
Załącznik nr 8 do SWZ 

UMOWA (wzór umowy) 
 

zawarta w dniu ................... 2021 r. w Nowej Wsi Wielkiej w wyniku prowadzonego postępowania znak: 

ZPL.271.9.202.AW w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019; z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, pomiędzy: 

Gminą Nowa Wieś Wielka, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez …………………, 

a ............................., wpisanym do..............................................................  

NIP ...................... REGON ...................... 

reprezentowanym przez: 

................................... – …………………… 

zwanym dalej „Wykonawcą”, o następującej treści:             

 
 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę pn. „Odbiór i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych z terenu Gminy Nowa Wieś Wielka”, znak postępowania ZPL.271.9.2021.AW                                     

w miejscowościach wymienionych w SWZ, stanowiącej załącznik nr 1 do umowy, a polegającej  

na odbiorze z lokalizacji wskazanych przez Zamawiającego zmieszanych oraz selektywnie zebranych 

odpadów pochodzących z zamieszkałych nieruchomości na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka 

wymienionych w załączniku Nr 4 do umowy oraz transporcie odpadów komunalnych do komunalnej 

instalacji do przetwarzania odpadów i ich zagospodarowaniu. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest przedstawiony w załączniku nr 3 do umowy.  

3. Szczegółowy wykaz nieruchomości zamieszkałych, na którym będzie realizowany przedmiot umowy, 

zawiera załącznik nr 4 do umowy. Zamawiający zastrzega, że wykaz ten zawiera liczbę nieruchomości 

wg stanu na dzień podpisania umowy, a Wykonawca jest zobowiązany od odbierania odpadów  

ze wszystkich zamieszkałych nieruchomości na wyznaczonym obszarze Gminy Nowa Wieś Wielka  

w trakcie trwania umowy. 

4. Oferta Wykonawcy jest załącznikiem nr 2 do umowy i stanowi jej integralną częścią.  

5. Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązuje się do odbierania i zagospodarowania,  

z zastrzeżeniem § 3 ust. 1 pkt 10, następujących frakcji odpadów: 

1) z nieruchomości zamieszkałych: 

a) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, sklasyfikowanych pod kodem 20 03 

01 - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne; 

b) odpadów zebranych selektywnie: 

- papieru i tektury, opakowań z papieru i tektury, sklasyfikowanych pod kodem 15 01 01 - 

opakowania z papieru i tektury; 

- tworzyw sztucznych, opakowań z tworzyw sztucznych, metali, opakowań z metali oraz 

opakowań wielomateriałowych, sklasyfikowanych pod kodem 15 01 06 - zmieszane odpady 

opakowaniowe; 

- szkła oraz opakowań ze szkła – sklasyfikowane pod kodem 15 01 07 - opakowania ze szkła; 

- odpadów ulegających biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów tj. odpady 

zielone, z wyłączeniem nierozdrobnionych gałęzi drzew i konarów oraz odpady kuchenne,  

z wyłączeniem odpadów pochodzenia zwierzęcego oraz tłuszczy, łącznie sklasyfikowane pod 

kodem 20 02 01 - odpady ulegające biodegradacji; 

2) z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów w Nowej Wsi Wielkiej i Brzozie: 

a) odpadów budowlanych i rozbiórkowych powstających w gospodarstwach domowych, 

sklasyfikowanych pod kodami 17 01 01 - odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek  

i remontów, 17 01 07 - zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06, 17 09 04 - zmieszane 

odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03,  

b) odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów 

wielkogabarytowych powstających w gospodarstwach domowych, sklasyfikowanych pod kodami 

20 03 07 – odpady wielkogabarytowe, 20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 



20 01 36 – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35 oraz 20 01 23* - urządzenia zawierające freony; 

c) odpadów zebranych selektywnie: 

- papieru i tektury, opakowań z papieru i tektury, sklasyfikowanych pod kodem 15 01 01 – 

opakowania z papieru i tektury: 

