Za nieusunięcie pojemników w terminie 5 dni od dnia zakończenia realizacji umowy 

w wysokości 10,00 zł za każdy pojemnik/za każdy dzień. 

17) Za awarię systemu monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, 

dłużej niż 5 dni w wysokości 1 000,00 zł za każdy kolejny dzień pracy  

z niesprawnymi urządzeniami. 

18) Za każdorazowy przypadek pozostawienia nieuporządkowanego miejsca gromadzenia 

odpadów lub zanieczyszczenia trasy przejazdu odpadami w wysokości 50,00 zł za 

każdy przypadek naruszenia. 

19) Za odebranie odpadów, które nie zostały wytworzone przez właścicieli nieruchomości 

na terenie Gminy Miasta Rypin, a oddane przez Wykonawcę do RIPOK w usłudze 

realizowanej dla Zamawiającego w wysokości 5 000,00 zł za każde zdarzenie.  

20) Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy  karę w wysokości     

30 % całkowitego wynagrodzenia umownego. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę, której podlega Gmina Miasta Rypin za 

niewywiązywanie się z obowiązków określonych w art. 9 z Ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888  

z późn. zm.) naliczonej Gminie Miasta Rypin zgodnie z przepisami art. 9 x ust. 3  

ww. ustawy. 

4. Kary umowne Zamawiający ma prawo potrącić z wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

na podstawie niniejszej Umowy. 

5. Jeżeli wynagrodzenie Wykonawcy będzie niższe niż wyliczona do potrącenia kara 

umowna Wykonawca zobowiązuje się w terminie 30 dni przelać należność na konto 

Zamawiającego. 

6. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

poniesionej szkody oraz utraconych korzyści niezależnie od kar określonych w § 8. 

7. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 60 % wynagrodzenia umownego 

brutto określonego w § 3 ust. 7. 
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8. Strony za obopólnym porozumieniem mogą odstąpić od egzekucji naliczonych kar 

umownych.  

9. Zasady ustalania odszkodowania określonego w ust. 4 strony opierać będą o przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

10. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości 

o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  

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

dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa 

państwa lub bezpieczeństwu publicznemu 
 

§ 9 

1. Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 

1) Wykonawcy: 

a) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że nie będzie w stanie realizować 

swoich obowiązków wynikających z umowy.    

2) Zamawiającemu: 

a) Wykonawca nie rozpoczął realizacji usług lub przerwał ich wykonywanie  

i ich nie wznowił, mimo wezwań Zamawiającego, przez okres dłuższy niż 

jeden cykl z zachowaniem naliczenia kar umownych określonych  w § 8, 

b) ogłoszenia upadłości Wykonawcy lub rozwiązania firmy Wykonawcy, bądź 

wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy uniemożliwiające należyte 

wykonanie umowy, z zastrzeżeniem, że Wykonawca ma prawo jedynie do 

wynagrodzenia należnego z tytułu faktycznie wykonanych usług po potrąceniu 

ewentualnych zobowiązań wobec Zamawiającego, 

c) Wykonawca istotnie narusza wykonywanie umowy i wykonuje usługi  

 sposób wadliwy, niezgodnie z  obowiązującymi przepisami i normami, albo 

niezgodnie z warunkami niniejszej umowy i pomimo wezwania 

Zamawiającego złożonego na piśmie do zmiany sposobu wykonania nie 

reaguje. W takim przypadku Zamawiającemu ma prawo rozwiązać umowy ze 

skutkiem natychmiastowym i przysługuje mu kara umowna w wysokości jak 

za odstąpienie z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca oraz 

odszkodowanie, 

d) utraty przez Wykonawcę prawa do wykonywania działalności będącej 

przedmiotem niniejszej umowy, w tym wykreślenia Wykonawcy z rejestru 

działalności regulowanej wówczas Zamawiający może niniejsza umowę 

rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym, 

e) z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia w przypadku zmian 

prawa w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, które będą miały 

wpływ na obowiązki nałożone prawem na Zamawiającego. 

2. Strona uprawniona od odstąpienia od umowy może wykonać to prawo w ciągu 30 dni od 

dnia powzięcia wiedzy o przesłance stanowiącej podstawę odstąpienia.  
 

§ 10 

1. Wykonawca i podwykonawcy uwzględnią w umowach zawieranych w związku 

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

minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy 

z dnia 10 października 2002 roku, o minimalnym wynagrodzeniu za prace (t. j. Dz. U. 

