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Zał. nr 6 
 
 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 
 
Zawarta w dniu ………………. w Suszcu pomiędzy Gminą Suszec, 43-267 Suszec, ul. Lipowa 1 
NIP: 6381792968, 
reprezentowaną przez : 
Pana Mariana Pawlasa - Wójta Gminy Suszec 
zwaną w dalszej części umowy „ZAMAWIAJĄCYM” , 
a ………………………………………………………………………………………………… 
NIP: ……………………… 
reprezentowanym przez: 
…………………………… 
zwanym w dalszej treści umowy „WYKONAWCĄ”, 
o następującej treści: 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

 
1. W wyniku postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzonego w dniu ............... r., w trybie 

przetargu nieograniczonego wg zasad określonych w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień 
publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą, ZAMAWIAJĄCY powierza, a 
WYKONAWCA przyjmuje do wykonania zamówienie pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości na terenie gminy Suszec – okres realizacji: od 
podpisania umowy do 31.01.2021 r.”, zwane dalej zamówieniem lub przedmiotem umowy, w zakresie i 
na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ, ofercie 
WYKONAWCY i niniejszej umowie. 

2. Szczegółowy zakres i opis usług będących przedmiotem umowy został określony w opisie przedmiotu 
zamówienia w pkt  3 SIWZ, stanowiącej integralną część niniejszej umowy. 

 
§ 2 

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
 

Wymagany termin realizacji zamówienia (obowiązywania umowy): od dnia podpisania umowy do               
31.01.2021 r. 

 
§ 3 

PODWYKONAWCY 
Niniejszy paragraf zostanie skreślony z umowy, gdy Wykonawca nie będzie przewidywał 

w ofercie zlecenia części zamówienia Podwykonawcom 
 

1. WYKONAWCA powierzy wykonanie części przedmiotu umowy innej osobie (podwykonawcy) zgodnie z 
ofertą przetargową, tj.: 
a) wykonanie……………………..… firma o nazwie:……………………............. 
 z siedzibą w ……………………..  reprezentowana przez:……………………., 
b) wykonanie……………………..… firma o nazwie:……………………............,  
 z siedzibą w ……………………..  reprezentowana przez:……………………., 
itd. 

2. Za działanie lub zaniechanie podwykonawcy/ów WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność jak za swoje 
własne. 

3. Jeżeli ZAMAWIAJĄCY zostanie zmuszony do zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy/ów, to o 
kwotę, którą zapłaci podwykonawcy/om, pomniejszy zapłatę należną WYKONAWCY. Podstawą do 
wystawienia faktury przez WYKONAWCĘ za roboty wykonane, będzie dostarczone przez WYKONAWCĘ 
oświadczenie podwykonawcy/ów potwierdzające prawidłowe rozliczenie się WYKONAWCY z 
podwykonawcą/ami i zapłatę przez wykonawcę na rzecz podwykonawcy/ów kwot im należnych. 
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4. WYKONAWCA nie może powierzyć podwykonawcom realizacji innych części przedmiotu umowy niż 
określonych w pkt. 1. 

5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału 
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, 
iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  
 

§ 4 
OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

 
1. Wykonawca zapewnia, że wykonywanie niniejszej umowy odbywać się będzie zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach, ustawy o odpadach, rozporządzeń wykonawczych do nich oraz innych związanych z realizacją 
przedmiotu zamówienia przepisów, a także zgodnie z treścią oferty wykonawcy i postanowieniami SIWZ, 
będącymi załącznikami do niniejszej umowy. 
 

2. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania aktów prawa 
miejscowego, wymienionych w pkt. 3.2.1 SIWZ, z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów 
prawa związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym z uwzględnieniem postanowień określonych 
w SIWZ i niniejszej umowie.  
 

