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Załącznik nr 24 

 

Istotne postanowienia umowy                   
 

 
W dniu ___________ r. w Jankowicach, pomiędzy Gminą Świerklany, z siedzibą Urzędu Gminy w 

Jankowicach (44–264), ul Świerklańska 54,  

 
zwaną dalej „Zamawiającym”, którego reprezentuje: 

 
Tomasz Pieczka -  Wójt Gminy Świerklany 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Anny Stępień 
 

a 

 
_______________________________________________________________________ 

 
zwanym dalej „Wykonawcą”, którego reprezentuje: 

 

_________________ - _______________ 
_________________ - _______________  

 
została zawarta umowa o następującej treści: 

 
 

§ 1 

Przedmiot umowy 
 

1. W wyniku dokonania przez Zamawiającego w dniu _____.2018 r. wyboru oferty Wykonawcy w 
przetargu nieograniczonym nr RIZ.271.8.2018, przeprowadzonym zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 ze zm.) Zamawiający 

powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę pn.: 
 

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Świerklany 

 

2. Przedmiot umowy został szczegółowo określony w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, 

stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy i obejmuje: 
a) odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Świerklany:           

 z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości, na 

których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,  

 zebranych w kontenerach znajdujących się w punkcie selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych i w Gminnym Punkcie Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych 
znajdujących się w Świerklanach przy ul. Pogodnej 5 oraz w Punktach Zbiórki 

Odpadów Zielonych znajdujących się przy ul. Gogołowskiej w Świerklanach (teren 
przepompowni) oraz przy ul. Prostej w Jankowicach (teren parkingu obok GZWiK) 

zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych; 

b) odbieranie i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych i/lub zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego dużych rozmiarów i/lub zużytych opon i/lub  taśm 

górniczych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na 
indywidualne zgłoszenie właściciela nieruchomości; 

c) odbieranie i zagospodarowanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych od właścicieli 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na indywidualne zgłoszenie właściciela 

nieruchomości; 

d) odbieranie i zagospodarowanie odpadów zielonych takie jak części wyciętych drzew i 
krzewów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na indywidualne 

zgłoszenie właściciela nieruchomości. 
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§ 2 

Potencjał Wykonawcy 

 
1. Wykonawca oświadcza, iż jest profesjonalistą w wykonywaniu tego typu umów, wykona przedmiot 

umowy ze szczególną starannością, dysponuje składem osobowym posiadającym odpowiednie 
kwalifikacje, posiada niezbędny potencjał techniczny, ekonomiczny i organizacyjny pozwalający 

mu wykonać umowę zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności posiada w zakresie 

objętym przedmiotem zamówienia: 
a) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Świerklany, prowadzonego przez Wójta Gminy 
Świerklany, zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. –o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach (Dz.U.2017.1289 ze zm.), w zakresie objętym przedmiotem 
zamówienia;   

b) aktualne zezwolenie na transport odpadów właściwego organu wydane na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2018.992 ze zm.) 
(obejmujące obszar co najmniej III Regionu gospodarki odpadami komunalnymi dla woj. 

Śląskiego), lub wpis do rejestru prowadzonego przez Marszałka województwa, o którym 
mowa w art. 233 i art. 234 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2018.992 

ze zm.), w zakresie objętym przedmiotem zamówienia;  

c) wpis do Rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
prowadzony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zgodnie z ustawą z dnia 11 

września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U.2015.1688). 
2. Wykonawca zobowiązuje się do spełniania wymagań określonych w ust. 1 przez cały okres 

realizacji umowy. 
3. Wykonawca oświadcza, że podmiot udostępniający _____________________________________ 

(nazwa podmiotu udostępniającego), na zasoby którego, celem wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie zdolności technicznej 
Wykonawca powołał się w Załączniku nr 19 do Oferty, udostępni swoje pojazdy wskazane w 

tymże załączniku. W przypadku zaprzestania udostępnienia pojazdów przez tenże podmiot z 
jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie, Wykonawca będzie zobowiązany do używania 

własnych pojazdów o minimalnych parametrach określonych w pkt. 5.1.2. lit d SIWZ bądź 

zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, 
które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po 
uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego1. 

4. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi 

wykonanie przedmiotu Umowy. 
5. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO2 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w 
celu realizacji niniejszej umowy.3 

6. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Wykonawca oświadcza, że pracownicy 
Wykonawcy/podwykonawcy: kierowcy pojazdów odbierających odpady oraz pracownicy obsługi 

tych pojazdów zatrudnieni będą na podstawie umowy o pracę (zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z 

dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy).  
7. Zatrudnienie pracowników na podstawie umowy o pracę, o których mowa w ust. 5, trwać będzie 

nieprzerwanie przez cały okres realizacji umowy, z co najmniej minimalnym miesięcznym 
wynagrodzeniem za pracę zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 r. 

w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 
2018 r. (Dz.U.2017.1747).  

