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UMOWA NR ZP.271.26b.2019 
NA WYKONANIE USŁUGI 

zawarta w dniu….......................... w Kartuzach, pomiędzy: 

 
Gminą Kartuzy z siedzibą: 83-300 Kartuzy, ul. gen. Józefa Hallera 1,  
NIP: 589-001-05-83, Regon: 191674902, 
reprezentowaną przez:  
Mieczysława Grzegorza Gołuńskiego – Burmistrza Kartuz, 
zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM lub STRONĄ,  
a 
podmiotem: ………......................................…, z siedzibą: .……................................................……,  
reprezentowanym przez:  
1) ……………………………………,  
2) …………………………………… 
zwanym dalej WYKONAWCĄ lub STRONĄ. 

Umowa zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego 
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1986 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego o następującej treści: 

§ 1 
[Przedmiot umowy] 

1. Przedmiotem umowy jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych ze 
wszystkich nieruchomości (zwanych dalej PGO – punkty gromadzenia odpadów) położonych 
w granicach administracyjnych Gminy Kartuzy, w sektorze II, wg. wykazu w tabeli nr 1. 

 
Tabela nr 1. Wykaz miejscowości w granicach administracyjnych Gminy Kartuzy, w sektorze II, 
z podziałem na liczbę mieszkańców. 

L.p. 
Nazwa 

miejscowości 
Rodzaj 

miejscowości 
Powierzchnia 

[ha] 

Ilość 
stałych i czasowych 

mieszkańców (stan na 
dzień 12.07.2019 r.) 

SEKTOR II 

1. Bącz wieś 263,4071 244 

2. Olszowe Błoto 
część miejscowości 
Bącz 

 19 

3. Głusino wieś 418,7505 103 

4. 
Nowinki część miejscowości 

Głusino 
 29 

5. 
Stążki część miejscowości 

Głusino 
 83 

6. Kiełpino wieś 791,1095 3833 

7. Leszno kolonia  187 

8. Kolonia wieś 521,0533 730 

9. 
Borowiec część miejscowości 

Kolonia 
 49 

10. 
Chojna część miejscowości 

Kolonia 
 13 

11. Kosy wieś 1492,1496 157 

12. Smętowo Leśne osada leśna  5 

13. Łapalice wieś 762,3395 1179 
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14. 
Kozłowy Staw część miejscowości 

Łapalice 
 9 

15. Mirachowo wieś 4665,9756 812 

16. Strysza Buda wieś  68 

17. Nowa Huta wieś 303,635 228 

18. 
Kamienna Góra część miejscowości 

Nowa Huta 
 72 

19. Pomieczyńska Huta wieś 367,9987 232 

20. 
Nowiny część miejscowości 

Pomieczyńska Huta 
 38 

21. Prokowo wieś 1199,2018 1154 

22. 
Prokowskie Chrósty część miejscowości 

Prokowo 
 175 

23. Sitna Góra kolonia  58 

24. 
Ucisk część kolonii Sitna 

Góra 
 24 

25. Sianowo wieś 509,6279 280 

26. 
Cieszonko część miejscowości 

Sianowo 
 53 

27. 
Młyńsko część miejscowości 

Sianowo 
 41 

28. 
Lesińce część miejscowości 

Sianowo 
 13 

29. Sianowska Huta wieś 1635,6391 244 

30. 
Smolne Błoto część miejscowości 

Sianowska Huta 
 2 

31. Staniszewo wieś 893,829 917 

32. 
Kępa część miejscowości 

Staniszewo 
 36 

33. 
Krzewino część miejscowości 

Staniszewo 
 6 

34. 
Przytoki część miejscowości 

Staniszewo 
 31 

35. 
Raj część miejscowości 

Staniszewo 
 2 

36. 
Szade Góry część miejscowości 

Staniszewo 
 18 

37. Stara Huta wieś 513,6834 283 

38. Kartuzy
1)

 miasto  5635 

   Razem 17062 

 

1) ulice w m. Kartuzy: Majkowskiego, Ceynowy, XX-lecia, Nowe Osiedle, Cicha, PCK, Przy Rzeźni, Sambora, Mściwoja II, Słoneczna, 11 

listopada, Klasztorna, Plac Brunona, Jeziorna, Wzgórze Wolności, Chmieleńska, Kwiatowa, Ogródków Działkowych, Bursztynowa, 

Zielone Wzgórze, Mickiewicza, Słowackiego, Kochanowskiego, Prusa, Konopnickiej, Sienkiewicza, Reymonta, Reja, Prokowska, 

Westerplatte, Krasickiego, Łąkowa, Podgórna, Zagórze, Obrońców Poczty Polskiej, Gdyńskich Kosynierów. 