3. Wykonawca zapewnia, że do wykonywania umowy posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie i będzie 
posiadał w okresie jej obowiązywania wymagane przepisami prawa zezwolenia, wpisy i decyzje, w tym 
m.in.:  
 

a) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
mieszkańców nieruchomości na terenie Gminy Suszec,  

b) zezwoleni na transport odpadów, wydanego przez właściwy organ, zgodnie z przepisami ustawy o 
odpadach, 

c) wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; prowadzony 
przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska; 

 
4. W przypadku gdy zezwolenia oraz wpisy określone w ust. 3 utracą ważność, Wykonawca zobowiązany jest 

do uzyskania niezwłocznie nowych wpisów lub zezwoleń, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz 
okazania kopii tych dokumentów na żądanie Zamawiającego w każdym czasie realizacji zamówienia, pod 
rygorem odstąpienia Zamawiającego od niniejszej umowy. 

 
5. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje niezbędnym potencjałem technicznym określonym w SIWZ oraz 

dostosuje się do spełnienia szczegółowych wymagań technicznych odnośnie niezbędnego taboru oraz bazy 
magazynowo - transportowej określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. 
w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości. 

 
6. Wykonawca zobowiązuje się spełniać wymagania określone w ust. 3-5 przez cały okres realizacji umowy. 
 
7. Odpady komunalne pochodzące z realizowanego zadania będą przekazywane przez Wykonawcę zgodnie 

z ofertą do niżej wymienionych instalacji:  
 

- zmieszane odpady komunalne (20 03 01) do regionalnej/regionalnych instalacji do 
przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) regionu III gospodarki odpadami województwa 
śląskiego: 

           
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
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- odpady zielone (20 02 01) do regionalnej/regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów 
komunalnych (RIPOK) regionu III gospodarki odpadami województwa śląskiego: 

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

 
- odpady zbierane selektywnie (zgodnie z SIWZ) do: 

 

Kod odpadu Instalacja 
15 01 01   
15 01 02  
15 01 04  
15 01 05  
15 01 07  
16 01 03  
17 01 01  
17 09 04  
21 01 32  
20 01 33  
20 01 23; 20 01 34; 20 01 35; 20 01 36;   
20 01 99 (popiół)  
20 01 08  
20 03 07  

 
8. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie informować Zamawiającego o każdej zmianie swojej sytuacji 

prawnej i ekonomicznej (w tym o złożeniu wniosku o upadłość, przekształceniu formy prawnej, likwidacji) 
oraz zmianach lub uchyleniu zezwoleń o których mowa wyżej. W przypadku wykreślenia Zleceniobiorcy z 
rejestru działalności regulowanej, uchyleniu zezwolenia lub zmianie zezwolenia, która może mieć wpływ na 
prawidłowe wykonanie niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo od umowy odstąpić w całości lub w 
części. Wykonawca jest obowiązany do przedstawienia Zamawiającemu, na każde jego wezwanie, 
zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej oraz zezwoleń. 

 
9. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania umowy z najwyższą starannością uwzględniającą zawodowy 

charakter wykonywanych czynności oraz najlepszą praktyką i wiedzą. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się 
ograniczyć do minimum utrudnienia w ruchu drogowym, w korzystaniu z nieruchomości oraz ograniczyć 
inne niedogodności do minimum, a także podjąć wszelkie możliwe starania mające na celu maksymalne 
zapobieżenie uciążliwościom dla mieszkańców (zwłaszcza w zakresie hałasu, kurzu i ewentualnie innych 
niedogodności związanych z wykonywaniem umowy). 

 
10. Wykonawca jest zobowiązany dokonywać odbioru i transportu odpadów, również w przypadkach, kiedy 

dojazd do nieruchomości będzie utrudniony z powodu prowadzonych remontów dróg, objazdów i innych 
uciążliwości spowodowanych remontami, warunkami atmosferycznymi itp.. Wykonawcy w żadnym 
przypadku nie przysługuje roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu. 

