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Umowa Nr …………… 

 

zawarta w dniu  ………………………… r. w ……………………. pomiędzy  

Gminą Drużbice  

reprezentowaną przez: 

Tomasz Głowackiego - Wójta Gminy Drużbice    

zwaną dalej „Zamawiającym”, 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Drużbice  

 

a firmą:  

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

reprezentowaną przez: 

…………………………………………………………………….. 

 

zwaną dalej „Wykonawcą”. 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
w trybie przetargu nieograniczonego zawarto umowę o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest zadanie pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych                

od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe zlokalizowanych na terenie Gminy Drużbice”, w okresie                       

od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. i wyposażenie ich w pojemniki na odpady, które obejmuje: 

1) świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na 

nieruchomościach zamieszkałych oraz nieruchomościach wykorzystywanych na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe zlokalizowanych na terenie Gminy Drużbice, w sposób 

zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego 

użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, w sposób selektywny z 

podziałem na rodzaje odpadów sklasyfikowane kodami: 

A. Niesegregowane ( zmieszane) odpady komunalne – 20 03 01, 

B. Segregowane odpady komunalne z podziałem na następujące frakcje: 

a) metale i tworzywa sztuczne – surowce suche w tym opakowania z tworzyw 

sztucznych, opakowania wielomateriałowe, metale – 15 01 06, 

b) szkło w tym odpady opakowaniowe ze szkła – 15 01 07, 

C. Papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i tektury – 15 01 01,  

D. Odpady ulegające biodegradacji w tym bioodpady, odpady kuchenne – 20 02 01,                        

20 01 08, 

E. Zużyte baterie i akumulatory (małogabarytowe) – 20 01 34, 

F. Popiół z palenisk gospodarstw domowych – 20 01 99; 

2) organizowanie akcji zbiórki odpadów wielkogabarytowych;  

3) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych selektywnie, gromadzonych w 

Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK); 

4) wyposażenie wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe i Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych w pojemniki/worki na odpady; 

5) utrzymywanie we właściwym stanie sanitarnym, higienicznym i technicznym pojemników 

przeznaczonych do segregacji odpadów komunalnych. 

2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w Opisie Przedmiotu Zamówienia, który 

stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 

3. Przewidywana ilość odebranych oraz zagospodarowanych odpadów tj. ilość Mg odpadów, jaką 

Wykonawca zobowiązany jest odebrać w okresie realizacji zamówienia wynosi 1200Mg/rok. 



 

2 

4. Podana w ust. 3 ilość wytworzonych odpadów komunalnych nie jest zależna od Zamawiającego. 

Ustalona ilość jest szacunkowa i może ulec zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb 

Zamawiającego wynikających z ilości odpadów wytworzonych przez wytwórców. 

5. Z uwagi na możliwość składania przez właścicieli nieruchomości korekt deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz nowych deklaracji, Zamawiający, 

zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje możliwość skorzystania 

z prawa opcji polegającego na zwiększeniu minimalnego zakresu odbierania wytworzonych 

odpadów. Przewidywane zmiany nie są zależne od Zamawiającego, a wynikają ze zmieniających 

się potrzeb wytwórców odpadów. Dlatego też dokładna ilość odpadów nie jest możliwa do 

przewidzenia.   

6. W związku z postanowieniami ust. 5, wprowadzone przez Zamawiającego zmiany spowodują, że 

maksymalny zakres zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji nie może przekroczyć 

1296Mg/rok. 

7. Skorzystanie z prawa opcji i realizacja zakresu zamówienia objętego prawem opcji stanowi 

uprawnienie Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać. Brak złożenia zamówienia 

objętego prawem opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do 

Zamawiającego. 

8. Realizacja dodatkowego zakresu zamówienia w ramach prawa opcji nastąpi na zasadach 

identycznych jak realizacja zamówienia podstawowego. 

9. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy będzie realizował zgodnie z niniejszą umową, 

złożoną ofertą oraz treścią Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. 

10. Wykonawca oświadcza, że warunki wykonywania usługi są mu znane. 

 

§ 2 

Termin realizacji przedmiotu umowy w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów:  od dnia 

podpisania umowy, lecz nie wcześniej niż od 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku 

lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację przedmiotu umowy. 

