
 

UMOWA  …………………. 

 

 

Zawarta w dniu ……………….. pomiędzy 

 

Gminą Komprachcice, 46-070 Komprachcice ul. Kolejowa 3, NIP: 991-047-12-96, REGON: 

531413082, reprezentowaną przez Leonarda Pietruszkę - Wójta Gminy Komprachcice, zwaną dalej: 

Zamawiającym,  

 

a 

 

…………………………………………………………………………. 

1. …………………………………………… 

2. ……………………………………………. 

zwanym dalej: Wykonawcą. 

 

W wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie 

podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.),  została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot i zakres Umowy 

Przedmiotem niniejszej Umowy (dalej Umowa) jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych,  nieruchomości na których nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

w Gminie Komprachcice w okresie 01.02.2023 – 31.01.2024 na warunkach określonych w Specyfikacji 

Warunków Zamówienia (dalej SWZ) dalej zwane Przedmiotem Umowy. 

 

§ 2 

Termin wykonania Przedmiotu Umowy 

Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 01.02.2023 r.  do 31.01.2024 r.  

 

§ 3 

Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie całego Przedmiotu Umowy strony ustalają wynagrodzenie w wysokości netto  

………………………zł + podatek VAT (8%) ………………………..zł = brutto 

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

zgodnie z Formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy. Kwota powyższa stanowi 

wartość Umowy. 

2. Za wykonanie pełnego zakresu rzeczowego Umowy określonego w § 1, SWZ i w ofercie 

Wykonawcy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy miesięcznie kwotę wynagrodzenia brutto w wysokości 

stanowiącej sumę wynagrodzenia zmiennego przypadającego z tytułu ilości odebranych odpadów 

w danym miesiącu kalendarzowym  z terenu Gminy Komprachcice z  nieruchomości zamieszkałych, 

nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Komprachcice zgodnie z formularzem 

ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy.  



3. Wartości jednostkowe dla pozycji wyszczególnionych w formularzu ofertowym, uwzględniają 

wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym całkowite koszty związane z transportem i 

zagospodarowaniem odpadów komunalnych, odebranych „u źródła” i Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych, wyposażeniem właścicieli nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości na 

których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w pojemniki i/lub worki na odpady 

komunalne oraz utrzymywaniem pojemników w odpowiednim stanie technicznym, wszystkie pozostałe 

koszty zamówienia, w tym koszty wydruków harmonogramów odbioru odpadów komunalnych oraz 

ewentualne ich zmiany, jak również koszty ich dostarczenia właścicielom w/w nieruchomości. Ponadto 

cena zawiera również opłatę za przekazanie odpadów do komunalnej instalacji unieszkodliwiania lub 

przetwarzania odpadów, podatek VAT oraz wszelkie inne koszty, bez których nie jest możliwe 

wykonanie zamówienia, w tym w szczególności:  

a) zachowania właściwego stanu sanitarnego użytkowanych pojazdów,  

b) porządkowania terenu zanieczyszczonego odpadami komunalnymi na skutek działań 

Wykonawcy,  

c) naprawiania lub ponoszenia kosztów naprawy szkód wyrządzonych podczas wykonywania 

usługi.  

4. Wykonawca uwzględnił w kosztach wykonania Przedmiotu Umowy, o których mowa w formularzu 

ofertowym, wpływy z tytułu uzyskanych zysków ze sprzedaży zebranych surowców wtórnych.  

5. Podana cena w formularzu ofertowym nie stanowi ostatecznego wynagrodzenia Wykonawcy. Cena, 

jaką zapłaci Zamawiający Wykonawcy będzie wynikać z ilości faktycznie odebranych i 

zagospodarowanych przez Wykonawcę odpadów komunalnych w ramach realizowanego zamówienia 

przy zastosowaniu cen wynikających z formularza ofertowego.  

6. Zapłata za realizację Przedmiotu Umowy następować będzie miesięcznie na podstawie faktury, 

wystawionej każdorazowo do 10 dnia miesiąca następnego, za miesiąc poprzedni świadczenia usługi, 

z terminem płatności 30 dni od daty dostarczenia. 

7. Do faktury należy każdorazowo dołączyć raport z realizacji Umowy, o którym mowa w  § 8.        

8. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie po zakończeniu danego miesiąca wykonywania 

Przedmiotu Umowy i zaakceptowaniu przez Zamawiającego miesięcznego raportu, na podstawie 

prawidłowo wystawionej faktury VAT. Faktury VAT będą wystawiane na Zamawiającego. 

9. Płatności będą dokonywane z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy wskazany na 

fakturze VAT.  

10 . Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP: 9910471296 

11. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

12. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnie z Umową, z błędami lub 

niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jak również w przypadku niedostarczenia 

dokumentów wymaganych Umową (w szczególności raportów miesięcznych), braku zapłaty 

podwykonawcom, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do czasu wyjaśnienia przez 

Wykonawcę przyczyn oraz usunięcia tych niezgodności lub braków, a także w razie potrzeby 

otrzymania faktury lub noty korygującej VAT - bez obowiązku płacenia odsetek za ten okres.  

13. W przypadku nieterminowej płatności jakiejkolwiek kwoty należnej, Wykonawca ma prawo 

naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie. 

14. Kary umowne, należne Zamawiającemu od Wykonawcy, mogą być potrącane z płatności 

realizowanych na rzecz Wykonawcy. 

15. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności z tytułu wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 

1, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

 W przypadku zawarcia Umowy z Podwykonawcą, Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty 

wynagrodzenia należnego Podwykonawcy we własnym zakresie. Zawarcie przez Wykonawcę Umowy 

z Podwykonawcą wymaga uprzedniego pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym. 



16. W przypadku braku dokonania zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcy (który skierował swe żądanie do Zamawiającego), Zamawiający jest uprawniony do 

zapłaty wymaganej należności bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy. Zapłata wynagrodzenia na rzecz 

Podwykonawcy przez Zamawiającego powoduje zmniejszenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

o kwotę zapłaconą na rzecz Podwykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

 

§ 4 

Oświadczenia Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia oraz potencjał techniczny i osobowy, 

pozwalające na wykonanie Przedmiotu Umowy, a w szczególności: 

1) posiada wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297), 

prowadzonego przez gminę w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, 

2) spełnia warunki rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie 

szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

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

3) posiada wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

prowadzony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zgodnie z ustawą z dnia 11 

września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1839), 

4) posiada aktualne zezwolenie na transport odpadów komunalnych, zgodnie z wymogami ustawy 

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699) , 

5) posiada aktualne zezwolenie na zbieranie odpadów komunalnych wydane na podstawie  ustawy 

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699), obowiązujące na terenie 

Gminy Komprachcice, 

6) posiada zawartą umowę z instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych i bioodpadów 

odbieranych od właścicieli nieruchomości, oraz PSZOK z terenu Gminy Komprachcice. 

7) posiada zawarte Umowy z innymi instalacjami odzysku i unieszkodliwiania odpadów do 

odbioru poszczególnych frakcji odpadów zebranych w sposób selektywny, 

8) posiada wymaganą ilość środków transportu, a pojazdy wyposażone są w system nawigacji 

satelitarnej umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych 

o położeniu pojazdów i miejscach postojów oraz miejscach wyładunku odpadów. Wymagania 

dotyczące pojazdów określono w SWZ.  

2. Wykonawca oświadcza, że zawarł umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu 

prowadzonej działalności gospodarczej związanej z Przedmiotem Umowy na sumę gwarancyjną  

………………..zł.               

3. Wykonawca zobowiązuje się do spełniania wymagań określonych w ust. 1 i 2 przez cały okres 

realizacji niniejszej Umowy. 

§ 5 

Odpowiedzialność Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania Przedmiotu Umowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, z zachowaniem należytej staranności. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszystkich obowiązków wynikających z SWZ. 

3. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę odpadami zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. Dotyczy to w szczególności czynności ważenia, rozdziału na 

poszczególne rodzaje, przeładunku, transportu, uregulowania spraw związanych z bazą 

magazynowo -transportową, odzyskiem odpadów oraz wszelkich spraw związanych z odbiorem 

i zagospodarowaniem odpadów. 



4. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania niezwłocznie informacji dotyczących realizacji 

Umowy na każde żądanie Zamawiającego, jednak nie później niż w terminie 5 dni roboczych 

od dnia otrzymania zapytania. 

5. Wykonawca wyznacza Koordynatora Umowy, z którym Zamawiający będzie mógł się 

kontaktować bezpośrednio w dni robocze w godzinach pracy. Koordynator będzie odpowiadał za 

nadzorowanie wykonywania Przedmiotu Umowy ze strony Wykonawcy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania poufności co do informacji pozyskanych 

w związku z realizacją Umowy. Wykonawca nie może wykorzystywać pozyskanych danych 

w żaden inny sposób lub w innym celu niż dla wykonywania Umowy,  w szczególności zakazuje 

się wykorzystywania danych w celach reklamowych lub marketingowych. 

7. W celu potwierdzenia zawarcia umów, o których mowa w  § 4 ust. 1 pkt 6) i 7) Wykonawca przed 

zawarciem Umowy przedstawi Zamawiającemu kopie w/w umów potwierdzone za zgodność z 

oryginałem przez Wykonawcę. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu przed zawarciem Umowy kopie 

potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę dokumentów: 

1) dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do bazy magazynowo transportowej, 

potwierdzający, że Wykonawca posiada prawo do niezakłóconego korzystania z terenu bazy 

oraz do eksploatowania go na cele będące Przedmiotem Umowy, nie krócej niż do dnia 

zakończenia realizacji Umowy, a gdy będzie magazynował odpady na terenie bazy – nie krócej 

niż do dnia zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy, 

2) dokumentu potwierdzającego legalizację najazdowej wagi samochodowej, 

3) kopii dowodów rejestracyjnych dla pojazdów podanych w ofercie, 

4) kopii umów z uprawnionymi podmiotami zewnętrznymi na wykonywanie czynności 

polegających na bieżącej konserwacji i naprawach pojazdów oraz myciu i dezynfekcji pojazdów 

poza terenem bazy magazynowo –transportowej. 

9. W przypadku, gdy wpisy do rejestru lub zezwolenia, o których mowa w § 4, tracą moc 

obowiązującą, Wykonawca obowiązany jest do uzyskania nowych zezwoleń w terminach 

zapewniających ciągłość realizacji Przedmiotu Umowy oraz przekazania kopii tych dokumentów 

Zamawiającemu w terminie 5 dni  roboczych od dnia wygaśnięcia uprawnień wynikających 

z zezwoleń, pod rygorem odstąpienia Zamawiającego od Umowy z przyczyn zależnych 

od Wykonawcy. 