- tworzyw sztucznych, opakowań z tworzyw sztucznych, metali, opakowań z metali oraz 

opakowań wielomateriałowych, sklasyfikowanych pod kodem 15 01 06 - zmieszane odpady 

opakowaniowe; 

- szkła oraz opakowań ze szkła – sklasyfikowane pod kodem 15 01 07 – opakowania ze szkła; 

- odpadów ulegających biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów tj. odpady 

zielone, z wyłączeniem nierozdrobnionych gałęzi drzew i konarów oraz odpady kuchenne,  

z wyłączeniem odpadów pochodzenia zwierzęcego oraz tłuszczy, łącznie sklasyfikowane pod 

kodem 20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji; 

d) zużytych opon sklasyfikowanych pod kodem 16 01 03; 

e) zużytych baterii sklasyfikowanych pod kodem 20 01 33; 

f) opakowań zawierających pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczonych 

sklasyfikowanych pod kodem 15 01 10*; 

g) lamp fluorescencyjnych i innych odpadów zawierających rtęć sklasyfikowanych pod kodem 20 

01 21*; 

h) odzieży i tekstyliów sklasyfikowanych pod kodem 20 01 10 i 20 01 11; 

i) materiałów izolacyjnych innych niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 sklasyfikowanych pod 

kodem 17 06 04; 

j) odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie 

domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia 

monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek sklasyfikowanych 

pod kodem 20 01 99; 

3) z pojemników ustawionych w aptekach na terenie Nowej Wsi Wielkiej i Brzozy - 

przeterminowanych leków powstających w gospodarstwach domowych, sklasyfikowanych pod 

kodem 20 01 32; 

4) z budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka - zużytych baterii 

sklasyfikowanych pod kodem 20 01 33. 

 

 

§ 2 

TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY 

 

Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy w zakresie odbierania odpadów komunalnych od dnia 

zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 30 czerwca 2022 r. 

 

§ 3 

OBOWIĄZKI STRON 

 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) należyte wykonywanie usług objętych przedmiotem umowy z najwyższą starannością zgodnie  

z zasadami ochrony interesów Zamawiającego, przy wykorzystaniu posiadanej wiedzy oraz 

doświadczenia, przy wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu i technologii, a nadto przestrzeganie 

wskazań i zaleceń Zamawiającego związanych z realizacją przedmiotu umowy; 

2) realizowanie usługi objętej przedmiotem umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy  

z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219; z późn. zm.), 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2020 r. poz. 797; z późn. zm.), ustawy  

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r. poz. 

1439; z późn. zm.), a także z innymi obowiązującymi przepisami z zakresu gospodarowania 

odpadami; Wykonawca na każdym etapie realizacji umowy winien monitorować obowiązujące 

przepisy i zgodnie z nimi realizować przedmiot umowy; 

3) realizowanie przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami bhp i ppoż., określonymi  

w aktualnych przepisach prawa, w sposób nieuciążliwy dla środowiska i okolicznych 



mieszkańców, a ponadto w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób oraz mienia, znajdujących 

się w pobliżu miejsca wykonywania prac; 

4) zapewnienie warunków pracy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  

z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  (Dz.U. 

z 2003 r. Nr 169, poz. 1650; z późn. zm.); 

5) posiadanie w okresie trwania umowy środków technicznych w ilości i rodzajach niezbędnych dla 

prawidłowego wykonania niniejszej umowy; 

6) zapewnienie na czas trwania umowy osób do obsługi sprzętu oraz urządzeń przeznaczonych do 

realizacji niniejszego zamówienia, posiadających odpowiednie kwalifikacje wymagane 

przepisami prawa;  

7) wyposażenie pracowników w środki ochronne oraz jednolite ubrania robocze posiadające 

oznaczenia identyfikujące firmę Wykonawcy;  