 

§ 3 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia oraz potencjał techniczny 
i osobowy, w celu wykonania przedmiotu umowy, 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, w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez (Dz.U. z 2018                  

poz. 1454 z późn. zm.) Wójta Gminy Drużbice; 

2) posiada wpis do rejestru BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce 

odpadami) zgodnie z wymogami ustawy o odpadach  z dnia   14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z                

2019 r. poz. 701 z późn. zm.) w charakterze podmiotu transportującego odpady w zakresie 

kodów odpadów komunalnych, objętych przedmiotem zamówienia oraz zbierającego 

zużytego sprzętu elektryczny i elektroniczny w zakresie kodów odpadów komunalnych, 

objętych przedmiotem zamówienia. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do spełnienia wymagań określonych w ust. 1 przez cały okres 

realizacji umowy. 

 

§ 4 

     Stosownie do treści art. 6d ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości                  

i porządku w gminach, Wykonawca wskazuje instalacje, w szczególności instalacje komunalne,               

do których będzie przekazywał odpady komunalne odebrane z terenu Gminy Drużbice:  

1) zmieszane odpady komunalne: 

a) ……………………….. 

b) ……………………….. 

2) odpady ulegające biodegradacji w tym bioodpady, odpady kuchenne:  

a) ………………………………. 

b) ………………………………. 
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3) selektywnie zbierane odpady: 

a) ……………………………….. 

b) ……………………………….. 

§ 5 

1. Wykonawca ma obowiązek wykonać przedmiot zamówienia z należytą starannością, zgodnie                     

z obowiązującymi przepisami prawa oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, a także 

zgodnie z warunkami niniejszej umowy. 

2. 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. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za szkody i straty oraz następstwa 

nieszczęśliwych wypadków i zdarzeń losowych, dotyczących pracowników i osób trzecich oraz ich 

mienia, powstałych w związku z realizacją umowy. 

4. Wykonawca wyznaczy Koordynatora umowy, z którym Zamawiający będzie mógł się kontaktować 

bezpośrednio w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 8.00 do 15.00. 

Koordynator będzie odpowiadał za nadzorowanie wykonywania umowy ze strony Wykonawcy. 

Dane Koordynatora wskazane są w § 14 ust. 3 umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo 

kontrolowania jakości prac wykonywanych w ramach umowy wspólnie z przedstawicielem 

Wykonawcy. 

5. Zmiana koordynatora ze strony Wykonawcy lub/i Zamawiającego nie powoduje zmian niniejszej 

umowy. O zmianie tych osób, strony umowy, będą informować siebie nawzajem pisemnie.                    

W informacji należy wskazać termin, od którego następuje zmiana przedstawicieli stron. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia przestrzegania przez jego pracowników tajemnicy 

skarbowej zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (art. 294), w 

stosunku do przekazywanych informacji wynikających z deklaracji, złożonych przez właścicieli 

nieruchomości. 

7. W przypadku, gdy wpisy do rejestrów lub zezwolenia tracą moc w trakcie obowiązywania umowy, 

Wykonawca obowiązany jest do uzyskania nowych wpisów lub zezwoleń oraz  przekazania kopii 

tych dokumentów Zamawiającemu. 

8. Zamawiającemu na każdym etapie realizacji usługi przysługuje prawo do przeprowadzenia kontroli 

zgodności złożonego przez Wykonawcę oświadczenia dotyczącego zatrudnienia osób w oparciu              

o umowy o pracę ze stanem faktycznym. Upoważnienie kontrolne w tym zakresie będzie polegało 

na okazaniu przez Wykonawcę zanonimizowanych dokumentów regulujących sposób 

dysponowania wskazanymi przez Wykonawcę osobami. 

 

§ 6 

1. Zamawiający zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą w celu wykonania umowy,  
w szczególności: 

1) współpracy z Wykonawcą przy akceptacji harmonogramu odbierania odpadów komunalnych; 

2) przekazywania niezbędnych informacji dla prawidłowego wykonywania umowy.  

2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia, na warunkach  
i w terminach określonych w § 9 niniejszej umowy. 

 

§ 7 

1. Wykonawca jest zobowiązany do osiągnięcia na obszarze Gminy Drużbice objętym przedmiotem 

zamówienia poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia 
i odzysku frakcji odpadów komunalnych obejmujących: papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło 

oraz inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe, wyliczanych zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów 

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji 

odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2167 ). 

2. Wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

niektórych frakcji odpadów komunalnych wskazanych w ust. 1 wynoszą odpowiednio: 

1) dla papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła : 

- w roku 2020 – co najmniej 50%, 
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2) dla innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 

       - w roku 2020 – co najmniej 70%, 

3. Wykonawca jest zobowiązany do ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania do poziomu nie przekraczającego wagowo  
w roku 2020-do dnia 16 lipca – 35% całkowitej masy odpadów wytworzonych w 1995 r. zgodnie                                          

z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz                                 

sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów z dnia  15 grudnia 2017 r.  
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2412). 

4. Ustalenie, czy Wykonawca osiągnął wymagane poziomy recyklingu i ograniczenia  nastąpi na 

podstawie sprawozdania, o którym mowa w § 8 ust. 3 umowy. 

 

§ 8 

1. Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu miesięcznego Raportu : 

1)  o odpadach odebranych i odpadach zagospodarowanych z terenu gminy, zawierającego 

następujące dane: 

a) rodzaj i kod odpadów odebranych oraz odpadów zagospodarowanych, 

b) masę poszczególnych rodzajów odebranych odpadów w Mg oraz odpadów 

zagospodarowanych w Mg, 

c) proces zagospodarowania wraz ze wskazaniem instalacji, do której zostały przekazane 

odpady, 

2) o odpadach odebranych i zagospodarowanych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych, zawierającego następujące dane: 

a)  rodzaj i kod zebranych odpadów oraz odpadów zagospodarowanych, 

b) masę poszczególnych rodzajów odpadów odebranych i odpadów zagospodarowanych w Mg, 

c) proces zagospodarowania wraz ze wskazaniem instalacji, do której zostały przekazane 

odpady, 

3) o odpadach odebranych w ramach obwoźnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych i odpadach 

zagospodarowanych, zawierającego następujące dane: 

a) rodzaj i kod zebranych i zagospodarowanych odpadów, 

b) masę poszczególnych rodzajów odpadów zebranych i odpadów zagospodarowanych w Mg, 

c) proces zagospodarowania wraz ze wskazaniem instalacji, do której zostały przekazane 

odpady. 

2. Wykonawca przekazuje Raport, o którym mowa w ust.1 Zamawiającemu, jako załącznik do faktury 

za wykonaną usługę. 

3. Wykonawca sporządza sprawozdanie, o którym mowa w art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Sprawozdanie sporządzone w sposób wymagany 

przez przepisy prawa, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie do końca miesiąca 

następującego po upływie półrocza, którego dotyczy. Wykonawca jest zobowiązany do okazania  

dokumentów sporządzonych na potrzeby ewidencji odpadów oraz dokumentów potwierdzających 

osiągnięcie określonych poziomów recyklingu na wniosek Zamawiającego, w celu weryfikacji 

danych zawartych w sprawozdaniu. 

 

§ 9 

1. Strony ustalają: 

a) wynagrodzenie za odbiór i zagospodarowanie 1Mg odpadów komunalnych netto należne 

Wykonawcy z tytułu wykonywania umowy, które wynosi  …………….. zł 

kwota podatku VAT(8%)   ……………….. zł 

wynagrodzenie za odbiór i zagospodarowanie 1 Mg odpadów komunalnych brutto …………… zł 

(słownie złotych: …………………………………………………………………………………), 

2. Wysokość wynagrodzenia ustala się jako iloczyn ceny jednostkowej za odbiór i zagospodarowanie 

1 Mg odpadów i ilości faktycznie odebranych odpadów w danym miesiącu. 

3. Strony ustalają maksymalną wysokość wynagrodzenia Wykonawcy w okresie obowiązywania 

umowy z uwzględnieniem prawa opcji na kwotę .......................zł brutto (słownie: 

...........................................................................................  złotych).  
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4. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1-3 płatne będzie po zakończeniu danego 

miesiąca świadczenia usługi, na podstawie poprawnie wystawionej faktury VAT wraz z 

załącznikiem w postaci raportu, o którym mowa w § 8 ust. 1. 