 

2. Przedmiot umowy obejmuje swoim zakresem m.in.: 
1) odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych ze wszystkich 

nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gminy Kartuzy, w 
sektorze II, 

2) wyposażenie Zamawiającego na czas trwania umowy w moduł kontrolny, 
spełniający wymagania określone w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia 
(załącznik nr 5 do SIWZ), 

3) utworzenie i utrzymanie jednego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych, 
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4) wyposażenie nieruchomości w worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, 
5) organizacja zbiórek odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego, 
6) prowadzenie działań mających na celu osiągnięcie założonych poziomów 

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku, 
7) wyposażenie – na pisemne zlecenie Zamawiającego – właścicieli nieruchomości 

zabudowy wielorodzinnej (spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe), którzy nie 
posiadają własnych pojemników, w pojemniki do gromadzenia odpadów zbieranych 
w sposób selektywny. 

3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy będzie realizował zgodnie z niniejszą umową, 
złożoną ofertą oraz treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

4. Wykonawca oświadcza, że warunki wykonania usługi są mu znane.   

5. Wykonawca oświadcza, że posiada opracowaną i wdrożoną politykę bezpieczeństwa 
informacji. Ponadto zobowiązuje się do przestrzegania poufności co do informacji 
pozyskanych w związku z realizacją Umowy, w szczególności ochrony danych osobowych. 
Wykonawca nie będzie wykorzystywać pozyskanych danych w żaden inny sposób lub  
w innym celu niż dla wykonania niniejszej Umowy. Zakazuje się wykorzystywanie danych  
w celach reklamowych i marketingowych, oraz przekazywanie ich podmiotom trzecim. 

§ 2 
[Terminy realizacji] 

Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot umowy w okresie od dnia zawarcia umowy, 
lecz nie wcześniej niż od 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. 

§ 3 
 [Obowiązki Stron umowy] 

1. Strony umowy są zobowiązane do wzajemnej współpracy przy realizacji postanowień 
niniejszej umowy. 

2. Do obowiązków Zamawiającego należy, w szczególności: 
1) Akceptacja prawidłowo przygotowanego Harmonogramu odbierania odpadów,  

o którym mowa w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik 
nr 5 do SIWZ, 

2) Przekazywanie Wykonawcy informacji niezbędnych dla prawidłowego wykonywania 
umowy, w szczególności informowania o zmianach w liczbie i lokalizacji nieruchomości 
objętych obowiązkiem odbierania odpadów, 

3) koordynacja i kontrola jakości świadczonych przez Wykonawcę usług, 
4) terminowa zapłata wynagrodzenia. 

3. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 
1) Sporządzenie harmonogramu, o którym mowa w szczegółowym opisie przedmiotu 

zamówienia (załącznik nr 5 do SIWZ). 
2) wykonywanie przedmiotu umowy z należytą starannością zgodnie ze złożoną ofertą oraz 

Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), przy użyciu sprawnego 
technicznie sprzętu w sposób zapewniający przestrzeganie przepisów prawa oraz zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy, 

3) prowadzenie aktualnej polityki bezpieczeństwa informacji przez cały okres trwania 
umowy. 

4) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za ewentualne szkody, które spowodował 
Zamawiającemu lub osobom trzecim w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy lub 
zaniechaniem wykonania czynności, do których był zobowiązany w ramach umowy, 

5) w przypadku, gdy wpisy do rejestrów działalności regulowanej lub zezwolenia 
właściwych organów administracyjnych na prowadzenie działalności w zakresie 
transportu, zbierania i zagospodarowania odpadów objętych niniejszym zamówieniem 
tracą moc obowiązującą, Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania nowych wpisów 
lub zezwoleń oraz przekazania tych dokumentów Zamawiającemu w terminie 21 dni od 
dnia wykreślenia z rejestru lub wygaśnięcia uprawnień wynikających z zezwoleń, pod 
rygorem odstąpienia od Umowy. 
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6) zapewnienie przez cały okres realizacji niniejszej umowy sprawnego sprzętu w ilości 
niezbędnej do realizacji przedmiotu umowy, lecz nie mniejszej niż wskazano w złożonej 
przez Wykonawcę ofercie, 

7) posiadanie przez cały okres trwania umowy ważnej polisy ubezpieczeniowej od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem niniejszej umowy na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000 zł. 

