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Załącznik nr 4 do SIWZ 
Wzór umowy 

      UMOWA NR IP.……………. 

 

Zawarta w dniu ………….………. roku, w Gminie Grodziec pomiędzy: 

Gminą Grodziec z siedzibą w Grodźcu, ul. Główna 17, 62-580 Grodziec zwaną dalej Zamawiającym, 

reprezentowaną przez: 

 – Wójta Gminy Grodziec – Mariusza Woźniaka 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Aleksandra Musiałowska. 

a 

………………………….……...…   zwanym   dalej   Wykonawcą,   reprezentowanym   przez 

………………………………..….. 

Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik przetargu nieograniczonego rozstrzygniętego  

w dniu …………………….…….   roku. 

§1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pn. „Odbiór 

i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych 

na terenie Gminy Grodziec” w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów 

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia lub odzysku oraz ograniczenie masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie 

z obowiązującymi zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (t.j. Dz.U. 2019 poz. 2010) i przepisami wykonawczymi, zapisami 

Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego oraz 

przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grodziec.  
2. Szczegółowy zakres przedmiotu usługi stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

wraz z załącznikami dalej zwana SIWZ. Przedmiot zamówienia musi spełniać parametry opisane 

w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia zwanego dalej SOPZ, stanowiącym podstawę 

udzielenia zamówienia objętego niniejszą umową.  

 

§ 2 

Termin realizacji zamówienia 

 

1. Strony ustalają, iż przedmiot umowy zostanie zrealizowany przez Wykonawcę  

w okresie od …………………… do dnia ……………………………, z zastrzeżeniem ustępu 2. 

2. Odbieranie odpadów z nieruchomości zamieszkałych Wykonawca zacznie realizować od dnia 

…………………….. roku. 

§ 3 

 Oświadczenia Wykonawcy 

 

1. Wykonawca oświadcza, iż posiada niezbędne uprawnienia, wiedzę i doświadczenie, potencjał 

techniczny oraz osoby zdolne do wykonania w sposób należyty, terminowy  

i zgodny z obowiązującymi przepisami prawa przedmiot umowy, a w szczególności posiada: 

1.1 wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Grodziec, o którym mowa w art. 9b i następnych 

ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; 

1.2 aktualne zezwolenie obejmujące prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów, 

zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 poz. 701 

ze zm.) lub równoważne, w tym wydane na podstawie wcześniejszych przepisów 



str. 2 

 

w zakresie obejmującym minimum przedmiot zamówienia. 

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

realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Wykonawca ponadto oświadcza, iż spełnia wymagania określone w ustawie z dnia  

13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. 2019 poz. 2010 

i przepisami wykonawczymi) wymagania, określone w SIWZ oraz w Rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie 

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

rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r., w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami (Dz. U. Nr 104, poz. 868) w szczególności: 

3.1 posiada wyposażenie umożliwiające odbieranie odpadów komunalnych  

od właścicieli nieruchomości oraz zapewnia jego odpowiedni stan techniczny; 

3.2 utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów do odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości; 

3.3 spełnia wymagania techniczne dotyczące wyposażenia pojazdów; 

3.4 zapewnia odpowiednie usytuowanie i wyposażenie bazy magazynowo – transportowej. 

 

§ 4 

Wymogi dotyczące standardu sanitarnego wykonywania usług oraz ochrona środowiska. 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać zamówienie zgodnie z utrzymaniem standardów 

sanitarnych oraz ochrony środowiska zgodne z przepisami Rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r., w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz .U. 2013 r. poz,122), 

Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2009 r. Nr 104, poz. 

868) i postanowieniami obowiązującego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Grodziec. 

2. Podczas realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do porządkowania 

terenu zanieczyszczonego odpadami i innymi zanieczyszczeniami wysypanymi z pojemników, 

kontenerów i pojazdów w trakcie realizacji usługi wywozu.  

3. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe gospodarowanie odebranymi 

odpadami zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Dotyczy to m.in. 

ewentualnego przeładunku odpadów, transportu odpadów, spraw formalno - prawnych 

związanych z odbieraniem i dostarczaniem odpadów uprawnionemu przedsiębiorcy 

prowadzącemu działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych.  

 

§ 5 

Obowiązki prowadzenia dokumentacji  
 

1. Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu miesięcznych raportów 

zawierających następujące informacje (z podziałem na poszczególne miejscowości, 

a w Grodźcu dla poszczególnych ulic): 

1.1 nr wszystkich nieruchomości zamieszkałych wraz z informacją co do sposobu 

przekazywania odpadów komunalnych (selektywny/zmieszany); 

1.2 liczbę zrealizowanych odbiorów odpadów zmieszanych z danej nieruchomości 

z określeniem pojemności opróżnionego pojemnika; 

1.3 ilość worków odebranych odpadów segregowanych według kolorów; 

1.4 ilość wydanych worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, wg kolorów; 

2. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu miesięcznych raportów, 

zawierających informacje o odebranych ilościach odpadów, tj.: 

2.1 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (Mg); 
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2.2 Papier i tektura (Mg); 

2.3 Szkło (Mg); 

2.4 Tworzywa sztuczne (Mg); 

2.5 Odpady ulegające biodegradacji (Mg) 

2.6 Popiół, żużel z palenisk( Mg); 

oraz sposobie zagospodarowania poszczególnych frakcji. 

3. Miesięczne raporty zawierające informacje o ilości  i rodzaju odebranych i zagospodarowanych 

odpadów w PSZOK (zastrzega się, że Wykonawca nie będzie mieszał odebranych odpadów 

z PSZOK wraz z odpadami odebranymi bezpośrednio od właścicieli nieruchomości). wraz z 

kartami przekazania odpadów sporządzonych zgodnie  z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r.  

o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 oraz przepisami wykonawczymi). 

4. Wykonawca przesyła Zamawiającemu raporty, o których mowa w ust. 1 - 3 w terminie 7 dni od 

daty zakończenia miesiąca, którego dotyczą. 

5. Wykonawca ponadto jest obowiązany dostarczać Zamawiającemu raporty dotyczące: 

5.1 przypadków zbierania odpadów komunalnych w sposób niezgodny z zapisami regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grodziec; 

5.2 adresów nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i powstają odpady 

komunalne, a nieujętych w wykazie nieruchomości objętych odbiorem odpadów 

komunalnych; 

5.3 trudności lub braku możliwości w dokonywaniu odbiorów odpadów komunalnych,  

ze wskazaniem okoliczności zdarzeń; 

5.4 sytuacji umieszczania w workach do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych innych niż 

przewidziane dla danego koloru worka.  

6. Raporty, o których mowa w ust. 5 Wykonawca przedkłada Zamawiającemu niezwłocznie po 

zaistnieniu któregoś z w/w przypadków, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych.  

7. Wykonawca sporządza raporty o których mowa w § 5 ust. 1, 2, i 3  w formie papierowej 

i elektronicznej uzgodnionej z Zamawiającym. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia i przekazywania Zamawiającemu dokumentacji 

związanej z działalnością objętą zamówieniem tj. rocznych sprawozdań o których mowa w 

ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  

9. W celu umożliwienia sporządzenia przez Zamawiającego rocznego sprawozdania z realizacji 

zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, o którym mowa w art. 9 q w. w. 

ustawy, Wykonawca zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu niezbędne informacje 

umożliwiające sporządzenie sprawozdania.  

10. Wykonawca zobowiązany będzie również do przedkładania Zamawiającemu innych informacji 

na temat. odbioru, unieszkodliwiania i segregacji odpadów, jeśli w trakcie realizacji zamówienia 

na Zamawiającego nałożony zostanie obowiązek sporządzania innych sprawozdań z zakresu 

gospodarki odpadami. Wymóg ten dotyczy tylko informacji w posiadaniu, których będzie 

Wykonawca a nie Zamawiający.  

