
Część II SIWZ 

UMOWA nr ……..  

(projekt) 

 

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

Gminą Zawonia  

w imieniu której występuje:  

Wójt Gminy Zawonia – Agnieszka Wersta 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Jadwigi Kaczmarek  

z siedzibą: ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia  

zwaną w dalszej części umowy “Zamawiającym”  

a  

…………………………………….. zwanym dalej "Wykonawcą"  

 

wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. Prawo zamówień publicznych, o następującej treści: 

 

§ 1. 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest usługa polegająca na: 

 a) odbieraniu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu 

gminy Zawonia oraz ich zagospodarowaniu tj. odzysku lub unieszkodliwieniu, w sposób zapewniający 

osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowaniu do ponownego użycia i odzysku 

innymi metodami oraz zagospodarowaniu tych odpadów zgodnie z art. 9e ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ((tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.);  

b) wyposażeniu nieruchomości w pojemniki/worki na odpady komunalne określone przez 

Zamawiającego w SIWZ,  w terminie 7 dni od daty podpisania umowy;  

c) dostarczeniu kontenerów oraz pojemników do PSZOK oraz odbiorze i zagospodarowaniu odpadów 

zgromadzonych w pojemnikach znajdujących się na PSZOK,  na zlecenie Zamawiającego; 

d) odbieraniu mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego oraz zużytych opon w czasie mobilnych zbiórek prowadzonych na terenie Gminy 

Zawonia;  

e) odbieraniu i zagospodarowaniu  przeterminowanych lekarstw z aptek znajdujących się na terenie 

Gminy Zawonia;  

f) przeprowadzeniu prelekcji na temat segregacji odpadów dla uczniów 2 szkół znajdujących się na 

terenie Gminy Zawonia, co najmniej dwa razy w czasie trwania zamówienia. 

2. Szacunkowa ilość odpadów przewidzianych do odbierania i zagospodarowania w całym okresie 

wykonywania usługi wynosi:  

a) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach 

zamieszkałych i niezamieszkałych, w tym:  

- odpady zmieszane – 1 250 Mg  

- tworzywa sztuczne i metal –  400 Mg  

- papier – 40 Mg  

-  szkło – 270 Mg  

- bioodpady – 250 Mg 



b) Odbiór i zagospodarowanie mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon pochodzących z mobilnej zbiórki – 150 Mg  

c) Wywóz odpadów gromadzonych na PSZOK w tym:  

- meble i inne odpady wielkogabarytowe – 70 Mg  

- bioodpady – 10 Mg  

- odpady budowlane i rozbiórkowe – 120 Mg  

- zużyte opony – 30 Mg  

- chemikalia - 1 Mg  

- szkło – 3 Mg  

- tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe – 10 Mg  

- papier– 1 Mg  

- przeterminowane leki – 0,5 Mg  

- odpady tekstyliów i odzieży – 1 Mg   

- odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych w tym szczególności igły i strzykawki – 

0,5Mg  

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – 1Mg  

- odpady niebezpieczne – 1 Mg 

- zużyte baterie i akumulatory – 0,5 Mg 

d). Leki (apteki) – 0,6 Mg 

3. Określona w ust. 2 ilość odpadów jest wielkością szacunkową. Powyższe dane mają jedynie 

charakter informacyjny i nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. 

Wynagrodzenie Wykonawcy będzie obliczane według cen jednostkowych określonych w ofercie i 

rzeczywistej ilości odebranych odpadów w okresie realizacji zamówienia.  

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres dostawy został przedstawiony Opisie 

Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowiącym integralną część niniejszej Umowy. 

 

§ 2 

Termin realizacji zamówienia 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od dnia jej zawarcia do 31 grudnia 2021r.  

2. Od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia wszelkich działań 

niezbędnych do spełnienia warunków rozpoczęcia prawidłowej realizacji umowy zgodnie z SIWZ. 

 

§ 3 

Wynagrodzenie 

1. Ustala się miesięczny okres rozliczeniowy za wykonanie usług objętych umową.  

2. Cena ofertowa usługi wynikająca z oferty Wykonawcy z dnia ………………. r. wynosi: 

…………………….zł (netto) + podatek VAT … %, co stanowi kwotę łączną w wysokości 

……………… zł (brutto) słownie:…………….. Cena ofertowa została określona przy zastosowaniu 

wskazanych w ofercie cen jednostkowych i wskazanej przez Zamawiającego szacunkowej ilości 

odpadów komunalnych.   

3. Ostateczna wysokość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy zostanie 

ustalona na podstawie faktycznych ilości (Mg) odebranych odpadów oraz przy zastosowaniu 

następujących cen jednostkowych: 

3.1. odbiór, transport i zagospodarowanie 1 Mg zmieszanych odpadów komunalnych/pozostałości                  

z segregacji   w wysokości: 

kwotę netto w wysokości: ….. zł (słownie: …………………………………..), podatek VAT                      

w wysokości ……%, tj.: ………zł (słownie: ……………………..), cenę brutto w wysokości: 

………….. zł (słownie: ……………………………….), 



  

3.2. odbiór, transport i zagospodarowanie 1 Mg selektywnie zebranych papieru i tektury w wysokości: 

kwotę netto w wysokości:  

kwotę netto w wysokości: ….. zł (słownie: …………………………………..), podatek VAT                      

w wysokości ……%, tj.: ………zł (słownie: ……………………..), cenę brutto w wysokości: 

………….. zł (słownie: ……………………………….),  

 

3.3. odbiór, transport i zagospodarowanie 1 Mg odpadów z opakowań wielomateriałowych, z tworzyw 

sztucznych   i metalu w wysokości: 

kwotę netto w wysokości: ….. zł (słownie: …………………………………..), podatek VAT                      

w wysokości ……%, tj.: ………zł (słownie: ……………………..), cenę brutto w wysokości: 