8) przekazanie Zamawiającemu, w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania, kwoty 

stanowiącej równowartość wszelkiego rodzaju kar pieniężnych, grzywien i innych należności lub 

opłat, nałożonych w postępowaniu administracyjnym lub karnym na Zamawiającego, powstałych 

na skutek zaniedbań Wykonawcy lub zaniedbań osób przy pomocy, których wykonuje on 

czynności wynikające z niniejszej umowy albo, którym wykonywanie tych czynności powierza; 

9) posiadanie aktualnych wpisów do rejestru i zezwoleń na prowadzenie działalności związanej  

z przedmiotem zamówienia przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy; 

10) przekazywanie odpadów z realizacji niniejszej umowy do komunalnej instalacji przetwarzania 

odpadów komunalnych …………………………., w tym w ilości do 1843 Mg/rok bezpośrednio 

do instalacji komunalnej - Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych  

w Bydgoszczy przy ulicy Ernsta Petersona 22, w celu ich termicznego przetworzenia, za które 

Wykonawca nie ponosi kosztów, gdyż rozliczenie nastąpi pomiędzy Gminą Nowa Wieś Wielka,  

a Miastem Bydgoszcz na podstawie zawartego porozumienia; Wykonawca zobowiązany będzie 

do dostarczenia odpadów na własny koszt do instalacji przewidzianej do zastępczej obsługi  

w przypadku awarii powyższych instalacji;   

11) niezwłoczne powiadomienie Zamawiającego o przeszkodach w realizacji umowy, nieleżących po 

stronie Wykonawcy; 

12) opracowanie harmonogramu wywozu odpadów do dnia 23 czerwca 2021 r. oraz przekazanie go 

Zamawiającemu celem uzgodnienia i zatwierdzenia harmonogramu prac; 

13) wskazanie osób do kontaktów z Zamawiającym do realizacji przedmiotu zamówienia; 

14) wykonywanie obowiązków sprawozdawczych dotyczących realizacji umowy w sposób określony 

w załączniku nr 3 do umowy; 

15) zatrudnianie na podstawie umowy o pracę pracowników wykonujących czynności odbioru 

odpadów komunalnych; 

16) udokumentowanie Zamawiającemu zatrudnienia osób, przy czynnościach o których mowa w pkt. 

15; w związku z jw.: 

a) Wykonawca na etapie prac przygotowawczych przedstawi Zamawiającemu oświadczenie  

o ilości osób zatrudnionych przez Wykonawcę lub podwykonawcę do wykonania 

poszczególnych czynności określonych w pkt. 15; w razie zaistnienia potrzeby ww. 

oświadczenie podlegać będzie modyfikacji/aktualizacji w zakresie ilości zatrudnionych osób 

do wykonania przedmiotowych czynności; 

b) Zamawiający na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy może żądać przedłożenia,  

w terminie 7 dni: 

- wykazu osób zatrudnionych na umowę o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

wykonujących czynności wskazane w swz wraz ze wskazaniem rodzaju umowy o pracę, 

wymiaru czasu pracy i określenie czynności wykonywanych przez poszczególne osoby, 

- druków RCA dot. każdego pracownika (zanonimizowane - zawierające tylko imię, 

nazwisko pracownika, wymiar czasu pracy i kod tytułu ubezpieczenia), 

- zanonimizowanych umów o pracę (zanonimizowane - zawierające tylko nazwę 

pracodawcy, imię i nazwisko pracownika, wymiar czasu pracy); 

w razie niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności wskazane w pkt. 15, Zamawiający przewiduje sankcję  

w postaci obowiązku zapłaty kary umownej w wysokości określonej w niniejszej umowie; 

niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dowodów  

w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 



umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 15 

czynność; 

Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli wobec Wykonawcy, w celu 

zweryfikowania faktu, czy osoby wykonujące określone w pkt. 15 czynności w liczbie 

wskazanej w oświadczeniu o ilości osób zatrudnionych, są zatrudnione na umowę o pracę, 

w szczególności: 

a) żądania oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt. 16b, 

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

wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia; 

w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 

2. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

zatwierdzenie przekazanych przez Wykonawcę harmonogramów wymienionych w ust. 1  niniejszej 

umowy w terminie 5 dni roboczych od daty ich przedłożenia. 

