
           Załącznik nr 12 

 

UMOWA Nr GG.271.1.2020.GO 

 

zawarta w dniu …………………………… roku  

 

pomiędzy Gminą Gawłuszowice  

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym,  

z siedzibą 39-307 Gawłuszowice , Gawłuszowice 5a, reprezentowaną przez: 

Jana Nowaka  – Wójt Gminy 

przy kontrasygnacie: 

 Lucyny Pieróg – Skarbnik Gminy 

 

a …………………………………………… , 

zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą  

reprezentowaną przez: 

……………………………………  

 

Stosownie do dokonanego przez Gminę Gawłuszowice wyboru oferty Wykonawcy  

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, strony zawarły umowę  

o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot i zakres umowy 

1. Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pod nazwą „Odbiór  

i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gawłuszowice ”. 

2. Integralną cześć umowy stanowi oferta Wykonawcy oraz Specyfikacja Istotnych Warunków 

Zamówienia wraz z załącznikami.   

3. Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych  

od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych, wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w pojemniki i worki do gromadzenia 

odpadów komunalnych z terenu Gminy Gawłuszowice.  

4. Przedmiot zamówienia należy wykonać w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich 

poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz 

ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych  

do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439). 

 

§ 2 

Termin wykonania  

Strony ustalają termin realizacji umowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 

roku. 
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§ 3 

Oświadczenia Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie, wszelkie stosowne i odpowiednie 

kwalifikacje oraz uprawnienia niezbędne do realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia, tj.: 

a) wpis do rejestru dzielności regulowanej, o której mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) w zakresie 

objętym przedmiotem zamówienia, 

b) zezwolenie na transport odpadów, o których mowa w ustawie o z dnia 14 grudnia 2012 r.  

o odpadach (tj. Dz. U. z 2020 r. 797 z późn. zm.), 

c) jest wpisany do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, 

d) wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach  

i gospodarującymi odpadami (BDO), o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r.  

o odpadach (tj. Dz. U. z 2020 r. 797 z późn. zm.). 

3. W przypadku, gdy wpisy do rejestrów, zezwolenia lub umowy konieczne do realizacji 

przedmiotu zamówienia tracą moc obowiązującą podczas realizacji niniejszej umowy, 

Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania nowych wpisów lub zezwoleń oraz przekazania 

kopii tych dokumentów Zamawiającemu w terminie 14 od dnia wykreślenia  

z rejestru lub wygaśnięcia uprawnień wynikających z zezwoleń, pod rygorem prawa 

Zamawiającego do odstąpienia od umowy i naliczenia stosownych kar umownych.  

4. Wykonawca oświadcza, że posiada potencjał techniczny i osobowy niezbędny  

do wykonania niniejszej umowy, w szczególności wymaganą ilość oraz rodzaj środków 

transportu do realizacji przedmiotu umowy.  

§ 4 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do spełniania wymagań określonych w § 3 przez cały okres 

realizacji umowy. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy posiadanie bazy magazynowo – transportowej 

usytuowanej na terenie Gminy Gawłuszowice lub w odległości nie większej niż 60 km  

od granicy Gminy Gawłuszowice, która odpowiada wymaganiom określonym  

w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zaleceniami 

Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439)  

i przepisami wykonawczymi do tej ustawy, ustawy z dnia 12 grudnia 2012 r.  

o odpadach (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 797 z późn. zm.), przy zachowaniu należytej staranności  

z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszystkich obowiązków opisanych w złożonej 

ofercie oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. 
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5. Wykonawca zobowiązuje się do czyszczenia (mycie i dezynfekcja) pojemników  

na zmieszane odpady komunalne w ilości ……… raz/razy w okresie realizacji zamówienia. 

Wykonawca każdorazowo powiadomi Zamawiającego drogą elektroniczną o terminie mycia  

i dezynfekcji pojemników.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do ważenia wszystkich odebranych odpadów komunalnych  

z terenu Gminy Gawłuszowice na legalizowanej wadze i ważenia ich na terenie gminy lub  

w punkcie odbioru odpadów. Ilość odpadów odebranych i zważonych musi być zgodna z ilością 

odpadów przekazanych do instalacji komunalnych oraz potwierdzona kwitami wagowymi  

i kartami przekazania odpadów.  