8) wykonywanie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów zgodnie  
z obowiązującymi przepisami. 

9) przechowywanie oraz okazywanie Zamawiającemu, na każde jego wezwanie 
dokumentów potwierdzających, że odpady zagospodarowane zostały zgodnie  
z obowiązującymi przepisami prawa, 

10) sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu drogą elektroniczną raportów dobowych, 
zawierających informacje o zdarzeniach oraz bieżące informowanie Wykonawcy  
o adresach nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy lub powstają odpady 
komunalne, a nie ujętych w bazie danych prowadzonej przez Zamawiającego. 

11) Sporządzanie sprawozdań, o których mowa w art. 9n ust. 1 Ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w Gminach. 

12) Wykonawca będzie prowadził działania mające na celu osiągnięcie poziomów 
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku, a także ograniczania 
składowania odpadów zielonych ulegających biodegradacji poprzez umożliwienie 
właścicielom nieruchomości w zależności od ich decyzji odpłatnej dzierżawy lub zakupu 
(w tym w systemie ratalnym) pojemników do zbierania odpadów komunalnych, 
określonych w Regulaminie oraz innych zaproponowanych działań, w tym edukacyjnych. 
W przypadku wyrażenia zgody przez Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza nieodpłatne 
przekazanie pojemników właścicielowi posesji na zasadzie bezpłatnego użyczenia. 

§ 4 
[Osoby upoważnione do wykonywania postanowień umowy] 

1. Osobą upoważnioną do dokonywania bieżących uzgodnień dotyczących realizacji przedmiotu 
umowy, wydawania pisemnych poleceń podjęcia przez Wykonawcę działań w zakresie 
przedmiotu umowy oraz kontroli jakości świadczonych usług, zwaną dalej koordynatorem ze 
strony Zamawiającego jest Edyta Zientarska (tel. 58 694-52-36) lub zastępująca ją osoba, 

2. Przedstawicielem Wykonawcy, działającym w jego imieniu i na jego rzecz, koordynującym 
realizację przedmiotu umowy jest  ........................................ lub osoba ją zastępująca. 

§ 5 

[Zagospodarowanie odpadów] 
1. Wykonawca  ma  obowiązek  zagospodarować  odebrane  odpady  komunalne  w  sposób 

zapewniający  osiągnięcie  określonych  w  Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia  
14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i 
odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r.  poz. 
2167) poziomów  recyklingu,  przygotowania  do  ponownego  użycia  i odzysku następujących  
frakcji  odpadów:  papier,  metale,  tworzywa  sztuczne  i  szkło, tj.: 

w roku 2020 – co najmniej 50 %, 

       inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe, tj.: 

w roku 2020 – co najmniej 70 %, 

2. Wykonawca  ma  obowiązek  zagospodarować  odebrane  odpady  komunalne  w  sposób 
zapewniający  osiągnięcie  określonych  w  Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia  
15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r.  poz. 2412) poziomów  ograniczenia 
masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 
stosunku do mas tych odpadów wytworzonych w 1995 roku, tj. do: 

do 16 lipca 2020 –  do 35%, 

3. Wykonawca zobowiązany jest wykonać obliczenie powyższych poziomów, w oparciu  
o wytyczne Przewodnika dla gmin jak sporządzić sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu 
gospodarowania odpadami komunalnymi, wydanego przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Pomorskiego. 
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4. Zamawiający dokona weryfikacji osiągnięcia powyższych poziomów za rok kalendarzowy 
2020. 

5. Raport dotyczący obliczenia osiągnięcia powyższych poziomów Wykonawca zobowiązany jest 
złożyć do dnia 01.03.2021 r. 

§ 6 
[Wartość umowy i ceny jednostkowe] 

1. Całkowita wartość umowy stanowiąca wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie 
przedmiotu umowy, określona przez Wykonawcę w złożonej ofercie, wynosi: 

• Wynagrodzenie  netto (bez podatku VAT):  ………………..…. zł  

• Wartość podatku VAT wg stawki 8 %:  ………………..…. zł 

• Wynagrodzenie  brutto (z podatkiem VAT):  ………………..…. zł 

(słownie: ………................................................................................... złotych ….... gr. brutto). 