 

§ 6 

Szczegółowe sposoby postępowania w przypadku stwierdzenia nieselektywnego zbierania 

odpadów 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać Zamawiającemu raporty dotyczące: przypadków, 

gdy odpady zbierane są w sposób nieselektywny – w przypadku zadeklarowania zbiórki 

selektywnej, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie 

Zamawiającego podając nieruchomość, na której odpady nie są gromadzone w sposób 

odpowiadający wymaganiom Regulaminu. Informacja powinna zawierać w szczególności: 

adres nieruchomości, na której odpady gromadzone są w sposób niezgodny z regulaminem, 

dane pracowników Wykonawcy, którzy stwierdzili fakt niezgodnego z Regulaminem 
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postępowania z odpadami komunalnymi oraz ewentualne oświadczenie przez nich 

przekazane. Wykonawca wyposaży swoich pracowników w urządzenia pozwalające na 

udokumentowanie sytuacji niezgodnych                             z Regulaminem w celu zebrania 

dowodów w każdej takiej sprawie.  

   § 7 

Obowiązki Wykonawcy 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dołożenia należytej staranności w celu wykonania określonego 

w § 1 przedmiotu umowy rzetelnie i terminowo oraz do naprawienia wszelkich szkód, jakie 

Zamawiający może ponieść z tytułu niezachowania przez Wykonawcę należytej staranności 

przy wykonywaniu przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszystkich obowiązków opisanych  

w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania stosownych zezwoleń i wpisów uprawniających  

do prowadzenia działalności, niezbędnych do wykonywania przedmiotu niniejszej umowy, przez 

cały okres jej trwania. 

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

kontaktować bezpośrednio, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.30. 

Koordynator umowy będzie odpowiedzialny za nadzorowanie i koordynowanie wykonywania 

przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przekazywania informacji dotyczących realizacji 

przedmiotu umowy, na każde żądanie Zamawiającego, jednak nie później niż w terminie dwóch 

dni roboczych od dnia otrzymania żądania; 

6. Wykonawca zobowiązuje się do terminowego sporządzania i przekazywania Zamawiającemu 

raportów i sprawozdań w zakresie realizacji przedmiotu umowy, których mowa w § 5 niniejszej 

umowy; 

7. Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia i przekazania harmonogramu odbioru odpadów 

komunalnych lub jego zmian, opracowanego w oparciu o wytyczne określone 

w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.  

8. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia odpowiednich worków do zbierania 

komunalnych odpadów zbieranych selektywnie. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych 

osobowych, w tym do nieudostępniania danych osobowych osobom trzecim oraz do 

przestrzegania poufności informacji pozyskanych w związku z realizacją umowy. Wykonawca 

nie może wykorzystywać pozyskanych danych w żaden inny sposób niż do wykonywania 

umowy. Po podpisaniu umowy Wykonawca zawrze z Zamawiającym umowę o przetwarzanie 

danych osobowych. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 

z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, na kwotę nie niższą niż 100 000,00 zł  

(słownie: sto tysięcy złotych) przez cały okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopię umowy ubezpieczenia (lub polisy) przed 

podpisaniem umowy. W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia obejmuje okres krótszy niż 

okres realizacji umowy, Wykonawca obowiązany jest do zachowania ciągłości ubezpieczenia na 

wymagana kwotę oraz przedkładania kopii kolejnych umów (polis). 

11. Wykonawcy wspólnie realizujący przedmiot Umowy ponoszą solidarną odpowiedzialność za jej 

wykonanie i ustanowienie zabezpieczenia jej należytego wykonania. 

12. Wszystkie pojazdy, którymi Wykonawca  będzie świadczył usługę, muszą być wyposażone w 

system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający 

zapisywanie danych o położeniu pojazdu, miejscach postoju system czujników zapisujących 

dane o miejscach wyładunku odpadów, umożliwiających weryfikację tych danych. dany winny 

być przechowywane w siedzibie Wykonawcy przez okres trzech lat od dnia ich zapisania. 
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§ 8 

Poziomy recyklingu 

1. Wykonawca zobowiązany jest do osiągnięcia na obszarze objętym przedmiotem niniejszej 

Umowy poziomu recyklingu obliczonych na podstawie wzoru określonego Rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania 

do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. 