………….. zł (słownie: ……………………………….), 

 

3.4. odbiór, transport i zagospodarowanie 1 Mg bioodpadów  w wysokości: 

kwotę netto w wysokości: ….. zł (słownie: …………………………………..), podatek VAT                      

w wysokości ……%, tj.: ………zł (słownie: ……………………..), cenę brutto w wysokości: 

………….. zł (słownie: ……………………………….), 

 

3.5.  odbiór, transport i zagospodarowanie 1 Mg odpadów zużytego sprzętu elektrycznego                            

i elektronicznego (tzw. elektrośmieci)  w wysokości: 

kwotę netto w wysokości: ….. zł (słownie: …………………………………..), podatek VAT                      

w wysokości ……%, tj.: ………zł (słownie: ……………………..), cenę brutto w wysokości: 

………….. zł (słownie: ……………………………….), 

 

3.6. odbiór, transport i zagospodarowanie 1 Mg  mebli i innych odpadów wielkogabarytowych w 

wysokości: 

kwotę netto w wysokości: ….. zł (słownie: …………………………………..), podatek VAT                      

w wysokości ……%, tj.: ………zł (słownie: ……………………..), cenę brutto w wysokości: 

………….. zł (słownie: ……………………………….), 

 

3.7. odbiór, transport i zagospodarowanie 1 Mg odpadów w postaci zużytych opon w wysokości: 

 kwotę netto w wysokości: ….. zł (słownie: …………………………………..), podatek VAT                      

w wysokości ……%, tj.: ………zł (słownie: ……………………..), cenę brutto w wysokości: 

………….. zł (słownie: ……………………………….), 

 

3.8. odbiór, transport i zagospodarowanie 1 Mg odpadów budowlanych i rozbiórkowych, 

stanowiących odpady komunalne w wysokości: 

kwotę netto w wysokości: ….. zł (słownie: …………………………………..), podatek VAT                      

w wysokości ……%, tj.: ………zł (słownie: ……………………..), cenę brutto w wysokości: 

………….. zł (słownie: ……………………………….), 

 

3.9. odbiór, transport i zagospodarowanie 1 Mg odpadów ze szkła: 

kwotę netto w wysokości: ….. zł (słownie: …………………………………..), podatek VAT                      

w wysokości ……%, tj.: ………zł (słownie: ……………………..), cenę brutto w wysokości: 

………….. zł (słownie: ……………………………….), 

  

 

 



 

3.10. odbiór, transport i zagospodarowanie 1 Mg przeterminowanych leków w wysokości: 

kwotę netto w wysokości: ….. zł (słownie: …………………………………..), podatek VAT                      

w wysokości ……%, tj.: ………zł (słownie: ……………………..), cenę brutto w wysokości: 

………….. zł (słownie: ……………………………….), 

 

3.11.odbiór, transport i zagospodarowanie 1 Mg zużytych baterii i akumulatorów w wysokości: 

kwotę netto w wysokości: ….. zł (słownie: …………………………………..), podatek VAT                      

w wysokości ……%, tj.: ………zł (słownie: ……………………..), cenę brutto w wysokości: 

………….. zł (słownie: ……………………………….), 

 

3.12. odbiór, transport i zagospodarowanie 1 Mg chemikalii pochodzących z gospodarstw domowych                            

w wysokości: 

kwotę netto w wysokości: ….. zł (słownie: …………………………………..), podatek VAT                      

w wysokości ……%, tj.: ………zł (słownie: ……………………..), cenę brutto w wysokości: 

………….. zł (słownie: ……………………………….), 

3.13. odbiór, transport i zagospodarowanie 1 Mg odpadów tekstyliów i odzieży w wysokości: 

kwotę netto w wysokości: ….. zł (słownie: …………………………………..), podatek VAT                      

w wysokości ……%, tj.: ………zł (słownie: ……………………..), cenę brutto w wysokości: 

………….. zł (słownie: ……………………………….), 

3.14. odbiór, transport i zagospodarowanie 1 Mg odpadów niebezpiecznych  w wysokości: 

kwotę netto w wysokości: ….. zł (słownie: …………………………………..), podatek VAT                      

w wysokości ……%, tj.: ………zł (słownie: ……………………..), cenę brutto w wysokości: 

………….. zł (słownie: ……………………………….), 

3.15. odbiór, transport i zagospodarowanie 1 Mg odpadów niekwalifikujących się do odpadów 

medycznych w tym szczególności igły i strzykawki w wysokości: 

kwotę netto w wysokości: ….. zł (słownie: …………………………………..), podatek VAT                      

w wysokości ……%, tj.: ………zł (słownie: ……………………..), cenę brutto w wysokości: 

………….. zł (słownie: ……………………………….). 

4. Rozliczenie za wykonanie usługi następować będzie fakturami miesięcznymi zgodnie z 

rzeczywistym wykonaniem odbioru odpadów (tj. iloczynem liczby odebranych ton odpadów i 

jednostkowej ceny netto za Mg danego odpadu) oraz będzie obejmować wszystkie koszty związane z 

wykonaniem przedmiotu umowy, w szczególności koszty transportu, dzierżawy pojemników, 

zagospodarowania odpadów, mycia pojemników, wydrukowania harmonogramów, odbioru 

pojemników, podatku VAT oraz innych wynikających z SIWZ, które Wykonawca jako profesjonalista 

definiuje na potrzeby niniejszego postępowania. 

