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Projekt umowy 

zawarta w dniu .................... r. pomiędzy  Gminą Suchożebry, ul. Aleksandry Ogińskiej 11, 08-125 

Suchożebry, NIP 821-25-36-471, REGON 711582606 zwanym dalej  "Zamawiającym", 

reprezentowanym przez: 

…………………………………………………. 

a  

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

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

NIP ………… REGON ………….  

zwanym dalej "Wykonawcą", reprezentowanym przez: 

1. …………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………… 

o następującej treści: 

 

 

§ 1  

PODSTAWOWE POJĘCIA 

W niniejszej umowie następujące terminy będą rozumiane i interpretowane w sposób podany poniżej: 

1) umowa – oznacza niniejszą umowę zawartą między Zamawiającym a Wykonawcą  

w sprawie zamówienia publicznego, wraz ze wszystkimi załącznikami, 

2) nieruchomość zamieszkała – rozumie się przez to nieruchomość, w której znajduje się co 

najmniej jeden lokal, w którym zamieszkuje co najmniej jeden mieszkaniec, 

3) zagospodarowujący odpady – rozumie się przez to Zakład Utylizacji Odpadów Spółka z o. o.  

w Siedlcach, eksploatujący Instalację Komunalą obejmującą instalację do mechaniczno – 

biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, instalację do kompostowania 

odpadów zielonych oraz składowisko odpadów powstających w procesie MBP i pozostałości z 

sortowania, zlokalizowanych w Woli Suchożebrskiej przy ul. Sokołowskiej 2, 08-125 Suchożebry, 

który na podstawie umowy zawartej z Zamawiającym wykonuje usługę zagospodarowania 

odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, 

zlokalizowanych na terenie gminy Suchożebry. 

4) regulamin – rozumie się przez to uchwałę Nr XIV/97/2019 Rady Gminy Suchożebry z dnia  

28.11.2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku  

na terenie Gminy Suchożebry,  

5) harmonogram – rozumie się przez to szczegółowy plan odbierania odpadów komunalnych  

z nieruchomości zamieszkałych. 

 

§ 2  

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie publiczne o nazwie: 

„Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu 

gminy Suchożebry”. 

2. Przedmiotem umowy jest odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, 

położonych w granicach administracyjnych gminy Suchożebry oraz ich transport do Instalacji 

Komunalnej prowadzonej przez Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. zlokalizowanej w Woli 
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Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2, 08-125 Wola Suchożebrska.  

3. Przedmiot umowy został określony szczegółowo w załączniku Nr 1 do umowy, obejmuje 

odbieranie i transport przez Wykonawcę każdej ilości rodzajów odpadów wskazanych w ust. 4 aż 

do upływu terminu obowiązywania umowy, określonego w § 3 ust. 1 umowy, lub do osiągnięcia 

wartości umowy, wskazanej w § 7 ust. 1 umowy, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi 

wcześniej, z zastrzeżeniem ust. 5.  

4. Zamawiający określa następujące szacunkowe ilości rodzajów odpadów komunalnych do odbioru 

i transportu: 

 
 

Lp. Wyszczególnienie odpadów Kod odpadów 

Prognozowana ilość odpadów  

dla całego okresu trwania umowy 

[Mg] 

1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 20 03 01 
220 

2. Odpady ulegające biodegradacji  20 02 01 26,5 

3. Opakowania ze szkła 15 01 07 54 

4. 
Opakowania z tworzyw sztucznych, metali, 

opakowania wielomateriałowe 

15 01 02 

15 01 04 

15 01 05 60 

5. Opakowania z papieru i tektury 15 01 01 9 

  SUMA 369,50 

 

§ 3  

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Strony zgodnie ustalają, że wykonanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 

umowy, nastąpi od dnia od dnia  01-07-2020r do 31-12-2020rr.  

2. Ustala się, że: 

1) Wykonawca wyposaży nieruchomości zamieszkałe w worki, o których mowa w rozdziale II ust. 

5 załącznika nr 1 w terminie do 7 dni od podpisania umowy,   

2) Wykonawca przekaże Zamawiającemu do akceptacji harmonogram odbierania odpadów 

komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, w wersji papierowej, w ciągu 5 dni od dnia 

podpisania umowy. 