 

 

§ 4 

KONTROLA WYKONANIA UMOWY  

 

1. Zamawiający jest uprawniony do dokonywania kontroli w zakresie stanowiącym przedmiot umowy. 

Kontrole mogą być przeprowadzane bez obecności Wykonawcy i bez powiadamiania Wykonawcy  

o terminie kontroli. 

2. Z każdej kontroli zostanie spisany protokół, do którego dołączona zostanie dokumentacja fotograficzna. 

3. W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonywania umowy protokół stanowić będzie podstawę  

do naliczenia kar umownych. W sytuacji, gdy Wykonawca nie uczestniczył w kontroli, Zamawiający 

prześle Wykonawcy protokół wraz z dokumentacją fotograficzną w terminie do 7 dni roboczych licząc 

od daty przeprowadzenia kontroli. 

4. Protokół może być przesłany za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksem lub na adres 

Wykonawcy.  

 

 

§ 5 

WYNAGRODZENIE ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY  

I SPOSÓB ZAPŁATY 

 

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia oraz wybraną w trybie przetargu nieograniczonego ofertą Wykonawcy, będzie 

wynagrodzenie kosztorysowe, płatne miesięcznie, ustalone na podstawie przedstawionych w ofercie 

Wykonawcy niezmiennych do końca realizacji przedmiotu umowy ryczałtowych cen jednostkowych 

(zryczałtowanego wynagrodzenia brutto za 1 Mg odebranych odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości) oraz masy, liczonej w Mg, faktycznie odebranych od właścicieli nieruchomości 

odpadów. 

2. Maksymalne wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, związane z odbieraniem odpadów komunalnych 

z posesji zamieszkałych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka w okresie, o którym mowa w § 2 umowy, 

wyraża się kwotą brutto ….. zł słownie ………………… 

3. W oparciu o złożoną ofertę ryczałtowe ceny jednostkowe poszczególnych frakcji odpadów wynoszą: 

1) odbiór, transport i zagospodarowanie 1 Mg niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 

komunalnych …..... zł netto (słownie......................złotych), 

2) odbiór i transport 1 Mg niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych …..... zł netto 

(słownie......................złotych), 

3) odbiór, transport i zagospodarowanie 1 Mg selektywnie zebranych odpadów komunalnych 

(opakowania z papieru i tektur)  .................zł netto (słownie...........złotych ), 

4) odbiór, transport i zagospodarowanie 1 Mg selektywnie zebranych odpadów komunalnych 

(zmieszane odpady opakowaniowe)  .................zł netto (słownie...........złotych ), 



5) odbiór, transport i zagospodarowanie 1 Mg selektywnie zebranych odpadów komunalnych (szkło 

oraz opakowania ze szkła)  .................zł netto (słownie...........złotych ), 

6) odbiór, transport i zagospodarowanie 1 Mg odpadów - opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone …..................zł netto (słownie...........złotych ), 

7) odbiór, transport i zagospodarowanie 1 Mg odpadów - zużyte opony …..................zł netto 

(słownie...........złotych ), 

8) odbiór, transport i zagospodarowanie 1 Mg odpadów - zmieszane odpady z budowy …..................zł 

netto (słownie...........złotych ), 

9) odbiór, transport i zagospodarowanie 1 Mg odpadów - zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 

…..................zł netto (słownie...........złotych ), 

10) odbiór, transport i zagospodarowanie 1 Mg odpadów - zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 …..................zł netto 

(słownie...........złotych ), 

11) odbiór, transport i zagospodarowanie 1 Mg odpadów - lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć  …..................zł netto (słownie...........złotych ), 

12) odbiór, transport i zagospodarowanie 1 Mg odpadów - urządzenia zawierające freony 