5. Podstawą przyjęcia przez Zamawiającego faktury jest dołączenie do niej sporządzonego przez 

Wykonawcę i zaakceptowanego przez Zamawiającego raportu miesięcznego z wykonania umowy, o 

których mowa w punkcie 5.8.1 OPZ. 

6. Termin płatności faktury wynosi 30 dni licząc od dnia wpływu do siedziby Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. 

7. Zapłata należności z faktury nastąpi przelewem na konto Wykonawcy nr …………………………. 

8. Fakturę należy wystawić na: Gmina Zawonia, ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia, NIP 

9151603787. 

9. Zakazuje się cesji wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego pod rygorem nieważności. 

 

 



 

§ 4 

Obowiązek zatrudniania na umowę o pracę 

1. Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a Prawa zamówień publicznych, wymaga zatrudnienia 

przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji 

zamówienia, których wykonanie zawiera cechy stosunku pracy określone w art. 22 § 1 ustawy z dnia 

26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2019 roku, poz. 1040 ze zm.). 

2. Zamawiający wymaga, aby wszystkie czynności wchodzące w zakres zamówienia, w tym 

czynności: kierowców pojazdów, operatorów urządzeń, pozostałej obsługi pojazdów (ładowaczy) oraz 

osób sprawujących nadzór i koordynujących, były wykonywane przez osoby zatrudnione przez 

Wykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - 

Kodeks pracy. 

3. Zamawiający wymaga następującego sposobu dokumentowania zatrudnienia osób: 

a) Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy dostarczy Zamawiającemu wykaz pracowników 

wykonujących prace związane z wykonaniem zamówienia,  

b) wykaz pracowników winien być aktualizowany na bieżąco tj. za każdym razem, gdy nastąpi zmiana 

personalna w składzie osobowym pracowników; 

c) czynności wskazane w ust. 2 umowy winny być wykonywane przez osoby wymienione w wykazie 

pracowników. 

4. W trakcie realizacji umowy Zamawiający, w wyznaczonym pisemnie terminie, zastrzega sobie 

prawo do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez 

Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w ust. 2. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia, na każde wezwanie Zamawiającego: 

a) oświadczenia Wykonawcy 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 lub podwykonawcy; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób 

wykonujących w trakcie realizacji umowy 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 RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o 

ochronie danych osobowych (tj.  Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), za wyjątkiem imienia i nazwiska 

pracownika; 

c) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie 

umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;  

d) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopii 

dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 

zanonimizowanej w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 

przepisami RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, za 

wyjątkiem imienia i nazwiska pracownika. 

6. Zamawiający staje się administratorem danych osobowych zatrudnianego personelu Wykonawcy,   

o którym mowa w ust. 2, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji Umowy. Wykonawca 

zobowiązuje się w imieniu Zamawiającego dopełnić względem osób fizycznych wskazywanych w 

oświadczeniu, o którym mowa w ust. 5a), obowiązek informacyjny zgodnie z i w terminach 



przewidzianych w art. 14 RODO. Treść klauzuli informacyjnej do przekazania pracownikom 

Wykonawcy zawarta jest w załączniku nr 3 do niniejszej Umowy. Wykonawca w ramach 

oświadczenia, o którym mowa w ust. 5a) składa Zamawiającemu oświadczenie o realizacji obowiązku 

informacyjnego wynikającego z art. 14 RODO względem tych osób fizycznych. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za wykazanie realizacji tego obowiązku względem poszczególnych osób. 

7. W przypadku zatrudnienia osób na umowę o pracę na stanowiskach, o których mowa w ust. 2 przez 

podwykonawcę, Wykonawca - zgodnie z ustępami powyżej- przedkłada Zamawiającemu wymagane 

oświadczenia i dokumenty pochodzące od podwykonawcy. W takim przypadku Zamawiający staje się 

administratorem danych osobowych zatrudnianego personelu podwykonawcy w celu zapewnienia 

prawidłowej realizacji Umowy. Wykonawca zobowiązuje się w imieniu Zamawiającego dopełnić 

względem osób fizycznych wskazywanych przez podwykonawcę obowiązek informacyjny zgodnie z i 

w terminach przewidzianych w art.14 RODO. Treść klauzuli informacyjnej do przekazania 

pracownikom podwykonawcy zawarta jest w załączniku nr 3 do niniejszej Umowy, z tym 

zastrzeżeniem, że w miejscu do wypełnienia należy podać dane identyfikacyjne podwykonawcy ze 

wskazaniem na tę rolę w zamówieniu publicznym . Wykonawca składając Zamawiającemu 

dokumenty od podwykonawcy zgodnie z ustępami powyżej przedkłada także własne oświadczenie o 

realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 14 RODO względem tych osób fizycznych. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykazanie realizacji tego obowiązku względem poszczególnych 

osób. 

8. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych 

dowodów, o których mowa w ust. 5 powyżej, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane 

w ust. 2 czynności. 

9. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, w trakcie kontroli realizacji przedmiotu umowy, 

braku posiadania przez pracownika Wykonawcy umowy o pracę, Zamawiający naliczy Wykonawcy 

karę stanowiącą iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie 

przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez 

Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania pracowników świadczących 

usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w 

okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę. 

10. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 

 

§5 

Wymóg posiadania pojazdów 

1. Do realizacji zamówienia Wykonawca zapewni pojazdy, o standardzie nie gorszym niż wskazanym 

w ofercie tj. pojazdy spełniające normę emisji spalin min. EURO 5 oraz spełniające wymogi opisane 

szczegółowo w pkt. 5.3 OPZ. 