2020 r., poz. 1320 z późn. zm.). Koszty te winny być uwzględnione niezależnie od tego, 

czy Wykonawca lub podmiot, który udostępnia Wykonawcy potencjał kadrowy, zatrudnia 

osoby skierowane do wykonania zamówienia na podstawie umowy o pracę, lub innych 

umów cywilnoprawnych. 
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2. Zamawiający informuje, iż wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wszelkie czynności w zakresie realizacji 

przedmiotu zamówienia, o ile mieszczą się one w zakresie art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, 

który brzmi: „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do 

wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem 

oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudnienia 

pracownika za wynagrodzeniem”. 

3. Do każdej faktury Wykonawca złoży stosowne oświadczenie o spełnieniu wymogu  

z ust. 1 i ust. 2. 

4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca nie wywiązuje się  

z obowiązków opisanych powyżej Zamawiający uprawniony będzie do naliczenia kar 

umownych określonych w Umowie. 

5. Za niedotrzymanie wymogu opisanego w ust. 1 i ust. 2 Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu kary umowne w wysokości 1 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek 

oddelegowania do wykonywania prac osoby nie zatrudnionej na podstawie umowy  

o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy (kara może być nakładana wielokrotnie 

wobec ten samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas kolejnej kontroli stwierdzi, że nie jest 

ona zatrudniona na umowę o pracę) i za każdy stwierdzony przypadek niższych kosztów 

pracy niż określone w ust. 1. 

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia ww. osób przez okres 

realizacji wykonywanych przez nich czynności, w szczególności poprzez wezwanie do 

okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków 

z tytułu zatrudnienia ww. osób. 

7. W przypadku uniemożliwienia przez Wykonawcę kontroli Zamawiającemu obowiązku, 

o którym mowa w ust. 2 i 6, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości  

1 000,00 zł za każde uniemożliwienie przeprowadzenia takiej kontroli. 

8. Uporczywe uchylanie się Wykonawcy od wykonywania nałożonych na niego Umową 

obowiązków, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 może stanowić podstawę do odstąpienia od 

Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 
 

§ 11 

1. W celu realizacji niniejszej umowy i właściwego przetwarzania danych osobowych, aby 

odpowiadały one w pełni postanowieniom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) – zwaną 

w treści umowy Rozporządzenie, Zamawiający (Administrator danych), powierza 

Wykonawcy (Podmiot przetwarzający) w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe do 

przetwarzania, na zasadach i w celu określonym poniżej. 

2. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie  

z umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą. 

3. Wykonawca oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi 

Rozporządzenia.  

4. Wykonawca będzie przetwarzał powierzone dane zwykłe umożliwiające realizację umowy 

łączącej Wykonawcę z Zamawiającym. 

5. Powierzone przez Zamawiającego dane osobowe będą przetwarzane przez Wykonawcę 

wyłącznie w celu realizacji umowy w zakresie zgodnym z § 1 umowy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich 

zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych  
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i organizacyjnych, zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa, odpowiadający 

ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa 

w art. 32 Rozporządzenia. 

7. Wykonawca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu 

powierzonych danych osobowych. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych 

wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej 

umowy.   

9. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 

ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do 

przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie 

realizacji, jak i po jej ustaniu. 

10. Wykonawca po zakończeniu świadczenia usługi związanych z przetwarzaniem usuwa 

zwraca Zamawiającemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące 

kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują 

przechowywanie danych osobowych z uwagi na przepisy podatkowe, przedawnienie 

roszczeń, wymogi wynikające z archiwizacji danych. 

11. W miarę możliwości Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie 

wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz 

wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.  

12. Wykonawca po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki 

zgłasza je Zamawiającemu w ciągu 24 h.  

13. Zamawiający zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy 

środki zastosowane przez Wykonawca przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu 

powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy.  

14. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy 

i z minimum 7 dniowym jego uprzedzeniem. 

15. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli  

w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 7 dni. 

16. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania 

spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.  

17. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego 

przetwarzania podwykonawcom, jedynie w celu wykonania umowy, po uzyskaniu 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.   

18. Zgoda Zamawiającego nie jest wymagana w przypadku przekazania ww. danych 

organom państwa i dotyczy realizacji przedmiotu umowy łączącej strony. 

19. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na 

pisemne polecenie Zamawiającego chyba, że obowiązek taki nakłada na Wykonawcę 

prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Wykonawca. W takim 

przypadku, przed rozpoczęciem przetwarzania, Wykonawca informuje Zamawiającego  

o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z 

uwagi na ważny interes publiczny. 