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zniszczenie lub uszkodzenie pojemników  

do gromadzenia odpadów będących w dyspozycji właścicieli nieruchomości, powstałych  

w związku z realizacją przedmiotu umowy, powstałych z przyczyn niezależnych  

od Zamawiającego.  

8. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu niezwłocznie wszystkich 

ważnych informacji dotyczących realizacji umowy nie później niż w terminie 5 dni roboczych 

od dnia ich powzięcia, a w przypadku informacji wynikających z żądania Zamawiającego nie 

później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania żądania. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do ustanowienia Koordynatora umowy, z którym Zamawiający 

będzie mógł się kontaktować bezpośrednio w dni robocze (od poniedziałku do piątku) 

w godzinach od 7.00 do 15.00. Koordynator będzie odpowiadał za nadzorowanie wykonywania 

umowy ze strony Wykonawcy.  

10. Wykonawca zobowiązuje się 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 nie może wykorzystywać tych 

danych w celach reklamowych lub marketingowych. 

 

§ 5 

Obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający w terminie 7 dni od daty podpisania umowy przekaże Wykonawcy wykaz 

adresów nieruchomości. Wykazy będą na bieżąco aktualizowane i przekazywane Wykonawcy 

w formie elektronicznej. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do współpracy w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, 

w szczególności do: 

1) współpracy z Wykonawcą przy sporządzaniu harmonogramu odbierania odpadów, o którym 

mowa w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jego akceptacji bez zbędnej 

zwłoki, 

2) przekazywania drogą elektroniczną informacji niezbędnych dla prawidłowego wykonywania 

umowy, w szczególności informowania o zmianach w liczbie i lokalizacji nieruchomości 

objętych obowiązkiem odbierania odpadów. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia, na warunkach 

i w terminach określonych w § 9 niniejszej umowy. 
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4. Zamawiający ma obowiązek informowania Wykonawcy o ewentualnych zmianach mających 

wpływ na warunki świadczenia usług.  

§ 6 

Raporty i sprawozdania 

Do obowiązków Wykonawcy, oprócz innych wskazanych w niniejszej umowie,  

w szczególności należy: 

1) sporządzanie i przedstawienie Zamawiającemu sprawozdań według wzoru i częstotliwości 

określonej w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie 

wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach 

ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U.  

z 2018r. poz. 1627). 

2) przedkładanie Zamawiającemu: 

a) sprawozdań zgodnie z art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), 

b) miesięcznych wykazów zawierających numery kart przekazania odpadów z danego miesiąca 

kalendarzowego prowadzonych w systemie Baza danych o produktach i opakowaniach oraz 

o gospodarce odpadami, 

c) raportów miesięcznych, zawierających informację o ilości i rodzaju odebranych odpadów 

komunalnych (zgodnie z klasyfikacją odpadów) i o liczbie nieruchomości zamieszkałych,  

z których odebrano odpady komunalne wraz z adnotacją, że odpady te pochodzą z terenu 

Gminy Gawłuszowice z nieruchomości zamieszkałych, stanowiące załącznik do faktury, 

d) informacji o nieruchomościach, które nie były zgłoszone Wykonawcy, a odebrano  

z nich w okresie objętym sprawozdaniem odpady komunalne wraz ze wskazaniem ilości  

i pojemności pojemników z jakich odebrano odpady oraz wykaz posesji,  

od których zaprzestano odbierać odpady komunalne. 

3) wykonywanie wszelkich obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych, wynikających  

z przepisów obowiązującego prawa wraz z koniecznością niezwłocznego dostosowania się  

do wszelkich zmian przepisów prawa.  