§ 4  

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY 

1.  Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę oraz uprawnienia, potencjał techniczny  

i osobowy oraz bazę magazynowo-transportową niezbędne do należytego, terminowego  

i zgodnego z przepisami prawa wykonania przedmiotu niniejszej umowy, z zachowaniem 

profesjonalnego charakteru świadczonych przez Wykonawcę usług.  

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

realizowania niniejszej umowy.  

3. Wykonawca oświadcza, że zgodnie z zapisami Rozdziału III załącznika nr 1 do niniejszej umowy 

posiada wymaganą liczbę oraz rodzaj środków transportu niezbędnych do realizacji przedmiotu 

niniejszej umowy, a każdy ze środków transportu wyposażony jest w system monitoringu bazujący 

na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający stałe monitorowanie tras ich przejazdu 

oraz kontrolę wykonanych usług.  
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§ 5  

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, z zachowaniem należytej staranności. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej  

z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej przez cały okres realizacji umowy na kwotę nie 

niższą niż 50 000 zł. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu potwierdzoną  

za zgodność z oryginałem kopię umowy ubezpieczenia lub polisy ubezpieczeniowej w dniu 

podpisania niniejszej umowy. W przypadku gdy umowa ubezpieczenia obejmuje okres krótszy niż 

okres realizacji umowy Wykonawca obowiązany jest do przedkładania w terminie 3 dni  

od wygaśnięcia poprzedniej umowy, kopii kolejnych umów lub polis, tak aby była zachowana 

ciągłość ubezpieczenia. 

3. Wykonawca obowiązany jest posiadać wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, 

produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, prowadzonego przez właściwego 

marszałka województwa na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach (Dz. U. z 2020 poz. 797 z późn. zm.). 

4. Wykonawca obowiązany jest posiadać wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa 

w art. 9b i 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 2010 z późn. zm.), prowadzonego przez Wójta Gminy 

Suchożebry w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. 

5. Zamawiający, stosownie do art. 29 ust 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), wymaga, aby osoby bezpośrednio 

uczestniczące w wykonaniu zamówienia, tj.:  

a. Pracownik fizyczny - Ładowacz, 

b. Pracownik fizyczny - Kierowca kat. C, 

c. Pracownik fizyczny - Kierowca kat. B, 

były zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.) 

6.   Wykonawca oświadcza i zobowiązuje się, że wśród osób, wymienionych w ust. 5, w dniu 

zawarcia Umowy nie ma oraz podczas jej trwania nie będzie osób, zatrudnionych w oparciu o 

stawki niższe niż minimalne. 

7. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca złożył w terminie do 31 stycznia, 

oświadczenie o zatrudnieniu przy wykonywaniu usługi pracowników wykonujących czynności na 

podstawie umowy o pracę, zawierające informacje dotyczące ogólnego stanu zatrudnienia przy 

wykonywaniu usługi, w tym osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. 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, imion i nazwisk, 

daty zawarcia umowy rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu, zakresu obowiązków pracownika 

oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub 

podwykonawcy. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca lub podwykonawca zobowiązuje się 
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przedłożyć do wglądu (bez adresów, nr PESEL pracowników, wysokości wynagrodzenia), kopie 

umów o pracę, zawartych przez Wykonawcę lub podwykonawcę z pracownikami wykonującymi 

prace (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony).  

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub 

podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę lub podwykonawcę oświadczenia o 

zatrudnieniu oraz kopii umów, zawartych przez Wykonawcę lub podwykonawcę z pracownikami, 

będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników wykonujących 

czynności na podstawie umowy o pracę. 

8. Wykonawca oświadcza i zobowiązuje się, że wśród osób, wymienionych w ust. 5, w dniu zawarcia 

Umowy nie ma oraz podczas jej trwania nie będzie osób, zatrudnionych w oparciu o stawki 

niższe niż minimalne. 

9. Usługa odbierania odpadów komunalnych będzie realizowana zgodnie z: 

1) obowiązującymi przepisami prawa, a zwłaszcza z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rozporządzeniami wykonawczymi do ustawy,  

ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020r., poz. 797 z późn. zm.)   

oraz ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r.,  

poz. 1396 z późn. zm), 

2) obowiązującym w czasie trwania umowy Regulaminem oraz uchwałą Nr XIV/98/2019 Rady 

Gminy Suchożebry z dnia 28.11.2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

z terenu Gminy Suchożebry i zagospodarowania tych odpadów. 