U. z 2016r., poz. 2167). 

2. Wykonawca zobowiązany jest do osiągnięcia na obszarze objętym przedmiotem niniejszej 

Umowy poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania, obliczanych na podstawie wzoru określonego 

Rozporządzeniem Ministra  Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów 

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 

2412)   

 § 9 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca może przy wykonywaniu przedmiotu umowy powierzyć podwykonawcom część 

prac, na zasadach określonych w SIWZ. Zamawiający dopuszcza także dalsze 

podwykonawstwo. 

2. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, jest zobowiązany podać 

Zamawiającemu nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców. 

Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa                        

w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do udzielania Zamawiającemu wszelkich wyjaśnień w zakresie 

zawartych umów z podwykonawcami, w formie określonej przez Zamawiającego, a w 

szczególności związanych z prawidłowością ich realizacji przez strony. 

4.  Za działanie lub zaniechanie podwykonawców lub dalszych podwykonawców Wykonawca 

ponosi całkowitą odpowiedzialność. 

5.  Zlecenie wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcom (dalszym podwykonawcom) 

nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części 

przedmiotu umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania 

podwykonawców i dalszych podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby 

to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

6. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować               

z powierzenia części zamówienia podwykonawcy. 

7. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, 

zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu, 

jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo żądania zmiany każdego z pracowników Wykonawcy lub 

podwykonawców, którzy przez swoje zachowanie lub jakości wykonanej pracy dali powód do 

uzasadnionych skarg. 

8.  W przypadku uchylania się Wykonawcy, od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę                           

o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi w ramach przedmiotu zamówienia, 

Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia na zasadach ustalonych w art. 143 c ust.1 – 6 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843) i 

niniejszej umowy. 

 

§ 10 

Obowiązki Zamawiającego 

 

1. Zamawiający, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, zobowiązuje się do: 

1.2 współpracy z Wykonawcą w zakresie akceptacji harmonogramu odbioru odpadów 
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komunalnych oraz jego zmian; 

1.3 przekazania Wykonawcy wykazu nieruchomości objętych obowiązkiem odbierania 

odpadów komunalnych; 

1.4 przekazywania Wykonawcy informacji niezbędnych dla prawidłowego wykonywania 

przedmiotu niniejszej umowy, zwłaszcza dotyczących zgłaszania odbioru                                             

i zagospodarowania odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, zmian w liczbie i 

lokalizacji nieruchomości objętych obowiązkiem odbierania odpadów komunalnych; 

1.5 umieszczania na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Zamawiającego 

zaakceptowanego harmonogramu odbioru odpadów komunalnych lub jego zmiany; 

1.6 odbioru raportów, sprawozdań i innych informacji przekazywanych przez Wykonawcę  

 związku z realizacją przedmiotu niniejszej umowy.  

1.7 Zamawiający uprawniony jest do przez okres realizacji postanowień niniejszej Umowy do 

dokonywania kontroli wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy bez 

konieczności uprzedniego informowania Wykonawcy o zamiarze, czasie i miejscu jej 

przeprowadzenia. Zamawiający zobowiązany jest do przeprowadzenia kontroli w sposób 

nieutrudniający wykonywaniu przez Wykonawcę przedmiotu Umowy. 

 

§ 11 

      Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają, że określona w ofercie przez Wykonawcę wartość wynagrodzenia ofertowego 

brutto za wykonanie całości przedmiotu Umowy, została określona jako iloczyn szacunkowej 

ilości odpadów komunalnych oraz wskazanych przez Wykonawcę w ofercie ceny 

jednostkowych -  w wysokości cena brutto………………………………. .zł (słownie………………) 
2. Strony zgodnie oświadczają, że Wykonawca zgodnie z ofertą otrzyma wynagrodzenie za 

faktycznie odebrane i zagospodarowane w ramach niniejszej Umowy ilości odpadów 
komunalnych z uwzględnieniem niżej wymienionych cen jednostkowych: 

Lp

. 