5. Wykonawca oświadcza, że wszelkie niezbędne wydatki i koszty związane z realizacją przedmiotu 

niniejszej umowy zostały przez niego uwzględnione w cenie określonej w ust. 1 niniejszego 

paragrafu, z uwzględnieniem: 

1) charakterystyki gminy, 

2) wzrostu ilości odbieranych odpadów, 

3) wzrostu ilości obsługiwanych nieruchomości, 

4) wzrostu liczby mieszkańców, 

5) częstotliwości i sposobu odbierania odpadów, w tym dodatkowe odbiory poza 

harmonogramem, 

6) obowiązku osiągnięcia poziomów recyklingu, odzysku i ograniczenia składowania. 

6. Ostateczna wartość i zakres przedmiotu umowy zależeć będzie od bieżących potrzeb 

zamawiającego. Wobec tego Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości poszczególnych 

elementów rozliczeniowych przy zachowaniu cen jednostkowych określonych przez Wykonawcę 

w niniejszej umowie oraz złożonej ofercie, maksymalnie o 8%. 

7. W przypadku wystąpienia okoliczności powodujących niewykorzystanie całkowitej wartości 

umowy określonej w § 9 ust. 3, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do 

Zamawiającego, w tym żądanie realizacji umowy do wysokości 100% całkowitej wartości umowy, 

o której mowa w § 9 ust. 3. 

8. Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 

wskazany w fakturze VAT, w ciągu 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu  faktury VAT raz z 

załącznikiem w postaci raportu, o którym mowa w § 8 ust. 1 wystawionej zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami niniejszej umowy i przedstawienia przez 

Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy, że Wykonawca  nie zalega z płatnościami z tytułu 

świadczenia usług wykonywanych przez podwykonawcę, jeżeli Wykonawca korzystał przy 

wykonaniu umowy z pomocy podwykonawcy. Strony umowy zgodnie ustalają, że brak 

oświadczenia podwykonawcy upoważnia Zamawiającego do wypłaty, na koszt Wykonawcy, 

wynagrodzenia należnego podwykonawcom i zwalnia Zamawiającego od obowiązku zapłaty 

wynagrodzenia Wykonawcy w części wynagrodzenia przekazanego podwykonawcom. 

9. Błędnie wystawiona faktura VAT, spowoduje wyznaczenie ponownego 30-dniowego terminu 

płatności liczonego od daty doręczenia poprawionych faktur lub brakujących dokumentów. 

10. Strony ustalają, iż dniem zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

Wszelkie kwoty należne Zamawiającemu, w szczególności z tytułu kar umownych, mogą być 

potrącane z bieżących  faktur na rzecz  Wykonawcy. 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do bieżącej kontroli realizacji przedmiotu umowy oraz 

kontroli dokumentacji podwykonawczej wykonanych usług. Stwierdzone nieprawidłowości będą 

dokumentowane w formie pisemnej i doręczane Wykonawcy celem ustosunkowania się.  

 

§ 10 

1. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną: 

1)  za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy 
 w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, 

2) 150 zł za zwłokę w wyposażeniu każdej nieruchomości lub PSZOK w niezbędne pojemniki, 

za każdy dzień zwłoki i za każde miejsce, 

3) 150 zł za każdy dzień zwłoki w terminowym odebraniu odpadów komunalnych 

wynikającym z przyjętego harmonogramu lub PSZOK, licząc od dnia następnego po dniu, 

w którym nastąpiło pisemne zgłoszenie reklamacji, 

4) w wysokości 300 zł a każdy za każdy dzień zwłoki w terminowym odebraniu odpadów 

komunalnych wynikającym z przyjętego harmonogramu odbioru odpadów 

wielkogabarytowych w ramach obwoźnej zbiórki odpadów, licząc od dnia następnego po 

dniu, w którym nastąpiło pisemne zgłoszenie reklamacji, 

5) za zanieczyszczenie lub pozostawienie nieuporządkowanego miejsca odbierania odpadów, 

zanieczyszczenie trasy przejazdu oraz za niewłaściwe opróżnienie pojemników, w tym 

pozostawienie części odpadów (np. folie) w pojemniku – w wysokości 100 zł za każdą 

stwierdzoną nieprawidłowość, jeżeli do wskazanej sytuacji doszło z winy Wykonawcy, 
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6) za zmieszanie podczas odbioru różnych rodzajów odpadów  – w wysokości 1.000,00 zł za 

każde zdarzenie, 

7)  20.000,00 zł za  każdy  przypadek zaniechania Wykonawcy,  polegający  na 

niezorganizowaniu cyklicznej akcji zbiórki odpadów wielkogabarytowych na terenie 

gminy, 

8) za brak osiągnięcia wymaganych przepisami prawa poziomów odzysku, przygotowania do 

ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych obejmujących: papier, metale, 

tworzywa sztuczne i szkło oraz inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe 

oraz poziomu ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji w wysokości 

równej karze przewidzianej przepisami prawa dla gminy za niewywiązanie się z tego 

obowiązku, 

9) za niezatrudnienie na podstawie umowy o pracę, w całym okresie świadczenia usługi, osób 

wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w wysokości 2 % miesięcznego 

wynagrodzenia umownego brutto, za każdy rozpoczęty miesiąc nie dotrzymania tego 

warunku, 

10) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom –                      

w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 3 umowy, 

11) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                                   

o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego                    

w § 9 ust. 3 umowy. 

2. Strona zobowiązana do zapłaty kary umownej winna ją uiścić w terminie 14 dni od daty 

otrzymania wezwania. W przypadku opóźnienia w zapłacie kar umownych Stronie uprawnionej 

przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych. Wykonawca upoważnia 

Zamawiającego do potrącenia kary umownej z bieżącego wynagrodzenia Wykonawcy. 

3. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku właściwego wykonania pozostałych 

usług oraz usunięcia nieprawidłowości w już wykonanych usługach, w terminie do 7 dni od dnia 

zgłoszenia uwag.  

4. W zakresie nie uregulowanym w niniejszym paragrafie strony ponoszą odpowiedzialność z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonywania umowy za zasadach ogólnych. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach 

ogólnych uregulowanych w Kodeksie Cywilnym. 

6. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania umowy Zamawiający wezwie 

Wykonawcę do jej wykonania lub do naprawy nieprawidłowości i wyznaczy w tym celu 

odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może 

odstąpić od umowy lub powierzyć wykonanie usługi podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. 

7. Niezależnie od przysługujących Zamawiającemu kar umownych Wykonawca podlega karom 

pieniężnym określonym w art. 9x i art. 9xa ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach. 

8. Odstąpienie od umowy nie powoduje utraty możliwości dochodzenia kar umownych. 

9. Zamawiający zapłaci na rzecz Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn 

zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto. 

 

§ 11 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca narusza w sposób istotny 

postanowienia umowy. Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone w terminie 5 dni roboczych 

od dnia powzięcia wiadomości o przyczynach stanowiących podstawę odstąpienia.  

2. Istotne naruszenia umowy, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności następujące 

przypadki: 

1) utratę przez Wykonawcę prawa do wykonywania działalności będącej przedmiotem niniejszej 

umowy; 

2) nie rozpoczęcie wykonywania przedmiotu umowy bez uzasadnionej przyczyny, pomimo 

wezwania Zamawiającego; 

3) przerwanie wykonywania przedmiotu umowy na okres dłuższy niż 3 dni;  

4) nie wykonywanie przez Wykonawcę obowiązków wynikających z ustawy z dnia  
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; 
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5) Wykonawca znajduje się w stanie zagrażającym niewypłacalnością lub przechodzi 
w stan likwidacji w celach innych niż przekształcenia przedsiębiorstwa lub połączenia się z 

innym przedsiębiorstwem; 

6) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub gdy zostanie wszczęte postępowanie 

egzekucyjne w stopniu uniemożliwiającym realizację  umowy. 

7) niezapewnienia przez Wykonawcę właściwej jakości świadczonych usług zgodnie z zapisami 

niniejszej umowy i warunkami stawianymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – 

odstąpienie może nastąpić w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do poprawy i braku 

reakcji ze strony Wykonawcy, 

8) nieposiadania przez Wykonawcę aktualnej i opłaconej polisy OC bądź innego dokumentu 

potwierdzającego ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 

związanej  z przedmiotem zamówienia, 

9) zaistnieje konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, lub 

konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy                       

w sprawie zamówienia publicznego, o której mowa w § 9 ust. 3 umowy. 

3. Wykonawcy, w wypadku zaistnienia sytuacji określonej w ust. 1 przysługuje wyłącznie 

wynagrodzenie za usługi już wykonane. 