                                                 
1 zapisy mające zastosowanie w okolicznościach polegania przez Wykonawcę na zasobach podmiotu udostępniającego zasoby 

zdolności technicznej  
2 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) 

3 w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie) 
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8. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę/podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy, o których mowa w ust. 5. 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. 

9. 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/podwykonawcę osób, o których mowa w ust. 5: 

a) oświadczenie Wykonawcy/podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób, o których mowa w ust. 5, 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, imion i nazwisk tych osób, 
rodzaju umowy pracę, wymiaru etatu, 

 podpis osoby upoważnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 

Wykonawcy/podwykonawcy; 

b) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę/podwykonawcę 
kopie umów o pracę osób, o których mowa w ust. 5. Kopie umów winny zostać 

zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 
zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez 

adresów, numerów PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega 
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar 

etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę 
/podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę/podwykonawcę kopię dowodu 

potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 

zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 
zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko nie podlega 

anonimizacji.   
10. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 

Zamawiającego w ust. 8 dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez 
Wykonawcę/podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane 

będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę/podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób, o których mowa w ust. 5.  
11. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę/ 

podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy. 

 

§ 3 
Terminy 

1. Przedmiot umowy określony w § 1 zostanie wykonany w nw. terminach:  

a) w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów: 
 rozpoczęcie  01.01.2019 r.,   

 zakończenie  31.12.2020 r. 
b) przekazanie raportu miesięcznego za miesiąc grudzień 2020 r. do 10.01.2021 r., 

c) przekazanie sprawozdania za II półrocze 2020 r. do 31.01.2021 r.   
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§ 4  

Wynagrodzenie 

 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 2 Strony ustalają wstępne 

wynagrodzenie w wysokości:  
   netto :                                            ________________ zł. 

podatek VAT (8%) :    ________________ zł. 

brutto :            ________________ zł. 
słownie: ____________________________________________ 

  
w tym: 

a) ryczałtowe wynagrodzenie należne za 1 miesiąc świadczenia usługi określonej w § 1 ust. 2 
lit. a wynosi:  

   netto :                                            ________________ zł. 

 
b) cena jednostkowa netto za odbieranie i zagospodarowanie od właścicieli nieruchomości, 

na których zamieszkują mieszkańcy na indywidualne zgłoszenie właściciela nieruchomości: 
 odpadów wielkogabarytowych i zużytych opon (§ 1 ust. 2 lit. b): ________ zł. 

 zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego dużych rozmiarów (§ 1 ust. 2 lit. 

b): ________ zł. 

 taśm górniczych (§ 1 ust. 2 lit. b): ________ zł. 

 odpadów budowlanych i rozbiórkowych (§ 1 ust. 2 lit. c): ________ zł. 

 odpadów zielonych takie jak wyciętych drzew i krzewów (§ 1 ust. 2 lit. d): 

________ zł. 

2. W stosunku do następujących usług _________________ obowiązek podatkowy w zakresie 

podatku od towarów i usług VAT powstanie u Zamawiającego. Wstępna kwota podatku od 
towarów i usług VAT wg stawki ____% do rozliczenia przez Zamawiającego wynosi ________ zł.4 

3. Przewiduje się wypłatę wstępnego wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 w podziale na lata: 
a) w roku 2019 za 11 miesięcy wykonywania usługi w wysokości _________ zł. 

b) w roku 2020 za 12 miesięcy wykonywania usługi w wysokości _________ zł. 

c) w roku 2021 za 1 miesiąc wykonywania usługi w wysokości _________ zł. 
4. Ryczałtowe wynagrodzenie określone w ust. 1 z zastrzeżeniem ust. 5 obejmuje odbiór i 

zagospodarowanie wszystkich odpadów komunalnych powstałych na terenie Gminy Świerklany w 
okresie obowiązywania umowy, z uwzględnieniem ewentualnego wzrostu masy odpadów.  

5. Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania usługi określonej w § 1 ust. 2 lit. b÷d 

stanowić będzie wynik iloczynu rzeczywiście odebranych i zagospodarowanych odpadów i 
odpowiednich cen jednostkowych określonych w § 4 ust. 1 lit. b. 

6. W przypadku zaistnienia okoliczności powodującej, iż rozpoczęcie trwania umowy nastąpi w 
trakcie miesiąca kalendarzowego, wówczas ryczałtowe wynagrodzenie należne za ten miesiąc 

świadczenia usługi określonej w § 1 ust. 2 lit. a zostanie proporcjonalnie zmniejszone w ten 
sposób, że ryczałtowe wynagrodzenie należne za 1 miesiąc świadczenia usługi, o którym mowa w 

ust. 1 zostanie podzielone przez 30 dni i pomnożone przez ilość dni kalendarzowych wykonywania 

usługi. 
7. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy płatne będzie przelewem z rachunku 

Zamawiającego na rachunek Wykonawcy w banku _________________________ nr 
_____________________________________________________________, w terminie do 30 dni 

od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, ze środków zabezpieczonych w budżecie 

dział 900, rozdział 90002, paragraf 4300.  
8. Za datę realizacji płatności uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

9. W przypadku gdy Wykonawcą jest konsorcjum firm, faktury wystawiać będzie lider konsorcjum na 
podstawie upoważnienia udzielonego mu przez partnera/ów konsorcjum.  

10. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada 

numer identyfikacji podatkowej NIP: 642-10-18-555. 

                                                 
4 zapisy mające zastosowanie w okolicznościach powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego 
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11. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT. 

12. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. 

13. Wierzytelność wynikająca z umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich bez 
zgody Zamawiającego. Zgoda Zamawiającego może zostać uwarunkowana spełnieniem warunków 

dodatkowych, co Wykonawca akceptuje.  
14. Wykonawca ma prawo do żądania zmiany wynagrodzenia, jeżeli jego zmiana stanowi 

konsekwencję przypadków opisanych w § 12 ust. 1 umowy.   

 
 

§ 5  
Płatności 

 
1. Strony ustalają następujące formy rozliczeń za usługę: 

a) wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy rozliczane będzie nie 

częściej niż 1 raz w miesiącu, 
b) rozliczenie miesięczne przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 2 lit. a, na podstawie 

dostarczonych Zamawiającemu w terminie do 10 dni następujących po upływie miesiąca: 
 raportu miesięcznego o masie poszczególnych rodzajów odebranych odpadów 

komunalnych oraz o sposobie ich zagospodarowania, 

 raportu miesięcznego z wykonania odbioru selektywnie zbieranych odpadów 

opakowaniowych, 

 raportu miesięcznego o masie odebranych odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych, z Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych 
oraz z Punktów Zbiórki Odpadów Zielonych, 

c) rozliczenie miesięczne przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 2 lit. b÷d na podstawie 
dostarczonego Zamawiającemu w terminie do 10 dni następujących po upływie miesiąca: 

 raportu miesięcznego o ilościach odebranych odpadów wielkogabarytowych i/lub 

zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego duzuch rozmiarów i/lub zuzytych 
opon i/lub taśm górniczych, po indywidualnym zgłoszeniu przez właściciela 

nieruchomości, 

 raportu miesięcznego o ilościach odebranych odpadów budowlanych i 

rozbiórkowych, po indywidualnym zgłoszeniu przez właściciela nieruchomości, 
 raportu miesięcznego o ilościach odebranych odpadów zielonych (części wyciętych 

drzew i krzewów), po indywidualnym zgłoszeniu przez właściciela nieruchomości. 

2. Zamawiający dokona weryfikacji raportów miesięcznych, o których mowa w ust. 1 w terminie 7 dni 

od daty ich wpływu do Urzędu Gminy Świerklany. 
3. W przypadku braku pozytywnej weryfikacji raportów miesięcznych, zostaną one zwrócone 

Wykonawcy celem poprawy. 
4. Zweryfikowane pozytywnie przez Zamawiającego raporty miesięczne będą podstawą do 

wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. 

5. Termin zapłaty liczony będzie od daty dostarczenia Zamawiającemu ostatniego z nw. dokumentów 
rozliczeniowych, tj.: 

a) faktury Wykonawcy z prawidłowo naliczonym podatkiem VAT oraz wpisanym numerem NIP 
Zamawiającego, 

b) w przypadku faktury za miesiąc grudzień 2020 r.: 

 półrocznego sprawozdania sporządzonego przez podmiot odbierający odpady 
komunalne od właścicieli nieruchomości za II półrocze 2020 r.  

6. Każdorazowym warunkiem zapłaty wynagrodzenia będzie dostarczenie Zamawiającemu przez 
Wykonawcę na co najmniej 5 dni przed upływem terminu zapłaty, określonego w § 4 ust. 7 

umowy – za pismem przewodnim, dowodów zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom, biorącym 
udział w realizacji zamówienia5. Nie dochowanie obowiązku przedstawienia ww. dowodów zapłaty 

spowoduje wstrzymanie płatności całej faktury do czasu dostarczenia Zamawiającemu 

przedmiotowych dowodów zapłaty. 

                                                 
5
 zapis obowiązujący w przypadku wykonania przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców  
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7. Faktury wystawiane będą w następujący sposób (sposób wystawiania faktur związany jest z 

centralizacją podatku VAT w gminach): 

 

nabywca: Gmina Świerklany 

ul. Świerklańska 54 

44-264 Jankowice 

NIP: 642-10-18-555  

 

odbiorca:    Urząd Gminy Świerklany 

ul. Świerklańska 54 

44-264 Jankowice 

 

płatnik:     Urząd Gminy Świerklany 

ul. Świerklańska 54 

44-264 Jankowice 

 
§ 6  

Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy 
 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

a) współpraca z Wykonawcą przy akceptacji Harmonogramu odbioru odpadów komunalnych, 
o którym mowa w pkt. 2.10. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego 

