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UMOWA  nr........../2013                  

w sprawie zamówienia publicznego, udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego 

 

zawarta w dniu ………… 2013 roku, pomiędzy Gminą Gryfów Śląski zwaną dalej „Zamawiającym”, 

którą reprezentuje: 

 

Burmistrz Gminy i Miasta                –         Olgierd Poniźnik 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy      –         Anny Jankowskiej 

 

a ………………………………………………… 

 

NIP …………………….. 

REGON ……………….. 

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

 

§ 1. 

1. Na podstawie rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie 

z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.  

z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje 

do wykonania usługę ODBIÓRU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU 

GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI oraz ich  transport do Regionalnej Instalacji Przetwarzania 

Odpadów Komunalnych ( RIPOK) w Lubaniu – Centrum Utylizacji Odpadów Gmin 

Łużyckich przy ul. Bazaltowej 1 w Lubaniu w celu dalszego ich zagospodarowania . 

2. Przedmiot umowy winien być realizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz obejmować wszystkie działania z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć. 

3. Wykaz nieruchomości objętych przedmiotem zamówienia, wraz z podziałem na rodzaj 

zabudowy oraz szacowaną liczbą mieszkańców stanowi załącznik nr 1 do niniejszej 

umowy. 

4. W trakcie realizacji usługi możliwe są zmiany adresów i liczby obsługiwanych 

nieruchomości, jak i liczby mieszkańców. Zmiany mogą dotyczyć zarówno 

zmniejszenia, jak i zwiększenia liczby nieruchomości i liczby mieszkańców.  

5. Wykaz miejsc ustawienia pojemników do selektywnej zbiórki odpadów: papieru  

i makulatury, opakowań ze szkła, tworzyw sztucznych, metali, opakowań 

wielomateriałowych, odzieży i tekstylii zawiera załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

6. W trakcie świadczenia usługi Zamawiający może wskazać Wykonawcy inne miejsca 

ustawienia pojemników do selektywnej zbiórki, a w takiej sytuacji Wykonawca 

zobowiązany będzie do ich przestawienia nie później niż w ciągu 3 dni od otrzymania 

zgłoszenia. 

7. Integralną częścią niniejszej umowy są: 

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  

2) oferta złożona przez Wykonawcę. 
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§ 2. 

Termin realizacji przedmiotu umowy: od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia  2015 r. 

§ 3. 

1. Przedmiot umowy określony w § 1 ust. 1 obejmuje: 

a) odbieranie wszystkich odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i 

niezamieszkałych  wraz z ich dostarczeniem do Regionalnej Instalacji Przetwarzania 

Odpadów Komunalnych w Lubaniu na zasadach określonych w ustawie z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 

391 z późn. zm.) 

b) odbieranie odpadów wielkogabarytowych, mebli, zużytych opon, zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego oraz wielkogabarytowych opakowań ulegających 

biodegradacji z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych wraz z ich 

dostarczeniem do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w 

Lubaniu na zasadach określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) 

c) zapewnienie właścicielom nieruchomości pojemników do zbierania odpadów 

komunalnych 

d) zapewnienie świadczenia usługi mycia, dezynfekcji oraz dezynsekcji i napraw 

technicznych pojemników na odpady komunalne.  

e) obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).  

f) opracowanie harmonogramu odbioru odpadów komunalnych 

g) prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością objętą przedmiotem zamówienia 

 

§ 4. 

1. W zakresie odbierania odpadów komunalnych zmieszanych oraz ich zagospodarowania 

Wykonawca ma obowiązek: 

a) w ramach odbioru zmieszanych/ posortowniczych  odpadów komunalnych  

Wykonawca zobowiązany jest odebrać wszystkie odpady komunalne umieszczone w 

pojemnikach na odpady zmieszane/posortownicze , a także odpady, które zostały 

wysypane z pojemników w trakcie ich opróżniania, wywiane lub wyrzucone przez 

osoby trzecie (np. w wyniku aktów wandalizmu) oraz w wyjątkowych, uzasadnionych 

sytuacjach do zbierania większych aniżeli przewiduje regulamin ilości odpadów 

komunalnych (tzw. nadwyżki). Oprócz pojemników mogą być używane odpowiednio 

oznaczone worki, udostępnione przez Wykonawcę, który odbiera odpady na mocy 

umowy podpisanej z gminą. 

b) worki muszą spełniać następujące wymagania: 

    - minimalna pojemność 110 l, koloru czarnego, o wytrzymałości nie mniejszej niż    

      dla tworzywa  LDPE  o grubości minimum 0,06 mm, 

   - oznaczone trwale i czytelnie nazwą, numerem telefonu operatora/przedsiębiorcy 



   

 3  
 

c) uprzątać odpady komunalne, które zostały wysypane z pojemników w trakcie ich 

opróżniania, a także odpady wywiane lub wyrzucone przez osoby trzecie (np. w 

wyniku aktów wandalizmu), 

d) po opróżnieniu odstawiać pojemniki na odpady w miejsca ich ustawienia 

Za miejsce odbioru pojemnika traktuje się miejsce spełniające wymagania opisane w § 14  

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfów Śląski. 

 

2. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego sprawdzenia zawartości pojemnika na 

zmieszane odpady komunalne, a w przypadku stwierdzenia, że w pojemniku znajdują się 

odpady, których obowiązek selektywnego zbierania wynika z Uchwały Rady Miejskiej 

Gminy Gryfów Śląski w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Gryfów Śląski - do udokumentowania tego faktu oraz niezwłocznego 

powiadomienia Zamawiającego, wraz ze wskazaniem adresu nieruchomości. 

3. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego 

o wszelkich nieprawidłowościach  stwierdzonych w trakcie świadczenia usługi, a w 

szczególności i stwierdzonych przypadkach: 

- pozostawienia przy pojemnikach na odpady odpadów wielkogabarytowych, 

wielkogabarytowego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon 

samochodowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz notorycznego 

powstawania tzw. „nadwyżek” na danych nieruchomościach, 

- niemożności odebrania z nieruchomości odpadów komunalnych zmieszanych ze 

względu na brak współdziałania właściciela nieruchomości z Wykonawcą. 

4. Odpady z terenu gminy mogą być odbierane w godzinach od 6.00 do 16.00  w dni 

robocze i w godzinach od 8.00 do 14.00 w soboty  i muszą być dostarczane tego samego 

dnia do  Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych ( RIPOK) w 

Lubaniu – Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich przy ul. Bazaltowej 1 w 

Lubaniu w godzinach jej funkcjonowania. 

 

5. W zakresie organizacji selektywnej zbiórki odpadów: papieru i tektury, metali, 

tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, odzieży i tekstyliów oraz 

opakowań ze szkła wraz z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów Wykonawca 

ma obowiązek: prowadzić selektywną zbiórkę odpadów komunalnych systemem: 

 indywidualnym – polegającym na selektywnym zbieraniu i odbieraniu odpadów 

komunalnych zgromadzonych w przystosowanych do tego celu pojemnikach 

indywidualnych lub workach foliowych przeznaczonych dla jednej nieruchomości, oraz  

 zbiorowym – polegającym na selektywnym zbieraniu i odbieraniu odpadów 

komunalnych zgromadzonych w przystosowanych do tego celu pojemnikach 

przeznaczonych dla kilku nieruchomości. 

6. Wykaz nieruchomości zamieszkałych wraz z podziałem na rodzaj zabudowy oraz liczbą 

mieszkańców oraz nieruchomości niezamieszkałych i przypisanym systemem 

selektywnej zbiórki stanowi załącznik nr 1 do umowy. Wykaz ten w  trakcie realizacji 

usługi będzie podlegał aktualizacji przez Zamawiającego.  

 

7. W ramach realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest wyposażać przez cały okres 

świadczenia usługi będącej przedmiotem zamówienia każdą nieruchomość zamieszkałą, 

wskazaną w załączniku nr 1 do umowy w odpowiednią ilość worków z folii PHD 

przystosowanych do selektywnej zbiórki odpadów, o pojemności 110 l każdy. 
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8. Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów muszą zostać ustawione najpóźniej do 

trzech dni od daty rozpoczęcia świadczenia usługi będącej przedmiotem niniejszego 

postępowania. 

Miejsca ustawienia pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w systemie 

zbiorowym zawiera załącznik nr 2 do umowy. Dokładne miejsca ustawienia 

pojemników do selektywnej zbiórki odpadów Zamawiający wskaże Wykonawcy po 

podpisaniu umowy, podczas wspólnej wizji w terenie. Zamawiający zastrzega, że w 

trakcie świadczenia usługi może wskazać Wykonawcy inne miejsca ustawienia 

pojemników, a w takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany będzie do ich 

przestawienia nie później niż w ciągu trzech dni od otrzymania zgłoszenia. 

9. Wykonawca zobowiązany jest odebrać wszystkie odpady zgromadzone w 

pojemnikach, a także odpady, które zostały wysypane z pojemników w trakcie ich 

opróżniania, wywiane lub wyrzucone przez osoby trzecie (np. w wyniku aktów 

wandalizmu). Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałego 

utrzymania w czystości i porządku zarówno pojemników do selektywnego zbierania 

odpadów, jak i terenu wokół tych pojemników.  

10. Odbiór odpadów zbieranych selektywnie oraz ich transport należy dokonywać w taki 

sposób, aby nie dopuścić do zmieszania tych odpadów, tj. nie doprowadzić do 

zmieszania poszczególnych frakcji zbieranych selektywnie, jak i nie doprowadzić do 

zmieszania odpadów zbieranych selektywnie z odpadami zmieszanymi. 

11. Procedura weryfikacji dostarczanych odpadów selektywnie zbieranych w Regionalnej 

Instalacji Przetwarzania odpadów Komunalnych  (RIPOK) w Lubaniu została 

okreslona w § 3 Umowy o przyjmowanie odpadów komunalnych. 

12. Wszystkie odpady komunalne segregowane Wykonawca zobowiązany jest przekazać 

do  Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lubaniu jako 

instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów 

13. Wykonawca winien niezwłocznie informować Zamawiającego o wszystkich 

wydarzenia istotnych ze względu na świadczoną usługę, a w szczególności o: 

 wszelkich nieprawidłowościach związanych z eksploatacją i lokalizacją 

pojemników na odpady zbierane selektywnie oraz sposobem segregacji odpadów 

przez użytkowników, 

 niemożności odebrania z nieruchomości odpadów komunalnych zmieszanych ze 

względu na brak współdziałania właściciela nieruchomości z Wykonawcą, 

 niemożności wyposażenia nieruchomości w worki przeznaczone do selektywnej 

zbiórki odpadów ze względu na brak współdziałania właściciela nieruchomości z 

Wykonawcą. 