…..................zł netto (słownie...........złotych ), 

13) odbiór, transport i zagospodarowanie 1 Mg odpadów - zużyte urządzenia elektryczne  

i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne wskaźniki  

…..................zł netto (słownie...........złotych ), 

14) odbiór, transport i zagospodarowanie 1 Mg selektywnie zebranych odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji  …..................zł netto (słownie...........złotych ), 

15) odbiór, transport i zagospodarowanie 1 Mg odpadów wielkogabarytowych  …..................zł netto 

(słownie...........złotych ), 

16) odbiór, transport i zagospodarowanie 1 tony Mg odpadów - leki inne niż wymienione w 20 01 31 

…..................zł netto (słownie...........złotych ), 

17) odbiór, transport i zagospodarowanie 1 Mg odpadów - baterie i akumulatory łącznie z bateriami  

i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie  

i akumulatory zawierające te baterie …..................zł netto (słownie...........złotych ), 

18) odbiór, transport i zagospodarowanie 1 tony Mg odpadów - odzież i tekstylia …..................zł netto 

(słownie...........złotych ), 

19) odbiór, transport i zagospodarowanie 1 tony Mg odpadów - odpady z betonu oraz gruz betonowy 

…..................zł netto (słownie...........złotych ), 

20) odbiór, transport i zagospodarowanie 1 tony Mg odpadów - materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03…..................zł netto (słownie...........złotych ), 

21) odbiór, transport i zagospodarowanie 1 tony Mg odpadów - Inne niewymienione frakcje zbierane  

w sposób selektywny (Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych  

w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji  

i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek) 

…..................zł netto (słownie...........złotych ). 

4. Należność wynikająca z faktury płatna będzie przelewem w terminie 30 dni od daty doręczenia jej  

Zamawiającemu, na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze. 

5. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z fakturą oświadczenia podwykonawcy o całkowitym 

zaspokojeniu finansowym na dzień wystawienia faktury przez Wykonawcę. Przedłożenie oświadczenia, 

o którym mowa wyżej jest warunkiem dokonania wypłaty należności objętych fakturą. 

6. W przypadku niewywiązania się wykonawcy z postanowienia pkt. 5 Zamawiający może odstąpić od 

umowy. Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa w zdaniu pierwszym, stanowi odstąpienie 

z powodu zawinionego przez Wykonawcę. 

 

§ 6 

RAPORTY I SPRAWOZDANIA 

 

1. Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu miesięcznych raportów (dalej Raport) 

zawierających informacje o: 

1) ilości odebranych odpadów zmieszanych [Mg], 

2) ilości odebranych odpadów szkła [Mg], 



3) ilości odebranych odpadów papieru, z tworzyw sztucznych, metali oraz opakowań 

wielomateriałowych [Mg], 

4) ilości odebranych bioodpadów [Mg], 

5) ilości odebranych odpadów mebli i innych odpadów wielkogabarytowych [Mg], 

6) ilości odebranych odpadów - zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego [Mg], 

7) ilości odebranych odpadów budowlanych i rozbiórkowych [Mg], 

8) ilości odebranych odpadów - zużytych opon [Mg], 

9) ilości odebranych odpadów - środki chemiczne, farby i lakiery [Mg], 

10) ilość odebranych baterii [Mg], 

11) ilość odebranych leków [Mg], 

12) o sposobach zagospodarowania w/w odpadów, ze wskazaniem instalacji, do których odpady zostały 

przekazane, 

13) ilości reklamacji zgłoszonych przez Zamawiającego oraz sposobie ich rozpatrzenia. 

2. Wykonawca sporządza Raport Miesięczny w formie pisemnej i elektronicznej uzgodnionej                                  

z Zamawiającym. 

3. Wykonawca przesyła Raport do Zamawiającego w terminie do 15 każdego  miesiąca. W przypadku gdy 

termin przesłania raportu upływa w dzień wolny od pracy u Zamawiającego, termin do doręczenia tych 

dokumentów upływać  będzie dnia następnego. 

