
U M O W A Nr  ZP. 272/  / 
           

zawarta w dniu ………. r.  w Urzędzie Gminy Będzino, pomiędzy :
Gminą Będzino z siedzibą w Będzinie, 76-037 Będzino 19, ( NIP 499-05-35-735 ) 
reprezentowaną przez:
Pana Mariusza Jaroniewskiego – Wójta Gminy Będzino
zwaną w dalszej części ZAMAWIAJĄCYM,
a
…………………………………………………………………………………………
NIP………………,REGON  ………………………………  KRS/rejestr  działalności
gospodarczej .…………………………………………………………….…………….………
reprezentowanym/ą przez: 
…………………………………………………………..
………………………………………………………………..…………….....
zwanym/ą w dalszej części umowy WYKONAWCĄ

wyłonionym  w  wyniku  przeprowadzonego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Będzino”,
zgodnie  z  ustawą z dnia  29  stycznia  2004 r.  Prawo zamówień publicznych  (  dalej  PZP)
została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie publiczne pn.
„Odbiór  i  zagospodarowanie  odpadów  komunalnych  z  nieruchomości
zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Będzino 

2. Zakres  umowy  określa:  Opis  przedmiotu  zamówienia  (dalej:  OPZ),  który  stanowi
załącznik Nr 1 do  niniejszej umowy.

§ 2

Termin wykonania umowy
Termin wykonania przedmiotu umowy  zawiera się na czas określony od dnia…….r. do dnia 
31.12.2022 r. 

§ 3
 Oświadczenia Wykonawcy

Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia, wiedzę i doświadczenie, potencjał
techniczny i osobowy oraz sytuację ekonomiczną i finansową służącą realizacji przedmiotu
niniejszej  umowy  oraz  spełnia  szczegółowe  wymagania  w  zakresie  odbierania  odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska
z  dnia  11  stycznia  2013  r.  w  sprawie  szczegółowych  wymagań  w  zakresie  odbierania
odpadów komunalnych  od właścicieli nieruchomości ( Dz. U. 2013.122 ) 

§ 4

Obowiązki Stron



1.Zamawiający  i  Wykonawca  wybrany  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia
zobowiązani  są  współdziałać  przy  wykonaniu  umowy  w  sprawie  zamówienia
publicznego, w celu należytej realizacji zamówienia.

2.Wykonawca zobowiązuje się: 

1) do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia ( OPZ)
zawartym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, obowiązującymi przepisami prawa,
z zasadami wiedzy fachowej oraz z zachowaniem  należytej staranności;

2) wyposażyć wszystkie nieruchomości w pojemniki i worki do gromadzenia odpadów
komunalnych  w  terminie  nie  dłuższym  niż  3  dni  robocze  od  daty  rozpoczęcia
świadczenia  usług objętych zamówieniem z wyjątkiem pojemników większych niż
240 L , które muszą być dostarczone do nieruchomości  najpóźniej w dniu rozpoczęcia
świadczonej usługi;

3) systematycznie  opróżniać  pojemniki  na  odpady  komunalne  i  odbierać  worki  na
odpady  komunalne,  odbierać  odpady  komunalne  w  ramach  zbiórek,  zgodnie  z
zatwierdzonym harmonogramem i we wskazanych miejscach oraz  pod  wskazanymi
adresami ;

4) wyznaczyć  koordynatora  umowy,  z  którym  Zamawiający  będzie  mógł  się
bezpośrednio  kontaktować  od  poniedziałku  do  piątku  w  godzinach  pracy  Urzędu.
Koordynator  będzie  odpowiadał  za  nadzorowanie  wykonywania  umowy ze  strony
Wykonawcy ;

5) do  przestrzegania  poufności  co  do  danych  pozyskanych  w  związku  z  realizacją
umowy, w szczególności do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych
osobowych.  Wykonawca  może  wykorzystywać  pozyskane  dane  i  informacje
wyłącznie  na  potrzeby  realizacji  przedmiotu  umowy,  przestrzegając  zakazu  ich
wykorzystywania w celach reklamowych i marketingowych lub innych niezgodnych z
przedmiotem umowy ;

6) do uzyskania nowych wpisów do rejestrów lub pozwoleń lub zezwoleń lub zawarcia
nowych umów oraz przekazania potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii tych
dokumentów /gdy wpisy do rejestrów lub pozwolenia lub zezwolenia lub umowy tracą
moc obowiązującą/ Zamawiającemu w terminie 5 dni od dnia wykreślenia z rejestru
lub wygaśnięcia uprawnień wynikających z pozwoleń lub zezwoleń lub umów - pod
rygorem  wypowiedzenia  przez  Zamawiającego  niniejszej  umowy  ze  skutkiem
natychmiastowym ; 