Załącznik nr 1 do umowy, 
b) przekazywanie Wykonawcy informacji niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy, w 

szczególności informowanie o zmianach w liczbie i lokalizacji nieruchomości objętych 

obowiązkiem odbierania odpadów, 
c) regularny odbiór i weryfikacja raportów miesięcznych i sprawozdań półrocznych 

sporządzonych przez Wykonawcę, 
d) rozliczanie usługi i dokonywanie zapłaty wg faktur wystawionych przez Wykonawcę, w 

terminach ich płatności. 
2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

a) wykonanie wszystkich obowiązków opisanych w Szczegółowym opisie przedmiotu 
zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy,   

b) postępowanie z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, 

określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, wymaganiami ochrony 
środowiska oraz Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego, 

c) przekazywanie odpadów komunalnych: 

 zmieszanych odpadów komunalnych do regionalnej/regionalnych instalacji do 

przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) regionu III gospodarki odpadami 
województwa śląskiego: 

 

_________________________________________________________________________ 
 odpadów zielonych do regionalnej/regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów 

komunalnych (RIPOK) regionu III gospodarki odpadami województwa śląskiego: 

 
_________________________________________________________________________ 

  

 odpadów zbieranych selektywnie (zgodnie z SIWZ) do: 

 
 

Kod odpadu Instalacja Podmiot zbierający odpady w 
przypadku niewielkich ilości 

odebranych odpadów selektywnie 

zebranych, niepodlegających 



znak postępowania: RIZ.271.8.2018                         

7 

 

przekazaniu do regionalnej instalacji 
do przetwarzania odpadów 

komunalnych, zgodnie z art. 6d ust. 4 
pkt 5 ustawy o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

d) osiągnięcie, zgodnie z art. 3b i art. 3c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie i 

rozporządzeniami wykonawczymi do ustawy, założonych poziomów recyklingu, 
przygotowania do ponownego użycia, odzysku innymi metodami odpadów komunalnych 

następujących frakcji: papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła i innych niż 
niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, oraz ograniczenia masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania, 

e) używanie pojazdów specjalistycznych spełniających co najmniej wymagania EURO 
określone przez Wykonawcę w Załączniku nr 18 do Oferty oraz zapewnienie dostatecznej 

ilości tych pojazdów, gwarantujące terminowe i jakościowe wykonanie zakresu rzeczowego 
usługi, 

f) wyposażenie samochodów odbierających odpady w urządzenia służące do pomiaru 
temperatury wystawionych żużli i popiołów paleniskowych6, 

g) umożliwienie przedstawicielom Zamawiającego kompleksowej kontroli sposobu 

wykonywanej usługi świadczonej przez Wykonawcę, 
h) informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na 

jakość usługi,  
i) przestrzeganie poufności co do informacji pozyskanych w związku z realizacją Umowy, w 

szczególności do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. 

Wykonawca nie może wykorzystywać pozyskanych danych w żaden inny sposób lub w 
innym celu niż dla wykonywania Umowy, w szczególności zakazuje się wykorzystywania 

danych w celach reklamowych lub marketingowych. Szczegóły ochrony danych osobowych 
opisane zostały w § 13, 

j) przedłożenie do dnia 02.01.2019 r., w formie pisemnej za pismem przewodnim, 

oświadczenia o zatrudnieniu pracowników Wykonawcy/podwykonawcy, o których mowa w 
pkt. 1.14.c) SIWZ, na umowę o pracę. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: 
 dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,  

 datę wystawienia oświadczenia, 

 wskazanie, że osoby wykonujące prace, o których mowa w pkt. 1.14.c) zatrudnione są 

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

 podpis osoby upoważnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 

Wykonawcy/podwykonawcy, 
k) udostępnienie do dnia 02.01.2019 r. mobilnej bezpłatnej dla użytkowników aplikacji dot. 

terminarza wywozu odpadów  

l) pisemne powiadamianie Zamawiającego o: 

 zmianie siedziby lub nazwy firmy, 

 zmianie osób reprezentujących, 
 ogłoszeniu upadłości, 

 ogłoszeniu likwidacji, 

                                                 
6
 zapis obowiązujący w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę w Formularzu Oferty tego urządzenia 
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 zawieszenia działalności, 

 wszczęcia postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca. 

 

 

§ 7 
Nadzór nad realizacją umowy 

 
1. W imieniu Wykonawcy nadzór sprawować będzie: 

imię i nazwisko:  _________________________________ 

telefon:   _________________________________ 
fax:   _________________________________ 

e-mail:   _________________________________ 
 

2. W imieniu Zamawiającego nadzór sprawować będzie:  
imię i nazwisko:  Celina Zeprzałka 

telefon:   32 43 27 529 

fax:   32 43 27 501 
e-mail:   cip@swierklany.pl 

 
 