4. Zamawiający w terminie 15 dni roboczych akceptuje raport lub zgłasza ewentualne uwagi. 

5. Zaakceptowany przez Zamawiającego Raport jest podstawą do wystawienia faktury za wykonaną 

usługę. 

6. Niezależnie od obowiązków opisanych w ustępach powyżej, Wykonawca zobowiązany jest  

do sporządzania sprawozdań rocznych, o których mowa w art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996 r.  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w sposób i w terminach tam określonych. 

 

 

§ 7* 

PODWYKONAWCY 

 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania przez Wykonawcę z usług podwykonawców przy 

wykonywaniu usługi określonej niniejszą umową za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego.  

2. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne. 

3. Zamawiający zastrzega, że Podwykonawca musi posiadać wszelkie wymagane przepisami prawa 

zezwolenia i uprawnienia do świadczenia usługi. 

4. Wykonawca zapewnia, że Podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień umowy. 

5. Wykonawca, każdorazowo ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu projekt umowy  

o podwykonawstwo, a także projekty jej zmiany oraz poświadczoną za zgodność z oryginałem kopii 

zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni roboczych. 

6. W terminie 14 dni od otrzymania dokumentów, o których mowa w ust. 5 Zamawiający może wnieść 

zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany lub złożyć sprzeciw do 

umowy o podwykonawstwo. 

7. Zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą 

Zamawiającego. 

8. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy, będzie 

traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie będzie stanowiła 

podstawy do zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy. 

 

* pozostawić odpowiednio do rozstrzygnięcia postępowania  

 

§ 8 

KARY UMOWNE 

 

1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej: 
1) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  

w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, które przypadałoby do zapłaty z tytułu wykonywania 

Umowy do końca okresu obowiązywania Umowy, gdyby od Umowy nie odstąpiono, 

2) w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia w złożeniu raportu, o którym mowa w § 6, 



3) w wysokości 100 zł za każdy przypadek nieodebrania odpadów z pojemnika lub odebrania odpadów 

z nieruchomości objętych obowiązkiem odbierania odpadów w terminie niezgodnym  

z harmonogramem, 

4) w wysokości 5.000 zł za niedostarczenie właścicielom nieruchomości harmonogramu 

zaakceptowanego przez Zamawiającego; za równoznaczne z niedostarczeniem harmonogramu 

uważa się sytuację w której spośród 50 wybranych przez Zamawiającego właścicieli nieruchomości 

więcej niż 25 osób oświadczyło, iż nie otrzymało od Wykonawcy harmonogramu, 

5) w wysokości 1.000 zł za każdy przypadek stwierdzenia, że pojazd Wykonawcy nie jest czytelnie 

oznaczony nazwą przedsiębiorcy i numerem jego telefonu, 

6) w wysokości 100 zł za każdy przypadek nieuprzątnięcia lub nieodebrania odpadów z miejsc ich 

gromadzenia, które nie zostały umieszczone w pojemnikach, 

7) w wysokości 10.000 zł za każdy przypadek zmieszania odebranych odpadów komunalnych, 

8) w wysokości 100 zł za brak ustawienia pojemników w ciągu 7 dni roboczych od zgłoszenia 

przekazanego przez Zamawiającego; kara będzie naliczona jako iloczyn kwoty 100 zł oraz ilości nie 

ustawionych pojemników, 

9) w wysokości 200 zł za nie wykonanie zgłoszenia przekazanego przez Zamawiającego dotyczącego 

nieprawidłowości w odbiorze odpadów, 

10) w wysokości 50 zł za każdy pojemnik, który nie zostanie poddany dezynfekcji/myciu wewnątrz                 

i na zewnątrz, zgodnie z harmonogramem, 

11) w wysokości 1.000 zł za każdy przypadek nierealizowania usługi pojazdem wskazanym w ofercie 

spełniającym normę emisji spalin minimum EURO V, 

12) w wysokości 10.000 zł za naruszenie postanowień zawartych w § 3 ust. 1 pkt 15-16 niniejszej 

umowy.  