 

§ 7 

Kontrola zbierania odpadów 

1. Wykonawca będzie kontrolował obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

przez poszczególnych właścicieli nieruchomości zamieszkałych. W przypadku niedopełnienia 

w/w obowiązku, Wykonawca zobowiązany jest przyjąć odpady, jako niesegregowane 

(zmieszane) odpady komunalne i niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni pisemnie 

nieruchomości. Do informacji Wykonawca zobowiązany jest załączyć materiał dowodowy 

umożliwiający identyfikację nieruchomości oraz w sposób niepodważalny potwierdzający brak 

segregacji odpadów (notatkę z opisem nieprawidłowości, adresem nieruchomości podpisaną 

przez pracowników Wykonawcy wraz z zdjęciami w postaci cyfrowej dowodzących, że odpady 

gromadzone są w sposób niewłaściwy; zdjęcia muszą zostać wykonane z datownikiem w taki 

sposób, aby nie budząc wątpliwości pozwalały na przypisanie pojemników, w tym worków  

do konkretnej nieruchomości).  
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2. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca może być zobowiązany do kontroli selektywnej 

zbiórki odpadów przez właścicieli nieruchomości poprzez przeprowadzenie kontroli na losowo 

wybranych 5 nieruchomościach w okresie kwartału i do przedstawienia Zamawiającemu 

wyników kontroli wraz z niezbędną dokumentacją. 

3. Wykonawca zobowiązany jest również do niezwłocznego przekazywania Zamawiającemu 

pisemnej informacji (z podaniem adresu nieruchomości) o niezgodnym z Regulaminem 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gawłuszowice gromadzeniu odpadów. 

 

§ 8 

Podwykonawstwo (jeśli dotyczy) 

1. Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części usług 

podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania. 

Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających 

kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych 

dokumentów nie krótszy niż 3 dni. 

2. Wykonawca powierza realizację części umowy podwykonawcom w następującym zakresie: 

1) ………………………………………………………………………………………… 

2) ………………………………………………………………………………………… 

3. W toku realizacji niniejszej umowy możliwa jest zmiana podwykonawców wskazanych  

w ust. 2 za zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej. 

4. W celu uzyskania zgody Zamawiającego na zawarcie umowy o świadczenie usług Wykonawcy 

z podwykonawcą, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu projektu 

umowy z podwykonawcą wraz z częścią wykonania usługi określonej w umowie. 

5. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy  

z podwykonawcą lub jej projektu nie zgłosi sprzeciwu lub zastrzeżeń na piśmie, uważa się, że 

wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

6. Umowy, o których mowa w ust. 4 i 5 muszą mieć formę pisemną pod rygorem nieważności. 

7. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda 

Zamawiającego i Wykonawcy. 

8. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za działania, uchybienia  

i zaniedbania podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były 

działania, uchybienia i zaniedbania jego pracowników. 

9. Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania płatności w przypadku nie przedłożenia przez 

Wykonawcę do wystawionej faktury pisemnego potwierdzenia przez podwykonawców, których 

wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury, iż dokonano na rzecz tych 

podwykonawców zapłaty należnych im kwot lub nie przedstawi kserokopii potwierdzonego 

przelewu bankowego na kwotę należną podwykonawcom. 

10. Wykonawca obowiązany jest informować Zamawiającego o wysokości wynagrodzenia 

należnego podwykonawcom i o ich zapłatach. 
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11. W razie stwierdzenia, że Wykonawca nie zapłacił należnego wynagrodzenia podwykonawcy  

w całości lub części, Zamawiający może wstrzymać zapłatę części wynagrodzenia Wykonawcy, 

a należność przekazać bezpośrednio podwykonawcy. 

12. W przypadku powierzenia wykonania części usług podwykonawcom i stwierdzenia w tym 

zakresie nieprawidłowości, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary 

umowne w następujących wypadkach i wysokościach: 

a) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom 

w wysokości 1.000 zł za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na 

rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców; 

b) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom w wysokości 0,3% przewidywanego wynagrodzenia brutto, określonego 

w § 9 ust. 2, za każdy dzień zwłoki, liczony od terminu zapłaty do dnia zapłaty; 

c) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub 

nieprzedłożenia w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo lub jakiejkolwiek innej zmiany w wysokości 1,0% przewidywanego 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 9 ust. 2, za każdą nieprzedłożoną umowę; 

d) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo  

w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie w wysokości 

1,0% przewidywanego wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 2; 

 

§ 9 

Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy obowiązującą formą wynagrodzenia 

Wykonawcy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz ofertą Wykonawcy 

wybraną w trybie przetargu nieograniczonego jest iloczyn faktycznej ilości odebranych  

i zagospodarowanych odpadów komunalnych (udokumentowanych kartami przekazania 

odpadów) wyrażonej w Mg (tona) oraz poniższych cenach zgodnie z ofertą  

z dnia ………….2020 r.  