7) prowadzić odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zbieranych selektywnie
w  zakresie  realizacji  przedmiotu  umowy,  zgodnie  z  uchwałą  Rady  Gminy  i
regulaminem utrzymania czystości i porządku Gminy Będzino ;

8) do  uzyskania  we  własnym  zakresie  wszelkich  wymaganych  zezwoleń,  decyzji
związanych z realizowanymi przez siebie usługami ;

9) do  zapewnienia  przy  realizacji  umowy  odpowiedniego  nadzoru  oraz  zatrudnienia
pracowników posiadających  wymagane kwalifikacje  do właściwego i  terminowego
wykonania usług; 

10)  do  zawarcia  umów  ubezpieczenia  od  odpowiedzialności  cywilnej,  w  celu
zabezpieczenia  ewentualnych  roszczeń  odszkodowawczych  osób  trzecich  i
przedstawiania  Zamawiającemu  w  trakcie  realizacji  niniejszej  umowy  aktualnych
polis ubezpieczeniowych ;

11) przekazywać odebrane na mocy niniejszej umowy:



  a)  niesegregowane  odpady komunalne,  odpady biodegradowalne oraz pozostałości z
sortowania  odpadów  komunalnych do następującej  instalacji  do  przetwarzania
odpadów komunalnych:…………………….,

  b) segregowane  odpady  komunalne  do  instalacji  odzysku  i  unieszkodliwiania:
……………………………………………………………….…..

12) myć i  dezynfekować pojemniki na odpady zmieszane w zabudowie wielolokalowej
jeden raz w miesiącach: …………………….. 2022 r.

13) odbierać odpady wielkogabartytowe w tym meble, zużyte opony, odpady elektryczne i
elektroniczne  –  …………………………………….

3. Zamawiający zobowiązuje się do:      
1) dostarczenia  Wykonawcy przed rozpoczęciem zamówienia szczegółowego wykazu

adresów nieruchomości objętych umową i miejsc gromadzenia odpadów;
2)  bieżącego  informowania  Wykonawcy  o  zmianach  mających  wpływ  na  warunki

świadczenia usług;
3)  współpracy  przy  konstruowaniu  harmonogramu,  o  którym  mowa  w  OPZ  -  SWZ,

zwanego dalej  „ Harmonogramem";
1) umożliwienia Wykonawcy, w okresie realizacji przedmiotu zamówienia, dostępu do

danych o nieruchomościach objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi,
o których mowa w OPZ , z wyłączeniem danych osobowych;

2) zapłaty  Wykonawcy  wynagrodzenia,  na  warunkach  i  w  terminach  określonych  w
niniejszej umowy.

3) wydania wykonawcy pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych w terminie
7 dni  od dnia rozwiązania  lub zakończenia  niniejszej umowy.

§ 5
Klauzula społeczna

1.  Wykonawca  gwarantuje,  że  osoby  które  będą  wykonywać  w  zakresie  realizacji
przedmiotu zamówienia czynności związane z obsługą pojazdów do odbierania odpadów
komunalnych   tj.  czynności  związane  ze  zbieraniem  i  ładowaniem  odpadów  oraz  z
kierowaniem  pojazdami  będą  w okresie  realizacji  umowy  zatrudnieni  na  podstawie
umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks
Pracy  (  Dz.U.  2020.  1320  t.j.  ze  zm.). Zatrudnienie  winno  obejmować  cały  okres
realizacji  zamówienia.  W  przypadku  ustania  zatrudnienia  osoby,  w  trakcie  okresu
realizacji  zadania,  Wykonawca zobowiązuje  się  w jej  miejsce  zatrudnić  na  pozostały
okres realizacji, licząc od dnia ustania zatrudnienia, inną osobę.

2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych  wobec  wykonawcy  odnośnie  spełniania  przez  wykonawcę  lub
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
wskazane  w  punkcie  1  czynności.  Zamawiający  w  szczególności  uprawniony  jest  do
żądania: 

a)  oświadczeń zatrudnionego pracownika
b) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie

umowy o pracę, 
c) poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  kopii  umowy  o  pracę  zatrudnionego

pracownika, 
d) innych dokumentów, 



  −zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika,
datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

3. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego
nie krótszym niż 5 dni Wykonawca zobowiązuje  się  przedłożyć dokumenty,  o których
mowa w pkt 2. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, w terminie wskazanym
przez  Zamawiającego,  będzie  traktowane  jako  niewypełnienie  obowiązku  zatrudniania
pracowników wykonujących czynności na podstawie umowy o pracę.