2. Zamawiający ma prawo do sumowania kar umownych, o których mowa wyżej 

i naliczenia ich w łącznej wysokości. Kara umowna powinna być zapłacona przez Wykonawcę                     

w terminie 14 dni od daty otrzymania od Zamawiającego żądania zapłaty.  

3. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu umowy, kary 

określone w ust. 1 niniejszego paragrafu umowy będą przez Zamawiającego potrącone                                           

z wynagrodzenia Wykonawcy lub zaspokojone z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co 

Wykonawca wyraża zgodę. 

4. Niewykonanie usługi powinno być każdorazowo zgłoszone Wykonawcy przez Zamawiającego za 

pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie, faksem lub pismem. Zapłata kary umownej nie 

zwalnia Wykonawcy z obowiązku niezwłocznego i prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.  

5. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego 

wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego. 

6. Podstawę do naliczenia kar będą stanowiły także protokoły z kontroli przeprowadzanych przez 

pracowników Zamawiającego i/lub realizowane przez uprawnione w tym zakresie służby lub jednostki 

organizacyjne Gminy Nowa Wieś Wielka.  

7. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego, Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy karę umowną - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 

2 niniejszej umowy. 

8. W przypadku odstąpienia od umowy postanowienia niniejszego paragrafu oraz paragrafu 12 pozostają 

wiążące dla stron. 

 

§ 9 

UBEZPIECZENIE 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt umowy ubezpieczenia  

od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) w zakresie prowadzonej działalności, 

obejmującej przedmiot niniejszej umowy.  

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

potwierdzających posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej o wartości minimum równej 

wartości oferty Wykonawcy. 

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

realizacji przedmiotowego zamówienia, Wykonawca w terminie tygodnia od zawarcia polisy lub 

zapłaty raty zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające przedłużenie 

ochrony ubezpieczenia, na co najmniej takich samych warunkach. 



 

§ 10 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

1. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia przed podpisaniem Umowy zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. Zabezpieczenie to zabezpiecza w szczególności terminowe wykonywanie 

obowiązków umownych oraz roszczenia o szkody powstałe na skutek niewykonywania lub nienależytego 

wykonania umowy. 

2. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 2 % ceny oferty brutto tj. ………………………PLN, o której 

mowa w § 5 ust. 2 niniejszej umowy. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie innej niż w pieniądzu nie może 

wygasać wcześniej niż w terminie 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę raportu, o którym mowa 

w § 7 ust. 1 Umowy za ostatni miesiąc, w którym realizowana była umowa. Zwrot zabezpieczenia nastąpi 

w terminie 30 dni od dnia rozliczenia ostatniego okresu rozliczeniowego objętego umową. 

4. Zabezpieczenie wnosi się w formach określonych w art. 450 ust. 1 ustawy z  dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych. 

5. Koszty wystawienia zabezpieczenia ponosi Wykonawca. 

 

§ 11 

ZMIANY W UMOWIE 

 

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach: 

1) niezależnych od Wykonawcy w szczególności ze względu na: 

a) siłę wyższą, w szczególności wystąpienie klęsk żywiołowych, epidemii lub skażenia dostaw, 

b) nieprzewidywalne działania władz państwowych, 

2) zmiany Wykonawcy w związku z sukcesją generalną, przekształceniami, dziedziczeniem spółek 

handlowych zgodnie z KSH, a także sukcesją z mocy prawa; 

3) zmiany danych osobowych lub adresowych Wykonawcy; 

4) zmiany przedstawicieli stron umowy; 

5) zmiany osób nadzorujących ze strony Zamawiającego i Wykonawcy; 

6) wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania 

należytej staranności np. zmiany obowiązujących przepisów itp. 