 

2. Całkowitą wartość umowy stanowi suma: 
1) zaoferowanego przez Wykonawcę w złożonej ofercie wynagrodzenia za realizację 

zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1) – 6) w wysokości …… zł brutto (…. zł 
netto), 

2) zaoferowanego przez Wykonawcę w złożonej ofercie wynagrodzenia za wyposażenie 
właścicieli nieruchomości wielorodzinnej, którzy nie posiadają własnych pojemników,  
w pojemniki do gromadzenia odpadów zbieranych w sposób selektywny (zgodnie z  § 1 
ust. 2 pkt 7) - w wysokości …… zł brutto (…. zł netto)/za 1 szt. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w § 6 ust. 1 wyliczone zostało na podstawie 
jednostkowych cen określonych poniżej: 

L.p. Frakcja odpadu 
Jednostkowa cena 

netto [zł/Mg] 
1 2 3 

1. Zmieszane odpady komunalne   

2. Bio  

3. 
Zmieszane odpady opakowaniowe (metale, 
tworzywa sztuczne, wielomateriałowe) 

 

4. Papier   

5. Szkło   

6. Tworzywa sztuczne  

7. Meble i inne odpady wielkogabarytowe   

8. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny   

9. Odpady remontowo - budowlane  

10. Odpady zielone  

11. Zużyte opony  

12. Odpady niebezpieczne  

13. Metale  

14. Opakowania wielomateriałowe  

 

L.p. Rodzaj pojemnika 
Jednostkowa cena 

netto [zł/m-c] 

1. Pojemnik poj. 120 l  

2. Pojemnik poj. 240 l  

3. Pojemnik poj. 1100 l  
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4. Wynagrodzenie określone w § 6 ust. 2 i 3 zawiera wszystkie niezbędnie koszty związane  
z realizacją przedmiotu umowy wprost lub pośrednio określone niniejszą umową, w tym 
zawiera między innymi:  

1) wszelkie opłaty i podatki naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym 
zakresie (w tym koszty odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów), 

2) normalne ryzyko związane z okolicznościami, których nie można przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy, immanentnie związane z faktem prowadzenia działalności 
gospodarczej. 

5. Wynagrodzenie oraz ceny jednostkowe, o których mowa w § 6, są cenami w rozumieniu art. 3 
ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług. 

6. Ostateczna wartość i zakres przedmiotu umowy zależeć będzie od bieżących potrzeb 
Zamawiającego. Wobec tego Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości 
poszczególnych elementów rozliczeniowych przy zachowaniu cen jednostkowych określonych 
przez Wykonawcę w niniejszej umowie oraz złożonej ofercie, maksymalnie o 20%. 

7. W przypadku wystąpienia okoliczności powodujących niewykorzystanie całkowitej wartości 
umowy określonej w § 6 ust. 1, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do 
Zamawiającego, w tym żądanie realizacji umowy do wysokości 100 % całkowitej wartości 
umowy, o której mowa w § 6 ust. 1. 

§ 7 
[Zabezpieczenie należytego wykonania umowy] 

1. Wykonawca wniósł Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy (ZNWU) w formie 
………….…., służące pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania niniejszej umowy do wysokości ……………… zł (5% całkowitego 
wynagrodzenia brutto wskazanego w § 6 ust. 1 umowy) 

2. Warunki oraz termin obowiązywania ZNWU zostały określone w złożonej/ym przez 
Wykonawcę gwarancji/poręczeniu i są zgodne z postanowieniami SIWZ. Kopia wniesionej 
gwarancji/poręczenia stanowi załącznik do niniejszej umowy. 

Treść tego ustępu podlega wykreśleniu w przypadku złożenia przez Wykonawcę ZNWU w formie 
pieniężnej. 

3. Zamawiający zwraca wniesione ZNWU jednorazowo w ciągu 30 dni od dnia wykonania 
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

Treść tego ustępu podlega wykreśleniu w przypadku złożenia przez Wykonawcę ZNWU w formie 
niepieniężnej. 