10. W przypadku, gdy Umowy wskazane w § 4 przestaną obowiązywać, Wykonawca obowiązany jest 

do zawarcia nowych umów oraz przekazania ich kopii Zamawiającemu w terminie 3 dni roboczych 

od dnia ustania obowiązywania umów pierwotnych, pod rygorem odstąpienia Zamawiającego od 

Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy. 

11. W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 

działalności gospodarczej, o której mowa w § 4 ust. 2, obejmuje okres krótszy niż okres realizacji 

niniejszej Umowy, Wykonawca obowiązany jest do zachowania ciągłości ubezpieczenia oraz 

przedkładania kopii kolejnych umów (polis) w terminie 5 dni roboczych od wygaśnięcia Umowy 

poprzedniej, pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn zależnych 

od Wykonawcy. 

12. Wykonawca zobowiązany jest powiadamiać Zamawiającego o zmianach dotyczących osób 

zatrudnionych na umowę o pracę, które biorą udział w wykonywaniu Przedmiotu Umowy. 

Informacje o zmianach w wykazie winny być przekazywane najpóźniej wraz z Raportem za 

miesiąc, w którym zmiana nastąpiła. 

13. Wykonawca odpowiada za wszelkie działania, uchybienia i zaniechania przy wykonywaniu 

zobowiązań, określonych niniejszą umową, zarówno własne, jak również podwykonawców. 



14. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody i straty oraz wszelkie 

roszczenia cywilnoprawne osób trzecich będące następstwem niewłaściwego lub nieterminowego 

wykonania zobowiązań objętych umową lub będące wynikiem niewłaściwej organizacji pracy 

w trakcie ich wykonywania, w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności 

Zamawiającego.  

15. Ewentualne kary związane z zanieczyszczeniem środowiska oraz niewłaściwym postępowaniem 

z odpadami, wynikające z działalności Wykonawcy, ponosi Wykonawca. Wykonawca w trakcie 

realizacji Umowy jest wytwórcą lub posiadaczem odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach oraz 

Prawo ochrony środowiska.  

16. Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za naruszenie przepisów dotyczących 

ochrony środowiska z uwzględnieniem zanieczyszczenia powietrza, wody i gruntu oraz 

postępowania z odpadami, w stopniu zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego. 

17. Wykonawca zobowiązuje się nie ujawniać, nie przekazywać, nie przetwarzać i nie wykorzystywać 

w inny sposób dla celów własnych lub osób trzecich danych osobowych i informacji uzyskanych 

w związku z realizacją Umowy. Dane te i informacje Wykonawca może wykorzystać wyłącznie w 

zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji Umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa. 

18. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki udostępnienia, przekazania, przetwarzania, 

wykorzystania danych i informacji, o których mowa w ust. 16 dla celów innych niż realizacja 

Umowy. 

19. Wykonawca zawierając Umowę oświadcza, że zapoznał się z warunkami wykonywania usługi 

będącej Przedmiotem Umowy oraz uzyskał wszelkie informacje dotyczące ryzyka i trudności, 

jakie mogą wyniknąć w trakcie realizacji Umowy. 

 

§ 6 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia przez cały okres wykonywania usługi wszystkich 

wymogów wynikających z obowiązujących przepisów, dotyczących odbierania i zagospodarowania 

odpadów komunalnych. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji Umowy zgodnie z zapisami Specyfikacji Warunków 

Zamówienia. 

3. Obowiązkiem Wykonawcy jest w szczególności: 

1) wykonywanie usługi przy pomocy co najmniej …* pojazdu/pojazdów spełniających normę 

emisji spalin minimum EURO 6. 

*zostanie wpisana liczba pojazdów zadeklarowana przez Wykonawcę w zakresie kryterium 

oceny oferty „Aspekt środowiskowy - Dysponowanie do realizacji zamówienia samochodami 

spełniającym normy emisji spalin EURO 6” 

2) wyposażenie nieruchomości wskazanych przez Zamawiającego w odpowiednie pojemniki i 

worki na poszczególne rodzaje odpadów, 

3) terminowy odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, oraz nieruchomości 

na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne na terenie Gminy 

Komprachcice, zgodnie z ustalonym harmonogramem, a w przypadku odbioru odpadów z 

PSZOK w terminie nie przekraczającym 72 godzin od zgłoszenia. 

4) utrzymywanie w należytym stanie sanitarnym i porządkowym narzędzi, urządzeń oraz obiektów 

wykorzystywanych na potrzeby realizacji niniejszej Umowy, 

5) dokonywanie ważenia oraz rozdziału i przeładunku odpadów na legalnym i przystosowanym 

do tego miejscu o uregulowanym stanie formalno-prawnym, 

6) przekazywanie odpadów uprawnionym przedsiębiorcom wykonującym działalność w zakresie 



odzysku danego rodzaju odpadów, 

7) niezwłoczne zawiadamianie Zamawiającego o okolicznościach przeszkadzających 

w prawidłowym wykonaniu Przedmiotu Umowy w przypadku ich zajścia,  

8) przekazywanie informacji zbiorczych o właścicielach nieruchomości, którzy nie wypełniają 

obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz protokołami oraz 

dokumentacją fotograficzną, 

9) naprawa i doprowadzenie do stanu poprzedniego na koszt Wykonawcy pojemników, w 

przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia wynikłego z winy Wykonawcy, 

     10)  bieżące informacje o adresach nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i powstają   

               odpady  komunalne, nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 

        odpady komunalne, a nie ujętych w bazie danych prowadzonej przez Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązany jest również do osiągnięcia w trakcie trwania Umowy tj. w okresie od 

01.02.2023 r. do 31.01.2024 r. w odniesieniu do masy odebranych przez Wykonawcę odpadów 

komunalnych poziomów ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania, poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła oraz poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego 

użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

 

§ 7 

Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie Umowy o pracę 

1. Wykonawca oświadcza, że wszystkie osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji 

zamówienia (tj. osoby oddelegowane do wykonywania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, 

Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy), których zakres został przez Zamawiającego określony w SWZ 

i których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę.  