4.  W  przypadku  uzasadnionych  wątpliwości  co  do  przestrzegania  prawa  pracy  przez
wykonawcę  lub  podwykonawcę,  zamawiający  może  zwrócić  się  o  przeprowadzenie
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

5.Z  tytułu  niespełnienia  przez  Wykonawcę  lub  podwykonawcę  wymogu  zatrudnienia  na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących ww. czynności Zamawiający przewiduje
sankcje w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.  

§ 6

Odpowiedzialność Wykonawcy

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność:

1) za szkody wyrządzone przez działania lub brak działań Wykonawcy osobom trzecim
w zakresie objętym przedmiotem umowy, w stopniu całkowicie zwalniającym od tej
odpowiedzialności Zamawiającego.

2) za wykonanie usług zgodnie z przepisami BHP.
1. Ewentualne  kary  związane  z  zanieczyszczeniem  środowiska  oraz  niewłaściwym

postępowaniem  z  odpadami,  wynikające  z  działalności  Wykonawcy,  ponosi
Wykonawca.  Wykonawca  w  trakcie  realizacji  Umowy  jest  wytwórcą  odpadów  w
rozumieniu ustawy o odpadach oraz ustawy o ochronie środowiska.

2. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  odszkodowawczą  za  naruszenie  przepisów
dotyczących  ochrony  środowiska  z  uwzględnieniem  zanieczyszczenia  powietrza,
wody  i  gruntu  oraz  postępowania  z  odpadami,  w  stopniu  zwalniającym  od  tej
odpowiedzialności Zamawiającego    

§ 7

Wynagrodzenie

1. Ustala się miesięczny okres rozliczeniowy wykonania usług objętych umową.

2. Wynagrodzenie  za 1 miesiąc  należny Wykonawcy z tytułu  realizacji  usług objętych
umową zostanie obliczone jako suma :

1) iloczynów  cen  jednostkowych  netto  i  ilości  Mg  faktycznie  odebranych  i
zagospodarowanych odpadów komunalnych selektywnie zebranych danego rodzaju w
danym miesiącu powiększona o należną stawkę podatku VAT.

2) iloczynów  cen  jednostkowych  netto  i  ilości  Mg  faktycznie  odebranych  i
zagospodarowanych  odpadów  ulegających  biodegradacji  i  niesegregowanych
(zmieszanych)  odpadów  komunalnych  wytworzonych  w  danym  miesiącu
powiększone o należną stawkę podatku VAT.

3. Ceny jednostkowe netto zawiera Formularz cenowy będący załącznikiem nr 2a) do
niniejszej umowy.



1) rzeczywiste ilości odebranych i zagospodarowanych odpadów  mogą różnić  się od
przewidywanej  ilości odpadów komunalnych, zawartych w Formularzu cenowym.

4. Szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji usług objętych umową, w
okresie obowiązywania umowy określonym w § 2, wynosi brutto …….. zł ( słownie
złotych: ) w tym podatek VAT (  ). Wartość netto :  ( słownie złotych: ).

5. Podstawę  do  rozliczenia  usług  i  wystawienia  faktury  przez  Wykonawcę  będzie
stanowił pisemny protokół wykonania usług w okresie rozliczeniowym sporządzony
przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego. Okresem rozliczeniowym jest
miesiąc kalendarzowy.

6. Wynagrodzenie,  o  którym  mowa  w  ust.  1,  płatne  będzie  po  zakończeniu  danego
miesiąca świadczenia usług, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, 
zgodnie z § 10 ust. 4. 

7. Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy  wskazany  w  fakturze  VAT,  w  ciągu  21  dni  od  otrzymania  przez
Zamawiającego faktury VAT.

8. Wynagrodzenie  należne  Wykonawcy za  miesiąc  grudzień  2022 r.  płatne  będzie  na
podstawie faktury wystawionej prze Wykonawcę zgodnie z ustawą z dnia 11 marca
2004r. o podatku  od towarów i usług.

9. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane przez Zamawiającego przelewem z
rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy.