Lp. Rodzaj usługi 
Cena netto za 

1 Mg 

Przewidywana 

ilość odpadów 

komunalnych 

Wartość netto 

odbioru/zagospodarowania 

odpadów komunalnych  

1 
Odbiór 1 Mg niesegregowanych 

(zmieszanych) odpadów 

komunalnych 

 
332,00 Mg  

2 
Zagospodarowanie 1 Mg 

niesegregowanych (zmieszanych) 

odpadów komunalnych 

 
332,00 Mg  

3 
Odbiór 1 Mg odpadów 

ulegających biodegradacji, w tym 

bioodpadów 

 
12,00 Mg  

4 
Zagospodarowanie 1 Mg odpadów 

ulegających biodegradacji, w tym 

bioodpadów 

 
12,00 Mg  
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5 

Odbiór 1 Mg segregowanych 

odpadów komunalnych 
 

166 Mg  

6 

Zagospodarowanie 1 Mg 

segregowanych odpadów 

komunalnych 

 
166 Mg  

Razem przewidywana ilość odpadów komunalnych/wartość 

netto 
510,00 Mg  

 

2. Przewidywane wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane  

z realizacją przedmiotu zamówienia i wyraża się kwotą: 

 brutto złotych …………….……… (słownie zł:…………………………………….........………) 

 w tym podatek VAT w wysokości ……...%, tj. w kwocie……….………(słownie zł:…............) 

 oraz kwota netto złotych ……………………..……… (słownie zł:………….……......…........…) 

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

nieoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu jakiejkolwiek części przedmiotu 

umowy na etapie przygotowania oferty przetargowej nie może stanowić roszczeń w stosunku do 

Zamawiającego zarówno w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak też po wykonaniu 

przedmiotu umowy. 

4. Celem dokonania przez Zamawiającego płatności za wykonaną usługę Wykonawca do 15 dnia 

każdego miesiąca następującego po miesiącu wykonania usługi przedstawi Zamawiającemu 

fakturę VAT. 

5. Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy wskazany w fakturze VAT, w terminie ………. dni od otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.  

6. W przypadku zwłoki w płatności jakiejkolwiek kwoty należnej, Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy odsetki ustawowe.  

7. Zmiana wysokości wynagrodzenia, w kwocie określonej w ust. 2, należnego Wykonawcy może 

być dokonana, w przypadku: 

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług, 

2) zaistnienia okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili podpisania 

umowy, 

3) zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy. 

 

§ 10 

Kary umowne 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za profesjonalną, należytą 

realizację przedmiotu zamówienia. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli wykonania przez Wykonawcę obowiązków 

wynikających z niniejszej umowy, w tym przeprowadzenia kontroli w miejscu prowadzenia 
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przez Wykonawcę działalności, żądania dokumentów związanych z realizacją niniejszej 

umowy. 

3. Zamawiającemu, jeśli przedmiot umowy został zrealizowany wadliwie, przysługuje  

w szczególności prawo żądania od Wykonawcy bezpłatnego usunięcia wad w wyznaczonym 

przez Zamawiającego terminie bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. 

4. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania Wykonawca 

zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w następujących wypadkach  

i wysokościach: 

1) za nie osiągniecie w okresie realizacji niniejszej umowy wymaganych poziomów: 

a) recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych,  

b) recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych 

niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady 

komunalne, 

c) ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych 

do składowania 

w wysokości iloczynu stawki opłaty za niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 

określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 290 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

– Prawo ochrony środowiska i brakującej masy odpadów komunalnych wyrażonych w Mg 

wymaganej do osiągniecia powyższych poziomów.     

