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- WZÓR UMOWY - 
  

UMOWA NR ........................................ 
 
      zawarta w dniu ...........................r. w Czerwionce-Leszczynach pomiędzy: 

 
 
Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny z siedzibą w Czerwionce-Leszczynach przy 
ul. Parkowej 9, będącą płatnikiem VAT, NIP 642 000 97 26, 
 
reprezentowaną przez: 
 
................................................................................................................................................ 
 
zwaną w dalszej części umowy "Zamawiającym", 
 
a 
 
................................................................................................................................................ 
 
........................................................, nr NIP .......................................... 
 
zwan..... w dalszej części umowy "Wykonawcą". 
 

§ 1. 
Przedmiot umowy. 

 
1. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego wg przepisów określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku – 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z  2017r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający 
powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pn.: "Świadczenie usług 
w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy                
i Miasta Czerwionka-Leszczyny" zgodnie ze złożoną ofertą z dnia ......................... 
oraz postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

2. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania 
odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu 
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz odbieranie i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych z gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

3. Na przedmiot umowy składa się w szczególności zakres rzeczowy obejmujący: 
1) odbieranie i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych pochodzących 

bezpośrednio z terenów nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, 
2) odbieranie i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych 

pochodzących bezpośrednio z terenów nieruchomości zamieszkałych                                  
i niezamieszkałych, 

3) odbieranie i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych 
z gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych zlokalizowanego 
przy ul. Polnej 6 w Czerwionce-Leszczynach, 
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4) dostarczanie właścicielom nieruchomości zamieszkałych worków do selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych, 

5) opracowywanie harmonogramów odbierania odpadów z terenów nieruchomości 
zamieszkałych i niezamieszkałych oraz przekazanie ich właścicielom nieruchomości, 
po ich zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przedmiot umowy w sposób zgodny 
z wymaganiami: 
1) ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1289 z późn. zm.), 
2) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017r., 

poz.519 z późn. zm.), 
3) ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 21 z późn. 

zm.), 
4) ustawy z dnia 11 września 2015r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 

(t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1688 z późn. zm.), 
5) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie 

szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013r., poz. 122), 

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

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

8) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie 
szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. 
z 2017r., poz. 19), 

9) rozporządzenia Ministra Środowiska z 12 grudnia 2014r. w sprawie wzorów 
dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014r.,                        
poz. 1973), 

10) Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego Uchwałą Nr V/37/7/2017 
Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie przyjęcia 
"Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2016-2022" z późn. zm., 

11) Uchwały Nr VIII/113/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 8 maja 
2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowania tych odpadów z późn. zm., 

12) Uchwały Nr VIII/114/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 8 maja 
2015r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z późn. zm., 

13) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 roku 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), 

14) innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa mających wpływ na 
wykonanie przedmiotu umowy. 

W przypadku utraty mocy lub zmiany ww. aktów prawnych (przepisów) Wykonawca 
w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek stosowania się do obowiązujących w danym 
czasie aktów prawnych, co oznacza, że Wykonawca zobowiązany jest stosować ww. akty 
prawne (przepisy) z uwzględnieniem zmian stanu prawnego w tym zakresie. 
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5. Szczegółowy opis przedmiotu umowy stanowi Załącznik nr 1 do umowy. 

 
§ 2. 

Termin wykonania przedmiotu umowy. 
 

1. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić gotowość do podjęcia świadczenia usługi 
w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych. 

2. Rozpoczęcie wykonywania usługi nastąpi nie wcześniej niż 1 września 2018r. i nie 
później niż 31 października 2018r. z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Wykonawca rozpocznie świadczenie usługi w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, po uprzednim powiadomieniu drogą elektroniczną na co najmniej 2-dni 
robocze przed rozpoczęciem świadczenia usługi. 

4. Termin zakończenia umowy 31 grudnia 2019 roku. 
 

§ 3. 
Obowiązki stron. 