 
11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i finansową za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 

wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe z powodu wykonywania, niewykonywania lub 
nienależytego wykonywania obowiązków określonych w umowie lub innych czynności pozostających w 
związku z umową. 

 
12. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za 

szkody wyrządzone osobom trzecim w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej tj.: ubezpieczenie 
od odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej (obejmujące usługi związane z przedmiotem 
zamówienia), na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż: 2.000.000,00 zł. Wykonawca jest zobowiązany do 
posiadania w/w umowy ubezpieczenia przez cały okres realizacji zamówienia. W przypadku gdy termin 
ważności przedłożonej umowy ubezpieczenia będzie upływał w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca 
jest zobowiązany do wydłużenia terminu obowiązywania posiadanej umowy ubezpieczenia lub do zawarcia 
nowej umowy ubezpieczenia o wartości j.w. oraz przekazania kopii tych dokumentów Zamawiającemu 



4 

 

najpóźniej z datą upływu ważności poprzedniej umowy ubezpieczenia, potwierdzających przedłużenie lub 
zawarcie nowej umowy. W trakcie realizacji umowy na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca 
zobowiązany jest przedłożyć kopię aktualnej umowy ubezpieczenia (lub polisy). Sankcję niewykonania 
obowiązków, o których mowa powyżej stanowi uprawnienie Zamawiającego do zastosowania kary 
umownej, o której mowa w § 9 ust. 1 lit. h) umowy. 
 

13. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania poufności co do informacji pozyskanych w związku z 
realizacją umowy, w szczególności do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. 
Wykonawca nie może wykorzystywać pozyskanych danych w żaden inny sposób lub w innym celu niż dla 
wykonywania umowy, w szczególności zakazuje się wykorzystywania danych w celach reklamowych lub 
marketingowych. Wykonawca oświadcza, iż zna przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz 
ochrony informacji niejawnych i w związku z wykonywaniem umowy zobowiązuje się przepisów tych 
przestrzegać. 

14. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy: 
a) odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych na warunkach określonych  

w SIWZ i w ofercie, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem wywozu 
odpadów, 

b) postępowanie z odpadami komunalnymi w sposób zgodny z zasadami gospodarowania i 
zagospodarowania  odpadów, określonymi w ustawie  o odpadach, ustawie o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach, wymaganiami ochrony środowiska oraz Programu Gospodarki Opadami 
(PGO) dla Województwa Śląskiego, 

c) osiągnięcie w danym roku kalendarzowym w odniesieniu do masy odebranych przez siebie 
odpadów komunalnych, poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia 
następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła oraz do 
osiągnięcia w danym roku kalendarzowym w odniesieniu do masy odebranych przez siebie 
odpadów komunalnych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 
innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, stanowiących 
odpady komunalne, w wysokości określonej w przepisach 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 2016 r. poz. 2167), 

d) ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, przekazywanych do 
składowania, w wysokości określonej w przepisach Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 
maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji, przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania 
masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r. poz. 676), 

e) używanie pojazdów specjalistycznych oraz zapewnienie dostatecznej ilości tych pojazdów, 
gwarantujące terminowe i jakościowe wykonanie zakresu rzeczowego usługi, 

f) posiadanie systemu monitorowania lokalizacji pojazdów oraz zapewnienie Zamawiającemu 
nieograniczonego dostępu do tego systemu, na warunkach określonych w SIWZ, 

g) umożliwienie przedstawicielom Zamawiającego kompleksowej kontroli sposobu wykonywanej 
usługi świadczonej przez Wykonawcę,  

h) terminowe przekazywanie miesięcznych protokołów, o których mowa w pkt 3.6.4 SIWZ i 
sprawozdań półrocznych, o których mowa w pkt 3.6.1 SIWZ, 

i) umożliwienia przeprowadzenia kontroli realizacji przedmiotu umowy zamawiającemu. 

15. Zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na usługi 
wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie 
tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia  26 czerwca 
1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.). 