2. W przypadku wskazania w ofercie pojazdów spełniających normę emisji spalin Euro 6 Wykonawca 

zobowiązany jest do wykonywania usług przy ich pomocy. W przypadku awarii przedmiotowych 

pojazdów oraz ewentualnych innych zdarzeń, których zaistnienie może spowodować niezrealizowanie 

w części lub w całości odbiorów odpadów wynikających z harmonogramu, Wykonawca zapewnia 

pojazdy zastępcze, o takich samych parametrach, gwarantujące realizację usługi zgodnie z 

harmonogramem. 

3. Zamawiający uprawniony będzie do kontroli spełniania przez Wykonawcę obowiązku, o którym 

mowa w ust. 1 i 2. Czynności kontrolne mogą być przeprowadzone również w siedzibie Wykonawcy. 

 



 

 

 

§ 6 

Prawidłowość wykonywania usługi 

1. Strony zgodnie oświadczają, iż świadome są tego, że rzeczywista masa odpadów komunalnych 

odebranych na podstawie niniejszej umowy może różnić się od szacunkowej (w Mg) określonej przez 

Zamawiającego. 

2. Terminowość i prawidłowość wykonania usług będzie oceniana przez Zamawiającego w oparciu o 

harmonogram realizacji usług przedstawiony Zamawiającemu przez Wykonawcę zgodnie z opisem 

przedmiotu zamówienia zawartym w §1 umowy oraz OPZ. 

3. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca przedstawi wykaz pojazdów którymi wykonuje 

usługę. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli realizacji usług świadczonych przez Wykonawcę na 

podstawie niniejszej umowy oraz innych elementów, których zakres podlega ocenie na podstawie 

obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz z umowy, a w szczególności: 

1) realizacji odbioru i transportu odpadów pod względem jakości, terminowości, kompleksowości i 

zgodności z umową, 

2) oznakowania, wyposażenia i ilości pojazdów Wykonawcy, 

3) opróżnienia pojazdów z odpadów oraz czystości zewnętrznej i wewnętrznej pojazdów przed 

rozpoczęciem odbioru odpadów, 

4) sprawności elektronicznych systemów monitorowania usług,  

5) prawidłowości rejestracji w systemach wszystkich zdarzeń związanych z odbiorem i transportem 

odpadów, 

6) dostarczania do właścicieli nieruchomości oraz Zamawiającego harmonogramów odbioru odpadów, 

7) dokumentów w postaci raportów miesięcznych wraz z kartami przekazania odpadów dostarczonych 

Zamawiającemu przez Wykonawcę. 

5. Zamawiający będzie dokonywał kontroli poprzez bezpośrednią obserwację w terenie sposobu 

realizacji przez Wykonawcę usług lub poprzez analizę dokumentów, które Wykonawca zobowiązany 

jest udostępnić Zamawiającemu na jego żądanie, jak również na podstawie monitoringu z systemów 

zamontowanych w pojazdach Wykonawcy. 

6. Kontrola Wykonawcy będzie prowadzona również za pośrednictwem systemów elektronicznych w 

trybie online oraz poprzez zarejestrowany na nośnikach elektronicznych zapis zdarzeń, które systemy 

elektroniczne odnotowały w trakcie realizacji usług. 

7. Prawo kontroli przysługuje pracownikom Zamawiającego oraz osobom upoważnionym przez 

Zamawiającego. 

8. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowości w sposobie realizacji usługi 

przez Wykonawcę sporządzany jest protokół lub notatka służbowa podpisana przez osobę dokonującą 

kontroli w imieniu Zamawiającego. Protokół z kontroli lub notatka służbowa zostanie przesłany do 

Wykonawcy formie pisemnej w ciągu 7 dni od dnia stwierdzenia uchybienia w wyniku kontroli. 

9. Wykonawcy przysługuje prawo wniesienia, w formie pisemnej, odwołania od protokołu z kontroli. 

Odwołanie wraz z uzasadnieniem Wykonawca wnosi do Zamawiającego w terminie do 3 dni licząc od 

dnia otrzymania protokołu z kontroli. Wyżej wymienione odwołanie Zamawiający rozpatrzy w 

terminie 7 dni od otrzymania odwołania Wykonawcy. 

10. Zamawiający naliczy kary umowne adekwatne do skali i rodzaju popełnionego uchybienia, które 

szczegółowo zostały określone w § 13 umowy. 

 

 



 

 

 

§ 7 

Zapisy o podwykonawcach 

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy zrealizuje samodzielnie przy udziale własnego 

potencjału technicznego / wraz z podwykonawcami w następującym zakresie 

………………………………………….…..…………….. 

2. Jeżeli w okresie trwania umowy Wykonawca zechce zatrudnić podwykonawców musi uzyskać 

uprzednią pisemną zgodę Zamawiającego na zatrudnienie wskazanych przez siebie podwykonawców i 

zakres prac przez nich realizowany. Ustalenia pomiędzy stronami w powyższym zakresie będą 

integralną częścią umowy. 

3. W przypadku zatrudnienia do realizacji przedmiotu umowy podwykonawców, Wykonawca zapewni 

ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on 

krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

4. Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny przed Zamawiającym za jakość, terminy i 

prawidłowość wykonanych prac zrealizowanych przy pomocy zatrudnionych przez siebie 

podwykonawców. 

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości dalszego powierzania podwykonawstwa prac objętych 

umową na podwykonawstwo. 

6. Niespełnienie warunków o których mowa w ust. 2 i 5 stanowi dla Zamawiającego przyczynę do 

rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę. 

7. Wykonawca odpowiedzialny jest jak za własne działanie lub zaniechanie za działania i zaniechania 

osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania 

powierza. 