 
1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie Wykonawcy pełnej bazy danych obejmującej w szczególności adresy 
punktów odbierania odpadów, w terminie do 7 dni roboczych od dnia podpisania 
niniejszej umowy, 

2) umieszczanie opracowanych i zatwierdzonych harmonogramów odbierania 
odpadów komunalnych na stronie internetowej www.ekoakcja-segregacja.pl, 

3) rozliczanie usługi i dokonywanie zapłaty według faktur wystawionych przez 
Wykonawcę, w terminach ich płatności. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do: 
1) wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

z zachowaniem należytej staranności w terminach określonych w harmonogramach 
odbierania odpadów komunalnych, 

2) należytego wykonywania wszystkich obowiązków i zadań opisanych 
w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, 

3) niezwłocznego przekazywania pisemnych informacji dotyczących realizacji umowy 
na każde żądanie Zamawiającego, jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych 
od dnia otrzymania zapytania, 

4) w przypadku utraty w trakcie realizacji umowy uprawnień niezbędnych do realizacji 
umowy, w tym utraty ważności posiadanych wpisów i zezwoleń, przedłożenia bez 
dodatkowego wezwania Zamawiającemu kserokopii nowych dokumentów 
potwierdzających posiadanie uprawnień do wykonania działalności objętej niniejszą 
umową, 

5) używania pojazdów specjalistycznych oraz zapewnienia dostatecznej ilości tych 
pojazdów, gwarantujące terminowe i jakościowe wykonanie niniejszej umowy, 

6) umożliwienia przedstawicielom Zamawiającego kompleksowej kontroli sposobu 
wykonywanej usługi świadczonej przez Wykonawcę, 

7) okazania na żądanie Zamawiającego wszelkich dokumentów potwierdzających 
wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z określonymi przez Zamawiającego 
wymaganiami i odpowiednimi przepisami prawa, 

8) postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami 
określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach oraz w sposób zgodny  
z zapisami art. 9e ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości 

http://www.ekoakcja-segregacja.pl/
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i porządku w gminach, wymaganiami ochrony środowiska oraz Planem gospodarki 
odpadami dla województwa śląskiego 2016-2022, 

9) osiągnięcia, zgodnie z art. 3b i art. 3c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach i rozporządzeniami wykonawczymi do ww. ustawy, założonych poziomów 
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 
następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych, 
szkła i innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz 
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
przekazywanych do składowania, 

10) zwiększenia na polecenie Zamawiającego częstotliwości odbierania odpadów 
komunalnych w zabudowie wielorodzinnej oraz z terenów cmentarzy na zasadach 
określonych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. 

3. Wykonawca zgodnie z treścią art. 6d ust. 4 pkt 5 ustawy z 13 września 1996r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zobowiązuje się przekazywać odebrane: 
1) zmieszane odpady komunalne do następującej/następujących regionalnych 

instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych: 
  ...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

......................................................................................................................(*) 
2) odpady zielone do następującej/następujących regionalnych instalacji do 

przetwarzania odpadów komunalnych: 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
......................................................................................................................(*) 

3) odpady odbierane w sposób selektywny do następującej/następujących instalacji do 
przetwarzania odpadów komunalnych: 
.....................................................................................................................................

...................................................................................................................................

....................................................................................................................(*) 
 
    (*) Uwaga: w ustępie 3 zostaną wpisane instalacje wskazane w ofercie Wykonawcy. 
 