 

14. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania comiesięcznego raportu o sposobie 

zagospodarowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, które zawierać 

będzie: 

 informację o rodzaju i ilości (masie) odebranych odpadów selektywnie zebranych 

w systemie indywidualnym, 

 informację o rodzaju i ilości (masie) odebranych odpadów selektywnie zebranych 

w systemie zbiorowym, 

 informację o dostarczeniu wszystkich odebranych odpadów selektywnie 

zebranych do wskazanej Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów 

Komunalnych ( RIPOK) w Lubaniu – Centrum Utylizacji Odpadów Gmin 

Łużyckich przy ul. Bazaltowej 1 w Lubaniu , 
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15. W zakresie odbierania odpadów wielkogabatytowych, mebli, zużytych opon, zużytego 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz wielkogabarytowych opakowań 

ulegających biodegradacji i choinek wraz z ich zagospodarowaniem Wykonawca ma 

obowiązek: 

a) Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia na obsługiwanym obszarze raz 

w roku  zbiórki odpadów wielkogabarytowych, mebli, zużytych opon, zużytego 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz wielkogabarytowych opakowań 

ulegających biodegradacji w systemie tzw. „wystawki”, tj. odebrania odpadów z 

wyznaczonych miejsc na terenie nieruchomości , do których Wykonawca w 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego dostarczy i podstawi pojemniki i 

kontenery , gdzie odpady będą gromadzone . Zebrane w ten sposób odpady 

zostaną poddane w miejscu ich gromadzenia rozdrobnieniu wstępnemu z 

wykorzystaniem mobilnego rozdrabniacza odpadów gabarytowych  wyposażonego 

w silnik wysokoprężny, podnoszony hydraulicznie lej zasypowy, taśmę wyrzutową 

z poprzecznymi przegrodami oraz separatorem elektromagnetycznym nad taśmą 

wyrzutową. Po rozdrobnieniu odpady dostarczone będą do Regionalnej Instalacji 

Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lubaniu (RIPOK) 

b) w okresie następującym po Świętach Bożego Narodzenia na bieżąco odbierać  

z nieruchomości choinki, 

c) Wykonawca winien niezwłocznie informować Zamawiającego o stwierdzonych w 

czasie zbiórki nieprawidłowościach, w tym w szczególności o niemożności 

odebrania z nieruchomości odpadów ze względu na brak współdziałania 

właściciela nieruchomości z Wykonawcą. 

16. Odpady wyżej wymienione jak i odpady zielone (choinki) Wykonawca zobowiązany 

jest przekazać do zagospodarowania do Regionalnej Instalacji Przetwarzania 

Odpadów Komunalnych w Lubaniu  

17. Wykonawca dostarczy na własny koszt odpowiednie kontenery i pojemniki do zbiórki   

odpadów komunalnych odpadów wielkogabarytowych, mebli, zużytych opon, 

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz wielkogabarytowych opakowań 

ulegających biodegradacji do nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w 

ramach tzw. wystawki . 

            Zamawiający wymaga postawienia do dyspozycji szacunkowych ilości: 

A.  4 sztuk kontenerów o pojemności ok. 34 m
3
 do odbioru  odpadów 

komunalnych wielkogabarytowych 

B. 2 sztuk kontenerów trójdzielnych o pojemności ok. 34 m
3
 do odbioru  

odpadów komunalnych wielkogabarytowych 

C. 10 sztuk kontenerów o pojemności 7-10 m
3 

 do odbioru odpadów komunalnych  

wielkogabarytowych,  

18. W przypadkach pozostałych czyli przez cały okres świadczenia usługi Wykonawca 

zobowiązany jest odbierać powyższe odpady z Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanym …. przy ulicy . Wymagania i 

zasady obsługi PSZOK zostały opisane poniżej w pkt. ……  

19. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania comiesięcznego raportów o sposobie 

realizacji odbioru i transportu  odpadów wielkogabarytowych , które zawierać będzie: 

 informację o ilości (masie) odebranych odpadów wielkogabarytowych, 

 informację o dostarczeniu wszystkich zebranych odpadów do wskazanej 

Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych ( RIPOK) w 

Lubaniu – Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich przy ul. Bazaltowej 1 w 

Lubaniu. 
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20. W ramach odbioru bioodpadów komunalnych  Wykonawca zobowiązany jest odebrać 

wszystkie odpady umieszczone w pojemnikach na bioodpady,  a także odpady, które 

zostały wysypane z pojemników w trakcie ich opróżniania, wywiane lub wyrzucone 

przez osoby trzecie (np. w wyniku aktów wandalizmu) oraz w wyjątkowych, 

uzasadnionych sytuacjach do zbierania większych aniżeli przewiduje regulamin ilości 

odpadów biodegradowalnych (tzw. nadwyżki), oprócz pojemników, mogą być 

używane odpowiednio oznaczone worki, dostarczone przez Wykonawcę. Worki 

muszą spełniać następujące wymagania: 

- minimalna pojemność 110 l, koloru czarnego, o wytrzymałości nie mniejszej niż dla 

tworzywa  LDPE  o grubości minimum 0,06 mm, 

- oznaczone trwale i czytelnie nazwą, numerem telefonu operatora/przedsiębiorcy 

21. Odbiór odpadów z pojemników Wykonawca zobowiązany jest dokonać z miejsca 

ustawienia tych pojemników, wskazanego przez właściciela nieruchomości, a po 

opróżnieniu pojemnika Wykonawca zobowiązany jest dokonać odstawienia pojemnika 

w to samo miejsce. 

22. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego sprawdzenia zawartości pojemnika 

na bioodpady komunalne, a w przypadku stwierdzenia, że w pojemniku znajdują się 

inne odpady, do udokumentowania tego faktu oraz niezwłocznego powiadomienia 

Zamawiającego, wraz ze wskazaniem adresu nieruchomości. 

            Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania   

            Zamawiającego o wszelkich nieprawidłowościach  stwierdzonych w trakcie  

            świadczenia usługi, a w szczególności i stwierdzonych przypadkach: 

 -pozostawienia przy pojemnikach na bioodpady odpadów wielkogabarytowych, 

wielkogabarytowego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych 

opon samochodowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz 

notorycznego powstawania tzw. „nadwyżek” na danych nieruchomościach, 

-niemożności odebrania z nieruchomości bioodpadów ze względu na brak 

współdziałania właściciela nieruchomości z Wykonawcą. 

23. Wykonawca dostarczy na własny koszt odpowiednie pojemniki do zbiórki 

bioodpadów  do nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych . 

            Pojemniki rozmieszczane będą na podstawie złożonych przez mieszkańców miasta    

            deklaracji.  

A.  2000 sztuk pojemników do odbioru bioodpadów komunalnych o    

      pojemności 120 litrów koloru brązowego  

B. 200 sztuk pojemników do odbioru bioodpadów komunalnych o pojemności 

1100  litrów ocynkowane kolor klapy brązowy , 

            Zamawiający wymaga postawienia do dyspozycji  dodatkową ilość : 

A. 500 sztuk pojemników do odbioru bioodpadów komunalnych o    

      pojemności 120 litrów koloru brązowego  

B. 100 sztuk pojemników do odbioru bioodpadów komunalnych o pojemności 

1100  litrów ocynkowane kolor klapy brązowy , 

 

Pojemniki na bioodpady  winne posiadać kratownicę przy dnie pojemnika oddzielającą 

bioodpady od odcieków oraz otwory nawiewno wywiewne w górnej części pojemnika. 

Zamawiający dopuszcza oznaczenie kolorem brązowym co najmniej pokryw pojemników ale 

każdy z pojemników winien  posiadać oznaczenia określające rodzaj frakcji odpadów, które 

należy w nich umieszczać oraz frakcji odpadów, których nie należy umieszczać  
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Dodatkowo zgodnie z § 4 Regulaminu utrzymania czystości i porządku Zamawiający 

wymaga aby Wykonawca dostarczył  do tymczasowego gromadzenia bioodpadów w lokalu 

i transportu do pojemników zbiorczych na bioodpady należy stosować pojemniki z tworzywa 

sztucznego, o minimalnej pojemności 10 l, koloru brązowego w szacowanej ilości :  5000 szt.. 

 

24. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania comiesięcznego raportów o sposobie 

realizacji odbioru i transportu zmieszanych/posortowniczych  odpadów komunalnych, 

które zawierać będzie: 

 informację o ilości (masie) odebranych bioodpadów , 

 informację o dostarczeniu wszystkich zebranych bioodpadów do wskazanej 

Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych ( RIPOK) w 

Lubaniu – Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich przy ul. Bazaltowej 1 w 

Lubaniu , 

25. W zakresie zapewnienia właścicielom nieruchomości możliwości dysponowania 

pojemnikami do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych Wykonawca, w chwili 

podpisania umowy z Zamawiającym dysponuje  taką ilością pojemników na odpady, 

aby właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych mieli możliwość ich 

otrzymania od Wykonawcy.  

26. Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu w formie 

pisemnej oraz elektronicznej wykaz właścicieli nieruchomości zamieszkałych i 

niezamieszkałych, którym przekaże lub przekazał pojemniki na odpady wraz 

określeniem ich pojemności. 

27. W zakresie obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

(PSZOK).  
Koszt zagospodarowania, przetworzenia lub unieszkodliwienia odpadów 

zgromadzonych w PSZOK będzie obciążał Zamawiającego. 

Wykonawca będzie monitorował stan napełnienia poszczególnych kontenerów  

i po powiadomieniu Zamawiającego będzie przekazywał odpady do 

zagospodarowania, przetworzenia lub unieszkodliwienia .  

Po stronie Wykonawcy będzie wyposażenie PSZOK w kontenery do zbiórki odpadów: 

1) przeterminowane i niezużyte  leki;  

2) chemikalia; 

3) zużyte baterie i akumulatory; 

4) zużyty sprzęt RTV i AGD; 

5) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

6) zużyte opony;   

7) odpady zielone; 

8) papier i makulatura; 

9) szkło; 

10) tworzywa sztuczne i inne opakowania z plastiku (w tym opakowania PET); 

11) opakowania wielomateriałowe; 

12) złom metali żelaznych i nieżelaznych; 

13) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w tym odpadów 

opakowaniowych ulegających biodegradacji.  

14) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,  

   Wykonawca wyposaży PSZOK w odpowiednie pojemniki na zbiórkę wyżej opisanych    

    frakcji odpadów:  

a) na przeterminowane i niezużyte leki – szczelny pojemnik, z odpowiednim    

    zabezpieczeniem uniemożliwiającym wyjęcie wrzuconych odpadów,  
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b) na sprzęt RTV, AGD, meble i odpady wielkogabarytowe – min. 1 szt. kontenera z   

o wysokości do 1,4 mb.  tak, żeby było możliwe przerzucenie przywiezionych 

odpadów,  

c)  na chemikalia  1 szt. szczelny kontener w wydzielonym miejscu,  

d)  kontener na zużyte opony – min. 1 szt. wymagania jak lit.b .  

e)  kontener na odpady ulegające biodegradacji: zielone, inne odpady ulegające    

     biodegradacji ( rozdrobnione gałęzie i odpady z surowego drzewa) – min. 1 szt. 

kontener otwarty  o pojemności :  7 m
3
 ,  

g)  kontener na makulaturę i opakowania papierowe, karton – wskazany trójdzielny o 

pojemności ok. 10 m
3
 , 

h)  kontener na opakowania PET,  

i)  kontener na opakowania po chemii gospodarczej,  

j) kontener na opakowania wielomateriałowe, 

k) pojemnik na zużyte baterie,  

l) pojemnik na zużyte akumulatory, 

ł)  kontener na złom,  

m) kontener na odpadowe materiały budowlane i gruz,  

n) pojemnik na odpady problemowe, - powstające w gospodarstwach domowych. 