20. Wykonawca jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych 

niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do 

przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.  

21. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego 

o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, 

dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych  

w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym 

przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich 
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planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących 

przetwarzania u Wykonawcy tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych 

przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez 

Zamawiającego.  

22. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, 

materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego i od 

współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, 

zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane 

poufne”). 

23. Wykonawca oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy 

danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez 

pisemnej zgody Zamawiającego, w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że 

konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika  z obowiązujących przepisów 

prawa lub Umowy. 

 

§ 12 

1. Do współpracy w sprawach związanych z realizacją Umowy upoważnia się: 

1) ze strony Zamawiającego: …………………………………………………… 

2) ze strony Wykonawcy: ………………………………………………………. 

2. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1, następuje poprzez pisemne powiadomienie 

drugiej Strony i nie stanowi zmiany treści Umowy. 
 

§ 13 

Strony zobowiązują się do współdziałania we wszystkich sprawach związanych                        

i wynikających z niniejszej umowy. 
 

§ 14 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego, Prawa zamówień publicznych. 
 

§ 15 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może być dokonana za zgodą obu stron w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie: 

1) zakresu usług zleconych Podwykonawcom oraz zmiany Podwykonawcy wykazanego 

w ofercie pod warunkiem spełnienia postanowień SWZ dotyczących 

Podwykonawców, 

2) wynikającym ze zmian przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 

przedmiotu zamówienia, 

3) terminów wynikających z harmonogramu z uwagi na siłę wyższą lub inne 

okoliczności niezależne od Wykonawców, których Wykonawca przy zachowaniu 

należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć, 

4) zmiany wykazanej w ofercie bazy magazynowo – transportowej, sprzętu, 

wyposażenia, pojazdów przy spełnieniu warunków opisanych w SWZ, 

5) zmiany siedziby punktu utworzonego przez Wykonawcę przy spełnieniu warunków 

opisanych w SWZ, 

6) całkowitej wartości umowy, określonej w § 3 ust. 7, która będzie uzależniona od masy 

odebranych i zagospodarowanych odpadów przy zachowaniu stawek określonych  

w ofercie za odbiór i zagospodarowanie 1 Mg odpadów komunalnych danego rodzaju 
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7) odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z zachowaniem miesięcznego terminu 

wypowiedzenia w przypadku zmian prawa w zakresie gospodarki odpadami 

komunalnymi, które będą miały wpływ na obowiązki nałożone prawem na 

Zamawiającego.  

3. Zmiany Umowy muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 458 ustawy Pzp, 

stanowiącego, że zmiana umowy podlega unieważnieniu, jeżeli została dokonana  

z naruszeniem  art. 454 i art. 455 ustawy Pzp.  

4. Zamawiający nie wyrazi zgody na wprowadzenie zmian jeżeli zmiana może wpłynąć na 

opóźnienie lub zwiększenie kosztów w wykonaniu umowy zawartej w efekcie 

przeprowadzenia niniejszego postępowania lub obniżenie jakości wykonania tej umowy. 

5. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużania terminu wykonania umowy 

i zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli zmiana wymuszona jest uchybieniem czy 

naruszeniem umowy przez Wykonawcę. W takim przypadku koszty dodatkowe związane 

z takimi zmianami ponosi Wykonawca. 

 

 

§ 16 

Integralną część niniejszej umowy stanowi oferta  wraz z załącznikami złożona                       

w postępowaniu przetargowym przez Wykonawcę. 

 

§ 17 

Wynikłe spory ze stosunku objętego niniejszą umową będą rozstrzygane przez właściwy sąd 

dla Zamawiającego. 
 

§ 18 

Zamawiający może zlecić swoje obowiązki i uprawnienia związane z wykonaniem 

przedmiotu niniejszej umowy oraz do występowania w jego imieniu na rzecz osób trzecich,    

o czym winien  zawiadomić na piśmie Wykonawcę w terminie 3 dni od daty scedowania 

uprawnień.  
 

§ 19 

Umowa wchodzi w życie z chwilą podpisania przez obie strony. 
 

§ 20 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego          

i jeden dla Wykonawcy. 

 

  

Z A M A W I A J Ą C Y                                 W Y K O N A W CA  

 

 

 

Kontrasygnata …………………………….. 
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