10. Terminowość i prawidłowość wykonania usług będzie oceniona przez Zamawiającego
w  oparciu  o  harmonogram  realizacji  usług  przedstawiony  Zamawiającemu  przez
Wykonawcę, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

11.W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnej z umową lub
obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności
do czasu wyjaśnienia oraz otrzymania  faktury korygującej,  bez obowiązku płacenia
odsetek  z tytułu  niedotrzymania terminu zapłaty .

12.W  przypadku  zmiany  wysokości  stawek  podatku  VAT  za  świadczenie  usług
stanowiących przedmiot umowy, wartość wynagrodzenia  brutto, o którym mowa w
ust. 4, ulega zmianie  tak aby  wartość wynagrodzenia  netto  nie uległa zmianie  .

13. Faktura  za  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  powinna  zawierać  następujące  dane
identyfikacyjne  nabywcy : 
Nabywca:                                                        Odbiorca: 
Gmina Będzino                                                Urząd Gminy Będzino
Będzino 19                                                       Będzino 19
76-037 Będzino                                               76-037 Będzino
NIP 499-053-57-35

14.Wykonawca oświadcza,  że rachunek bankowy, który zostanie wskazany na fakturze
VAT znajdować się będzie na białej liście podatników VAT prowadzonej przez Szefa
Krajowej  Administracji  Skarbowej lub wskazany zostanie  rachunek bankowy, który
jest przyporządkowany do rachunku wyświetlonego w wykazie.

15.Wykonawca  oświadcza,  że  organem podatkowym właściwym dla  Wykonawcy  jest
………………………….. (np. Naczelnik …….. Urzędu Skarbowego w …….).

16.Wykonawca oświadcza, że wskazany w Umowie rachunek bankowy jest rachunkiem
rozliczeniowym służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez
niego działalności gospodarczej.

17.Wszelkie  rozliczenia  finansowe  między  Zamawiającym  a  Wykonawcą  będą
prowadzone w złotych polskich, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

§ 8



Wymagane poziomy

1. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  osiągnięcia  wymaganych  ustawą  o  utrzymaniu
czystości i porządku w gminach poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego
użycia  odpadów komunalnych,  z  wyłączeniem  innych  niż  niebezpieczne  odpadów
budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne.

2.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zagospodarowania  odebranych  odpadów
komunalnych w sposób zapewniający osiągnięcie poziomu recyklingu, przygotowania
do ponownego użycia i odzysku innymi metodami  innych niż niebezpieczne odpadów
budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne.

3. Wykonawca zobowiązany jest do osiągnięcia poziomów ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających  biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku
do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r. na poziomie wymagalnym w danym
roku.

4. Ustalenie  czy  Wykonawca  osiągnął  wymagane poziomy  nastąpi  na  podstawie
sprawozdań,.

§ 9

Odszkodowania i kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1) w wysokości 1000,00 zł  za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu pojemników i worków
zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 2) niniejszej umowy ;
2) w wysokości 500,00 zł  za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu pojemników i worków
do nowych nieruchomości,
3) w wysokości  200,00 zł za każdy przypadek nieodebrania odpadów z nieruchomości
objętej obowiązkiem odebrania  lub odebrania z niej odpadów w terminie niezgodnym z
harmonogramem , liczony  jako iloczyn kwoty 200,00 zł  i ilości nieruchomości ;
4) w wysokości 200,00 zł za spowodowanie przerwy w świadczeniu usług z przyczyn
zależnych od Wykonawcy - za każdy dzień przerwy ;
5) w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki w złożeniu raportu 
6)  w  wysokości  1000,00  zł  za  jeden  punkt  zbiorowego  gromadzenia  odpadów  w
przypadku niedokonania czynności polegających na myciu i dezynfekcji pojemników, o
których mowa w § 4 ust. 1 pkt l3) ;
7) w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu Zamawiającemu danych
dotyczących realizacji umowy, o której mowa w OPZ – Rozdział III  
8) w wysokości 100,00 zł za każdy przypadek braku wyposażenia pojemnika na odpady
komunalne zmieszane w tagi RFID  o którym mowa w OPZ – Rozdział III  ,
9)  w  wysokości  500,00  zł  za  każdy  dzień,  w  którym  w godzinach  od  700 do  1500,  
z  przyczyn  nieleżących  po  stronie  Zamawiającego,  system  monitorowania  pracy
pojazdów odbierających  odpady  nie  działał,  lub  w którym nie  było  możliwe  bieżące,
przez okres co najmniej 2 godzin, kontrolowanie przez Zamawiającego pracy pojazdów
wykorzystywanych do wykonywania usług związanych z odbieraniem odpadów, 
10) w wysokości 100,00 zł za niedokonanie odbioru odpadów wielkogabarytowych w
terminie niezgodnym z zatwierdzonym harmonogramem. Kara umowna będzie naliczana
jako iloczyn kwoty 100,00 zł oraz dni i liczby  nieruchomości, z których  nie odebrano
odpadów lub odebrano  w terminie niezgodnym z harmonogramem,
11) w wysokości 100,00 zł za każdy przypadek braku wymiany pojemnika w przypadku
jego uszkodzenia ( OPZ – Rozdział II )