§ 4. 
Personel Wykonawcy. 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się, że osoby wykonujące czynności bezpośrednio związane 

z realizacją przedmiotu zamówienia tj. kierowcy, ładowacze, operatorzy sprzętu oraz 
osoba/y wykonująca/e czynności administracyjno-biurowe związane z realizacją umowy, 
będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 108 z późn. zm.). W związku 
z powyższym Zamawiający wymaga, aby: 
1) czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz 

czynności administracyjno-biurowe związane z realizacją umowy, o ile nie są (będą) 
wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności 
gospodarczej, były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, 

2) Wykonawca zawarł w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne postanowienia 
zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób 
wykonujących czynności, o których mowa powyżej. 
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2. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym 

w tym wezwaniu terminie, wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej 
dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy                     
o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane przez 
Zamawiającego czynności: 
 
1) oświadczenie wykonawcy 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, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy 
o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia 
w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy 
i 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub 
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 
ustawy o ochronie danych osobowych tj. każda umowa powinna zostać 
przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ww. ustawy tak, aby 
zakres anonimizacji umowy był zgodny z jej przepisami. Informacje takie jak: imię                      
i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę    i wymiar etatu 
powinny być możliwe do zidentyfikowania. 

3. Nieprzedłożenie Zamawiającemu ww. oświadczenia i dokumentu 
tj. nieudokumentowanie wykonywania wymaganych przez Zamawiającego czynności 
przez osobę zatrudnioną na umowę o pracę, będzie traktowane jako niewypełnienie 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wymagane 
przez Zamawiającego czynności. 

4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający będzie uprawniony do wykonywania 
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
wskazane przez Zamawiającego czynności. 

     Zamawiający będzie uprawniony w szczególności do: 
1) żądania wskazanego powyżej oświadczenia, 
2) żądania wskazanego powyżej dokumentu dotyczącego każdej osoby wykonującej 

wymagane przez Zamawiającego czynności, 
3) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogu, 
4) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

5. Za niewypełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wymagane przez Zamawiającego czynności, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.500,00 złotych za każdy przypadek osoby 
wykonującej ww. czynności, a nie zatrudnionej na umowę o pracę. 
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§ 5. 
Podwykonawstwo. (*) 

 
1. Wykonawca powierza wykonanie części zamówienia w zakresie .............................. 

Podwykonawcy/om bez odrębnego wynagrodzenia za pełnienie funkcji generalnego 
Wykonawcy, natomiast pozostały zakres przedmiotu umowy Wykonawca wykona 
samodzielnie bez udziału Podwykonawców. 

2. Wykonawca w trakcie realizacji umowy może wprowadzić dodatkowego Podwykonawcę 
i określić zakres wykonywanej przez niego części przedmiotu umowy (zamówienia), 
zmienić Podwykonawcę, zrezygnować z Podwykonawcy bądź zmienić zakres 
zamówienia powierzony Podwykonawcy. W takich przypadkach Wykonawca jest 
obowiązany wskazać Zamawiającemu części zamówienia, których wykonanie zamierza 
powierzyć Podwykonawcom i podać firmy Podwykonawców. 

3. W przypadku zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
Wykonawca jest obowiązany wykazać Inwestorowi, iż proponowany inny 
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania 
o udzielenie zamówienia. 

4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za część 
przedmiotu umowy, którą wykonuje przy pomocy Podwykonawców. 

 
(*) Uwaga: zapisy ustępów: 1, 2 i 4 zostaną zamieszczone w umowie w przypadku, 
gdy zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy przy 
udziale Podwykonawców. 
W przeciwnym przypadku ustępy: 1, 2 i 4 otrzymają następujące brzmienie: 
 
"1. Wykonawca wykona przedmiot umowy samodzielnie bez udziału 
Podwykonawców." 
"2. Wykonawca  w trakcie realizacji umowy może jednakże wprowadzić 
Podwykonawcę i określić zakres wykonywanej przez niego części przedmiotu umowy 
(zamówienia), zmienić wprowadzonego Podwykonawcę, zrezygnować 
z Podwykonawcy bądź zmienić zakres zamówienia powierzony Podwykonawcy.           
W takich przypadkach Wykonawca jest obowiązany wskazać Zamawiającemu części 
zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podać firmy 
Podwykonawców". 
"4. W przypadku wprowadzenia Podwykonawcy, Wykonawca ponosi wobec 
Zamawiającego pełną odpowiedzialność za część przedmiotu umowy, którą wykonuje 
przy pomocy Podwykonawców". 
Ponadto zapis ustępu 3 tego paragrafu zostanie zamieszczony w umowie 
w przypadku, gdy zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawca będzie wykonywał przedmiot 
umowy przy udziale Podwykonawcy/ów, na którego/ych zasoby powołuje się na 
zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. 
W przeciwnym przypadku zapis ustępu 3 nie zostanie zamieszczony w umowie, 
natomiast ustęp od 4 uzyska odpowiednio numerację jako ustęp od 3. 
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§ 6. 