2) w wysokości 10% przewidywanego wynagrodzenia umownego brutto, określonego  

w § 9 ust. 2 gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które 

odpowiada Wykonawca lub jeśli Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za 

które nie odpowiada Zamawiający; 

3) w wysokości 10% przewidywanego wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 2  

w przypadku wypowiedzenia przez Zamawiającego z przyczyn, o których mowa w § 13 ust. 

1 i ust. 2; 

4) w wysokości 400,00 zł brutto, za każdy dzień zwłoki w przypadku opóźnienia  

w realizacji zamówienia w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu odbioru odpadów 

lub w przypadku nienależytego wykonania usługi; 

5) w przypadku stwierdzenie niewykonania warunków umowy, o których mowa w § 4 ust. 5, 

ust. 6 i ust. 7 umowy w wysokości 3% przewidywanego wynagrodzenia brutto określonego 

§ 9 ust. 2 osobno za każdy stwierdzony przypadek; 

5. W przypadku nieosiągnięcia poziomów, o których mowa w ust. 4 pkt. 1) Wykonawca zwróci 

Zamawiającemu nałożone na niego kary za nieosiągnięcie tych poziomów. 

6. Określony w ust. 5 obowiązek zwrotu Zamawiającemu nałożonych na niego kar z tytułu 

określonego w ust. 4 pkt. 1) obciąża Wykonawcę również w przypadku, gdy kary  

te zostaną nałożone na Zamawiającego po zakończeniu przez Wykonawcę realizacji niniejszej 

umowy, a dotyczyć będzie okresu realizacji przez Wykonawcę niniejszej umowy. 

7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kary umownej, o której mowa w ust. 4  

z należności Wykonawcy wynikających z faktur VAT przedstawionych Zamawiającemu  

do zapłaty za usługi objęte niniejszą umową lub z zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar z przysługującego mu wynagrodzenia 

oraz z zabezpieczenia należytego wykonania umowy bez uprzedniego wezwania do zapłaty 
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8. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną, w wysokości 10% przewidywanego 

wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 9 ust. 2 za odstąpienie przez Wykonawcę od 

umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający. 

9. Kara umowna określona w ust. 8 nie będzie naliczana w przypadku odstąpienia przez 

Zamawiającego od umowy z przyczyn określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

10. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody – na zasadach 

ogólnych uregulowanych w Kodeksie Cywilnym.  

 

§ 11 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % 

przewidywanego wynagrodzenia umownego brutto, tj. kwotę ………………….……. (słownie 

zł: …………………..) w formie …………………………………………………………………. 

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

umowy.  

3. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia  

i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.  

4. Jeżeli zabezpieczenie wykonania umowy zostało wniesione w formie innej niż  

w pieniądzu, dokument gwarancyjny winien zawierać klauzule, w której gwarant zobowiązuje 

się do nieodwołalnej i bezwarunkowej wpłaty kwoty gwarancyjnej na pierwsze pisemne żądanie 

Zamawiającego, złożone wraz z oświadczeniem, że Wykonawca nie wywiązał się ze swoich 

umownych zobowiązań. 

5. Wykonawca może dokonywać zmiany formy zabezpieczenia, w trakcie trwania umowy  

na zasadach określonych w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.    

6. Dowód wniesienia zabezpieczenia stanowi integralną cześć niniejszej umowy. 

§ 12 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić o umowy, jeżeli Wykonawca w sposób istotny i rażący 

narusza postanowienia niniejszej umowy. 

2. Istotne i rażące naruszenie postanowień niniejszej umowy obejmuje, w szczególności: 

a) wszczęte zostało postepowanie upadłościowe Wykonawcy, 

b) rozpoczęto likwidację firmy Wykonawcy, 

c) Wykonawca utracił uprawnienia do wykonywania przedmiotu umowy wynikające  

z przepisów szczególnych, 

d) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania usług w pełnym zakresie objętym umową  

w ciągu 28 dni od umownego terminu rozpoczęcia realizacji usług, 

e) Wykonawca zaniechał realizacji umowy tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje jej przez 

kolejnych 28 dni kalendarzowych, 
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f) Wykonawca pomimo uprzednich, pisemnych, co najmniej dwukrotnych zastrzeżeń  

ze strony Zamawiającego, nie wykonuje usługi zgodnie z postanowieniami umowy lub w 

istotny sposób narusza zobowiązania umowne. 