12.1.)  Zamawiający może naliczyć karę umowną w przypadku nieosiągnięcia w danym
roku  obowiązywania  umowy  poziomów  ograniczenia  składowania,  recyklingu,



przygotowania do ponownego użycia oraz odzysku w wysokości obliczonej odrębnie
dla wymaganego poziomu:

a) recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami;
b) ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych

do składowania.
12.2.)Kary umowne, o których mowa w ust.12.1) oblicza się zgodnie z zapisami ustawy o

utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
13) w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 4, w przypadku

odstąpienia  przez  Zamawiającego  od  umowy  z  przyczyn  leżących  po  stronie
Wykonawcy 

14) w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 4, w przypadku
odstąpienia  przez  Wykonawcę  od  umowy  z  przyczyn  nieleżących  po  stronie
Zamawiającego,

15)  w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 4, w przypadku
przekazania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów biodegradowalnych oraz
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych do innej instalacji do przetwarzania
odpadów komunalnych, niż wskazana w § 4 ust. 1 pkt 11 lit. a),

16)  w  przypadku  niedopełnienia  wymogu  zatrudnienia  pracowników  wykonujących
czynności  wskazane  w  §  5)  ust.  1,  na  postawie  umowy  o  pracę  w  rozumieniu
przepisów Kodeksu Pracy -  w wysokości  kwoty  stanowiącej  iloczyn  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 postawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu Pracy), liczby dni w
okresie realizacji umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu oraz
współczynnika 1/30 – za każdą osobę wykonującą czynności wskazane w § 4a ust. 1
na podstawie innej umowy niż umowa o pracę w rozumieniu Kodeksu Pracy.

17)  w  wysokości  100,00  zł  za  każdy  dzień  zwłoki  w  przypadku  nieprzedłożenia
dokumentów,  o  których  mowa  §  5  ust.  3,  w  terminie  wskazanym  przez
Zamawiającego, zgodnie z § 5 ust. 3;

18)Zamawiający  zapłaci  wykonawcy  karę  umowną  za  zwłokę w  wydaniu  mu
pojemników  do  gromadzenia  odpadów  komunalnych  w  wysokości  1000,00  zł  za
każdy dzień zwłoki.

2. Łączna  maksymalna  wartość  kar  umownych  nałożonych  na  wykonawcę  nie  może
przekroczyć 20 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 4 umowy.

3. Zamawiający  uprawniony  jest  do  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego  na
zasadach ogólnych. 

4.  Zamawiający  może  dokonać  potrąceń  należnych  mu  kwot,  wedle  swojego  wyboru,  z
przysługującego  Wykonawcy  wynagrodzenia,  o  którym  mowa  w  §  7  ust.  4  lub  z
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

5. W  przypadku  naliczenia  kar  umownych  po  wypłaceniu  Wykonawcy  należnego
wynagrodzenia,  Zamawiający  wystawi  notę  obciążeniową  na  kwotę  odpowiadającą
wysokości naliczonej kary  umownej. 

6.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  zapłaty  kar  umownych  w  terminie  14  dni  od  daty
otrzymania  wezwania.  W  przypadku  zwłoki w  zapłacie  kar  umownych  Zamawiający
naliczy odsetki ustawowe.

6.  W  zakresie  nieuregulowanym  w  ust  1-  6  strony  ponoszą  odpowiedzialność  z  tytułu
niewykonania lub nienależytego  wykonania umowy na zasadach ogólnych.



                                                                        § 10

                                                      Raporty i sprawozdania

1. Wykonawca zobowiązuje się do sporządzania raportów miesięcznych z realizacji usług
objętych przedmiotem niniejszej umowy, o których mowa w OPZ.