16. Stosownie do wymogu określonego w pkt. 15: 

1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę, osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: 

a) kierowanie i obsługa pojazdów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia (kierowcy, 
pomocnicy, ładowacze) oraz kontrola przebiegu realizacji zamówienia (dyspozytorzy); 
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b) obsługa PSZOK w zakresie wymaganym w opisie przedmiotu zamówienia. 

 
Powyższy wymóg nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie, w 
jakim będą wykonywać osobiście czynności wymienione pod lit. a) i b). 

 

2) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 
wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w pkt. 16.1). 
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 
dokonywania ich oceny,  

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

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.  
 

3) 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 czynności wskazane w pkt. 16.1):  

a) 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, 
- wykaz (lista) osób, których dotyczy oświadczenie wykonawcy, wraz ze wskazaniem rodzaju 

umowy o pracę i wymiaru etatu, 
- podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub 
podwykonawcy;  

b) w przypadku powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości co do treści przedstawionego mu 
oświadczenia, o którym mowa w pkt. 16.3) lit. a), Wykonawca zobowiązany jest na żądanie 
Zamawiającego przedłożyć 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 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników, wynagrodzenia). 
Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu 
powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

 

4) Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia: 

a) w przypadku nie przedstawienia zamawiającemu w wyznaczonym terminie oświadczenia, o 
którym mowa w pkt. 16.3) lit. a), wykonawca będzie płacił każdorazowo zamawiającemu karę w 
wysokości 2.000,00 zł; 

b) w przypadku nie przedstawienia zamawiającemu w wyznaczonym terminie dokumentów o 
których mowa w pkt. 16.3) lit. b), wykonawca będzie płacił każdorazowo zamawiającemu karę w 
wysokości 2.000,00 zł; 

c) w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub 
podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy; 
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d) w przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązku wskazanego w pkt. 16.3) lit. a) lub 
16.3) lit. b), zamawiający ma prawo od umowy odstąpić i naliczy dodatkowo kary umowne 
wskazane w umowie w § 9 istotnych postanowień umowy (zał. nr 6 do SIWZ), jak za nienależyte 
wykonanie zamówienia; 

e) w przypadku nie wywiązania się wykonawcy z obowiązku zatrudniania osób wykonujących 
czynności opisanych przez Zamawiającego na umowę o pracę, wykonawca będzie zobowiązany do 
zapłacenia kary umownej zamawiającemu, w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto 
wykonawcy. 

 
§ 5  

OBOWIĄZKI I PRAWA ZAMAWIAJĄCEGO 
 

1. Zamawiający zobowiązany jest do: 
a) przekazania Wykonawcy w terminie podpisania umowy (utworzony na podstawie zebranych 

deklaracji) wykaz adresów nieruchomości objętych zamówieniem jak w pkt. 3.2.6 SIWZ, które 
należy wyposażyć w kontenery, worki i pojemniki, 

b)  aktualizowania, niezwłocznie wykazu nieruchomości objętych systemem w celu wykonywania 
przez Wykonawcę obowiązków określonych w pkt. 3.4.3 SIWZ, 

c) regularnego odbioru sprawozdań i wykazów, sporządzanych przez Wykonawcę, w zakresie, o 
którym mowa w pkt. 3.6.1 i 3.6.4 SIWZ, 

d) występowania w imieniu mieszkańców w uzasadnionych sprawach, w szczególności 
dotyczących uciążliwości, niedogodności, niesolidności i niezgodności wykonywania 
przedmiotu umowy przez Wykonawcę oraz inicjowania działań zmierzających do usunięcia lub 
ograniczenia tych uciążliwości, niedogodności itp. 

e) potwierdzanie comiesięcznego odbioru wywozu odpadów komunalnych w Gminie, rozliczanie 
tej usługi i dokonywanie zapłaty za wystawione faktury przez Wykonawcę w terminach ich 
płatności. 