8. Zamawiający może żądać od Wykonawcy złożenia oświadczenia bądź przedłożenia oświadczenia 

podwykonawcy, iż wszelkie należności na rzecz podwykonawców są regulowane przez Wykonawcę 

terminowo. Istnienie zaległości Wykonawcy w płatnościach na rzecz podwykonawców uprawnia 

Zamawiającego do rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn 

obciążających Wykonawcę, jeżeli opóźnienia Wykonawcy w płatnościach wobec podwykonawców 

skutkuje zagrożeniem dla realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 

9. W przypadku istnienia zaległości Wykonawcy w płatnościach na rzecz podwykonawców, 

Zamawiający niezależnie od innych przysługujących mu uprawnień, będzie uprawniony do tego, aby 

za uprzednim pisemnym uprzedzeniem Wykonawcy, określoną część należnego Wykonawcy 

wymagalnego wynagrodzenia zapłacić bezpośrednio na rachunek takiego podwykonawcy. Strony 

uzgadniają, że taka bezpośrednia płatność w określonej wysokości na rzecz podwykonawcy będzie 

równoznaczna z wypłatą Wykonawcy określonej części należnego mu wynagrodzenia. Dokonanie 

bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy nie będzie dopuszczalne w przypadku zgłoszenia 

pisemnych uwag przez Wykonawcę, z powołaniem się przez niego na uzasadnione okoliczności 

kwestionujące wymagalność bądź zasadność żądanych przez podwykonawców płatności. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu jednego egzemplarza podpisanej 

przez Wykonawcę i podwykonawcę umowy o świadczenie usług (oryginał) oraz oświadczenia 

podwykonawcy, iż znana jest mu treść niniejszej Umowy. Dokumenty te Wykonawca zobowiązany 

jest doręczyć Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawcą. 

 

§ 8 

Dodatkowe obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązany jest posiadać: 



a) odpowiednią wiedzę oraz uprawnienia, potencjał techniczny i osobowy oraz bazę magazynowo - 

transportową, niezbędne do należytego, terminowego i zgodnego z przepisami prawa wykonania 

przedmiotu niniejszej Umowy, z zachowaniem profesjonalnego charakteru świadczonych przez 

Wykonawcę usług; 

b) umowę z podmiotem prowadzącym Instalację do Przetwarzania Odpadów Komunalnych na 

zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz pozostałości z sortowania odpadów 

komunalnych w okresie świadczenia usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy; 

c) aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; 

d) wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i 

gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ustawy o odpadach; 

e) opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczeniowy potwierdzający, że jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie przedmiotu 

niniejszej umowy na kwotę gwarancyjną 500.000 zł. (słownie: pięćset tysięcy złotych) wraz z 

załącznikami, klauzulami, aneksami i ogólnymi warunkami umowy oraz potwierdzenie zapłaty 

składki ubezpieczeniowej. 

W przypadku gdy okres ubezpieczenia, na który zawarta jest umowa ubezpieczeniowa upływa w 

okresie trwania niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu 

dokumenty potwierdzające przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej, na co najmniej takich samych 

warunkach jak w dotychczasowej polisie. W przypadku gdy składka ubezpieczeniowa opłacana jest w 

ratach, których termin płatności upływa w okresie trwania niniejszej umowy, Wykonawca 

zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu potwierdzenie zapłaty każdej raty. 

2. W przypadku gdy dokumenty, o których mowa w ust. 1 stracą ważność w okresie obowiązywania 

niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu aktualne dokumenty w 

terminie 14 dni kalendarzowych przed wygaśnięciem ich obowiązywania pod rygorem uprawnienia 

Zamawiającego do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy Wykonawcy. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia na każde żądanie Zamawiającego dokumentów 

wymienionych w ust. 1 oraz dowodów opłacenia w przypadku polisy. 

4. W przypadku gdy Wykonawca nie wywiąże się z obowiązku, o którym mowa w ust. 1 lit. e), 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia ubezpieczenia OC w imieniu i na rzecz Wykonawcy 

oraz potrącenia kosztu tego ubezpieczenia z wynagrodzenia Wykonawcy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ważnych dokumentów, o których mowa w ust. 1 

nieprzerwalnie przez cały okres trwania umowy. 

 

 

 

§ 9 

Zabezpieczenie należytego wykonywania umowy 

1. Wykonawca przed zawarciem umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w 

wysokości 3%  ceny ofertowej brutto (o której mowa w § 3 ust. 2 umowy) tj. ………………… zł 

(słownie:………………………………………………..….). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w formie: 

……………………..…………. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy (z zastrzeżeniem braku roszczeń Zamawiającego z 

tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy) zostanie zwolnione w ciągu 30 dni od daty 

wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

 

 



 

§ 10 

Osoby do kontaktu 

1. Nadzór nad prawidłowym wykonaniem prac z ramienia Zamawiającego będzie sprawować: 

……………………………….. 

2. Osobą przewidzianą do współpracy z ramienia Wykonawcy upoważniony jest 

…………..………………………………… 

3. O każdej zmianie na tych stanowiskach Strony zobowiązane są powiadomić w terminie 7 dni od ich 

wprowadzenia. 

 

§ 11 

Odpowiedzialność odszkodowawcza 

1. Zakres odpowiedzialności Wykonawcy obejmuje wszelkie czynności zmierzające do realizacji 

obowiązków Wykonawcy wynikających z niniejszej Umowy oraz wynikających z OPZ, a także 

dochowanie wszelkich obowiązków, w szczególności ustawowych. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody na 

mieniu i zdrowiu osób trzecich, powstałe podczas i w związku z realizacją przedmiotu Umowy. 