§ 8 

Kary umowne 
 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) za każdy dzień nie umieszczenia Harmonogramu odbioru odpadów komunalnych na stronie 

internetowej Wykonawcy, w wysokości 300 zł., 
b) za każdy dzień zwłoki w odbiorze odpadów komunalnych z nieruchomości, liczony od dnia 

następującego po dniu, w którym zgodnie z Harmonogramem odbioru odpadów 

komunalnych powinien nastąpić odbiór odpadów z danej nieruchomości, w wysokości 50 
zł., 

c) za każdy potwierdzony przypadek nieuprzątnięcia terenu w przypadku jego 
zanieczyszczenia w trakcie załadunku odpadów na pojazd, w wysokości 300 zł., 

d) za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu worków do wyznaczonych punktów, w wysokości 100 

zł., 
e) za każdy dzień zwłoki w przekazaniu sprawozdania półrocznego, w wysokości 200 zł., 

f) za każdy dzień zwłoki w przekazaniu raportów miesięcznych, w wysokości 100 zł., 
g) za każdy dzień zwłoki w przekazaniu informacji o zaistnieniu sytuacji, w której właściciel 

nieruchomości: 
 umieszcza odpady, które winny być objęte segregacją (papier, szkło, tworzywa 

sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, odpady zielone, zużyty sprzęt 

elektryczny i elektroniczny, odpady niebezpieczne, odpady wielkogabarytowe, 

odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony) w pojemnikach na odpady 
zmieszane, 

 w okresie od 1 października do 30 kwietnia umieszcza odpady niesegregowane lub 

odpady które winny być objęte segregacją (papier, szkło, tworzywa sztuczne, 
metale, opakowania wielomateriałowe, odpady zielone, zużyty sprzęt elektryczny i 

elektroniczny, odpady niebezpieczne, odpady wielkogabarytowe, odpady 

budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony) w pojemnikach na żużle i popioły 
paleniskowe, 

 wystawia odpady w pojemniku uszkodzonym do tego stopnia, że jego opróżnienie 

spowodowałoby jeszcze większe jego uszkodzenie lub zniszczenie, 
 wystawia odpady w pojemniku, którego stan techniczny uniemożliwia jego 

mechaniczne opróżnienie, 

 nie segreguje odpadów w sposób zgodny z Regulaminem utrzymania czystości i 

porządku na terenie Gminy Świerklany 
w wysokości 100 zł., 

h) za każdy dzień zwłoki w naprawie lub wymianie uszkodzonego lub zniszczonego przez 

mailto:cip@swierklany.pl
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Wykonawcę pojemnika, w wysokości 50 zł., 

i) za każdą tonę brakującej masy odpadów komunalnych obliczonej w odniesieniu do masy 

odebranych odpadów, a wymaganej do osiągnięcia odpowiedniego poziomu recyklingu, 
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania, w 
wysokości stanowiącej iloczyn stawki opłaty za zmieszane odpady komunalne, określonej w 

przepisach wydanych na podstawie art. 290 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska (Dz.U.2018.799 ze zm.) i brakującej masy odpadów komunalnych, 
wyrażonej w Mg, 

j) za każdy ujawniony przypadek nieprzekazania odebranych od właścicieli nieruchomości 
zmieszanych odpadów komunalnych lub odpadów zielonych do Regionalnej Instalacji 

Przetwarzania Odpadów Komunalnych (lub instalacji zastępczej, w sytuacji gdy jest to 
dopuszczalne), w wysokości 5.000 zł., 

k) za każdy przypadek stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca przekazuje 

odebrane odpady komunalne do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów 
komunalnych innej niż zadeklarowana w ofercie przetargowej, w wysokości 1.000 zł., 

l) za każdą osobę personelu Wykonawcy/podwykonawcy (kierowcy i pracownicy obsługi 
pojazdów odbierających odpady komunalne) nie zatrudnioną w trybie umowy o pracę, w 

wysokości 1.000 zł za każdy przypadek, 

m) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu obowiązku zapewnienia Zamawiającemu dostępu do 
systemu monitorowania lokalizacji pojazdów i/lub przeszkolenia minimum 1 pracownika 

Zamawiającego w zakresie obsługi oprogramowania przedmiotowego systemu, w 
wysokości 50 zł., 

n) za każdy przypadek stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca do realizacji 
zamówienia używa pojazdów o niższej normie emisji spalin niż zadeklarowana w Załączniku 

nr 18 do Oferty, w wysokości 1.000 zł., 

o) za każdy przypadek stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca pomimo 
zadeklarowania w Formularzu Oferty faktu dostarczania worków do selektywnej zbiórki 

wytworzonych w procesie recyklingu lub odzysku, nie dostarcza takich worków, w 
wysokości 1.000 zł., 

p) za brak udostępnienia od dnia 02.01.2019 r. bezpłatnej dla użytkowników mobilnej  

aplikacji dot. terminarza wywozu odpadów, w wysokości 1.000 zł. za każdy dzień, 
q) za każdy przypadek stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca pomimo 

zadeklarowania w Formularzu Oferty faktu wyposażenia samochodów odbierających 
odpady komunalne w urządzenia służące do pomiaru temperatury wystawionych żużli i 

popiołów paleniskowych, nie wyposażył samochodów w przedmiotowe urządzenie, w 

wysokości 1.000 zł., 
r) za zwłokę w przedłożeniu oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie o umowę o pracę, o 

którym mowa w § 6 ust. 2 lit. j, w wysokości 100 zł. za każdy dzień zwłoki, 
s) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 

20% ustalonego wstępnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej 
umowy. 