 

§ 6  

OBOWIĄZKI I PRAWA ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Zamawiający zobowiązuje się w szczególności do:  

1) współpracy z Wykonawcą przy tworzeniu harmonogramu odbierania odpadów komunalnych   

2) przekazywania Wykonawcy informacji niezbędnych dla prawidłowego wykonywania 

przedmiotu zamówienia, a w szczególności przekazywania aktualnej informacji  

o nieruchomościach objętych odbieraniem odpadów komunalnych.  

2. Zamawiający ma prawo do kontroli sposobu realizacji przedmiotu umowy i jakości wykonywanych 

usług bez konieczności uprzedniego informowania wykonawcy o czasie i miejscu jej 

przeprowadzenia.  

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

realizacji przez Wykonawcę usług lub poprzez analizę dokumentów, które Wykonawca 

zobowiązany jest udostępnić Zamawiającemu na jego żądanie, jak również na podstawie 

monitoringu z systemów zamontowanych w pojazdach. Zamawiający może stosować inne 

sposoby i metody kontroli realizacji usług stanowiących przedmiot umowy adekwatny do rodzaju 

kontrolowanego obowiązku Wykonawcy. 

4. Kontrola Wykonawcy będzie prowadzona również za pośrednictwem systemów elektronicznych 

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

systemy elektroniczne odnotowały w trakcie realizacji usług. 

5. Prawo kontroli przysługuje pracownikom Zamawiającego oraz osobom upoważnionym 

przez Zamawiającego, w tym podmiotom zewnętrznym. 
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6. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowości w sposobie realizacji usługi 

przez Wykonawcę sporządzany jest protokół lub notatka służbowa podpisana przez osobę 

dokonującą kontroli w imieniu Zamawiającego. Protokół z kontroli lub notatka służbowa zostanie 

przesłany do Wykonawcy formie pisemnej w ciągu 7 dni od dnia stwierdzenia uchybienia 

w wyniku kontroli. 

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

lub notatki służbowej. Odwołanie wraz z uzasadnieniem Wykonawca wnosi do Zamawiającego 

w terminie do 3 dni licząc od dnia otrzymania protokołu z kontroli lub notatki służbowej. Wyżej 

wymienione odwołanie Zamawiający rozpatrzy w terminie 7 dni od otrzymania odwołania 

Wykonawcy. 

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

szczegółowo zostały określone w § 9 ust. 1 umowy. 

 

§ 7  

WYNAGRODZENIE  

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 2 umowy, 

ustalone na podstawie stawek jednostkowych za odbiór poszczególnych rodzajów odpadów, 

określonych w ust. 6 i szacunkowej masy odpadów komunalnych, określonej  

w § 2 ust. 4,  stanowi wartość umowną i wynosi: 

Wartość netto:  … … … zł, 

podatek VAT w wysokości 8 %  … … … zł, 

Wartość brutto: … … … zł  (słownie brutto: … … … … … zł …/100) 

Wartość umowy określa tabela nr 1 Formularza cenowego, stanowiącego załącznik nr 4 do 

umowy.  

2. Ilości odpadów, wskazane w § 2 ust. 4 umowy, są ilościami szacunkowymi co do wielkości łącznej, 

jak i poszczególnych rodzajów odpadów, a Wykonawca będzie rozliczał się z Zamawiającym wg 

faktycznej ilości odebranych w Mg, przetransportowanych odpadów, przekazanych  

zagospodarowującemu do wartości umownych, określonych w ust. 1 . 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za faktyczne ilości wykonanych usług, 

zrealizowanych na podstawie niniejszej umowy, stanowiące sumę iloczynów stawek 

jednostkowych za odbiór i transport poszczególnych rodzajów odpadów (w PLN/1Mg) oraz masy 

faktycznie przetransportowanych poszczególnych (w Mg) rodzajów odpadów, powiększone 

o należny podatek VAT w wysokości 8%.  

4. Stawki jednostkowe za odbiór i transport dla poszczególnych rodzajów odpadów, zwane dalej 

„stawkami jednostkowymi”, zgodnie z tabelą Nr 1 Formularza cenowego, stanowiącego załącznik 

do umowy, wynoszą:                                         . 