4. Stwierdzenie czy przedmiot umowy został wykonany w sposób należyty będzie dokonane – 
najpóźniej do dnia 31.03.2021 r. – na podstawie rozliczenia Wykonawcy z jego zobowiązań 
umownych oraz sporządzonego przez Zamawiającego raportu odnośnie ostatniego roku 
trwania umowy, dotyczącego osiągniętych poziomów recyklingu, przygotowania do 
ponownego użycia i odzysku poszczególnych frakcji. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania z wniesionego ZNWU ewentualnych 
roszczeń z tytułu szkód i kar umownych. 

6. W przypadku nienależytego wykonania umowy ZNWU wraz z powstałymi odsetkami będzie 
wykorzystane do zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy. 

§ 8 
[Zasady rozliczeń i płatności za wykonanie przedmiotu umowy] 

1. Zamawiający rozlicza się z Wykonawcą za realizację przedmiotu umowy na podstawie 
jednostkowych cen podanych w § 6 ust. 3 umowy oraz faktycznie zrealizowanego  
w rozliczanym miesiącu zakresu usług. 

2. Wykonawca wystawia i składa w siedzibie Zamawiającego do 10-go dnia miesiąca fakturę 
VAT za miesiąc poprzedni, wraz z następującymi dokumentami: 

1) kserokopie kart przekazania zebranych w rozliczanym miesiącu odpadów, 
potwierdzonych przez uprawnione instalacje, 

2) dobowe kwity wagowe ze stacji przeładunkowych (jeżeli z takich się korzysta), 
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3) raporty z GPS (w wersji elektronicznej edytowalnej) za rozliczany miesiąc, 
4) miesięczne raporty za miesiąc podlegający rozliczeniu w następującym zakresie: 

a) ilości odebranych odpadów komunalnych z rozbiciem na poszczególne frakcje, 
b) sposobu zagospodarowania poszczególnych odpadów komunalnych, 
c) ilości odebranych odpadów w ramach usług dodatkowych, niepodlegających 

rozliczeniu w ramach niniejszej umowy. 

Niezałączenie ww. dokumentów do złożonej faktury będzie stanowiło podstawę do 
wstrzymania płatności do czasu ich uzupełnienia. 

3. Zapłata faktury regulowana jest przelewem w terminie do 21 dni od daty jej otrzymania wraz  
z wymaganymi dokumentami, po jej zaakceptowaniu przez Koordynatora ze strony 
Zamawiającego. Akceptacji podlega wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z umową 
oraz SIWZ. 

4. Termin zapłaty uważa się za dotrzymany, gdy rachunek bankowy Zamawiającego zostanie 
obciążony w terminie określonym w ust. 3. 

5. W przypadku opóźnienia w płatnościach Wykonawca może żądać zapłaty odsetek 
wynikających z ustawy za każdy dzień opóźnienia. 

6. Strony zgonie ustalają, że Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania z wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy ewentualnych roszczeń z tytułu 
szkód lub kar umownych. 

§ 9 
[Odstąpienie od umowy] 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o wystąpieniu jednej z następujących okoliczności: 

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
niniejszej umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu faktycznego wykonania części umowy, 

2) gdy nastąpiła likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy lub wykreślenie go z rejestru lub 
ewidencji, 

3) gdy nastąpiło zajęcie wierzytelności z tytułu wykonania całości lub części niniejszej 
umowy, 

4) gdy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy: 
a) Wykonawca, mimo pisemnego wezwania Zamawiającego, opóźnia się  

z realizacją przedmiotu umowy o co najmniej 3 dni, 
b) Wykonawca nie przystąpił do realizacji przedmiotu umowy lub przerwał jego 

realizację i nie realizuje go bez uzasadnionej przyczyny, przez okres co najmniej    
3 dni, mimo pisemnego wezwania Zamawiającego, 

c) Wykonawca realizuje przedmiotu umowy niezgodnie z umową lub nienależycie 
wykonuje swoje zobowiązania umowne pomimo uprzedniego wezwania przez 
Zamawiającego do poprawy, 

d) Zamawiający stwierdzi, że przedmiot umowy wykonywany jest bez wymaganych 
pozwoleń i uprawnień. 

2. Odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 nie stanowi 
podstawy dochodzenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń w stosunku do 
Zamawiającego. 

3. Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone do dnia 30.12.2020 r. Termin ten uważa się 
za zachowany jeżeli przed jego upływem oświadczenie o odstąpieniu zostanie nadane  
w placówce pocztowej. 

§ 10 
[Kary umowne] 

1. Na podstawie art. 483 § 1 w zw. z art. 473 § 1 Kodeksu cywilnego Strony ustalają, że o ile 
nie będzie to wynikiem działania siły wyższej Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary 
umowne w następujących przypadkach:  



Załącznik Nr 4b do SIWZ                           Wzór umowy Znak sprawy: ZP.271.26.2019 
 

 8/10 

 

1) w wysokości 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia w złożeniu dokumentów, o których 
mowa w § 3 ust. 3 pkt 10), 

2) w wysokości 50,00 zł za każdy udokumentowany przypadek nieodebrania odpadów lub 
odebrania odpadów z nieruchomości objętej obowiązkiem odebrania odpadów w 
terminie niezgodnym z harmonogramem, o którym mowa w szczegółowym opisie 
przedmiotu zamówienia (załącznik nr 5 do SIWZ). Kara będzie naliczana jako iloczyn 
kwoty 50,00 zł oraz ilości nieruchomości, od których nie odebrano odpadów lub 
odebrano odpady w terminie niezgodnym z harmonogramem (za odbiór niezgodny  
z harmonogramem nie uznaje się odbioru na zlecenie Zamawiającego). 

3) w wysokości 1000 zł za każdy ujawniony i udokumentowany (np. na podstawie 
raportów GPS, kontroli terenowej Zamawiającego, itp.) przypadek odbioru odpadów 
komunalnych z nieruchomości nie objętej systemem gospodarowania odpadami 
komunalnymi, 

4) w wysokości 500 zł za nierzetelne sporządzenie raportu dobowego (np. brak informacji 
o zdarzeniu na nieruchomości), po uprzednim wezwaniu do dokonania poprawy tego 
raportu, 

5) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 
10% wynagrodzenia brutto niezrealizowanej części umowy, lecz nie więcej niż 5 % 
całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust.1. 

2. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na 
zasadach ogólnych, przewyższającego wysokość kar umownych, do wysokości poniesionej 
szkody. Wysokość kar umownych zastrzeżonych w ust. 1 nie może łącznie przekroczyć 
100% kwoty całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1. 

3. W razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, Zamawiający będzie uprawniony do łącznego naliczania kar wskazanych  
w ust. 1. Ustęp  2 stosuje się odpowiednio. 

§ 11 
[Forma zmian i uzupełnień umowy] 

1. Strony dopuszczają wprowadzanie zmian i uzupełnień postanowień zawartej umowy            
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w opisanym 
niżej zakresie: 

1)  zmian w wyniku wystąpienia okoliczności określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2) – 6) 
Pzp,  

2) powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 
realizację przedmiotu zamówienia, 

3) zmian personelu Wykonawcy i Zamawiającego wskazanego w § 4, 
4) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany w trakcie obowiązywania niniejszej 

umowy stawki podatku VAT,  
5) Zmiany wysokości cen jednostkowych wskazanych w § 6 ust. 3, na skutek zmiany 

Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych, wynikającej ze 
zmiany Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego – uprawnienie 
dotyczy zmiany cen jednostkowych odnoszących się do zmieszanych odpadów 
komunalnych oraz odpadów zielonych (poz. nr 1 oraz 7 tabeli zawartej w § 6 ust. 3 
niniejszej umowy), przy założeniu, że zmiana ta spowoduje korzystne następstwa 
dla Zamawiającego, 

6) innych warunków umowy jeżeli w chwili zawarcia umowy nie znane były fakty 
mające na nie wpływ, przy jednoczesnym założeniu, że zakres zmian spowoduje 
następstwa korzystne dla Zamawiającego, 

7) zmian sposobu raportowania i rodzaju danych na wniosek Zamawiającego, 
8) z powodu okoliczności będących działaniem „siły wyższej”, za którą Strony 

rozumieją działanie niezależne od Stron, których nie mogły przewidzieć ani im 
zapobiec pomimo zachowanej staranności należytej w obrocie profesjonalnym. 