2. Strony ustalają, że raporty miesięczne z realizacji usług objętych przedmiotem niniejszej
umowy będą przekazywane przez Wykonawcę w terminie do 10 dnia kolejnego miesiąca
- za miesiąc poprzedni. 

1. W terminie do 7 dni od daty dostarczenia raportu miesięcznego, o którym mowa w ust. 1
Zamawiający  może  zaakceptować  otrzymany  dokument  lub  przekazać  Wykonawcy
stanowisko  zawierające  uwagi  do  dokumentu.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do
uwzględnienia  uwag  w  treści  raportu  i  przedłożenia  Zamawiającemu  dokumentu  do
ponownej  akceptacji,  w  terminie  do  7  dni  od  dnia  przekazania  uwag  przez
Zamawiającego.

4. Zaakceptowany przez Zamawiającego raport miesięczny, o którym mowa w ust. 1, jest
podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury za wykonaną usługę, 

5. Wykonawca  przekazuje  sprawozdania  w  terminach  wynikających  ze  stosownych
przepisów.

6. Wykonawca sporządza raporty miesięczne, o których mowa w ust. 1, w formie papierowej
(1  egz.)  i  w  formie  elektronicznej  uzgodnionej  z  Zamawiającym  (1  egz.)  oraz
sprawozdanie w wersji elektronicznej poprzez bazę BDO.

§ 11

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w szczególności : 
1) w  terminie  30  dni  od  dnia  powzięcia  wiadomości  o  zaistnieniu  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 podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu
publicznemu; 

2) w terminie 30 dni od zaistnienia przyczyny odstąpienia, jeżeli zachodzi co najmniej jedna
z następujących okoliczności: 

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 PZP i art. 455 PZP., 
b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 

PZP;
c)  jeżeli  nastąpi  zajęcie  majątku  wykonawcy  lub  zostanie  on  postawiony  w stan    

likwidacji .
2. W przypadku odstąpienia z powodu dokonania  zmiany umowy z naruszeniem art. 454

PZP i art. 455 PZP, 
3.  Zamawiającemu  przysługuje  prawo  do  odstąpienia  od  umowy  w  razie  powzięcia

wiadomości o okolicznościach uprawniających do odstąpienia od umowy:

a) jeżeli nastąpi wykreślenie Wykonawcy z rejestru działalności regulowanej lub zostanie
wydana decyzja o zakazie  wykonywania działalności ,

b) Wykonawca  nie  rozpoczął  realizacji  usług  bez  uzasadnionych  przyczyn  oraz  nie
kontynuuje ich mimo  pisemnego wezwania Zamawiającego,

c) Wykonawca przerwał realizację usług i przerwa trwa dłużej niż 14 dni,



d) niewykonywanie  przez  Wykonawcę  obowiązków  wynikających  z  przepisów
prawnych,  związanych  z  przedmiotem  umowy,  mimo  pisemnego  wezwania
Zamawiającego oraz wyznaczenie w tym celu dodatkowego 3 dniowego terminu.

e) Wykonawca  wykonuje  usługi  złej  jakości  lub  nie  wykonuje  usług  zgodnie  z
postanowieniami  umowy pomimo  co  najmniej  dwukrotnych  pisemnych  zastrzeżeń
Zamawiającego,

f) Wykonawca utraci uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia ,
g) jeżeli Wykonawca nie spełni wymogu zamawiającego określonego w § 4 ust. 1 pkt 2)

niniejszej umowy,
h) brak  umowy  z  instalacją  komunalną  na  zagospodarowanie  przekazywanych
niesegregowanych  (zmieszanych)  odpadów  komunalnych,  odpadów  ulegających
biodegradacji  oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, mimo  pisemnego
wezwania  Zamawiającego  oraz  wyznaczenie  w  tym  celu  dodatkowego  3  dniowego
terminu.  Obowiązek  ten  nie  ma  zastosowania  w  przypadku,  gdy  Wykonawca  będzie
przekazywał  niesegregowane  (zmieszane)  odpady  komunalne  oraz  odpady  ulegające
biodegradacji do własnej instalacji komunalnej. 

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu,
może zostać złożone przez Zamawiającego wyłącznie w terminie 30 dni od dnia powzięcia
wiadomości  o  okolicznościach  uzasadniających  odstąpienie  od  umowy.  Oświadczenie
musi być złożone w formie pisemnej  pod rygorem nieważności  i  staje  się  skuteczne z
chwilą dostarczenia oświadczenia Wykonawcy przez Zamawiającego.