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. 

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do żądania dokumentów i oświadczeń określonych w 

ust. 4. 

3. Wykonawca zobowiązuje się przez cały okres realizacji Umowy, zatrudniać na podstawie Umowy 

o pracę w rozumieniu  art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r., 

poz.1510) co najmniej 10 osób, w tym co najmniej 8 osób, które będą wykonywać bezpośrednio 

przedmiot Umowy (operatorzy sprzętu, pracownicy fizyczni). Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 

oświadczenie o takim zatrudnieniu w terminie 5 dni od daty zawarcia Umowy. W przypadku 

konieczności zmiany pracownika/pracowników w czasie realizacji Umowy, Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu informację o zmianie pracownika w ciągu 5 dni od zaistniałej zmiany, w formie 

oświadczenia. 

4.  Wykonawca zobowiązany jest prowadzić ewidencję osób, o których mowa w ust. 3, dokumentującą 

wypełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. W celu potwierdzenia spełnienia 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę i/lub Podwykonawcę, na każde 

wezwanie Zamawiającego oraz do każdej faktury Wykonawca, w terminie 5 dni od wezwania, 

przedłoży oświadczenie   Wykonawcy   i/lub   Podwykonawcy   o   zatrudnieniu   na   podstawie   umowy   

o   pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to 

powinno zawierać w szczególności:  dokładne  określenie  podmiotu składającego oświadczenie, datę 

złożenia  oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 

podstawie Umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru 



etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy i/lub 

Podwykonawcy. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę i/lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 

Państwową Inspekcję Pracy.  

5.  W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę oświadczeń, o których mowa w ust. 3  powyżej, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowne za nie przedstawienie w terminie oświadczeń, o 

których mowa w ust. 3 powyżej – w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust.1 

Umowy, za każdy dzień opóźnienia.  

§ 8 

Raporty i sprawozdania 

1. Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu do 10 - tego dnia miesiąca 

następnego, za miesiąc poprzedni raportu z świadczenia usługi zawierającego informacje o: 

a) ilości odebranych i zagospodarowanych  odpadów z nieruchomości zamieszkałych z 

podziałem na frakcje, potwierdzone kartami przekazania odpadów i dowodami wagowymi;  

b) ilości odebranych i zagospodarowanych  odpadów z nieruchomości na których nie 

zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne z podziałem na frakcje, potwierdzone 

kartami przekazania odpadów i dowodami wagowymi; 

c) liczbie właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne;  

d) właścicielach nieruchomości, którzy nie wypełniają obowiązku w zakresie selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych;  

e) ilości odpadów zgromadzonych w PSZOK z podziałem na poszczególne ich rodzaje. 

2. Do 31 stycznia każdego roku Wykonawca przekaże roczne sprawozdanie podmiotu odbierającego 

odpady komunalne za rok poprzedni za pośrednictwem systemu BDO. 

3. Sprawdzenie i zatwierdzenie (lub wezwanie Wykonawcy do złożenia wyjaśnień) przez 

Zamawiającego raportów miesięcznych nastąpi w ciągu 14 dni od otrzymania przez Zamawiającego 

tych raportów, chyba, że złożone raporty miesięczne będą nie kompletne i prawidłowo sporządzone.  

 

§ 9 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. W celu zagwarantowania właściwego wykonania usługi, Wykonawca złożył na rzecz 

Zamawiającego zabezpieczenie w wysokości 5 % wartości Umowy określonej w § 3 ust. 1 Umowy, 

tj. …………….zł (słownie: …………………………………………………………….zł) w formie: 

…………………………………………………………………………., które jest ustanowione jako 

bezwarunkowe i nieodwołalne. 

2. Koszty ustanowienia zabezpieczenia ponosi Wykonawca. Zabezpieczenie podlega wyłącznie prawu 

polskiemu. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni 

od dnia zakończenia wykonania przedmiotu Umowy. W przypadku niewykonania lub nienależytego 

wykonania Umowy zabezpieczenie zostanie zwrócone w wysokości pomniejszonej o kwotę 

niezbędną do zaspokojenia roszczeń Zamawiającego.  

4. Zamawiający będzie uprawniony do zaspokojenia się z zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy w następujących wypadkach:  

1) powstania ewentualnych należności z tytułu kar umownych i odszkodowań, 

2) konieczności pokrycia kosztów niewykonania, nieprawidłowego wykonania niniejszej Umowy, 

wykonania zastępczego na warunkach określonych w niniejszej umowie,  

3) wykonania przez Zamawiającego zobowiązań pieniężnych ciążących na Zamawiającym w 

stosunku do podwykonawców Wykonawcy, za które Zamawiający odpowiedzialny był solidarnie 

z Wykonawcą.  



5. Zamawiający upoważniony jest do potrącenia w każdym czasie z zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy wszelkich wierzytelności (wymagalnych i niewymagalnych) należnych od 

Wykonawcy.  