 
 

Lp. Wyszczególnienie odpadów Kod odpadów 
Stawka jednostkowa netto 

(zł / 1 Mg) 

1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 20 03 01 
220 

2. Odpady ulegające biodegradacji  20 02 01 26,5 

3. Opakowania ze szkła 15 01 07 54 
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4. 
Opakowania z tworzyw sztucznych, metali, 

opakowania wielomateriałowe 

15 01 02 

15 01 04 

15 01 05 60 

5. Opakowania z papieru i tektury 15 01 01 9 

  SUMA 369,50 

 

5. Stawki jednostkowe netto za 1 Mg poszczególnych rodzajów odpadów muszą obejmować 

wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia i wszystkie koszty usług, 

niezbędnych do prawidłowego wykonania, w szczególności: 

1) koszt odbioru i transportu odpadów,  

2) koszt wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w odpowiednio oznakowane worki, określone 

w Rozdziale II ust. 5 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego Załącznik Nr 

1 umowy, 

3) koszt dysponowania pojazdami, ich oznakowania oraz wyposażenia przez Wykonawcę  

w niezbędne systemy i urządzenia wymagane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, 

stanowiącym załącznik Nr 1 do umowy,  

4) koszt obsługi informatycznej umowy, 

5) koszty obejmujące czynności przygotowawcze do wykonania usługi odbioru  

i transportu odpadów komunalnych, 

6. Nie uwzględnienie przez Wykonawcę jakichkolwiek usług i obowiązków Wykonawcy, 

niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu jakichkolwiek części przedmiotu 

zamówienia na etapie przygotowania oferty przetargowej nie może stanowić roszczeń  

w stosunku do Zamawiającego, zarówno w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak też  

po wykonaniu przedmiotu zamówienia. 

 

§ 8  

ZAPŁATA WYNAGRODZENIA 

1. Wynagrodzenie, określone w § 7 ust. 1 i ust. 2 umowy, będzie płatne Wykonawcy w częściach 

miesięcznych, po zakończeniu świadczenia usług w danym miesiącu, po uprzednim podpisaniu 

przez obie strony umowy, protokołu należytego wykonania przedmiotu zamówienia w danym 

miesiącu. 

2. Podstawą do rozliczenia usług, określonych w § 2 umowy, wykonywanych przez Wykonawcę  

w danym miesiącu, będą sporządzane i przekładane Zamawiającemu przez Wykonawcę w formie 

pisemnej, raporty miesięczne (wraz z załącznikami) z wykonania usług, o których mowa  

w załączniku Nr 1 do umowy. 

3. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu raport miesięczny z wykonania usług, o którym mowa  

w ust. 2, w terminie 7 dni od daty zakończenia miesiąca, którego przedmiotowy raport dotyczy,  

w celu zatwierdzenia. 

4. Zamawiający po otrzymaniu od Wykonawcy raportu miesięcznego, o którym mowa w ust. 2, 

dokona weryfikacji danych w nim zawartych, w terminie 7 dni od daty otrzymania.  

W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do przedłożonego raportu, Zamawiający 

może żądać od Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów, określonych przez 

Zamawiającego, wyznaczając Wykonawcy termin uzupełnienia raportu. W takim przypadku termin 

weryfikacji ulega odpowiedniemu przedłużeniu. 
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5. Na podstawie zatwierdzonego raportu miesięcznego, określonego w ust. 2, Zamawiający 

sporządza protokół należytego wykonania umowy w danym miesiącu, który po podpisaniu przez 

strony stanowi podstawę wystawienia przez Wykonawcę faktury. 

6. Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie płatne przelewem na konto Wykonawcy 

nr ……………………………………. w ……………………………………w terminie 14 dni licząc od 

dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

7. Przy wystawianiu faktury zostanie zastosowana stawka podatku od towarów i usług obowiązująca 

w dniu jej wystawienia (w dniu powstania obowiązku podatkowego). 

8. Faktury wystawione będą na:  

Nabywca: 

Gmina Suchożebry   

ul. Aleksandry Ogińskiej 11 

08-125 Suchożebry 

NIP 821-25-36-471 

 

Odbiorca: 

Urząd Gminy Suchożebry   

ul. Aleksandry Ogińskiej 11 

08-125 Suchożebry 

 

9. Wprowadza się następujące zasady dotyczące płatności wynagrodzenia należnego dla 

Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności: 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikających z umowy za 

pośrednictwem metody podzielonej płatności (ang. split payment) przewidzianego w przepisach 

ustawy o podatku od towarów i usług. 

2. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w Umowie: 

a) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej  płatności, o 

którym mowa powyżej, 

b) jest   rachunkiem   znajdującym   się  w elektronicznym  wykazie   podmiotów   prowadzonym od  

1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o 

podatku od towarów i usług. 

3. W przypadku gdy rachunek bankowy wykonawcy nie spełnia warunków określonych w pkt. 2, 

opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w umowie, powstałe wskutek braku 

możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu 

podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty wykazem, nie stanowi dla 

Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek / odszkodowań lub 

innych roszczeń  z tytułu dokonania nieterminowej płatności 

10. Wykonawca  zamierza / nie zamierza skorzystać  z  możliwości  przekazania  ustrukturyzowanej  

faktury  elektronicznej  na zasadach  określonych w ustawie z dnia 09 listopada 2018 r. 

o elektronicznym fakturowaniu   w zamówieniach  publicznych, koncesjach  na  roboty  budowlane  

lub  usługi  oraz  partnerstwie  publiczno-prawnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 2191). 

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

Zamawiającemu, na podstawie niniejszej umowy kwot, w szczególności z tytułu kar umownych. 

 

§ 9  

KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto za wykonanie całej umowy, 



8 

 

2) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 

10 % wynagrodzenia brutto za wykonanie całej umowy, 

3) za opóźnienie w odbiorze odpadów komunalnych, wymienionych w rozdziale I ust. 3 

załącznika nr 1 do umowy, z terenu danej nieruchomości zamieszkałej w terminie 

przewidzianym w harmonogramie - za każdy dzień zwłoki w wysokości 100,00 zł, licząc od 

dnia ujawnienia uchybienia, 

4) za opóźnienie w dostarczeniu Zamawiającemu harmonogramu odbioru odpadów 

komunalnych, w terminie określonym w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, 

stanowiącym Załącznik Nr 1 do umowy, w wysokości 200,00 zł za każdy dzień opóźnienia, 

5) za odbieranie odpadów pojazdami nie posiadającymi systemu pozycjonowania 

satelitarnego GPS lub nieumieszczonego w programie śledzenia ruchu pojazdów, 

udostępnionemu Zamawiającemu przez Wykonawcę, w wysokości 500,00 zł za każdy 

ujawniony przez Zamawiającego przypadek, 

6) za odbieranie odpadów bez zachowania należytego stanu sanitarnego lub technicznego 

pojazdów w wysokości 500,00 zł, za każdy ujawniony przypadek, 

7) za nieprzekazywanie Zamawiającemu w terminie raportów, o których mowa  

w rozdziale II ust. 2 Załącznika Nr 1 do umowy, w wysokości 500,00 zł za każdy dzień 

opóźnienie, 

8) w przypadku ujawnienia, że Wykonawca nie kontroluje właścicieli pod kątem zbierania 

odpadów komunalnych w sposób zgodny z Regulaminem lub nie przekazuje tych informacji 

Zamawiającemu w wysokości 500,00 zł za każdy ujawniony przypadek, 

9) za niedopełnienie wymogu, określonego w § 5 ust. 5 umowy, w wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę, obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego 

niedopełnienia, przez Wykonawcę, wymogu zatrudnienia pracowników wykonujących 

czynności na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy. 

2. Za dzień ujawnienia uchybień uznaje się dzień kontroli, podczas której Zamawiający stwierdził 

nieprawidłowości w sposobie realizacji przedmiotu umowy, określonego w § 2 umowy, oraz 

sporządził protokół z kontroli lub notatkę służbową, dostarczone Wykonawcy w trybie określonym  

§ 6 ust. 6 umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

wysokości kar umownych, o których mowa w ust. 1, do wysokości rzeczywiście poniesionej 

szkody, na zasadach ogólnych uregulowanych w Kodeksie Cywilnym. 

4. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia Wykonawcy wszelkich należnych mu, na podstawie 

niniejszej umowy kwot, w szczególności z tytułu kar umownych, w oparciu o notę księgową 

wystawioną przez Zamawiającego. 

 

§ 10  

UMOWNE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości  

o następujących okolicznościach: 

1) Wykonawca nie podjął się wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy bez 

uzasadnionych przyczyn lub przerwał ich wykonywanie,  

2) w razie zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 9j ustawy z dnia 13 września 1996 r.  
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o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

3) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, z zachowaniem wymogów, o których mowa w art. 145 ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

2. Warunkiem odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w przypadkach, opisanych w ust. 1  

pkt 1, jest uprzednie wezwanie Wykonawcy przez Zamawiającego do wykonywania swoich 

obowiązków oraz wyznaczenie w tym celu terminu do 3 dni. 

3. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 90 dni od dnia powzięcia wiadomości  

o przyczynie uzasadniającej odstąpienie od umowy, w przypadku: 

1) niewypłacalności Wykonawcy, wszczęcia jego likwidacji lub postępowania układowego, lub 

2) zawieszenia działalności gospodarczej, lub 

3) wszczęcia postępowania egzekucyjnego wobec Wykonawcy bądź dokonania zajęcia lub 

obciążenia majątku Wykonawcy uniemożliwiającego wykonywanie przedmiotu umowy 

zgodnie z jej postanowieniami, lub 

4) Wykonawca pomimo trzykrotnego uprzedniego wezwania nie realizuje przedmiotu umowy 

zgodnie z jej postanowieniami.  

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy, za miesięcznym 

okresem wypowiedzenia na koniec miesiąca kalendarzowego, jeżeli Wykonawca wykonuje swoje 

obowiązki w sposób nienależyty i pomimo wezwania Zamawiającego nie nastąpiła poprawa  

w wykonywaniu tych obowiązków. Wypowiedzenie umowy powinno być złożone na piśmie pod 

rygorem nieważności.  

5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić pod rygorem nieważności na piśmie i powinno zawierać 

uzasadnienie. 

6. Odstąpienie od umowy wywołuje ten skutek, że Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu prawidłowego wykonania części umowy do dnia wygaśnięcia umowy na 

skutek odstąpienia. 

7. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron nie wyłącza dochodzenia kar umownych,  

o których mowa § 9 ust. 1 umowy. 

 

 

 

§ 11 

 ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie 

pod rygorem nieważności.  

2. Strony mogą dokonywać zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty w przypadku zmiany prawa powszechnie obowiązującego wpływającego na zasady 

odbierania odpadów komunalnych bez zmiany wynagrodzenia. 

 

§ 12  

ZABEZPIECZENIE JAKOŚCI USŁUG 

1. W celu zapewnienia właściwej jakości usług, ustanawia się zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie, to jest 

...................................... słownie: ............................................................. wniesionej w formie 
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........................................................ 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni  

od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

 

     § 13  

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Strony zgodnie oświadczają, że zapewniają przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych 

osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), które będą przekazywane lub udostępniane w związku lub w wyniku 

realizacji postanowień umowy. 

§ 14  

ZAŁĄCZNIKI 

Integralną częścią umowy są załączniki: 

1) załącznik nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

2) załącznik nr 2 – wykaz nieruchomości zamieszkałych, 

3) załącznik nr 3 - formularz cenowy, 

4) załącznik nr 4 – uchwala Nr XIV/98/2019 Rady Gminy Suchożebry z dnia 28.11.2019 r. 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości,  

5) załącznik nr 5 – uchwała Nr XIV/97/2019 Rady Gminy Suchożebry z dnia 28.11.2019 r.  

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Suchożebry  

 

  § 15  

NADZÓR NAD REALIZACJĄ UMOWY 

1. Zamawiający będzie wykonywał nadzór nad usługami zleconymi niniejszą umową  

za pośrednictwem pracownika Urzędu Gminy Suchożebry:  

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

adres do korespondencji: Urząd Gminy Suchożebry, ul. Aleksandry Ogińskiej 11, 08-125 

Suchożebry.  

2. Osobą wyznaczoną do kontaktu ze strony Wykonawcy jest: 

……………………………………………………….. tel. …………………………………………………., 

e-mail: …………………………………………………., 

adres do korespondencji: 

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

3. Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania o każdej zmianie adresu, o którym mowa 

w ust. 1 i 2. W razie zaniedbania tego obowiązku pisma, powiadomienia i informacje wysłane pod 

dotychczasowy adres uważa się za skutecznie doręczone. 

4. Za wszelkie szkody zaistniałe w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy  

i przekazywaniem odebranych odpadów komunalnych zagospodarowującemu odpady oraz  

w stosunku do osób trzecich odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1145)  oraz ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.). 
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6. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozpatrywał będzie sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

7. Umowę wraz z załącznikami sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa 

egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:      WYKONAWCA: 