Wynagrodzenie. 
 

1. Za usługę objętą przedmiotem umowy, określoną w § 1 niniejszej umowy, strony ustalają 
stawkę za 1 tonę odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych bez 
względu na ich rodzaj w wysokości: 
....................... zł netto + ........... % VAT = ............................. zł brutto; 
słownie:................................................................................................... zł brutto. 

2. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą następować będzie na podstawie 
faktycznie odebranych i zagospodarowanych (przekazanych do instalacji przetwarzania) 
przez Wykonawcę ilości odpadów komunalnych. 

3. Całkowite wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy (maksymalna wartość 
nominalna zobowiązania wynikającego z umowy) nie może przekroczyć iloczynu 25 500 
ton odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych oraz stawki określonej                    
w ust. 1 tj.: .............................. zł brutto; 

      słownie: .............................................................. zł brutto z zastrzeżeniem ust. 4. 
4. Umowa wygasa w przypadku, gdy wynagrodzenie z tytułu świadczenia przez 

Wykonawcę usługi objętej niniejszą umową osiągnie kwotę, o której mowa w ust. 3 
z zastrzeżeniem ust.5. 

5. W sytuacji, kiedy okaże się, że przewidywany termin wygaśnięcia umowy przypadałby 
na dzień inny niż ostatni roboczy dzień miesiąca kalendarzowego, wówczas niniejsza 
umowa wygasa w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego osiągnięcie maksymalnego 
wynagrodzenia, o którym mowa w ust.3. 

6. Stawka, o której mowa w ust. 1 ma charakter ryczałtowy. 
7. Stawka ryczałtowa, o której mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane 

z należytym, zgodnym z obowiązującymi przepisami oraz warunkami określonymi 
w SIWZ, wykonaniem pełnego zakresu usług stanowiących przedmiot umowy, w tym 
w szczególności: koszty transportu i zagospodarowania odpadów, opłatę za 
umieszczenie odpadów na składowisku tzn. opłatę marszałkowską – dla masy odpadów, 
których unieszkodliwienie przez składowanie będzie konieczne podczas 
zagospodarowania odpadów odebranych przez Wykonawcę. Stawka za 1 tonę 
odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych uwzględnia również wpływy 
z tytułu uzyskanych zysków ze sprzedaży zebranych surowców wtórnych. 

8. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego zbywać na rzecz osób 
trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy. 
 

§ 7. 
Tryb fakturowania i forma zapłaty. 

 
1. Rozliczenie za przedmiot umowy zgodnie z zapisami, o których mowa w § 6 ust. 2, 

następować będzie miesięcznie na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę 
po upływie danego miesiąca kalendarzowego. 

2. Przed wystawieniem faktury Wykonawca przedłoży do zatwierdzenia Zamawiającemu: 
1) raport miesięczny potwierdzający ilość i rodzaj odebranych i zagospodarowanych 

odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości, 
2) raport miesięczny potwierdzający ilość i rodzaj odebranych i zagospodarowanych 

odpadów komunalnych z gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych, 
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3) karty przekazania odpadów (określone Rozporządzeniem Ministra Środowiska 
z 12 grudnia 2014r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby 
ewidencji odpadów – Dz. U. z 2014r., poz. 1973). 