3. Wykonawca w toku realizacji umowy może posługiwać się osobami trzecimi. Wykonawca 

odpowiada za działania i zaniechania tych osób tak jak za własne działania i zaniechania, zgodnie z 

art. 474 Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 12 

Poziomy recyklingu 

1. Wykonawca zobowiązany jest do osiągnięcia poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego 

użycia odpadów komunalnych oraz poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania.. Powinno to następować na podstawie ustawy z dnia 

13 września 1996r. o  utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r., 

poz. 2010 ze zm.) oraz aktów wykonawczych do ww. ustawy. W przypadku gdy obowiązujące 

przepisy w powyższym zakresie ulegną zmianie, Wykonawca będzie musiał osiągnąć wynikające ze 

zmian poziomy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania Zamawiającemu sprawozdań zgodnych z ustawą z 

dnia 13 września 1996r. o  utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. 2019 

r., poz. 2010 ze zm.)  oraz aktów wykonawczych do ww. ustawy, w formie papierowej i 

elektronicznej. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do śledzenia i wprowadzania na bieżąco obowiązujących 

rozporządzeń Ministra Środowiska i innych przepisów odnoszących się do przedmiotu niniejszej 

umowy. 

§ 13 

Kary umowne 

Strony ustalają następujące kary umowne naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

1. Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy kary umowne w poniższych przypadkach i 

wysokościach: 

1) Za niedostarczenie pojemników na szkło w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy - 10 zł za 

każdy brakujący pojemnik, za każdy dzień w którym pojemnik nie został dostarczony. Kara ta nie 

może przekroczyć 10%  ceny ofertowej brutto wynikającej z umowy. 

Nie dopuszcza się stosowania innych kolorów pojemników niż określone w Uchwale nr 

XVII/107/2020 Rady Gminy Zawonia z dnia 26 marca 2020r. w sprawie Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie gminy Zawonia. 



2) za niedostarczenie pojemników na szkło w terminie 7 dni od dnia przekazania Wykonawcy wykazu 

nowych miejsc gromadzenia odpadów - 10 zł za każdy brakujący pojemnik, za każdy dzień w którym 

pojemnik nie został dostarczony. 

Uwaga! Niedostarczenie pojemników, o których mowa w pkt. 1) i 2) nie zwalnia Wykonawcy z 

odbioru odpadów komunalnych w workach. 

3) za niedostarczenie w terminie 2 dni od daty rozpoczęcia wykonywania usługi pojemników i 

kontenerów do PSZOK – 100,00 zł  zł za każdy brakujący pojemnik/kontener za każdy dzień zwłoki;  

5) 200,00 zł za każdy dzień zwłoki w wywozie odpadów z terenu PSZOK. 

6) w przypadku ewentualnego pominięcia nieruchomości podczas wywozu odpadów, należy opróżnić 

pojemniki lub odebrać worki w ciągu 48h od momentu zgłoszenia zaistniałej sytuacji (lub zgłoszenia 

ustania przyczyny braku możliwości dokonania odbioru) przez pracownika gminy. Jeżeli termin ten 

wypadnie na dzień wolny od pracy, odbiór odpadów powinien nastąpić w pierwszy dzień roboczy. 

Brak reakcji w wyżej wymienionym czasie skutkować będzie karą 100 zł za każdy dzień zwłoki. 

7) 1.000 zł za każdy przypadek naruszenia harmonogramu odbierania odpadów. 

8) 100,00 zł za każdorazowe stwierdzenie przez Zamawiającego naruszenia przez Wykonawcę 

wymogów w zakresie utrzymania czystości i porządku terenu wokół pojemników/worków do 

gromadzenia odpadów. 

9) 10.000,00 zł za każdorazowe, stwierdzone przez Zamawiającego zmieszanie przez Wykonawcę 

selektywnie zebranych odpadów ze zmieszanymi odpadami komunalnymi. 

10) 50.000,00 zł za każdorazowe, stwierdzone przez Zamawiającego zmieszanie przez Wykonawcę 

odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości z terenu Gminy Zawonia z innymi odpadami 

nie pochodzącymi z nieruchomości z terenu Gminy Zawonia. 

11) 500,00 zł za każdorazowy przypadek nie przekazania Zamawiającemu dokumentów o których 

mowa w § 8 ust. 1 za każdy dzień następujący po upływie dnia, w którym Wykonawca był 

zobowiązany dostarczyć dokumenty. 

12) 500 zł za każdy przypadek stwierdzenia przez Zamawiającego nieprzekazania karty przekazania 

odpadów odebranych w danym miesiącu, zgodnie z przepisami. 

13) Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej za 

nieosiągnięcie przez Wykonawcę poziomów recyklingu, w wysokości obliczonej jako iloczyn stawki 

opłaty za zmieszane odpady komunalne, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 290 

ustawy z dnia 27.04.2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020r. poz. 283) i brakującej masy 

odpadów komunalnych wyrażonej w Mg, wymaganej do osiągnięcia odpowiedniego poziomu 

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia innymi metodami, następujących frakcji odpadów 

komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła lub poziomu ograniczenia masy odpadów 

komunalnych podlegających biodegradacji. 

14) 10% ceny ofertowej brutto określonej w § 3 ust.2 umowy za rozwiązanie umowy/odstąpienie od 

umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy. 

15) za rozwiązanie umowy/odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z winy Wykonawcy, w tym za 

faktyczne zaprzestanie realizacji. 

przedmiotu Umowy w wysokości 10% ceny ofertowej brutto określonej w § 3 ust. 2. 

16) w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki w złożeniu sprawozdania, o którym mowa w art. 9n 

ustawy z dnia 13 września 1996r. o  utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. 

U. 2019 r., poz. 2010 ze zm.)  

17) w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu Zamawiającemu projektu 

pierwszego harmonogramu odbioru odpadów. 