 

Odpady odbierane z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) 

rodzajowo bez możliwości ich zmieszania będą dostarczane wskazanej Regionalnej Instalacji 

Przetwarzania Odpadów Komunalnych ( RIPOK) w Lubaniu – Centrum Utylizacji Odpadów 

Gmin Łużyckich przy ul. Bazaltowej 1 w Lubaniu  .  

 

28. W zakresie opracowania harmonogramu odbioru odpadów komunalnych 

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania na cały okres świadczenia usługi 

harmonogramu odbioru poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych, tj.: 

 odpadów zmieszanych/ posortowniczych , 

 odpadów selektywnie zbieranych w systemie indywidualnym, 

 odpadów selektywnie zbieranych w systemie zbiorowym, 

 odpadów wielkogabarytowych, mebli, zużytych opon, zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego, wielkogabarytowych opakowań ulegających 

biodegradacji i choinek. 

a) Harmonogram Wykonawca zobowiązany jest opracować w oparciu o zapisy i 

wymagania Regulaminu utrzymania porządku i czystości w gminie  w tym: 

częstotliwości odbierania poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych, rodzaj i 

charakter zabudowy oraz system selektywnej zbiórki odpadów.  

b) Ponadto Wykonawca niezależnie od wskazanych częstotliwości odbierania 

poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych zobowiązany jest uwzględnić w 

harmonogramie dodatkowe odbiory odpadów komunalnych  w dniach 

poprzedzających Święta Bożego Narodzenia oraz Święta Wielkanocne, a także w 

pierwszym dniu nie będącym dniem wolnym od pracy po tych świętach. 

c) Harmonogram Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym w taki 

sposób, aby co najmniej na 10 dni przez rozpoczęciem świadczenia usługi będącej 

przedmiotem niniejszego zamówienia został on ostatecznie zaakceptowany przez 

obydwie strony zamówienia. W celu uzgodnienia harmonogramu Wykonawca 

zobowiązany jest przekazać projekt harmonogramu w wersji elektronicznej , natomiast 

Zamawiający w ciągu 3 dni od jego otrzymania dokona akceptacji lub wniesie uwagi 

do harmonogramu. Uwagi Zamawiającego Wykonawca wprowadzi do harmonogramu 

oraz przedstawi     
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go do ponownej akceptacji. Wykonawca opracowując ww. harmonogram musi   

uwzględnić rodzaj zabudowy oraz wymaganą częstotliwość odbioru odpadów  

komunalnych w taki sposób, aby nie doszło do przepełnienia pojemników na    

odpady, szczególnie w dniach świątecznych oraz w dniach ustawowo wolnych od  

pracy. 

d) Zamawiający dopuszcza, aby  Wykonawca w trakcie świadczenia usługi, w 

uzasadnionych sytuacjach, dokonywał zmian w ww. harmonogramie, przy czym 

wszystkie zmiany muszą wcześniej zostać zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Wykonawca powinien umieścić harmonogram na własnej stronie internetowej i eksponować 

go przez cały okres świadczenia usługi, a także informować niezwłocznie na własnej stronie 

internetowej o zmianach w harmonogramie. 

 

29. W zakresie prowadzenia dokumentacji związanej z działalnością objętą przedmiotem 

zamówienia Wykonawca ma obowiązek: 

a) W ramach świadczonej usługi Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego 

prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów, zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012  o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ). 

b) Ponadto Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przekazywał Zamawiającemu 

raporty  miesięczne w terminie do 14 dni od zakończenia danego miesiąca zawierające 

informacje związane z zakresem świadczonej usługi, a w szczególności:  

 dowodów dostarczenia odpadów do miejsca ich zagospodarowania, tj. pokwitowania z 

wagi (kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem), 

 wskazania nieruchomości, na których notorycznie powstają tzw. „nadwyżki”, 

 wskazania nieruchomości, z których nie odebrano odpadów komunalnych ze względu 

na brak współdziałania właściciela nieruchomości z Wykonawcą, 

 inne informacje istotne ze względu na zapisy niniejszej umowy. 

 

§ 5. 

1. Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) zapewnienia przez cały czas trwania umowy sprawnych środków technicznych 

gwarantujących terminowe i jakościowe wykonanie przedmiotu umowy w ilości nie 

mniejszej niż w ilości podanej w złożonej w postępowaniu przetargowym ofercie, 

b) zapewnienia właściwego stanu sanitarnego pojazdów do odbioru i transportu 

odpadów, w tym mycia pojazdów do transportu odpadów zmieszanych zarówno z 

zewnątrz, jak i wewnątrz minimum jeden raz na tydzień, 

c) zabezpieczenia przewożonych odpadów przed wysypywaniem, a także przed 

wydzielaniem nieprzyjemnych zapachów i odorów, 

d) umożliwienia wstępu na teren bazy transportowej przedstawicielom Zamawiającego 

lub pracownikom państwowych instytucji upoważnionych do kontroli realizacji 

przedmiotu umowy oraz przepisów prawa, 

e) udostępniania Zamawiającemu, w każdym czasie i na każde żądanie, dokumentacji 

związanej z działalnością objętą przedmiotem zamówienia, 

f) zorganizowania zaplecza biurowego wraz z obsługą w taki sposób, aby możliwy był 