3. Zamawiający przeprowadza weryfikację dokumentów, o których mowa w ust. 2 
w terminie do 5 dni roboczych, następujących po dniu, w którym Zamawiający otrzyma 
dokumenty. 

4. Wykonawca po otrzymaniu akceptacji złożonych dokumentów przez Zamawiającego, 
uprawniony jest do wystawienia faktury. 

5. Fakturę VAT należy wystawić na: Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, 44-230 
Czerwionka-Leszczyny ul. Parkowa 9, NIP: 642-000-97-26. 

6. Termin płatności ustala się na: .................. dni od dnia otrzymania faktury (*). 
7. Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy określony w fakturze. 
8. Za termin zapłaty ustala się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
 
(*) Uwaga: w ustępie 6 zostanie wpisana ilość dni wskazana w ofercie Wykonawcy. 
 

§ 8. (*) 
Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. 

 
1. Wykonawca posiada następujący dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem umowy: .......................................................... . 

2. Kserokopię powyższego dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem 
Wykonawca przedkłada Zamawiającemu. 

3. Dokument opiewa na wartość ubezpieczenia..................... (minimum 2 000 000,00 zł)*. 
4. Przed upływem ważności ww. dokumentu należy go odnowić na co najmniej takich 

samych warunkach, a dokument ten bez dodatkowego wezwania dostarczyć 
Zamawiającemu przed upływem okresu ważności wraz z dokumentami 
potwierdzającymi jego opłacenie. W przypadku ratalnego opłacania po odnowieniu 
należy każdorazowo bez dodatkowego wezwania dostarczyć potwierdzenie dokonanych 
opłat za aktualne okresy określone w dokumencie. 

 
(*) Uwaga: zapisy tego § zostaną dostosowane do załączonych dokumentów 
i wprowadzone zostaną zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
 
 
 

§ 9. (*) 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

 
1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w wysokości 2% maksymalnej wartości nominalnej 
zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy, o której mowa w § 6 ust. 3, 
tj...........................................................zł 

(słownie złotych................................................................................................................) 
w formie ..................................................... . 
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy 

w następujących terminach: 
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1) 70% wysokości zabezpieczenia – w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia 
i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, 

2) 30% wysokości zabezpieczenia – nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi 
za wady. 

 
(*) Uwaga: zapisy tego § zostaną dostosowane do formy wniesionego zabezpieczenia 
i wprowadzone zostaną zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

§ 10. 
Przetwarzanie i ochrona danych osobowych. 

 
Warunki powierzenia przetwarzania danych osobowych określa Załącznik nr 2 do umowy. 
 

§ 11. 
Przedstawiciele stron. 

 
1. Osobami odpowiedzialnymi za koordynację realizacji umowy są: 

1) ze strony Zamawiającego: ..................................................................................... 
2) ze strony Wykonawcy: ........................................................................................... 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1 na 
zasadach określonych w § 14 ust.14. 

3. Zmiana osób, o których mowa w ust.1 pkt 2 zostanie wprowadzona na pisemny wniosek 
Wykonawcy. 

§ 12. 
Odstąpienie od umowy. 

 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 

1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy 
– w terminie 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o powyższych 
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego za usługi wykonane do chwili odstąpienia od umowy, 

2) Wykonawca realizuje usługę w sposób niezgodny z niniejszą umową – w terminie 30 
dni od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o tym fakcie, 

3) nastąpi złożenie wobec Wykonawcy wniosku o ogłoszenie upadłości lub wszczęcie 
postępowania likwidacyjnego – w terminie 30 dni od daty powzięcia przez 
Zamawiającego wiadomości o tym fakcie, 

4) nastąpi zajęcie składników majątkowych Wykonawcy – w terminie 30 dni od daty 
powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o tym fakcie, 

5) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa 
w § 2 ust. 3 – w terminie 7 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o tym 
fakcie, 

6) Wykonawca, z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność, przerwie wykonywanie 
przedmiotu umowy na okres dłuższy niż 7 dni – w terminie 7 dni od powzięcia przez 
Zamawiającego wiadomości o tym fakcie. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający nie wywiązuje 
się z obowiązku zapłaty faktur VAT pomimo wyznaczenia mu przez Wykonawcę 
dodatkowego miesięcznego terminu do ich zapłaty – w terminie 30 dni od upływu 
dodatkowego terminu do zapłaty wyznaczonego przez Wykonawcę Zamawiającemu. 
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3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie. 

4. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie 
z umową, Zamawiający może pisemnie wezwać go do zmiany sposobu wykonywania 
umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie 
wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, w terminie 14 dni od 
jego upływu powierzyć dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na 
koszt Wykonawcy oraz żądać zapłaty kary umownej, o której mowa w § 13 ust. 2 pkt 1. 

 
§ 13. 

Kary umowne. 
 

1. Strony ustalają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania przedmiotu umowy w formie kar umownych. Zamawiający zastrzega sobie 
prawo do potrącania kar umownych z wierzytelności wynikających z faktur. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
1) za odstąpienie od umowy, przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, niezależnych od 

Zamawiającego, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 10% 
całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 3, 

2) za każdy potwierdzony przypadek niedokonania odbioru odpadów komunalnych 
z nieruchomości – w wysokości 25 zł, 

3) za każdy dzień zwłoki w przekazywaniu Zamawiającemu kompletnego wydruku 
tygodniowego raportu ważenia pojazdów – w wysokości 200 zł, 

4) za każdy udokumentowany przypadek odebrania odpadów komunalnych zleconych 
przez Zamawiającego wspólnie z odpadami z innej gminy lub jakimikolwiek innymi 
odpadami – wysokości 4 000 zł, 

5) za brak osiągnięcia poziomów odzysku i recyklingu wymaganych przepisami prawa 
oraz poziomu ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji 
w wysokości równej kary przewidzianej przepisami dla gminy za niewywiązanie się z 
tego obowiązku, 

6) za każdy dzień, kiedy Wykonawca nie będzie, zgodnie z pkt VI.11 Szczegółowego 
opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej umowy, 
realizował umowy, co najmniej dwoma śmieciarkami spełniającymi wymagania 
normy emisji spalin minimum euro 5 – w wysokości 500 zł, 

7) za każdy stwierdzony przypadek realizacji przedmiotu umowy pojazdem/pojazdami 
o normie emisji spalin niższej niż euro 5, za które Wykonawca otrzymał dodatkowe 
punkty w kryterium norma emisji spalin – w wysokości 1 000 zł, 

8) za niewypełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wymagane przez Zamawiającego czynności, o których mowa w § 4 
ust. 1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 500 zł za 
każdy przypadek osoby wykonującej ww. czynności, a nie zatrudnionej na umowę 
o pracę. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej 
szkody na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym. 

 
§ 14. 

Zmiany postanowień umowy. 
 

1. Zmiany Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy                    
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w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie 
z art.144 ust.1 pkt 2 do 6 pzp. 

2. Zgodnie z art. 142 ust. 5 ustawy  Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje 
możliwość zmiany stawki, o której mowa w § 6 ust. 1 wzoru umowy w przypadku zmiany: 
1) stawki podatku od towarów i usług, 
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 

3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. 
3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust.2 pkt 1 wartość stawki netto za 1 tonę 

odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych bez względu na ich rodzaj nie 
zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto ww. stawki zostanie wyliczona na 
podstawie nowych przepisów tj. w przypadku wzrostu stawki podatku VAT wzrost stawki 
brutto, o której mowa w § 6 ust. 1 umowy nastąpi o wartość wynikającą ze wzrostu stawki 
podatku VAT natomiast w przypadku obniżenia stawki podatku VAT, obniżenie stawki 
brutto, o której mowa w § 6 ust. 1 umowy nastąpi o wartość wynikającą z obniżenia 
stawki podatku VAT. 