18) w wysokości 300,00 zł za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu Zamawiającemu wydrukowanego 

harmonogramu odbioru odpadów,. 



19) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu Umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub 

zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca skierowany do jego wykonania zgodnie z 

zasadami określonymi Umową - w wysokości 10 000 zł za każdy  stwierdzony przypadek. 

20) w przypadku nie wykorzystywania do wykonania zamówienia pojazdów spełniających normę 

emisji spalin EURO 6 i/lub EURO 5 ( zależnie od treści oferty) Wykonawca zapłaci karę umowną za 

każdy dzień nieprawidłowości w wysokości 1 000,00 zł za każdy pojazd.  

21) w przypadku utrudniania lub uniemożliwiania dokonania kontroli o której mowa w § 6 ust. 4 

umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 500 zł za każde zdarzenie. 

22) w przypadku utrudniania lub uniemożliwiani dokonania kontroli wagi pojazdu na PSZOK 

Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 20 000 zł za każde zdarzenie. 

2. Wykonawcy przysługują od Zamawiającego kary umowne w wysokości 10% kwoty brutto 

określonej w §3 ust.2 umowy za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez 

Zamawiającego. 

3. Zamawiający może potrącić naliczone kary umowne bezpośrednio z faktur Wykonawcy, choćby 

obie wierzytelności nie były wymagalne. Zamawiający może żądać odszkodowania przenoszącego 

wartość zastrzeżonych kar umownych. 

4. Upływ wskazanego w §2 umowy okresu na jaki zawarta jest umowa nie stanowi przeszkody do 

naliczenia kar umownych opisanych w niniejszym paragrafie, o ile naliczana kara umowna dotyczy 

okoliczności jakie wystąpiły w okresie, w jakim umowa była zawarta. 

 

§ 14 

Zmiany umowy 

1. Zgodnie z możliwością przewidzianą w art. 144 Prawa zamówień publicznych, Zamawiający oraz 

Wykonawca przewidują, że istotne zmiany do Umowy mogą być dokonane w następujących 

okolicznościach: 

1) w przypadku wystąpienia „siły wyższej”. „Siła wyższa” oznacza wydarzenie zewnętrzne, 

nieprzewidywalne i poza kontrolą Stron niniejszej Umowy, którego skutkom nie można zapobiec, 

występujące po podpisaniu Umowy, a powodują ce niemożliwość wywiązania się z Umowy w jej 

obecnym brzmieniu - w takim przypadku możliwa jest zmiana postanowień Umowy w zakresie 

niezbędnym do uwzględnienia skutków działania Siły wyższej, w szczególności postanowień 

dotyczących terminów wykonania Umowy, sposobu wykonania Umowy oraz wysokości i sposobu 

zapłaty wynagrodzenia, 

2) w przypadku zmian w prawie mających istotny wpływ na zakres lub sposób wykonania Umowy, 

przy czym zmianę w prawie strony rozumieją jako wejście w życie nowych przepisów prawa lub 

zmian obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych, a także zmianę aktów prawa 

miejscowego związanych z przedmiotem Umowy, w szczególności w zakresie sposobu i zakresu 

segregacji odpadów lub organizacji systemu odbioru odpadów na terenie Gminy Zawonia - w takim 

przypadku możliwa jest zmiana każdego z postanowień Umowy w celu dostosowania jego treści do 

stosownych przepisów, 

3) w razie wydania aktów administracyjnych (decyzji lub innych aktów organów administracji 

publicznej wiążących Zamawiającego) mających istotny wpływ na zakres lub sposób wykonania 

Umowy - w takim przypadku możliwa jest zmiana każdego z postanowień Umowy w celu 

dostosowania jego treści do tych aktów 

4) skierowania odpadów komunalnych do innych instalacji niż wskazane w ofercie - w takim 

przypadku możliwa jest zmiana postanowień Umowy dotyczących zobowiązań Wykonawcy poprzez 

modyfikację sposobu realizacji Umowy, jak również zmiana innych powiązanych postanowień, w tym 

szczególności cen jednostkowych i wysokości wynagrodzenia, o ile zmiana taka jest korzystna dla 

Zamawiającego. 



5) w przypadku zmian w przepisach prawa mających wpływ na wysokości opłat związanych ze 

składowaniem odpadów, w szczególności zmiany opłat za korzystanie ze środowiska – w takim 

przypadku możliwa jest zmiana postanowień umowy dotycząca cen jednostkowych i wysokości 

wynagrodzenia Wykonawcy. 

2. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1, wnioskowanych przez Zamawiającego, Wykonawca 

jest zobowiązany odnieść się niezwłocznie do propozycji zmian Zamawiającego, a nadto w każdym 

przypadku wniosku którejkolwiek ze Stron o zmianę umowy przedstawić Zamawiającemu 

dokumentację zawierającą opis wpływu na zmianę postanowień Umowy, w tym ewentualnie na 

stawki jednostkowe. W szczególności Wykonawca przedstawia kosztorys z wyjaśnieniem sposobu 

wyliczenia tego wpływu – całość dokumentacji w terminie nie dłuższym niż 14 dni od własnego 

wniosku lub wniosku Zamawiającego. Zamawiający ma uprawnienie do wezwania Wykonawcy do 

złożenia dodatkowych wyjaśnień, kopii dokumentów źródłowych czy wyliczeń, w zakresie 

niezbędnym do oceny zasadności zmian, na które Wykonawca zobowiązany jest udzielić odpowiedzi 

w terminie nie dłuższym niż 14 dni. Zamawiający w powyższym trybie może zwrócić się o 

wyjaśnienie do Wykonawcy, czy wnioskowana zmiana nie wpływa na zmianę stawek jednostkowych i 

poprosić o przedłożenie kalkulacji na powyższe. Zmiana będzie obowiązywała w terminie 

uzgodnionym przez Strony stosownie do charakteru i przyczyn zmian. 