kontakt z Wykonawcą codziennie w dni robocze oraz wskazania osoby lub osób 

upoważnionych do kontaktów z Zamawiającym i danych kontaktowych, 

g) zorganizowania dyżurów w dni ustawowo wolne od pracy w taki sposób, aby możliwy 

był kontakt Zamawiającego z Wykonawcą w tych dniach oraz, w przypadku 
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wystąpienia zdarzeń nagłych i nieprzewidzianych, a zagrażających życiu, zdrowiu i 

bezpieczeństwu ludzi lub porządkowi publicznemu, podejmowanie przez Wykonawcę 

w tych dniach działań zapewniających utrzymanie właściwej jakości świadczonych 

usług, bez dodatkowego wynagrodzenia, 

h) delegowania upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy do uczestnictwa w 

naradach prowadzonych przez Zamawiającego, na których omawiane będą zadania 

związane z realizacją przedmiotu umowy, 

i) dokonywania odbioru i transportu odpadów również w przypadkach, kiedy dojazd do 

miejsc gromadzenia odpadów będzie znacznie utrudniony np. z powodu remontu dróg, 

dojazdów itp., bez dodatkowego wynagrodzenia, 

j)  przystąpienia do odbioru odpadów komunalnych z nowo zgłoszonych nieruchomości 

w terminie do 3 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego. 

 

§ 6. 

1. Zamawiający zobowiązany jest do: 

a) bieżącego aktualizowania wykazu mieszkańców do niniejszej umowy w okresie 

objętym świadczeniem usługi, 

b) niezwłocznego rozpatrywania wniosków Wykonawcy w zakresie zmian do 

harmonogramu odbierania odpadów komunalnych oraz zmian miejsc ustawienia 

pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, 

c) występowania w imieniu mieszkańców w sprawach uciążliwości, niedogodności, 

niesolidności i niezgodności wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę 

oraz inicjowanie działań zmierzających do usunięcia lub ograniczenia tych 

uciążliwości, niedogodności itd., 

d) regularnego odbioru i oceny raportów i wykazów sporządzanych przez Wykonawcę 

e) dokonywania comiesięcznej oceny poprawności wykonania usługi wraz  

z Wykonawcą, 

f) akceptacji lub wniesienia uwag do harmonogramu odbioru odpadów komunalnych w 

terminie 7 dni od jego przekazania przez Wykonawcę. 

 

§ 7. 

1. Zamawiający w trakcie realizacji przedmiotu umowy zastrzega sobie prawo do 

kontrolowania prac wykonywanych przez Wykonawcę, zarówno przy udziale 

Wykonawcy, jak i samodzielnie. Z dokonanych kontroli sporządzane będą protokoły 

pokontrolne. 

2. Na zakończenie każdego miesiąca świadczenia usługi Zamawiający i Wykonawca 

dokonają wspólnie oceny poprawności wykonania usługi w danym miesiącu. Podczas 

oceny poprawności wykonania usługi brane będą pod uwagę w szczególności 

protokoły pokontrolne sporządzone w trakcie danego miesiąca oraz wspólnie 

dokonania wizja lokalna, której organizacja leży po stronie Wykonawcy. Wspólna 

wizja lokalna musi nastąpić nie wcześniej niż ostatniego dnia miesiąca oraz nie 

później niż do 3 roboczego dnia kolejnego miesiąca. Z oceny poprawności wykonania 
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usługi w danym miesiącu Zamawiający i Wykonawca sporządzą wspólny protokół 

odbioru miesięcznego. 

3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji przedmiotu umowy 

Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wykonawcę, wyznaczając 

jednocześnie termin na ich usunięcie.  

4. Zamawiający wymaga przekazania comiesięcznego raportu z wykonania przedmiotu 

umowy w terminie 14 dni od dnia zakończenia danego miesiąca. 

5. Raporty miesięczne będą podlegały ocenie przez Zamawiającego  

w terminie do 7 dni od daty przekazania przez Wykonawcę. 

 

 

§ 8. 

 

1. Jako osobę odpowiedzialną za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy ze strony 

Wykonawcy wyznacza się: 

1) ....................., nr tel. ………………, e-mail: ………………………… 

2) .……………, nr tel. ………………, e-mail: ………………………… 

2. Do kontroli prac stanowiących przedmiot umowy ze strony Zamawiającego wyznacza się:  

1) ………………………, nr tel. ………………, e-mail: ………………………… 

2) ………………………, nr tel. ………………, e-mail: ………………………… 

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 w ust. 1, o czym niezwłocznie 

powiadomią drugą stronę w formie pisemnej bez potrzeby wprowadzania zmian w 

niniejszej umowie. 

 

§ 9. 

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 

…………………………zł brutto za odbiór 1 tony odpadów. 

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

2. Zapłata wynagrodzenia następować będzie za każdy miesiąc świadczenia usługi, w 

terminie do 14 dni od daty doręczenia przez Wykonawcę faktury VAT wraz z 

protokołami odbioru miesięcznego. 
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3. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie raport miesięczny zaakceptowany przez 

Zamawiającego w terminie wynikającym z §7 oraz protokół odbioru miesięcznego, 

podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane 

z wykonaniem przedmiotu umowy. 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie przekazane na rachunek bankowy 

Wykonawcy wskazany na fakturze VAT. 