 
2. Zamawiający ma prawo do:  

a)  kontroli sposobu, częstotliwości i jakości wykonywanych usług oraz kontroli wykonywania 
umowy przez wykonawcę - na żądanie Zamawiającego Wykonawca  zobowiązany jest do 
niezwłocznego skierowania swojego przedstawiciela do udziału w kontroli realizacji 
przedmiotu umowy. 

§ 6 
 PRZEDSTAWICIELE STRON 

 
1.  Strony ustanawiają przedstawicieli uprawnionych do bieżących kontaktów w trakcie realizacji umowy: 

a) ze strony Zamawiającego: .................................................................., tel. .........................., 
b) ze strony Wykonawcy: ......................................................................., tel. ........................... . 

2.  Przedstawiciel Wykonawcy działa w imieniu i na rzecz Wykonawcy, zgodnie z pkt 3.10.2 i 3.10.3 SIWZ. 
3. W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu umowy, strony zobowiązują się 

działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa i ustalonych zwyczajów z 
poszanowaniem praw drugiej strony umowy. 

4.  Strony dopuszczają możliwość zmiany osób wymienionych wyżej, o czym niezwłocznie powiadomią 
drugą stronę w formie pisemnej. 

5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić uczestnictwo merytorycznie przygotowanego przedstawiciela 
Wykonawcy w naradach i spotkaniach prowadzonych przez Zamawiającego (w tym w posiedzeniach 
komisji Rady Gminy, sesjach Rady Gminy), na których będą poruszane sprawy związane z realizacją 
przedmiotu umowy każdorazowo, o ile zostanie zaproszony.  

 
§ 7  

WYNAGRODZENIE 
 

1. Całkowite wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy z tytułu realizacji usług objętych umową wynosi: netto 
[…………..] zł, a wraz z należnym podatkiem VAT: …….%, brutto [……………..] zł, (słownie: [........................]), 
zgodnie z ofertą przetargową.   
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2. Rozliczanie wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy dotyczy okresu od 01.02.2018 – 
31.01.2021 r. 

3. Ustala się miesięczny okres rozliczeniowy wykonania usług objętych umową. Wynagrodzenie miesięczne 
Wykonawcy z tytułu realizacji usług objętych umową stanowi 1/36 kwoty netto określonej w ust. 1, tj.: 
[……………..] zł, a wraz z należnym podatkiem VAT: …….%, brutto […..............], (słownie: 
[….........................................]), za każdy miesiąc realnie wykonywanego przedmiotu umowy.   

4. Podstawą do wystawienia faktury za miesiąc, w którym usługa była świadczona, będzie określony przez 
zamawiającego protokół częściowego odbioru prac, w treści odpowiadającej w szczególności 
postanowieniom określonym w ust. 5, 8 i 9 niniejszego paragrafu, podpisany przez zamawiającego i 
wykonawcę. 

5. Zamawiający zastrzega, że w protokole częściowego odbioru prac, zamieszczane będą wszelkie uwagi 
dotyczące wykonywania zamówienia. 

6. Przed wystawieniem faktury Wykonawca przedłoży Zamawiającemu: 
a) co miesiąc protokół z wykonania usług wraz z dokumentami, które wymagane są razem z  

przedmiotowym protokołem, zgodnie z pkt. 3.6.4 SIWZ, 
b) co pół roku sprawozdanie wraz z dokumentami, które wymagane są razem z przedmiotowym 

sprawozdaniem, zgodnie z pkt. 3.6.1 SIWZ. 
7. Zamawiający w terminie 7 dni akceptuje dokumenty, o których mowa w ust. 6 lub zgłasza uwagi oraz 

wyznacza termin na ich poprawienie. 
8. Dokumenty wymienione w ust. 6 – zaakceptowane przez Zamawiającego będą podstawą do podpisania 

protokołu odbioru prac bez uwag, z zastrzeżeniem ust. 9 niniejszego paragrafu i wystawienia faktury za 
wykonaną usługę. 