6. Zwrot zabezpieczenia dokonywany będzie na podstawie pisemnego wniosku o zwrot 

zabezpieczenia, otrzymanego przez Zamawiającego od Wykonawcy z zachowaniem pozostałych 

postanowień Umowy.  

7. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej 

Gwarant zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze pisemne żądanie 

Zamawiającego do zapłaty należności w kwocie wynikającej z gwarancji na rzecz Zamawiającego. 

Wzór gwarancji wymaga uprzedniej akceptacji Zamawiającego. 

 

§ 10 

Obowiązki i rozliczenia z podwykonawcą 

1. Wykonawca wykona osobiście następujący zakres prac wynikających z przedmiotu zamówienia:  

1) ………………………………. 

2) …………………………….…  

3) …………………………….…  

2. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie następujących prac:  

1) …………………………….…  

2) …………………………….…  

3) …………………………….…  

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli 

lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

4. Z zastrzeżeniem przypadku, w którym Zamawiający nałożył obowiązek osobistego wykonania przez 

Wykonawcę części zamówienia, ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia Wykonawca 

może:  

1) powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie 

takiej części do powierzenia podwykonawcom;  

2) wskazać inny zakres Podwykonawstwa, niż przedstawiony w Ofercie;  

3) wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w Ofercie;  

4) zrezygnować z Podwykonawstwa.  

5. W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub 

Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

6. Umowa z Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:  

1) termin zapłaty wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 

wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty 

budowlanej.  

2) w przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, którzy zawarli 

zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o Podwykonawstwo, których przedmiotem są 

usługi, Zamawiający zapłaci bezpośrednio Podwykonawcy kwotę należnego wynagrodzenia 

bez odsetek należnych Wykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z treścią umowy o 

podwykonawstwie.  

7. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:  



1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez 

Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres usług wykonanych przez 

Podwykonawcę;  

2) uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu 

zabezpieczenia wykonania Umowy przez Zamawiającego Wykonawcy.  

8. Zawarcie umowy o podwykonawstwo powinno być poprzedzone akceptacją projektu tej umowy 

przez Zamawiającego, natomiast przystąpienie do realizacji Przedmiotu Umowy przez 

Podwykonawcę powinno być poprzedzone akceptacją Umowy o podwykonawstwo przez 

Zamawiającego. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi nie później niż 7 dni przed jej zawarciem. 

10.  Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy o Podwykonawstwo, 

nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że zaakceptował ten projekt umowy. 

11.  Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub po bezskutecznym upływie terminu na 

zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca przedłoży poświadczony 

za zgodność z oryginałem odpis umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej 

Umowy, jednakże nie później niż na 7 dni przed dniem rozpoczęcia robót przez Podwykonawcę. 

12.  Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu zawartej umowy o podwykonawstwo, 

nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że zaakceptował tę umowę. 

13. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy w terminach 

płatności określonych w umowie o podwykonawstwo. 

14. Wykonawca przedłoży, wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru 

Sądowego Podwykonawcy lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, 

potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy do jego 

reprezentowania. 

15.  Do zmian postanowień umów o podwykonawstwo stosuje się zasady mające zastosowanie przy 

zawieraniu umowy o Podwykonawstwo. 

16.  Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z rozliczeniami należnego mu wynagrodzenia 

oświadczenia Podwykonawców lub dowody dotyczące zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

Podwykonawcom (Dalszym Podwykonawcom). Oświadczenia, należycie podpisane przez osoby 

upoważnione do reprezentowania składającego je Podwykonawcy lub dowody powinny potwierdzać 

brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzeń 

Podwykonawców wynikających z umów o podwykonawstwo. 

17.  Jeżeli w terminie określonym w umowie o podwykonawstwo, którą Zamawiający zaakceptował, 

Wykonawca nie zapłaci w całości lub w części wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy, Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio 

do Zamawiającego. 

18.  Zamawiający jest zobowiązany wezwać Wykonawcę do zgłoszenia uwag dotyczących zasadności 

zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w terminie nie krótszym niż 

7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy żądania Podwykonawcy. Zamawiający może wstrzymać 

zapłatę wynagrodzenia Wykonawcy do czasu zgłoszenia uwag. W tym okresie zawieszeniu ulega 

bieg terminu do zapłaty wynagrodzenia umownego. 

19.  W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 18 podważających 

zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną 

na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy. 

20.  Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy należne wynagrodzenie, jeżeli 

Podwykonawca udokumentuje jego zasadność dokumentami potwierdzającymi wykonanie usług, a 

Wykonawca nie złoży w trybie określonym w ust. 18 i 19 uwag w sposób wystarczający 



wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie 

należne wynagrodzenie bez odsetek należnych Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy. 

21.  Kwota należna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiającego w złotych polskich (PLN). 

22.  Kwotę zapłaconą Podwykonawcy lub złożoną do depozytu sądowego Zamawiający potrąca 

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

23.  Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia Podwykonawcy, jeżeli sprzęt 

techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca, nie spełniają warunków lub 

wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego lub nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robót. 

24.  Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu 

podwykonawcy, o którym mowa w ust. 17, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 

większą niż 5% wartości Umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy przez 

Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy. 

25.  Zasady dotyczące Podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do Dalszych 

Podwykonawców.  