2. Zamawiający przed nałożeniem kary umownej, o której mowa w ust. 1 lit. b, c, m będzie żądał od 

Wykonawcy pisemnego zajęcia stanowiska, że stwierdzone przez Zamawiającego przypadki 
nieprawidłowego wykonywania umowy faktycznie miały miejsce. 

3. W przypadku braku reakcji bądź niewyjaśnienia stwierdzonych przez Zamawiającego 
nieprawidłowości w ciągu 14 dni od dnia otrzymania żądania Zamawiającego, stanowić to będzie 

potwierdzenie ich zaistnienia, a tym samym będzie podstawą do nałożenia kary umownej.  

4. Zamawiający może potrącić karę (kary) z każdej wierzytelności Wykonawcy, także wierzytelności 
niewymagalnej. Poszczególne kary umowne nie pochłaniają się i mogą być dochodzone odrębnie.  

5. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z wierzytelności 
Wykonawcy, także wierzytelności niewymagalnej, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 

ukończenia usługi lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy. 
6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, za 

wyjątkiem okoliczności wskazanych w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
– w wysokości 20% ustalonego wstępnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 

ust. 1 niniejszej umowy.    
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7. Wysokość naliczonych kar odrębnie dla każdego tytułu wskazanego w ust. 1 lit. a÷r nie może 

przekroczyć kwoty stanowiącej 20% wynagrodzenia brutto za cały przedmiot umowy, wskazanego 

w 4 ust. 1.  
8. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do 

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. 
9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

przedmiotu umowy na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego, art. 471 i następne.  

 
§ 97 

Podwykonawcy 

 
1. Wykonawca wykona przy udziale nw. podwykonawców następujący zakres usługi: 

a) __________________________ 

2. Pozostały zakres usługi Wykonawca wykona siłami własnymi. 
3. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku podwykonawcy będzie 

traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić 
podstawy do zmiany terminów wykonania usługi, o których mowa w § 3 niniejszej umowy. 

4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace, które wykonuje 

przy pomocy podwykonawców, w szczególności zgodnie z art. 415, 429 i 474 Kodeksu cywilnego.  
5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia. Zmiana ta musi być uzasadniona przez Wykonawcę na 

piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje 
taką zmianę w terminie do 14 dni od daty przedłożenia. 

6. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje w trakcie 
jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenia lub dokumenty 

potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy, o których mowa w pkt. 

6.8.10.÷6.8.14. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

7. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 
Wykonawca obowiązany będzie zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia 

wykonania części zamówienia podwykonawcy. 
8. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

 
§ 10 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 
1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wstępnego 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, tj. na kwotę ____________ 
zł. (słownie: ____________________________________ złotych ____/100).  

2. Strony zgodnie potwierdzają, iż przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 

kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie ____________________________. 
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy zabezpieczeniu roszczeń Zamawiającego z 

tytułu niewykonania i nienależytego umowy.   
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od 

dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj. w terminie 
30 od dnia przekazania Zamawiającemu sprawozdania za II półrocze 2020 r.  

                                                 
7 zapisy § 9 obowiązujące w przypadku wykonania przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców  
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5. W przypadku zmiany terminu wykonania umowy, Wykonawca do dnia zawarcia aneksu do umowy 

wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy na okres obowiązywania umowy, zgodny z 

zawieranym aneksem. 
6. Wykonawca oświadcza, iż wyraża zgodę na bezpośrednie potrącenia przez Zamawiającego z 

Zabezpieczenia wszelkich należności i roszczeń powstałych w wyniku niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy, w szczególności z tytułu: 

a) kar umownych.  

 
§ 11 

Odstąpienie od umowy 

 
1. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić na piśmie oraz zawierać uzasadnienie. Odstąpienie od 

umowy może nastąpić w terminie do 60 dni od dnia powzięcia informacji przez stronę 
zamierzającą odstąpić od umowy o zaistnieniu opisanych w nich okoliczności. Odstąpienie od 
Umowy wywiera skutek ex nunc. Odstąpienie od umowy może nastąpić w przypadku zaistnienia 
okoliczności stanowiących istotne naruszenie Umowy wskazanych w ust. 4. 

2. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy na zasadach określonych przepisami Kodeksu 
cywilnego. 