Frakcje 

odpadów 

Cena 

jednostko

wa netto 

za odbiór  

1 Mg (zł) 

Vat % 

(zł) 

Cena 

jednostko

wa brutto 

za odbiór  

1 Mg(zł) 

Cena 

jednostkowa 

netto za 

zagospod.    

1 Mg 

Vat % 

(zł) 

Cena 

jednostkowa 

brutto za 

zagospodrow

1 Mg 

Cena całkowita 

brutto za odbiór                                                                         

i 

zagospodarowa

nie odpadów 

1Mg (zł) 

I II III IV V VI VII VIII IX = V + VIII 

Odpady z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Grodziec 

1 
zmieszane odpady 

komunalne  
              

2 

tworzywa 

sztuczne, metal, 

opakowania 

wielomateriałowe  

              

3 papier i tektura               

4 szkło               

5 
popiół, żużel z 

palenisk 
              

6 

odpady ulegające 

biodegradacji/ 

odpady zielone  

              

Odpady komunalne odebrane z PSZOK-u 

7 

tworzywa 

sztuczne, metal, 

opakowania 

wielomateriałowe  
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8 papier i tektura                

9 szkło               

10 

odpady ulegające 

biodegradacji/ 

odpady zielone  

              

11 

meble i inne 

odpady 

wielkogabarytowe  

              

12 

zużyty sprzęt 

elektryczny i 

elektroniczny  

              

13 
przeterminowane 

leki  
              

14 chemikalia                

15 zużyte opony                

16 
zużyte baterie i 

akumulatory  
              

17 

odpady 

budowlane i 

remontowe  

              

 

3. Ceny jednostkowe brutto za odbiór i zagospodarowanie zapisane w ust. 2 uwzględniają wszystkie 

koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia opisanego w SIWZ, mają charakter stały               

i niezmienny w okresie realizacji przedmiotu zamówienia i mogą ulec zmianie tylko w przypadku 

urzędowej zmiany stawki podatku Vat. Stawka podatku Vat określona jest zgodnie z ustawą z 

dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 ze zm.). 

4. Stawka opłaty za zagospodarowanie odpadów zmieszanych i odpadów selektywnie zbieranych w 

instalacji przetwarzającej, do której dostarczane są odpady określana jest zgodnie z cennikiem 

obowiązującym w instalacji.  

5. Podstawą rozliczenia usług wykonanych przez Wykonawcę w danym miesiącu oraz za okres 

realizacji postanowień niniejszej Umowy będą sporządzone i przedstawione Zamawiającemu 

przez Wykonawcę w formie pisemnej i elektronicznej następujące dokumenty: 

a) sprawozdania miesięczne, o którym mowa w § 5, 

b) zbiorcze zestawienia ilości odebranych odpadów komunalnych sporządzone dla potrzeb 

dokumentowania przekazania odpadów: 

- zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów zielonych (biodegradowalnych) wraz 

z załączonymi kwitami wagowymi) , 

- poszczególnych frakcji odpadów komunalnych odebranych selektywnie w danym miesiącu,  

a w przypadku przekazania selektywnie zebranych odpadów komunalnych bezpośrednio lub  

za pośrednictwem innego zbierającego odpady do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania 

odpadów, zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – kopie kart przekazania odpadów. 

6. Dokumentację opisaną w ust. 5, Wykonawca doręczać będzie Zamawiającemu co miesiąc, 

w terminie 7 dni od zakończenia miesiąca kalendarzowego, którego przedmiotowa dokumentacja 

dotyczy. 