4. Zmiany, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3 będą wprowadzane do umowy na pisemny, 
uzasadniony i udokumentowany wniosek Wykonawcy. 

5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 2 – Wykonawca przedkłada 
Zamawiającemu także wykaz osób bezpośrednio wykonujących usługę będącą 
przedmiotem niniejszej umowy, dla których ma zastosowanie zmiana minimalnego 
wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 
10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, wraz z kalkulacją 
kosztów wynikającą z przedmiotowej zmiany, które mają bezpośredni wpływ na stawkę 
(netto i brutto) za 1 tonę odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych bez 
względu na ich rodzaj. 

6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 3 – Wykonawca przedkłada 
Zamawiającemu wykaz osób bezpośrednio wykonujących usługę będącą przedmiotem 
niniejszej umowy, dla których ma zastosowanie zmiana zasad podlegania 
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z kalkulacją kosztów wynikającą 
z przedmiotowej zmiany, które mają bezpośredni wpływ na stawkę (netto i brutto) za 1 
tonę odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych bez względu na ich 
rodzaj. 

7. Niezależnie od obowiązku załączenia do wniosku dokumentów, o których mowa w ust. 
5 i 6, Wykonawca zobowiązany jest wykazać i udowodnić Zamawiającemu wpływ 
przedmiotowych zmian na stawkę (netto i brutto) za 1 tonę odebranych 
i zagospodarowanych odpadów komunalnych bez względu na ich rodzaj. 

8. Wniosek Wykonawcy wraz z załączonymi dokumentami podlega weryfikacji przez 
Zamawiającego, który zastrzega sobie prawo odmowy dokonania zmiany stawki za 
1 tonę odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych bez względu na ich 
rodzaj w przypadku, gdy Wykonawca nie udowodni, że zmiany o których mowa w ust. 2 
pkt 2 i 3 mają wpływ na koszty wykonywania zamówienia przez Wykonawcę tj. na stawkę 
(netto i brutto) za 1 tonę odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych bez 
względu na ich rodzaj. 

9. W przypadku udowodnienia i wykazania przez Wykonawcę wpływu zmiany, o której 
mowa w ust. 2 pkt 2, na koszty wykonywania zamówienia przez Wykonawcę stawka 
netto za 1 tonę odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych bez względu 
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na ich rodzaj ulegnie zmianie o wartość zmiany kosztu Wykonawcy przypadający na 
1 tonę odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych bez względu na ich 
rodzaj. 

10. W przypadku udowodnienia i wykazania przez Wykonawcę wpływu zmiany, o której 
mowa w ust. 2 pkt 3, na koszty wykonywania zamówienia przez Wykonawcę stawka 
netto Wykonawcy za 1 tonę odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych 
bez względu na ich rodzaj ulegnie zmianie o wartość zmiany kosztu Wykonawcy 
przypadający za 1 tonę odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych bez 
względu na ich rodzaj. 

11. W przypadkach, o których mowa w ust. 9 i 10 stawka brutto Wykonawcy za 1 tonę 
odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych bez względu na ich rodzaj 
zostanie wyliczona zgodnie z obowiązującą stawką podatku VAT oraz zmienioną stawką 
netto. 

12. Zmiana wysokości stawki, o której mowa w ust.2 obowiązywać będzie od dnia wejścia 
w życie aneksu do umowy. 

13. W przypadku zmiany stawki, o której mowa w § 6 ust.1, zmianie ulegnie również 
całkowite wynagrodzenie brutto, o którym mowa w § 6 ust. 3. 

14. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 15. 
Postanowienia końcowe. 

 
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego i innych aktów 
prawnych, o których mowa w § 1 ust. 4. 

2. Sprawy sporne, mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane będą 
przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla 
Wykonawcy, a trzy dla Zamawiającego. 

 
 
  ZAMAWIAJĄCY:     WYKONAWCA: 
 
 
 
 
 