5. Wykonawca  zrzeka  się  wszelkich  roszczeń  z  tytułu  odstąpienia  od  umowy  w
okolicznościach  wyżej  wskazanych za  wyjątkiem roszczenia  o wynagrodzenie  z  tytułu
wykonania części umowy.

§ 12

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. W  celu  zapewnienia  właściwej  jakości  usług  Wykonawca  wniósł  zabezpieczenie
należytego wykonania Umowy , bezwarunkowe , nieodwołalne  i płatne na każde żądanie
Zamawiającego w wysokości 2 %  wynagrodzenia  brutto, o którym mowa w § 6 ust.  4
niniejszej umowy , co stanowi ……………… złotych ( słownie złotych )  w …………...

2. Zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  służy  pokryciu  roszczeń  z  tytuły
niewykonania umowy lub nienależytego jej wykonania.

3. Strony dopuszczają możliwość zmiany formy zabezpieczenia w każdym czasie, zgodnie z
zapisami art.451 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiana taka nie wymaga zawarcia
aneksu do umowy .

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie
30  dni  od  dnia  wykonania  zamówienia  i  uznania  przez  zamawiającego  za  należycie
wykonane .

§ 13

Podwykonawcy

1. Strony umowy ustalają, że roboty zostaną wykonane przez Wykonawcę osobiście bądź z
udziałem podwykonawców.

2. Wykonawca  oświadcza,  że  zamierza  powierzyć  realizację  części  zamówienia
następującym  podwykonawcom……..,  w  zakresie……..,  w  tym  na  którego  zasoby
Wykonawca powoływał się , na zasadach określonych w art. 118  ust.1 ustawy PZP.

3. Jeżeli  zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu,  na którego zasoby
wykonawca  powoływał  się  na  zasadach  określonych  w art.  118  ustawy PZP,  w  celu



wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest zobowiązany
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 oraz 
• brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

4. Przepisu  ust.  3  nie  stosuje  się  wobec  podwykonawców  niebędących  podmiotami,  na
których zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art.  118 ustawy
Pzp oraz do dalszych podwykonawców.

5. Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  działania  lub  zaniechania  podwykonawcy,  jego
przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. Wykonawca
jest zobowiązany do sprawowania na bieżąco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez
podwykonawcę i do ich koordynacji.

6. W celu powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, wykonawca zawiera
umowę o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.

7. Każdy  projekt  umowy  i  umowa  o  podwykonawstwo  musi  zawierać  postanowienia
niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy oraz będzie zawierać w szczególności:

a) określenie stron, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy zamówienie publiczne
zostało udzielone wykonawcom, którzy wspólnie ubiegali się o jego udzielenie (konsorcjum)
i  wspólnie  występują  w niniejszej  umowie  jako wykonawca,  umowa o podwykonawstwo
powinna  być  zawarta  z  wszystkimi  członkami  konsorcjum,  a  nie  tylko  z  jednym  lub
niektórymi z nich;
b) zakres prac przewidzianych do wykonania; 
c) wynagrodzenie i zasady płatności 
d) wymóg  zatrudnienia  przez  podwykonawcę  na  podstawie  umowy  o  pracę  osób
wykonujących  czynności,  o  których  mowa  w  §  5  ust.  1  umowy,  obowiązki  w  zakresie
dokumentowania oraz sankcje z tytułu niespełnienia tego wymogu; 
8. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  pełnienia  funkcji  koordynacyjnych  w  stosunku  do

podwykonawców, z którymi zawarł umowę.
9. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji przedmiotu umowy lub jej części

podwykonawcy,  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  dokonania  we  własnym  zakresie
zapłaty  wynagrodzenia  należnego  Podwykonawcy  z  zachowaniem  terminów  płatności
określonych w umowie z Podwykonawcą. 

10. Przed  dokonaniem  bezpośredniej  zapłaty  Zamawiający  jest  obowiązany  umożliwić
Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o
terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

11. Do zawarcia  przez  podwykonawcę  umowy z  dalszym podwykonawcą  jest  wymagana
zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

12. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za
wykonanie  obowiązków  wynikających  z  umowy  i  obowiązujących  przepisów  prawa.
Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

                                                                            § 14
                                                                 Zmiana umowy
Zamawiający  przewiduje  możliwość  istotnych  zmian  postanowień  zawartej  umowy  w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następujących
przypadkach :

1) zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie nie podlega kwota netto ;



2) zmiany wysokości stawek opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu składowania
odpadów, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia  2001 roku Prawo ochrony
środowisk (Dz. U.2021.973 t.j.).