7. Zamawiający po otrzymaniu od Wykonawcy wszystkich dokumentów opisanych w ust. 5, 

w terminie 7 dni liczonych od daty otrzymania ostatniego z przedmiotowych dokumentów dokona 

weryfikacji zawartych w nich danych. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do 

przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów lub zawartych w nich danych, Zamawiający może 

żądać od Wykonawcy złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów w formie przez 

Zamawiającego określonej, wyznaczając Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin. W takim 

przypadku termin wskazany w zdaniu pierwszym ulega odpowiedniemu przedłużeniu. 
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8. Po pozytywnej weryfikacji przez Zamawiającego dokumentów opisanych w ust. 5 Wykonawca  

w terminie 7 dni wystawi fakturę VAT. Wykonawca umieści w osobnych pozycjach na fakturze 

kwotę wynagrodzenia za odbiór odpadów komunalnych za poszczególne rodzaje odpadów oraz 

w osobnych pozycjach kwotę wynagrodzenia za zagospodarowanie odpadów komunalnych. 

9. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy następować będzie co miesiąc, po zakończeniu 

danego miesiąca kalendarzowego, na podstawie faktur VAT, prawidłowo wystawionych przez 

Wykonawcę.  

10. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnie z Umową lub 

obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania zapłaty 

wynagrodzenia do czasu usunięcia tej niezgodności. W takim przypadku Zamawiający nie jest 

zobowiązany do zapłaty odsetek ustawowych za okres wstrzymania się z dokonaniem zapłaty 

wynagrodzenia. 

11. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia w wysokości 

określonej zgodnie z zapisami ustępów 1-10, przelewem na rachunek bankowy 

…………………………………………………………….., w terminie do …………. dni od daty 

otrzymania faktury VAT. 

12. Strony zgodnie postanawiają, iż za termin zapłaty uznają dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

13. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich należnych 

jemu na podstawie niniejszej Umowy kwot, w szczególności z tytułu kar umownych. 

14. W przypadku zatrudnienia Podwykonawców, dodatkowym wymogiem, warunkującym wypłatę 

wynagrodzenia, są dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia dla Podwykonawcy 

wynikającego z zawartych i zaakceptowanych przez Zamawiającego umów. Za dowód zapłaty 

należy rozumieć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię przelewu płatności na konto 

Podwykonawcy i pisemne oświadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy 

wynagrodzenia. 

15. W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę, Zamawiający dokona bezpośrednio zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

Podwykonawcy, zgodnie  z zaakceptowanymi przez siebie umowami o podwykonawstwo.  

16. Bezpośrednia zapłata wg ust. 14 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek 

należnych Podwykonawcy. 

17. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 

pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, 

o których mowa w ust. 14 . Termin zgłaszania uwag – 8 dni od daty doręczenia tej informacji do 

Wykonawcy. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust.17, Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

b) złożyć do depozytu sadowego kwotę potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy  

lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego, 

co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty. 

18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, o których mowa 

w ust. 14, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

19. Zamawiający wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, płatność faktury - w całości lub w części -  

w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy, z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających 

z umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują odsetki z tytułu opóźnienia 

w zapłacie. 
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§ 12 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 

1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie tj. ……………………. zł (brutto), w formie 

………………………………... . 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

postanowień niniejszej umowy. 

3. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia rozliczenia 

wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego usługi za należycie wykonaną. 

4. Zabezpieczenie wnoszone jest w formach określonych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

5. Koszty ustanowienia zabezpieczenia ponosi Wykonawca. 

 

 § 13 

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 

 

1. Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby mające bezpośrednio realizować zamówienie – osoby 

wykonujące czynności polegające na obsłudze pojazdów do odbierania i transportu odpadów 

komunalnych (kierowcy i obsługa) były zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na 

podstawie umowy o pracę przez cały okres realizacji zamówienia. 

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

kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

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

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 wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji 

zamówienia: 

− oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno 

zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę 

złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju 

umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia 

w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności Zamawiający naliczy karę 

umowną w wysokości 1000,00 zł za każde takie zdarzenie. Niezłożenie przez wykonawcę 

w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu 

potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 

1 czynności. 