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

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 

wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający, na podstawie art. 145 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli : 

a) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionej przyczyny, 

pomimo wezwania Zamawiającego; 
b) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu 

umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 5 dni; 
c) Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją 

nienależycie, w sposób niezgodny z umową, wskazaniami Zamawiającego i pomimo 
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania 

Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu 

Zamawiającego, 
d) Wykonawca realizuje usługę w terminach niezgodnych z Harmonogramem odbioru 

odpadów, 
e) Wykonawca będzie postępował w sposób niezgodny z wymogami wynikającymi z ustawy z 

dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w szczególności w zakresie dotyczącym hierarchii 

postępowania z odpadami; 
f) Wykonawca przekazał do realizacji osobie trzeciej jakąkolwiek część przedmiotu Umowy, 

co do której Zamawiający nałożył obowiązek wykonania przez Wykonawcę własnymi siłami 
z zastrzeżeniem przypadku, gdy Wykonawca w złożonej Ofercie powołał się na zdolności 

zawodowe podwykonawcy ____________ (podmiot trzeci) w zakresie _______________8, 

g) naliczone Wykonawcy kary umowne przekroczą łącznie kwotę 100.000 zł.; 
h) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy, a 

w przypadku Konsorcjum – któregokolwiek z Wykonawców na kwotę co najmniej 200.000 
zł.; 

i) Wykonawca, a w przypadku Konsorcjum – którykolwiek z Wykonawców, zostanie 
wykreślony z rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Wójta Gminy 

Świerklany w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zgodnie z art. 9j ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach (Dz.U.2017.1289 ze zm.); 

j) Wykonawca, a w przypadku Konsorcjum – którykolwiek z Wykonawców, utraci zezwolenie 
na transport odpadów, wynikające z ustawy o odpadach; 

                                                 
8 zapisy obowiązujący w przypadku powołania się Wykonawcy w trybie art. 22a Pzp na zasoby innego podmiotu 
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k) Wykonawca, a w przypadku Konsorcjum – którykolwiek z Wykonawców, utraci wpis do 

rejestru w sprawie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wynikający 

z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym; 
l) podmiot, który udostępnił w trybie art. 22a Pzp Wykonawcy swoje zasoby w zakresie 

zdolności zawodowej nie realizuje usługi jako podwykonawca. 
5. Prawo odstąpienia z przyczyn wskazanych w ust. 3 nastąpi w terminie 60 dni od dnia powzięcia 

przez Zamawiającego informacji o zdarzeniu określonym w ust. 3 lit. a÷l. W tymże terminie 

Zamawiający zobowiązany jest : 
a) nadać w placówce pocztowej pismo skierowane do Wykonawcy o odstąpieniu od umowy, 

lub: 
b) dostarczyć Wykonawcy osobiście pismo o odstąpieniu od umowy. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1÷3 Wykonawca ma prawo jedynie 
do wynagrodzenia należnego mu z tytułu prawidłowego wykonania umowy do dnia wygaśnięcia 

umowy na skutek odstąpienia. Za usługę wykonany za niepełny miesiąc, wynagrodzenie oblicza 

się: 

a) jako iloczyn dni świadczenia usługi przez Wykonawcę i      ryczałtowego wynagrodzenia 

należnego za 1 miesiąc świadczenia usługi ustalonego w § 4 ust. 1 lit. a umowy, 

b) za faktycznie odebrane i zagospodarowane odpady wielkogabarytowe i/lub zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny dużych rozmiarów i/lub zużyte opony i/lub  taśmy górnicze od 

właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na indywidualne zgłoszenie 

właściciela nieruchomości; 
c) za faktycznie odebrane i zagospodarowane odpady budowlane i rozbiórkowe od właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na indywidualne zgłoszenie właściciela 
nieruchomości; 

d) za faktycznie odebrane i zagospodarowane odpady zielone takie jak części wyciętych drzew 
i krzewów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na 

indywidualne zgłoszenie właściciela nieruchomości. 

 
 

§ 12 
Zmiany umowy 

 

1. Strony mogą zmienić postanowienia zawartej umowy w zakresie wartości umowy, w przypadku 
zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności: 

a) zmieniających stawkę podatku od towarów i usług; 
b) zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę; 

c) zmieniających zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. 
2. Wykonawca, w terminie 30 dni od opublikowania zmiany przepisów, o których mowa w ust. 1, 

zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany 
wynagrodzenia umownego, przy czym: 

a) w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. a, wartość netto wynagrodzenia 
Wykonawcy nie zmieni się, a wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona z 

uwzględnieniem stawki podatku od towarów i usług, wynikającej ze zmienionych 

przepisów; 
b) w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. c, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu, ponoszonego dodatkowo przez Wykonawcę 
w związku z uwzględnieniem tej zmiany – przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto 

wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.   

3. Do wniosku Wykonawca załącza szczegółowe wyliczenie kwoty dodatkowych kosztów, o których 
mowa w ust. 2 lit. b i c. 

4. Celem udokumentowania przesłanki zmiany umowy, o której mowa w ust. 1 lit. b, Wykonawca 
złoży Zamawiającemu nw. dokumenty dla każdej z osób zatrudnionych w roku 2019 przy realizacji 

przedmiotowej inwestycji, odrębnie dla każdego miesiąca kalendarzowego 2020 r.: 
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a) potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopię złożonego druku ZUS 

RCA za miesiąc grudzień 2019 r. wraz z informacją o wysyłce i potwierdzeniu 

(potwierdzenie elektroniczne),  
b) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopie złożonych druków ZUS 

RCA za poszczególne miesiące 2020 r. wraz z informacją o wysyłce i potwierdzeniu 
(potwierdzenie elektroniczne),  

c) zestawienie przepracowanych dni przez pracownika wraz z wyliczeniem kwoty waloryzacji, 

wraz z kopiami dokumentów potwierdzającymi te dane, np. szychtownica, lista obecności 
itp., potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,  

d) zbiorcze miesięczne zestawienie kwoty waloryzacji dla wszystkich pracowników 
zatrudnionych pracowników, 

e) oświadczenie Wykonawcy, że pracownicy skierowani przez niego do wykonania prac w 
Gminie Świerklany, w tym samym czasie nie wykonywali tych samych czynności na innym 

terenie. 