 

§ 12 

1. Dopuszcza się możliwość zmiany umowy, na podstawie i w granicach art. 144 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, w następujących okolicznościach: 

      1)zmiany terminu rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy w przypadku przedłużenia się 

procedury przetargowej (przedłużenie, które spowoduje zagrożenie rozpoczęcia wykonania 

przedmiotu umowy w terminie umownym), 

      2) zmiany zasad płatności, 

      3) zmiany oznaczenia stron, 

      4)ustawowej  zmiany  stawki podatku VAT, powodującej  zmianę  wynagrodzenia 

ryczałtowego brutto, 

      5) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie zasad odbierania    
    i zagospodarowania odpadów, w tym zmiany przepisów prawa miejscowego, 

      6) zmiany koordynatora, 

7) zmian dotyczących harmonogramu wywozu odpadów, liczby, miejsca oraz rozmiarów 

podstawianych pojemników na odpady, zmiany osób upoważnionych przez Zamawiającego 

do sprawowania nadzoru nad realizacją umowy, a także zmiany rachunku Wykonawcy, nie 

wymagają sporządzania aneksu do umowy. 

2. W przypadku zmiany , o której mowa w ust. 1pkt 4, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni 

się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 

3.  Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają, pod rygorem nieważności, formy pisemnej. 

4. Zmiana harmonogramu odbioru odpadów nie wymaga zmiany umowy. 

5. 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; 

 4) ogłoszeniu likwidacji; 

 5) zawieszeniu działalności; 

 6) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca. 

 

§ 13 

1. Wykonawca oświadcza, że usługę w części …………………………………………………… 

będzie wykonywał za pośrednictwem podwykonawcy 

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

2. Pozostała usługa w zakresie niewymienionym w ust.1, wchodząca w zakres rzeczowy przedmiotu 

umowy, zostanie wykona osobiście przez Wykonawcę. 

3. Zamawiający nie wyraża zgody na zawieranie umów przez Podwykonawcę z dalszymi 

Podwykonawcami. 
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4. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy między Wykonawcą a 

Zamawiającym, jeżeli Wykonawca będzie korzystał przy wykonaniu umowy z pomocy 

podwykonawcy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy z podwykonawcą zgodnie z zakresem 

rzeczowym określonym w ofercie przyjętej przez Zamawiającego. Umowa pomiędzy Wykonawcą 

a Podwykonawcą wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Termin płatności w umowie 

o podwykonawstwo, za zakres prac wykonywanych przez Podwykonawcę nie może być dłuższy 

niż 21 dni. 

 

§ 14 

1.Wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje dotyczące lub wynikające 
z realizacji przedmiotu umowy, wymagają formy pisemnej lub elektronicznej. 

2. Pisma Stron powinny powoływać się na numer umowy oraz datę jej zawarcia. Za datę otrzymania 

dokumentów, o których mowa w ust. 1, Strony uznają dzień ich przekazania pocztą elektroniczną 

lub faksem, jeżeli ich treść zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie chyba, że postanowienia 

umowy stanowią inaczej. 

3. Koordynatorem z ramienia Wykonawcy jest ……………………………………………………...  

 

§ 15 

Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie wierzytelności powstałej 
 z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich. 

 

§ 16 

1. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania, by rozstrzygnąć ewentualne spory 
i nieporozumienia wynikające z umowy ugodowo poprzez bezpośrednie negocjacje. 

2. Jeżeli po upływie 10 dni od daty powstania sporu Zamawiający i Wykonawca nie będą  
w stanie rozstrzygnąć sporu ugodowo, spór zostanie rozstrzygnięty przez Sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Prawo Zamówień 

Publicznych, Kodeksu Cywilnego, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz 

ustawy o odpadach. 

 

§ 17 

1. Dane zawarte w niniejszej umowie w zakresie imienia i nazwiska/nazwy Zleceniobiorcy, 

przedmiotu umowy, okresu jej realizacji i kwoty wynagrodzenia stanowią informację publiczną i 

podlegają udostępnieniu w trybie określonym w ustawie o dostęp do informacji publicznej w 

Biuletynie Informacji Publicznej.  

2. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz dla 

Wykonawcy, a trzy  egzemplarze dla Zamawiającego. 

3. Integralną częścią Umowy jest: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, Formularz Oferty 

Wykonawcy. 

 

Zamawiający:                                                                                  Wykonawca: 

 

 

Kontrasygnata: 