5. 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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§ 14 

Kary umowne 

Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody będące 

następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy. 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej: 

1.1 za nie wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy, w terminie 

w wysokości 0,2 % wartości umowy określonej w § 11 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia; 

1.2 w przypadku nieprzekazania Zamawiającemu wymaganych raportów i sprawozdań, o których 

mowa w § 5 niniejszej umowy, w wysokości 0,1 % wartości umowy określonej w § 11 

ust. 1, za każdy dzień opóźnienia; 

1.3 w przypadku zmieszania segregowanych odpadów komunalnych z niesegregowanymi 

(zmieszanymi) odpadami komunalnymi, w wysokości 5 %  wartości umowy określonej w § 11 

ust. 1, za każde takie zdarzenie; 

1.4 z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 13 ust. 1 czynności w wysokości 

1.000 zł za każde zdarzenie, 

1.5 nieprzedłożenia lub nieterminowego przedłożenia przez Wykonawcę Zamawiającemu 

zawartej z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą umowy o świadczenie usług lub umów 

w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych) za każdy dzień opóźnienia w przedłożeniu umów 

lub oświadczenia, 

2. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy Zamawiającemu 

przysługuje kara umowna w wysokości 10 % wartości umowy określonej w § 12 ust. 1. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w przypadku 
nieosiągnięcia wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku, 
zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (tj. Dz. U. 2019, poz. 2010 
z przepisami wykonawczymi). 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania w przypadku wystąpienia szkody 

przewyższającej kary umowne, a kary umowne będą należne Zamawiającemu bez konieczności 

wykazywania wysokości szkody przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącania naliczonych kar umownych 

z wynagrodzenia wykonawcy, na co Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę. 

 

 

§ 15 

  Zmiana umowy  

 

2. Strony zgodnie postanawiają, iż istotne zmiany postanowień niniejszej Umowy w stosunku do 

treści oferty są niedopuszczalne, z zastrzeżeniem zawartym w ust. 3. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem 

nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

3. Zmiana postanowień niniejszej Umowy w zakresie odnoszącym się do ceny, terminu i sposobu 

realizacji, jest dopuszczalna w przypadku: 

a) zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 

postanowieniami lub obowiązującymi przepisami prawa, 

b) zmiany obowiązującej wysokości podatku od towarów i usług w przypadku, gdy zmiana  

ta spowoduje zwiększenie lub zmniejszenie kosztów wykonania Umowy po stronie Wykonawcy. 

Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy o kwotę stanowiącą różnicę między nowo obowiązującą a dotychczasową 

wysokością podatku od towarów i usług, jednakże wyłącznie za okres po wejściu w życie 

zmiany jego wysokości, 

c) dokonania zmiany opisu przedmiotu zamówienia nie skutkującej zmianą zakresu przedmiotu 

zamówienia ani wysokości wynagrodzenia. 
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4. Zmiana postanowień Umowy z przyczyn opisanych w ust. 3 może wpłynąć na zmianę wysokości 

wynagrodzenia, przy czym zwiększenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy może 

nastąpić wyłącznie o kwotę nie większą niż wartość wzrostu wysokości kosztów świadczenia usługi 

udokumentowanych przez Wykonawcę. 

5. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w przypadku zaistnienia okoliczności,  

    o których mowa w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

 

§ 16 

1. W celu zapewnienia koordynacji prac wynikających z niniejszej umowy, strony ustanawiają 

Koordynatorów umowy w osobach: 

1.1 ze strony Zamawiającego – ……………., adres email: …………………,   

tel. ……………., wew. ………….; 

1.2 ze strony Wykonawcy - …………………., adres email: ……………….…, tel. ……………., 

wew. …………. . 

2. Zmiana osób lub danych osobowych osób wskazanych w ust. 1 (także w przypadku czasowej 

nieobecności Koordynatora umowy), nie wymaga anektowania niniejszej umowy natomiast 

wymaga każdorazowego pisemnego zawiadomienia drugiej strony umowy.  

 

§ 17 

1. Spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji umowy, strony poddają rozstrzygnięciu sądu 

powszechnego. 

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie 

przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 18 

1. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego jeden 

dla Wykonawcy. 

 

                         

   WYKONAWCA:                                                                      ZAMAWIAJĄCY: 
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