5. W terminie 30 dni od złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 oraz ostatniego z dokumentów 
wymienionych w ust. 4, Strony podpiszą aneks do Umowy odpowiednio zmieniający 

wynagrodzenie Wykonawcy. Nowa wysokość wynagrodzenia Wykonawcy obowiązywać będzie od 
dnia wejścia w życie przepisów, o których mowa w ust. 1. 

6. Strony mogą zmienić postanowienia zawartej umowy w zakresie terminu wykonania: 

a) jeżeli zaistniały przyczyny niezależne od działania Stron, których przy zachowaniu wszelkich 
należytych środków nie można uniknąć ani im zapobiec, w szczególności: 

– przedłużenie procedury udzielenia zamówienia publicznego; 

b) jeżeli nastąpiła siła wyższa, przez którą strony uznają zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej 
strony więzi prawnej: 

 o charakterze niezależnym od Stron, 

 którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, 

 którego Strony nie mogły uniknąć, ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy 

zachowaniu należytej staranności. 
7. Strony mogą zmienić postanowienia zawartej umowy w zakresie podwykonawców po spełnieniu 

warunków określonych w § 9 ust. 5. 

8. Strony mogą zmienić postanowienia zawartej umowy w zakresie zlecenia podwykonawcom 
wykonania części zakresu umowy, nie wskazanego w pkt. 17 Formularza Oferty, których 

konieczność zatrudnienia nastąpi z przyczyn od Wykonawcy niezależnych. 
9. Wykonawca występujący o zmianę umowy zobowiązany jest do udokumentowania zaistnienia 

przesłanek określonych w ust. 1, 6, 7, 8. Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi 
być wyrażony na piśmie. 

10. Zmiana postanowień zawartej umowy nastąpi za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, pod 

rygorem nieważności. 
 

 
§ 13 

Powierzenie przetwarzania danych osobowych 

 
1. Strony zgodnie potwierdzają, iż dla celów realizacji niniejszej umowy, Zamawiający udostępni 

dane zawierające informacje o nieruchomościach objętych obowiązkiem odbierania odpadów. 
2. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 13 do niniejszej 

umowy. 

 
 

§ 14 
Postanowienia końcowe 

 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy: 

a) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 ze zm.), 

b) ustawy Kodeks cywilny (Dz.U.2018.1025 ze zm.), 
c) ustawy o odpadach (Dz.U.2018.992 ze zm.), 
d) ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2017.1289 ze zm.), 
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e) ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U.2015.1688), 

f) ustawy Prawo ochrony środowiska  (Dz.U.2018.799 ze zm.), 

g) rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U.2013.122). 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy 
pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez 

sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
4. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 
 

 
§ 15 

Załączniki stanowiące integralną część umowy 

 
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

2. Wykaz nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z podziałem na numery adresowe. 
3. Wykaz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne  

4. Wzór raportu miesięcznego o masie poszczególnych rodzajów odebranych odpadów 
komunalnych oraz o sposobie ich zagospodarowania 

5. Wzór raportu miesięcznego z wykonania odbioru selektywnie zbieranych odpadów 
opakowaniowych  

6. Wzór raportu miesięcznego o masie odebranych odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych, z Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych oraz Punktów 

Zbiórki Odpadów Zielonych 

7. Wzór raportu miesięcznego o ilościach odebranych odpadów wielkogabarytowych i/lub 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego dużych rozmiarów i/lub zużytych opon i/lub 

taśm górniczych w dodatkowych terminach po indywidualnym zgłoszeniu przez właściciela 
nieruchomości 

8. Wzór raportu miesięcznego o ilościach odebranych odpadów budowlanych i rozbiórkowych po 

indywidualnym zgłoszeniu przez właściciela nieruchomości 
9. Wzór raportu miesięcznego o ilościach odebranych odpadów zielonych (części wyciętych 

drzew i krzewów) w dodatkowych terminach po indywidualnym zgłoszeniu przez właściciela 
nieruchomości 

10. Wzór harmonogramu odbioru odpadów komunalnych 

11. Uchwała nr 279/XLI/18 Rady Gminy Świerklany z dnia 11.04.2018 r. w sprawie regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świerklany 

12. Uchwała nr 280/XLI/18 Rady Gminy Świerklany z dnia 11.04.2018 r. w sprawie określenia 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowania odpadami komunalnymi  

13. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 

 

                 
 

 Zamawiający       Wykonawca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządziła: 
Joanna Dubiel 