9. Podpisanie protokołu odbioru prac z uwagami stwierdzającymi niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
umowy za dany miesiąc, skutkuje uznaniem umowy za niewykonaną lub nienależycie wykonaną w 
danym miesiącu, co stanowi podstawę naliczenia stosownych kar umownych, o których mowa w § 9 
umowy. 

10. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszystkie elementy ujęte w opisie 
przedmiotu zamówienia, określonym w pkt. 3 SIWZ oraz w niniejszej umowie. 

11. Nie uwzględnienie przez Wykonawcę jakichkolwiek usług i obowiązków Wykonawcy, niedoszacowanie 
lub brak rozpoznania zakresu jakiejkolwiek części przedmiotu umowy na etapie przygotowania oferty 
przetargowej nie może stanowić roszczeń w stosunku do Zamawiającego zarówno w trakcie realizacji 
niniejszej umowy, jak też po wykonaniu przedmiotu umowy.  

12. Przyjęta stawka VAT do ustalenia wynagrodzenia brutto określonego w ust. 1 ustalona została w oparciu 
o przepisy ustawy o podatku od towarów i usług obowiązujące w dniu złożenia oferty.  

13. W przypadku ustawowej zmiany podatku VAT, stawka podatku VAT zostanie dostosowana do 
obowiązującego podatku VAT (wartość netto pozostaje bez zmian).  

14. Przy wystawianiu faktur VAT zostanie zastosowana stawka podatku od towarów i usług obowiązująca w 
dniu jej wystawienia (w dniu powstania obowiązku podatkowego).  

15. Faktury miesięczne wystawiane przez WYKONAWCĘ płatne będą w terminie 30 dni od daty otrzymania 
faktury przez ZAMAWIAJĄCEGO w formie przelewu na rachunek: ………………………… . Datą zapłaty jest 
data obciążenia konta ZAMAWIAJĄCEGO. 

16. ZAMAWIAJĄCY zastrzega, iż cesje praw wynikających z umowy nie mogą być zrealizowane bez jego 
zgody.  

§ 8 
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 
1. W celu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy na kwotę stanowiącą 8% zaoferowanej ceny całkowitej brutto, podanej w ofercie 
wykonawcy, określonej w § 7 ust.1, tj. ....................... zł w formie ........................................................... 

2. W razie nienależytego wykonania umowy Zamawiający zaspokaja się z kwoty wniesionego zabezpieczenia. 
3. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i 

uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, pozostawiając 30% zabezpieczenia jako 
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

4. Zabezpieczenie pozostawione z tytułu rękojmi za wady, zwrócone zostanie w terminie nie później niż w 15 
dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

5. Wykonawca udziela na przedmiot umowy rękojmi na okres 6 miesięcy i 15 dni od dnia zakończenia 
realizacji zamówienia wskazanego w § 2. 
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§ 9 
KARY UMOWNE 

 
1. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne w niżej określonych wysokościach, w 

następujących przypadkach: 
a) za zwłokę w odbiorze odpadów z nieruchomości w terminie przewidzianym w 

harmonogramie, dla danej nieruchomości, za każdy dzień zwłoki w wysokości 30 zł za każdą 
nieruchomość. W przypadkach uzasadnionych niewynikających z winy Wykonawcy  kara może  
być eliminowana; 

b) za opóźnienie w wykonaniu obowiązku wyposażenia nieruchomości, na której zamieszkują 
mieszkańcy, w pojemnik lub kontener na odpady komunalne zmieszane, w wysokości 50 zł za 
każdy dzień opóźnienia (dot. obowiązku określonego w pkt. 3.4.3 SIWZ). W przypadkach 
uzasadnionych, niewynikających z winy Wykonawcy  kara może  być eliminowana.  