3) odstąpienia na wniosek zamawiającego od realizacji części zamówienia i związanej z
tym zmiany wynagrodzenia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności,
których zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie przygotowania postępowania, a
które   powodują,  że  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  bez  ograniczenia  zakresu
zamówienia,  powodowałyby  dla  Zamawiającego  niekorzystne  skutki  z  uwagi  na
zamierzony  cel  realizacji  przedmiotu  zamówienia  i  związane  z  tym   racjonalne
wydatkowanie środków publicznych .

4) zmiany prawa powszechnie obowiązującego wpływającego na realizację przedmiotu
umowy. 

5)  z  uwagi  na  konieczność  zapewnienia  ciągłości  usługi  odbioru  i  zagospodarowania
odpadów  komunalnych  Zamawiający  dopuszcza  możliwość  zmiany  umowy
polegające na zwiększeniu wartości  umowy określonej  w § 7 ust.  4 w związku ze
zwiększeniem ilości odbieranych  i  zagospodarowanych  odpadów  komunalnych.
Ceny jednostkowe netto określone w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik Nr
2a do Formularza ofertowego Wykonawcy, będącym załącznikiem Nr 2a do niniejszej
umowy pozostaną niezmienne. Zmiana ta wymaga sporządzenia aneksu do umowy.

  6) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany przez Wykonawcę  instalacji odzysku i 
unieszkodliwiania  odpadów  selektywnie  zbieranych  w  trakcie  trwania  umowy.   
Informację  dotyczącą  zmiany  instalacji  Wykonawca  zobowiązany  jest  przekazać  
Zamawiającemu  po jej dokonaniu. 

7) zmian  w  stosunku  do  Opisu  Przedmiotu  Zamówienia,  w  szczególności  w  zakresie
harmonogramu odbioru odpadów, standardu sanitarnego wykonywanych Usług oraz ochrony
środowiska,  jeżeli  jest  to  niezbędne  do  zapewnienia  świadczenia  Usług  na  odpowiednim
poziomie jakości, a także zgodnie z obowiązującym prawem;

8) zmiana  terminu  realizacji  Usług  z  uwzględnieniem  opracowanego  przez  Strony
harmonogramu,  wynikająca  z  uzasadnionych  potrzeb  Zamawiającego,  w  szczególności
poprzez  wydłużenie  terminu  obowiązywania  Umowy  w  razie  przedłużającego  się
postępowania zmierzającego do wyboru nowego Wykonawcy – termin wykonania Umowy
może ulec zmianie o czas, o jaki wyżej wskazane okoliczności wpłynęły na termin wykonania
Umowy przez Wykonawcę.

9) zmiana zakresu lub sposobu wykonywania któregokolwiek świadczenia Wykonawcy objętego
przedmiotem zamówienia w razie zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub
prawa  miejscowego  (w  tym  regulaminu  utrzymania  czystości  i  porządku  w  gminie),  w
zakresie  niezbędnym  do  dostosowania  Umowy  do  warunków  świadczenia  Usług
wynikających ze zmienionych przepisów prawa;

10.Innych, niemożliwych do przewidzenia w momencie zawarcia  umowy okoliczności
prawnych  ekonomicznych  lub  technicznych,  za  którą  żadna  ze stron  nie  ponosi
odpowiedzialności,  skutkujących brakiem możliwości należytego wykonania umowy. 

11.Wszelkie  zmiany  do niniejszej  umowy wymagają  pod rygorem nieważności  formy
pisemnej.

§ 14 

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia i inna korespondencja w związku z niniejszą
umową  sporządzona  będzie  w  formie  pisemnej  pod  rygorem  nieważności.
Zawiadomienia,  oświadczenia  i  inna  korespondencja  może  być  przesyłana  listem
poleconym , doręczana osobiście lub faksem.



2. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich  wierzytelności powstałych w
wyniku realizacji niniejszej umowy.

3. Wszelkie  spory  w  związku  z  wykonaniem  umowy  będą  rozstrzygane  przez  sąd
właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego,  ustawy  prawo  zamówień  publicznych,  przepisy  dotyczące  gospodarki
odpadami.

5. Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym  dla każdej ze stron.
6. Integralną częścią niniejszej umowy są:

a) Opis przedmiotu zamówienia    (OPZ)                    - zał. nr 1
b) Oferta Wykonawcy                          - zał. nr 2 
c) Formularz cenowy - załącznik nr 2a)
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