 

§ 11 

Obowiązki i prawa Zamawiającego 

1. Zamawiający zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą w celu wykonania Umowy, w 

szczególności udostępniania Wykonawcy drogą elektroniczną informacji o nieruchomościach, na 

których zamieszkują mieszkańcy, nieruchomościach na których nie zamieszkują mieszkańcy, a 

powstają odpady komunalne oraz informowania o zmianach w liczbie i lokalizacji nieruchomości 

objętych obowiązkiem odbierania odpadów komunalnych. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia, na warunkach 

i w terminach określonych w § 3 Umowy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli realizacji świadczonych przez Wykonawcę usług oraz 

innych elementów, których zakres podlega ocenie na podstawie obowiązków wynikających z 

przepisów prawa oraz zapisów SWZ, a w szczególności: 

 oznakowania, wyposażenia, stanu i ilości pojazdów Wykonawcy, 

 wyposażenia nieruchomości w niezbędne pojemniki i worki i ich oznakowanie, 

 realizacji odbioru i transportu odpadów pod względem jakości, terminowości i zgodności z 

zapisami SWZ, 

 prawidłowości rejestracji w Systemach Informatycznych wszystkich zdarzeń związanych z 

odbiorem i transportem odpadów,  

 oceny funkcjonowania bazy magazynowo – transportowej Wykonawcy. 

4. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania Przedmiotu Umowy przez 

Wykonawcę Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy usunięcia stwierdzonych 

uchybień w terminie określonym przez Zamawiającego. Po jego bezskutecznym upływie, 

Zamawiający może odstąpić od Umowy i powierzyć wykonanie usług innemu podmiotowi na koszt 

Wykonawcy.  

 

§ 12 

Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub w części w przypadkach przewidzianych przez 

kodeks cywilny.  

2. Zamawiający może ponadto odstąpić od Umowy, jeżeli Wykonawca narusza postanowienia Umowy 

lub obowiązujące przepisy prawa w sposób istotny lub powtarzający się.  



3. Do istotnych naruszeń Umowy zaliczają się w szczególności przypadki, gdy:  

1) Wykonawca nie rozpoczął realizacji usług w pełnym zakresie objętym niniejszą umową, w 

terminie wyznaczonym w umowie, bez uzasadnionych przyczyn, 

2) Wykonawca zaniechał realizacji niniejszej Umowy, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje jej 

przez kolejne 3 dni robocze, 

3) Wykonawca, pomimo uprzednich, pisemnych, co najmniej dwukrotnych zastrzeżeń ze strony 

Zamawiającego, nie wykonuje usług zgodnie z postanowieniami Umowy lub w inny istotny 

sposób narusza zobowiązania umowne, 

4) Wykonawca nie wykonuje obowiązków wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach,  

5) Wykonawca nie przedłuża ważności ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, 

6) Wykonawca popada w stan upadłości lub likwidacji, bądź wszczęte zostanie wobec Wykonawcy 

postępowanie egzekucyjne lub zabezpieczające lub też Wykonawca popadnie w stan 

niewypłacalności.  

7) Wykonawca przy realizacji Umowy narusza obowiązujące przepisy prawa, bhp lub jest 

zaangażowany w jakiekolwiek praktyki korupcyjne, 

8) Wykonawca utracił prawo do wykonywania działalności stanowiącej Przedmiot Umowy. 

4. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawca ma obowiązek zakończyć usługi odbierania i 

zagospodarowania odpadów – do końca danego miesiąca kalendarzowego oraz złożyć wymagane 

raporty, w terminie 5 dni roboczych od zakończenia świadczenia usługi. 

5. W przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, 

Zamawiający może w terminie 5 dni roboczych po pisemnym uprzedzeniu Wykonawcy, przejąć 

sam prowadzenie usług określonych niniejszą umową lub powierzyć je innemu podmiotowi, a 

kosztami tych usług obciąży Wykonawcę. Realizacja powyższego uprawnienia przez 

Zamawiającego nie wymaga zgody sądu. 

6. W przypadku kiedy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, o którym mowa w § 9 nie 

pokryje pełnego zakresu wynagrodzenia lub szkody, związanej z wykonywaniem przedmiotu 

Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody w pełnym zakresie lub pokrycia 

wszelkich wydatków związanych z powierzeniem wykonywania Przedmiotu Umowy innemu 

podmiotowi. 

7. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy Zamawiający 

może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W 

takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej 

części Umowy. W tym celu Zamawiający wraz z Wykonawcą ustalą wartość faktycznie 

wykonanych przez Wykonawcę usług, a Wykonawca zobowiązuje się współpracować z 

Zamawiającym w tym zakresie.  

8. Wykonawca może odstąpić od Umowy, jeżeli Zamawiający zalega z płatnościami przez okres 

dłuższy niż 90 dni, przy czym Wykonawca uprzednio wezwie pisemnie Zamawiającego do 

dokonania opłatności. 

9. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

§ 13 

Kary umowne 

1. Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną: 

1) za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę w wysokości 15% wartości Umowy brutto określonej 

w § 3 ust.1 niniejszej Umowy,  



2) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 15% wartości 

Umowy brutto, określonej w § 3  ust.1 Umowy; 

3) w wysokości 10 000,00 zł za każdorazowe spowodowanie przerwy w świadczeniu usług odbioru 

odpadów komunalnych z przyczyn zależnych od Wykonawcy, za każdy rozpoczęty dzień przerwy;  

4) za odbieranie odpadów, które nie zostały wytworzone przez właścicieli nieruchomości na terenie 

realizacji Przedmiotu Umowy, a oddane przez Wykonawcę do instalacji unieszkodliwiania lub 

przetwarzania odpadów w ramach usługi realizowanej dla Zamawiającego - w wysokości 

20 000,00 zł, za każde zdarzenie; 

5) w wysokości 10 000,00 zł za każdy przypadek mieszania selektywnie zebranych odpadów 

komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi lub selektywnie zebranych odpadów 

komunalnych różnego rodzaju ze sobą, za każdy ujawniony i udokumentowany przypadek; 

6) za odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości, którzy nie zostali zarejestrowani w Systemie 

Odbioru Odpadów Komunalnych prowadzonym przez Zamawiającego - w wysokości 10 000,00 zł 

za każdy stwierdzony przypadek; 

7) za realizowanie odbioru i transportu odpadów pojazdem nie spełniającym wymagań pod względem 

wyposażenia pojazdu w urządzenia i systemy określone w obowiązujących przepisach oraz SWZ, 

bądź realizującego usługi z niesprawnymi lub wyłączonymi urządzeniami/systemami - w wysokości 

10 000,00 zł za każdy dzień, za każdy pojazd;  

8) za rozpoczęcie realizacji odbioru i transportu odpadów pojazdem nieopróżnionym z odpadów - w 

wysokości 15 000,00 zł za każdy przypadek;  

9) za każdy przypadek stwierdzenia, że pojazd Wykonawcy jest nieczytelnie oznaczony nazwą 

przedsiębiorcy i numerem jego telefonu - w wysokości 1000,00 zł; 

10) za każdy przypadek niepowiadomienia Zamawiającego przez kontakt e-mailowy o odstępstwie 

od ustalonej trasy i harmonogramu odbioru odpadów lub niepowiadomienia mieszkańców w sposób 

zwyczajowo przyjęty o zaistniałym odstępstwie oraz o sposobie realizacji odbioru odpadów w trybie 

zmienionym - w wysokości 1 000 zł;  

11) za zwłokę w dostarczeniu pojemników dla nowych nieruchomości w terminie 7 dni roboczych 

od zgłoszenia przez Zamawiającego w wysokości 50,00 zł od posesji, za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki; 

12) za niewymienienie pojemników na większe lub mniejsze oraz za niedoposażenie w dodatkowe 

pojemniki nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy  w ciągu 7 dni roboczych od daty 

zgłoszenia przez zamawiającego w wysokości 50,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

13) za niewykonanie obowiązku naprawy lub wymiany uszkodzonych  z winy Wykonawcy 

kontenerów i pojemników w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego w wysokości 

50,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

14) za równoczesne zbieranie różnych rodzajów odpadów tym samym pojazdem - w wysokości 

5000,00 zł za każde zdarzenie; 

15) za zanieczyszczenie lub pozostawienie nieuporządkowanego miejsca odbierania odpadów lub 

zanieczyszczenie trasy przejazdu w wysokości 1000,00 zł za każdą stwierdzoną nieprawidłowość; 

16) za zwłokę w dostarczeniu Zamawiającemu, a następnie mieszkańcom harmonogramu odbioru 

odpadów komunalnych w wysokości 1000,00 zł za każdy dzień zwłoki. Zamawiający dopuszcza 

możliwość innego niż określony w harmonogramie termin odbioru odpadów komunalnych, na 

uzasadniony wniosek Wykonawcy, po jego pisemnej akceptacji przez Zamawiającego; 

17) za niewykonanie obowiązku kontrolowania właścicieli nieruchomości w zakresie selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych oraz niepoinformowanie  Zamawiającego  o takiej sytuacji oraz za 

nieprzekazanie protokołu ją potwierdzającego w terminie 7 dni roboczych od momentu stwierdzenia 

naruszenia zasad selektywnej zbiórki odpadów – w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki; 



18) za nieterminowe dostarczenie wymaganych dokumentów rozliczeniowych (faktur, raportów) - 

w wysokości 2000,00 zł za każdy dzień zwłoki. 

19) za zwłokę w odbiorze odpadów z PSZOK w wysokości 2000,00 zł za każdy dzień zwłoki 

20) za nieosiągnięcie w danym roku rozliczeniowym poziomu 

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania, poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami odpadów w postaci papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła, poziomu recyklingu, 

przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne 

odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości 50000,00 zł za każdy rodzaj odpadu. 

21) za nieusunięcie pojemników po zakończeniu Umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy - w wysokości 10,00 zł za każdy pojemnik, za każdy dzień zwłoki. 

2. Zapłata kary umownej może nastąpić, według uznania Zamawiającego, poprzez potrącenie jej z 

wynagrodzenia Wykonawcy.  

3. Kary umowne podlegają kumulacji.  

4. Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych jest dopuszczalne, 

a tym samym Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na 

zasadach ogólnych, przewidzianych w Kodeksie cywilnym. 

 

§ 14 

Zmiany Umowy 

1. Zamawiający dopuszcza zmiany Umowy:  

1) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację Przedmiotu Umowy:  

a) urzędowej stawki podatku VAT - wówczas Wykonawca otrzyma wynagrodzenie liczone od 

wartości netto, określonej w ofercie, powiększone o VAT w aktualnej wysokości,  

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy 

z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 

2207 ze zm.), 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o ile Wykonawca wykaże, że zmiany te 

będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,   

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa 

w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,  

e) wprowadzenia przez ustawodawcę innych czynników kosztowych wpływających na koszt 

świadczenia usługi, a nie znanych w chwili podpisywania Umowy, w tym m.in. zmiana wysokości 

stawek opłat za korzystanie ze środowiska.  