7) dopuszcza się zmianę umowy w zakresie sposobu spełniania przez Wykonawcę świadczenia odbierania 

i zagospodarowania odpadów, w przypadku zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, 

wpływających na sposób spełnienia świadczenia; 

8) zmiany stawki podatku od towarów i usług - podatek VAT naliczony będzie według obowiązujących 

przepisów. 

 

 

§ 12 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 

1. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w każdym czasie, po bezskutecznym upływie 

wyznaczonego terminu, w przypadku ujawnienia, iż: 

1) Wykonawca utracił uprawnienia niezbędne do prowadzenia działalności będącej przedmiotem 

umowy,  

2) złożone przez Wykonawcę oświadczenia okażą się nieprawdziwe, 

3) Wykonawca bez uzasadnienia nie podjął wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej 

umowy wg ustalonego harmonogramu świadczenia usług, lub przerwał ich wykonywanie,  

4) Wykonawca narusza podstawowe obowiązki wynikające z niniejszej umowy lub spowodował 

działaniem albo zaniechaniem swoim lub osób, którzy w jego imieniu realizują przedmiot 

niniejszej umowy, zagrożenie życia lub zdrowia mieszkańców, 

5) Wykonawca nie posiada (nie kontynuuje lub nie przedłuża) polisy ubezpieczeniowej  

od odpowiedzialności cywilnej.  

2. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia od umowy w przypadkach określonych  

w ustawie Pzp. 



3. Wykonawca uprawniony jest do odstąpienia od Umowy 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 wypowiedzeniem 

Wykonawca wezwie Zamawiającego do wykonania zobowiązania wyznaczając dodatkowy co najmniej 

14 dniowy termin do dokonania płatności rozpoczynający się od dnia dostarczenia wezwania. 

 

§ 13 

PRZEDSTAWICIELE STRON 

 

1. Upoważnionym do nadzoru nad realizacją umowy oraz odbioru prac ze strony Zamawiającego jest 

....................... nr tel. ...................….., fax …., e-mail ….. 

2. Ze strony Wykonawcy do kontaktów w sprawie realizacji umowy upoważniony jest:………….. tel.: ...., 

fax ....... czynny całą dobę, e-mail ............... . 

3. Strony ustalają, że w przypadku konieczności zmiany upoważnionych przedstawicieli nie jest wymagana 

forma aneksu, lecz pisemne zawiadomienie. 

 

§ 14 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

   

1. Wszelkie zmiany do umowy poza zmianą adresu Zamawiającego, Wykonawcy i danych zawartych  

w załączniku nr 4 do umowy oraz zmianą upoważnionych przedstawicieli, o których mowa w § 13 ust. 

1 i 2 umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej w formie aneksu.  

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone w majątku Zamawiającego oraz 

osobom trzecim w związku z realizacją przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, dokonać przelewu wierzytelności 

wynikających z niniejszej umowy. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych, a w sprawach w ustawie tej nieunormowanych przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej zmianie 

adresu siedziby i o każdej innej zmianie w działalności mogącej mieć wpływ na realizację umowy.  

W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Wykonawcę będą obciążać ewentualne koszty mogące 

powstać wskutek zaniechania. Pisma wysłane na ostatni ze znanych adresów stron uznaje się za 

skutecznie doręczone. 

6. Wszystkie spory związane z wykonaniem umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla 

miejsca siedziby Zamawiającego. 

7. Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze  dla 

Zamawiającego, jeden egzemplarz  dla Wykonawcy. 

 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

1) Załącznik  nr 1 - SIWZ 

2) Załącznik  nr 2 - Oferta Wykonawcy 

3) Załącznik nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia 

4) Załącznik nr 4 - Wykaz nieruchomości zamieszkałych, z których odbierane są odpady komunalne 

znajdujące się na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka, na którym będzie realizowany będzie przedmiot 

umowy. 

5) Załącznik nr 5 - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 

 

 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 

 

 

 

 

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