3. Zamawiający dopuszcza zmiany Umowy także w następującym zakresie: 

1) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, 

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie ustawy o 

minimalnym wynagrodzeniu za prace oraz zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

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

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

- jeżeli zmiany te mają wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

4. Poza przypadkami wskazanymi powyżej Zamawiający przewidział następujące okoliczności 

zmiany: 

1) zmiana Harmonogramu realizacji usług z powodu: 

a) przerw w realizacji, powstałych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 

b) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mające bezpośredni 

wpływ na terminowość wykonania usług 

c) zaistnienia sytuacji konieczności zmiany częstotliwości wywozu danych odpadów 

2) Zmiany osobowe i dane teleadresowe: 

a) zmiana podmiotów lub osób przedstawionych w ofercie, przy pomocy których Wykonawca 

realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki przedstawione w SIWZ, będzie możliwa 

jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującego nową osobę lub podmiot; 

b) zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osoby lub podmiotu, jeżeli uzna, że nie 

wykonuje swoich obowiązków wynikających z umowy. Wykonawca obowiązany jest zmienić 

kluczowego specjalistę zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku 

Zamawiającego; 

c) zmiana danych teleadresowych i numerów konta bankowego, zmiana nazwy oraz innych danych 

identyfikacyjnych. 

d) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy; 

e) zmiana umowy na skutek zmiany formy organizacyjno-prawnej, przekształcenia lub połączenia 

Wykonawcy lub Zamawiającego. 

3) Zmiany dotyczące funkcjonowania PSZOK, w szczególności: 

a) specyfika/sposób prowadzenia PSZOK wynikająca ze zmian przepisów lub ułatwień w 

funkcjonowaniu lub nowości technologicznych 



b) zmiana lub rozszerzenie rodzaju odbieranych odpadów 

c) inne zmiany wynikające z funkcjonowania, a pożyteczne dla sprawnego realizowania umowy. 

5. Wszystkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności w postaci aneksu do umowy, za wyjątkiem zmian określonych w ust. 6 niniejszego 

paragrafu, o których zmianie Strony poinformują się pisemnie. 

6. W trakcie trwania niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania 

Zamawiającego o: 

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy, 

2) zmianie osób reprezentujących, 

3) ogłoszeniu upadłości układowej lub likwidacyjnej, 

4) rozpoczęciu likwidacji, 

5) zawieszenia działalności, 

7. Pisma wysłane pod ostatni obowiązujący adres podany drugiej stronie uznaje się za skutecznie 

doręczone. 

 

§15 

Odstąpienie od umowy 

1. 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 ze skutkiem natychmiastowym w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 

o tych okolicznościach. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 

3. Oprócz przypadków przewidzianych w prawie i niniejszej umowie, Zamawiającemu przysługuje 

prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy Wykonawcy, gdy: 

1) Wykonawca, pomimo wezwania Zamawiającego, nie realizuje przedmiotu zamówienia w sposób 

rzetelny lub terminowy; 

2) Wykonawca nie rozpoczął bez uzasadnionych przyczyn prac lub ich nie kontynuuje pomimo 

wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

3) utraty przez Wykonawcę prawa do wykonywania działalności będącej przedmiotem niniejszej 

Umowy 

4) przekazywania przez Wykonawcę odpadów komunalnych do innej instalacji niż wskazana w 

ofercie bez zgody Zamawiającego 

5) zaistnienia choćby jednej z następujących okoliczności 

a) zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę, 

b) zajęcia lub obciążenia majątku Wykonawcy, gdy takie zajęcie lub obciążenie uniemożliwia 

wykonywanie Umowy zgodnie z jej postanowieniami, 

6) przejścia w stan likwidacji w celach innych niż przekształcenia przedsiębiorstwa lub połączenia się 

z innym przedsiębiorstwem. 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w terminie 30 dni od dowiedzenia się przez 

Zamawiającego o przyczynie odstąpienia, jednak nie później niż do dnia 31.12.2021r. ……. w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

§16 

Obwiązki RODO oraz pozostałe postanowienia umowne 

1. Wykonawca oświadcza, że wypełnił oraz zobowiązuje się każdorazowo wypełnić obowiązki 

informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane 

osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał lub pozyska w celach związanych z realizacją 



przedmiotowej umowy oraz przekazał je Zamawiającemu zgodnie ze wzorem, stanowiącym Załącznik 

nr 3 do umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z wszelkimi warunkami realizacji przedmiotu umowy i nie 

zgłasza żadnych zastrzeżeń bądź nie wskazuje żadnych przeszkód w wykonaniu przedmiotu Umowy 

w umówionym terminie i wynagrodzeniu. 

3. Strony zobowiązują się do dołożenia należytej staranności przy wykonywaniu wszystkich 

postanowień niniejszej Umowy. 

4. Strony zobowiązują się do współdziałania przy realizacji przedmiotu niniejszej Umowy. 

 

§17 

Odpowiednie stosowane przepisów i właściwość sądu dla rozpatrywania sporów 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Kodeks pracy, ustawy 

Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2. Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony 

rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia Strony poddadzą się 

orzecznictwu sądu powszechnego właściwego miejscowo dla Zamawiającego. 

 

§18 

Egzemplarze umowy 

Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem - trzy 

egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

§19 

Załączniki do umowy 

Integralną część umowy stanowią następujące załączniki: 

Załącznik nr 1 – Oferta wykonawcy z dnia …….. 

Załącznik nr 2 – SIWZ wraz z załącznikami 

Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna RODO 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 