c) z tytułu opóźnienia w przekazywaniu kompletnych zestawień miesięcznych i sprawozdań 
półrocznych, o których mowa w § 4 ust. 14 lit h) umowy, w wysokości 50 zł za każdy dzień 
opóźnienia,  

d) za opóźnienie w usunięciu stwierdzonych nieprawidłowości w wykonaniu przedmiotu umowy, 
w wysokości 50 zł za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu dnia wyznaczonego na 
usunięcie nieprawidłowości do dnia ich usunięcia, 

e) z tytułu niewykonania umowy w danym miesiącu, w wysokości 100.000 zł,  
f) z tytułu niewywiązania się z obowiązku wynikającego z § 4 ust. 14 lit. c) umowy (pkt. 3.6.6 lit 

a) SIWZ), w wysokości stanowiącej iloczyn stawki opłaty za umieszczenie niesegregowanych 
(zmieszanych) odpadów komunalnych na składowisku, określonej w przepisach wydanych na 
podstawie art. 290 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, i 
brakującej masy odpadów komunalnych, wyrażonej w Mg, wymaganej do osiągnięcia 
odpowiedniego poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 
metodami papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła, innych niż niebezpieczne odpadów 
budowlanych i rozbiórkowych; 
Uwaga: kara umowna zastrzeżona powyżej nie może być niższa, niż kara, którą będzie musiał 
zapłacić zamawiający z tytułu nieosiągnięcia poziomu recyklingu, przygotowania do 
ponownego użycia i odzysku innymi metodami papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła, 
innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zgodnie z przepisami 
prawa, a w szczególności z art. 9z ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach; 

g) z tytułu niewywiązania się z obowiązku wynikającego z § 4 ust. 14 lit. d) umowy (pkt. 3.6.6 lit. 
b) SIWZ), w wysokości stanowiącej iloczyn stawki opłaty za umieszczenie niesegregowanych 
(zmieszanych) odpadów komunalnych na składowisku, określonej w przepisach wydanych na 
podstawie art. 290 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, i 
brakującej masy odpadów komunalnych, wyrażonej w Mg, wymaganej do osiągnięcia 
odpowiedniego poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji przekazywanych do składowania;  
Uwaga: kara umowna zastrzeżona powyżej nie może być niższa, niż kara, którą będzie musiał 
zapłacić zamawiający z tytułu nieosiągnięcia poziomu ograniczenia masy odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z 
przepisami prawa, a w szczególności z art. 9z ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

h) za brak umowy ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone 
osobom trzecim w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (obejmującej usługi 
związane z przedmiotem zamówienia), zgodnej z §4 ust. 12 umowy, w wysokości 200 zł, za 
każdy dzień braku umowy ubezpieczenia, 

i) w przypadku nie przedstawienia zamawiającemu w wyznaczonym terminie oświadczenia, o 
którym mowa w z §4 ust. 16.3) lit. a) umowy, wykonawca będzie płacił każdorazowo 
zamawiającemu karę w wysokości 2.000,00 zł; 

j) w przypadku nie przedstawienia zamawiającemu w wyznaczonym terminie dokumentów o 
których mowa w z §4 ust. 16.3) lit. b), wykonawca będzie płacił każdorazowo zamawiającemu 
karę w wysokości 2.000,00 zł; 
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k) w przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązku wskazanego w z §4  pkt. 16.3) lit. 
a) lub 16.3) lit. b), zamawiający ma prawo od umowy odstąpić i naliczy dodatkowo kary 
umowne wskazane w umowie w § 9 ust. 1 lit. m), jak za nienależyte wykonanie zamówienia; 

l) w przypadku nie wywiązania się wykonawcy z obowiązku zatrudniania osób wykonujących 
czynności opisanych przez Zamawiającego na umowę o pracę, wykonawca będzie 
zobowiązany do zapłacenia kary umownej zamawiającemu, w wysokości 10% całkowitego 
wynagrodzenia brutto wykonawcy, określonego w §7 ust. 1 umowy;. 

m) z tytułu innych, niż wymienione w ppkt. a) – l) przypadkach nienależytego wykonania 
zamówienia, w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §7 ust. 1. 

n) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które ponosi 
odpowiedzialność WYKONAWCA - w wysokości 200.000,00 zł.  