W przypadku zmian przepisów, w zakresie, o którym mowa w lit. b), c), d) i e) Zamawiający lub 

Wykonawca, w terminie 30 dni od wejścia w życie tych zmian, może zwrócić się do drugiej strony 

z wnioskiem o odpowiednią zmianę wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy. Wniosek 

o zmianę wynagrodzenia winien posiadać uzasadnienie, wykazujące wpływ zmian na wysokość 

wynagrodzenia oraz być poparty stosownymi obliczeniami. Obliczenia te (kalkulacja kosztów 

pracy z oferty oraz kosztów pracy wynikających z bieżącego i planowanego stanu zatrudnienia przy 

realizacji zamówienia osób wykonujących prace na rzecz Wykonawcy) będą stanowić załącznik 

do aneksu do Umowy. 

2) zmiany Podwykonawcy, wykazanego na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

i wykazanego na Formularzu ofertowym, a jednocześnie będącego podmiotem, na którego zasoby 

Wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – 

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), w celu wykazania spełnienia 



warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 57 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), jeśli Wykonawca wykaże  

Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia 

warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagane w trakcie przedmiotowego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,  

3) w przypadkach zdarzeń losowych (kataklizmy lub inne czynniki zewnętrzne i niemożliwe do 

przewidzenia wydarzenia np. powódź, podtopienia, katastrofy, epidemie, itp.), które będą miały wpływ 

na treść zawartej Umowy, terminy realizacji i odbioru odpadów, Wykonawca zobowiązany jest 

świadczyć przedmiotowe usługi w terminach określonym w harmonogramie, niezwłocznie po ustaniu 

przeszkód,  

uniemożliwiających zgodne z umową ich wykonanie,  

4) w razie zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o odpadach oraz 

wydania rozporządzeń wykonawczych do tych ustaw, Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Komprachcice i zagospodarowania tych odpadów w zmian za uiszczoną przez 

właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Wykonawca 

zobowiązany jest do realizacji przedmiotu Umowy z uwzględnieniem wprowadzonych zmian chyba, że 

zmiany te, niezależne od Zamawiającego, uniemożliwią Wykonawcy dalszą realizację Umowy na 

nowych zmienionych warunkach,  

5) w przypadku zmiany uchwały Rady Gminy w Komprachcicach w sprawie określenia rodzajów 

dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów sposobu ich świadczenia oraz wysokości 

cen za te usługi, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu Umowy z uwzględnieniem 

wprowadzonych zmian. 

6) w przypadku konieczności zmiany harmonogramu odbioru odpadów komunalnych, przy zachowaniu 

częstotliwości ich odbioru określonej w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Komprachcice.  

2. Zmiany do Umowy będą ponadto możliwe, w przypadku zaistnienia którejkolwiek okoliczności,  

o której mowa w art. 455 ust.1 i 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 

2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), przy spełnieniu wymogów określonych odpowiednio w art. 455 ust. 3 i 

4 w/w ustawy.  

3. Zmiany do Umowy muszą być dokonane w formie pisemnej aneksem do Umowy pod rygorem  

nieważności. 

 

§ 15 

Porozumiewanie się Stron 

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

Przedmiotu Umowy, dla zachowania swojej ważności wymagają formy pisemnej lub 

elektronicznej. 

2. Pisma Stron powinny zawierać oznaczenie pisma wychodzącego oraz  powoływać się na tytuł 

Umowy i jej numer. Strony są zobowiązane do niezwłocznego, w terminie nie dłuższym niż 2 dni 

robocze, potwierdzania otrzymania dokumentów, o których mowa w ust. 1, przekazanych pocztą 

elektroniczną. 

3. Osobami odpowiedzialnymi za koordynowanie działań w celu prawidłowego wykonania 

Przedmiotu Umowy są:  

1) ze strony Zamawiającego: 

Imię i Nazwisko: Regina Jurek 

Telefon: 77/ 403 17 12 

Fax: 77/ 403 17 25 



e-mail: srodowisko@komprachcice.pl 

2) ze strony Wykonawcy: 

4. Zmiana danych wskazanych w ust. 3 nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie pisemnego 

powiadomienia drugiej Strony. 

 

§ 16 

Rozstrzyganie sporów 

1. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania, by rozstrzygać ewentualne spory i nieporozumienia 

wynikające z Umowy ugodowo poprzez bezpośrednie negocjacje. 

2. Jeżeli po upływie 30 dni od daty powstania sporu Zamawiający i Wykonawca nie będą w stanie 

rozstrzygnąć sporu ugodowo, spór  podlega rozstrzygnięciu przez sąd powszechny, właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 17 

Postanowienia końcowe 

1. W trakcie trwania Umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania 

Zamawiającego o zmianach dotyczących Wykonawcy w terminie do 5 dni od ich zaistnienia, takich 

jak: 

a) zmiana siedziby lub nazwy (firmy), 

b) zmiana osób reprezentujących, 

c) wszczęciu postępowania upadłościowego, 

d) wszczęciu postępowania likwidacyjnego, 

e) zawieszeniu działalności, 

f) wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego. 

2. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy Prawa zamówień publicznych 

i Kodeksu cywilnego. 

3. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 

a 2 egzemplarze dla Zamawiającego. 

 

 

§ 18 

Integralną część Umowy stanowi załącznik – Specyfikacja Warunków Zamówienia. 

 

 

 

           WYKONAWCA:                                                                    ZAMAWIAJĄCY: 

 

 