 

§10 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 

10% wynagrodzenia za miesiąc poprzedzający zdarzenie, 

b) za opóźnienia w przystąpieniu do wykonania przedmiotu umowy – w wysokości 

500,00 zł. za każdy dzień zwłoki, 

c) za nie zapewnienie w ramach świadczenia usługi zadeklarowanej w ofercie ilości 

wymaganego sprawnego sprzętu lub pojemników na odpady - w wysokości 20,00 zł 

za każdą brakującą jednostkę sprzętu lub pojemnik w ciągu dnia, 

d) za brak właściwego oznakowania pojazdów służących do odbioru i transportu 

odpadów komunalnych oraz pojemników i worków do selektywnej zbiórki odpadów 

– 100,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,  

e) za brak właściwego wyposażenia pojazdów służących do odbioru i transportu 

odpadów komunalnych oraz brak właściwego wyposażenia bazy magazynowo-

transportowej – 1 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

f) za brak możliwości kontaktowania się z Wykonawcą w ciągu dnia zarówno w dni 

robocze, jak i w dni ustawowo wolne od pracy – 100,00 zł za każdy dzień, 

g) za niepodjęcie przez Wykonawcę działań zapewniających utrzymanie właściwej 

jakości świadczonych usług na polecenie Zamawiającego w dniach ustawowo 

wolnych od pracy, w przypadku wystąpienia zdarzeń nagłych i nieprzewidzianych, a 

zagrażających życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi lub porządkowi publicznemu – 

2 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

h) za stwierdzone nieprawidłowości w zakresie odbierania odpadów komunalnych , tj.: 

 brak odebrania odpadów komunalnych  lub nieterminowe ich odebranie z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 50,00 zł za każdy stwierdzony 

przypadek; kara będzie naliczana jako iloczyn kwoty 10,00 zł oraz ilości 

gospodarstw domowych od których nie odebrano odpadów komunalnych 

zmieszanych lub odebrano nieterminowo, za każdy dzień, 

i) za stwierdzone nieprawidłowości w zakresie organizacji selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych, tj.: 

 brak pojemników do selektywnej zbiórki odpadów lub ustawienie ich po terminie  

oraz brak przestawienia na żądanie Zamawiającego pojemników do selektywnej 

zbiórki odpadów lub przestawienie ich po terminie – 50,00 zł za każdy 

stwierdzony przypadek, 

 brak wyposażenia nieruchomości w wymagane worki do selektywnej zbiorki 

odpadów lub wyposażenie po terminach z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy – 10,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 
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 brak właściwego stanu sanitarnego, technicznego lub estetycznego pojemników 

do selektywnej zbiórki odpadów – 10 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

j) za stwierdzone nieprawidłowości w zakresie odbierania odpadów 

wielkogabarytowych, mebli, zużytych opon, zużytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego oraz wielkogabarytowych opakowań ulegających biodegradacji i 

choinek, tj. wystawek: 

 brak odebrania odpadów wielkogabarytowych, mebli, zużytych opon, zużytego 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub nieterminowe ich odebranie  z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - 300,00 zł za każdy stwierdzony 

przypadek; kara będzie naliczana jako iloczyn kwoty 300,00 zł oraz ilości 

nieruchomości z których nie odebrano ww. odpadów komunalnych lub odebrano 

nieterminowo, za każdy dzień, 

 brak bieżącego odbierania z nieruchomości choinek w okresie następującym po 

Świętach Bożego Narodzenia – 20,00 zł za każdy stwierdzony przypadek; kara 

będzie naliczana jako iloczyn kwoty 20,00 zł oraz ilości nieruchomości z których 

nie odebrano choinek, za każdy dzień, 

k) za stwierdzone nieprawidłowości w zakresie prowadzenia dokumentacji związanej z 

przedmiotem zamówienia, tj.: 

 brak lub nierzetelne albo nieterminowe sporządzanie raportów – 500,00 zł za 

każdy stwierdzony przypadek, 

 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w 

wysokości 10% wysokości wynagrodzenia za miesiąc poprzedzający zdarzenie 

b) za niedokonywanie aktualizacji załącznika nr 1 do umowy, pomimo posiadania 

informacji, które wpływają na zmianę danych zawartych w tym załączniku – 50,00 zł 

za każdy stwierdzony przypadek, 

3. Jeżeli rzeczywiste szkody poniesione przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę 

przewyższają wysokość kar wynikających z ust. 1 lub ust. 2 strony zastrzegają sobie prawo 

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 

 

 

§ 11. 
 

1. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego opóźnień lub zwłoki w wykonaniu 

przedmiotu umowy przez Wykonawcę lub stwierdzenia w realizacji usługi istotnych wad 

wynikających z winy Wykonawcy, Zamawiający wyznaczy termin usunięcia wad lub 

wyznaczy dodatkowy termin w wykonaniu przedmiotu umowy. 

 

 

 

§ 12. 
 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody wynikłe  

z niewykonania lub nieprawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz za szkody 

wyrządzone w trakcie wykonywania przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu najpóźniej w dniu 

podpisania umowy oryginału ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
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prowadzonej działalności na sumę nie niższą niż 1 000 000,00 zł i na okres nie krótszy 

niż czas trwania umowy. 

3. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę polisy z rocznym/ półrocznym  okresem 

ubezpieczenia Wykonawca zobowiązuje się do kontynuowania przedmiotowego 

ubezpieczenia lub zawarcia nowego ubezpieczenia w nie zmniejszonym zakresie oraz 

przedstawienia Zamawiającemu potwierdzeń kontynuacji polisy lub nowej polisy. 

Przedstawienie Zamawiającemu potwierdzeń kontynuacji polisy lub nowej polisy musi 

nastąpić najpóźniej w dniu następującym po dniu utraty ważności poprzedniej polisy. 

Niezrealizowanie przez Wykonawcę obowiązków wynikających z ust. 1-4 uprawnia 

Zamawiającego do odstąpienia od niniejszej umowy oraz naliczenia kar umownych. 

 

 

§ 13. 