2. Warunkiem dokonania zmian jest uzasadnienie konieczności i wskazanie wpływu zmian na 
realizację przedmiotu zamówienia oraz zgłoszenie wniosku o zmianę w terminie 30 dni od 
dnia wystąpienia jednej z okoliczności, o których mowa w §11 ust. 1. 
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3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest nieważna. 

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

 
§ 12 

[Sposób doręczania pism] 

1. Strony oświadczają, że wskazane na wstępie umowy adresy siedzib traktować będą jako 
adresy do doręczeń wszelkich pism związanych z funkcjonowaniem niniejszej umowy. 

2. W przypadku dokonania zmiany ww. adresów, Strona dokonująca zmiany zobowiązana jest 
niezwłocznie powiadomić drugą Stronę o powyższym fakcie. Brak informacji o dokonanej 
zmianie upoważnia drugą Stronę do przyjęcia domniemania, że wysłana przesyłka listowa 
polecona zostanie doręczona po 3 dniach od daty wysłania. Skutek doręczenia będzie miał 
również zwrot wysłanej poleconej przesyłki pocztowej z adnotacją poczty typu „Nie podjęto  
w terminie”, „Adresat wyprowadził się” itp. 

§ 13 
[Cesja praw i obowiązków] 

Wykonawca nie może skutecznie dokonać przeniesienia praw i obowiązków wynikających             
z niniejszej umowy. 

§ 14 
[Rozstrzyganie sporów i regulacje prawne] 

1. Ewentualne spory wynikające z realizacji umowy lub z nią związane będą rozstrzygane na 
drodze sądowej przez właściwy rzeczowo Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla siedziby 
Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy: 
1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz aktów prawnych 

wydanych na jej podstawie, 
2) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, 
3) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, 
4) Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 
5) Rozporządzenie 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), 

6) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów 
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 2412) 

7) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów 
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych 
frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2167), 

8) Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami 
opakowaniowymi (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 542), 

9) Obowiązujące akty prawa miejscowego regulujące zasady gospodarki odpadami na 
terenie gminy Kartuzy podjęte w drodze uchwał przez Radę Miejską w Kartuzach. 

§ 15 
[Informacja o przetwarzaniu danych osobowych] 

1. Zamawiający oświadcza, iż Burmistrz Kartuz z siedzibą: Urząd Miejski w Kartuzach, ul. gen. Józefa 
Hallera 1, 83-300 Kartuzy jest administratorem danych osobowych w rozumieniu 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. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do 
danych osobowych Wykonawcy lub osób reprezentujących Wykonawcę oraz wskazanych w § 4 
umowy. 
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2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych powołanego przez Zamawiającego: 
adres e-mail: inspektor@cbi24.pl . 

3. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Zamawiającego na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. b) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań administratora 
danych osobowych związanych z realizacją niniejszej Umowy. 

4. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, nie będą przekazywane podmiotom trzecim o ile nie 
będzie się to wiązało z koniecznością wynikającą z realizacji niniejszej Umowy lub czynności 
kontrolnych prowadzonych przez uprawnione do tego podmioty, w tym Instytucje dofinansowujące 
realizację przedmiotu niniejszej umowy. 

5. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1 nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani 
organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO. 

6. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez okres 3 lat od końca roku 
kalendarzowego, w którym niniejsza Umowa zostanie wykonana, chyba że niezbędny będzie 
dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń lub 
inne wymagane przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 

7. Osobom, o których mowa w ust. 1, przysługuje prawo do żądania od administratora danych 
dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub 
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

8. Osobom, o których mowa w ust. 1, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych, 
przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 

9. Podanie danych osobowych przez Wykonawcę, było wymagane do zawarcia niniejszej Umowy. 
Wniesienie żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania może skutkować rozwiązaniem 
niniejszej Umowy. 

10. W oparciu o dane osobowe, o których mowa w ust. 1, Zamawiający nie będzie podejmował 
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO. 

11. Wykonawca jest obowiązany poinformować osoby wskazane w ust. 1 o treści niniejszego 
paragrafu. 

§ 16 
[Ilość egzemplarzy umowy] 

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: trzy dla Zamawiającego, jeden 
dla Wykonawcy. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                    WYKONAWCA: 

 

…………………………………….. …………………………………….. 

 