2. Zamawiający zastrzega prawo naliczenia kary umownej z każdego tytułu w przypadku wystąpienia 
przesłanek do ich naliczenia. 

3. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli wysokość 
szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary. 

4. 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. WYKONAWCA wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego wynagrodzenia. 
 

§ 10 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy: 

a) w razie utraty przez Wykonawcę prawa i możliwości do wykonywania działalności będącej 
przedmiotem niniejszej umowy, z zastrzeżeniem §4 ust. 3 i 8 umowy, 

b) w razie nieprzystąpienia przez Wykonawcę do rozpoczęcia wykonywania usługi określonej w §1 w 
terminie 10 dni od dnia podpisania umowy, 

c) w przypadku przerwania wykonywania przedmiotu umowy i niezrealizowania go przez okres dłuższy 
niż 7 dni, 

d) w przypadku gdy, mimo uprzednich pisemnych, co najmniej dwukrotnych zastrzeżeń złożonych przez 
Zamawiającego, Wykonawca nie realizuje usług zgodnie z postanowieniami umowy lub w sposób 
istotny narusza zobowiązania, przy czym odstąpienie od umowy powinno być poprzedzone 
bezskutecznym upływem terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego na zmianę 
sposobu wykonywania umowy, 

e) w razie wszczęcia postępowania w sprawie upadłości lub likwidacji Wykonawcy. 
 

2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
 

3. Prawo odstąpienia Zamawiający może wykonać odpowiednio: 
a) w ciągu 20 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ust. 1 lit. a, e, 
b) w ciągu 20 dni od upływu terminu, o którym mowa w ust. 1 lit. b i c, 
c) w ciągu 20 dni od bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 1 lit. d. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 lit. d, Zamawiający może w terminie 7 dni, po pisemnym 
uprzedzeniu Wykonawcy, powierzyć wykonanie usługi innemu podmiotowi (do czasu wyłonienia nowego 
Wykonawcy) na koszt Wykonawcy do wysokości odpowiadającej kwocie zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy określonego w §8 ust.1, z zastrzeżeniem, iż: 
1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 
2) Zamawiający może skorzystać ze swego prawa do natychmiastowego rozwiązania umowy bez 

uprzedniego wezwania Wykonawcy do należytego wywiązania się z umowy i bez wyznaczania 
Wykonawcy dodatkowego terminu w tym celu. Czynności stron związane z wykonywaniem umowy 
przed jej rozwiązaniem pozostają w mocy. 

5. Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na zasadach określonych w art. 145 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579). 
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§ 11 
ZMIANY W UMOWIE 

 
Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą być dopuszczalne tylko w 
granicach unormowania art. 144 ustawy, a zamawiający dopuszcza takie zmiany na warunkach określonych w 
pkt. 18.2 – 18.3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, stanowiącej integralną część niniejszej umowy. 
 

§ 12 
INNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 
1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą przepisy 

Kodeksu Cywilnego, ustawy o odpadach, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, uchwały 
wskazane w pkt. 3.2.1 SIWZ, oraz ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi do 
tych ustaw. 

2. Ewentualne spory, powstałe na tle wykonania niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu przez 
właściwy dla ZAMAWIAJĄCEGO Sąd. 

 
§ 13 

LICZBA EGZEMPLARZY UMOWY 
 
Umowa została sporządzona w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego trzy otrzymuje ZAMAWIAJĄCY, a 
jeden WYKONAWCA, każdy na prawach oryginału. 

 
§ 14 

ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY 
 

Integralną częścią niniejszej umowy jest: 
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, 
- Oferta przetargowa Wykonawcy 

 
                         ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