 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zwane dalej 

zabezpieczeniem, w wysokości …………….. zł (słownie: ………………………. zł), co 

stanowi 3 % maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania wynikającego z umowy, 

liczonego wg. wzoru.: Kwota zabezpieczenia = cena ofertowa brutto x 111 300,00  

gdzie 111 300,00 to szacunkowa ilość ton odpadów do odebrania w trakcie trwania 

umowy. w formie ……………………….. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zabezpiecza w szczególności terminowe 

wykonywanie obowiązków umownych oraz roszczenia o naprawienie szkody powstałej 

na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

3. Zwrot zabezpieczenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji umowy. 

4. Zwrot zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu nastąpi przelewem na rachunek bankowy 

wskazany przez Wykonawcę wraz z odsetkami, stosownie do art. 148 ust. 5 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 

z późn. zm.). 

5. Warunkiem zwrócenia Wykonawcy kwoty zabezpieczenia jest brak roszczeń w stosunku 

do Wykonawcy. 

 

 

§ 14. 

 

1. Strony dopuszczają zmianę postanowień niniejszej umowy zgodnie z wymogami art. 144 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 

poz. 759 z późn. zm.), w zakresie opisanym w SIWZ. 

2. Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem jej 

nieważności. 
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 § 15. 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy, a Wykonawa może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy także w przypadku: 

a) nie rozpoczęcia przez Wykonawcę wywozu odpadów komunalnych w ciągu  

3 dni od 1 lipca 2013 r.,  

b) przerwania wykonywania przedmiotu umowy na okres dłuższy niż  7 dni, 

c) braku właściwej jakości usług świadczonych przez Wykonawcę, tj. niezgodnej ze 

siwz oraz ofertą Wykonawcy, a w szczególności przekazywania odpadów 

komunalnych zmieszanych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych 

przeznaczonych do składowania do zagospodarowania do instalacji innych, niż 

wskazanych w § 4 ust. 1 pkt 8, pomimo dwukrotnego wezwania do poprawy 

jakości usług złożonego na piśmie przez Zamawiającego - po upływie 7 dni od dnia 

doręczenia drugiego wezwania do poprawy jakości usług, 

d) uporczywego i notorycznego nieprzestrzegania przez Wykonawcę zapisów 

niniejszej umowy oraz wymagań wynikających z siwz, 

e) braku polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu potwierdzającego, że 

Wykonawca jest ubezpieczony w zakresie prowadzonej działalności, 

f) utraty przez Wykonawcę uprawnień do wykonywania umowy, wynikających z 

przepisów prawa, 

g) zaprzestania działalności przez Wykonawcę – w terminie 3 dni od dnia otrzymania 

informacji o zaprzestaniu działalności. 

h) Zamawiający może wypowiedzieć niniejszą umowę z ważnego powodu w każdym 

czasie. Przez ważny powód należy rozumieć w szczególności:  

i) przyznanie Zamawiającemu  prawa do powierzenia czynności składających się na 

przedmiot zamówienia własnym jednostkom organizacyjnym lub spółce 

komunalnej w drodze bezprzetargowej, będące wynikiem w szczególności 

uchylenia lub zmiany przepisów art. 6d ust. 1 i art. 6e ustawy utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach. 

j) Strony ustalają, że z prawa do wypowiedzenia umowy z przyczyny określonej ust. 

9 pkt b powyżej, Zamawiający będzie mógł skorzystać najwcześniej po upływie 12 

miesięcy od dnia zawarcia przez strony umowy. 

k) Wykonawca zachowuje prawo do wynagrodzenia za czynności wykonane w 

ramach przedmiotu umowy przed dniem otrzymania oświadczenia Zamawiającego 

o rozwiązaniu umowy. Wynagrodzenie to – w razie złożenia przez Zamawiającego 

oświadczenia w toku okresu rozliczeniowego -  będzie ustalane w sposób 

proporcjonalny do ilości dni świadczenia w danym okresie usług przez 

Wykonawcę. 

3. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku: 

a) gdy Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty wynagrodzenia za 

należycie wykonaną usługę po upływie 60 dni od terminu wyznaczonego na 

zapłatę, pomimo pisemnego wezwania do zapłaty złożonego przez Wykonawcę, 

b) gdy Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykonania czynności niezgodnych z 

przepisami prawa, pomimo pisemnego poinformowania przez Wykonawcę, że 

wykonanie czynności jest niezgodne z przepisami prawa – po upływie 30 dni od 
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dnia złożenia informacji, pod warunkiem, że Zamawiajacy nie odstąpił od żądania 

wykonania czynności niezgodnych z przepisami prawa. 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności i 

zawierać uzasadnienie. 

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które nie odpowiada 

Wykonawca, obowiązany jest do: 

a) dokonania odbioru usługi przerwanej, 

b) dokonania zapłaty wynagrodzenia za usługi, które zostały wykonane przez 

Wykonawcę do dnia odstąpienia od umowy. 

 

 

§ 16. 

1. Zakazuje się przeniesienia wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby 

trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy 

z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1994 r. Nr 16, poz. 93  

z późn. zm.) oraz przepisy odrębne, a w szczególności:  ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), ustawa z 

dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. 

poz. 391 z późn. zm.), ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 

21) oraz aktualnie obowiązujące akty prawa miejscowego podejmowane na podstawie 

ww. ustaw. 

3. Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej umowy będą rozpatrywane przez właściwy 

rzeczowo sąd powszechny. 

 

§ 17. 

 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,  dwa dla Zamawiającego i 

jeden dla Wykonawcy.  

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                              WYKONAWCA 
 

 

 

 

KONTRASYGNATA SKARBNIKA 