3. W przypadkach wymienionych w ust. 2 pkt. a) i b) Zamawiający może w terminie 30 dni  

po pierwszym pisemnym uprzedzeniu, powierzyć je innemu podmiotowi. 

4. Wykonawca może odstąpić od umowy jeżeli Zamawiający nie dotrzymuje istotnych 

postanowień umowy, w szczególności, gdy: 

1) nie wypłaca Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie usługi w ciągu 30 dni  

od terminu płatności ustalonego w umowie; 

2) odmawia bez uzasadnienia potwierdzenia wykonania usług w zakresie rozliczeniowym; 

3) zawiadamia Wykonawcę, że w wyniku nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł 

pokryć zobowiązania. 

 

§ 13 

Zmiany umowy 

1. Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,  

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki istotnej zmiany treści umowy: 

1) zmiana przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu zamówienia,  

2) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia – w razie zaistnienia istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy w pierwotnym zakresie nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można była przewidzieć w chwili zawarcia umowy –  

z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia stosownie do ust. 2 pkt 3, przy czym 

zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia jest dopuszczalne w granicach uzasadnionego 

interesu Zamawiającego; 

3) zmiana wysokości wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 2 umowy w związku  

z okolicznościami wymienionymi w ust. 2 pkt 2; 

4) zmiana terminu realizacji zamówienia – gdy wykonanie zamówienia w określonym 

pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego, przy czym zmiana terminu  

w tym przypadku jest dopuszczalna w zakresie uzasadnionego interesu Zamawiającego; 

5) wprowadzenie zmian w SIWZ w zakresie wykonania prac nie wykraczających poza zakres 

przedmiotu zamówienia – jedynie w sytuacji konieczności zwiększenia usprawnienia 

procesu realizacji zamówienia; 

6) zmiany podwykonawców, których udział w realizacji umowy zaakceptował Zamawiający; 

7) zmiany zakresu usług, które Wykonawca powierzył podwykonawcom w złożonej ofercie 

Wykonawcy, 

8) zmiany umowy na skutek zmiany formy organizacyjno-prawnej, przekształcenia się lub 

połączenia Wykonawcy;  

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnej 

aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 

4. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: 

a) zmiana danych teleadresowych, 
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b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy (np. zmiana 

numeru rachunku bankowego) 

§ 14 

Umowa o pracę 

Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień 

publicznych i określa je, stosownie do art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Prawo zamówień publicznych: 

1) Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych wymaga 

zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy  

o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.) w zakresie 

realizacji przedmiotu zamówienia tj.: 

a) kierowcy pojazdów samochodowych, 

b) osoby zajmujące się załadunkiem odpadów do pojazdów przeznaczonych  

do realizacji zamówienia. 

2) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w pkt 1): 

a) Wykonawca, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy przedstawi Zamawiającemu 

zanonimizowane dokumenty potwierdzające zatrudnienie na podstawie umowy o pracę   

pracowników wymienionych w  pkt 1) przeznaczonych do realizacji zamówienia wraz  

ze wskazaniem czynności, jakie osoby te będą wykonywać, 

b) Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdym przypadku 

zmiany osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia lub zmiany sposobu 

zatrudnienia tych osób, nie później niż w terminie 3 dni od dokonania takiej zmiany. 

3) Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań,  

o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań:  

a) Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania wypełniania przez Wykonawcę 

obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w szczególności poprzez zlecenie 

kontroli Państwowej Inspekcji Pracy lub żądanie przedłożenia do wglądu dokumentów 

potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy pracę osób wykonujących czynności 

przy realizacji zamówienia, 

b) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca 

świadczyć będzie przedmiot umowy, na inne posiadające co najmniej taką samą wiedzę, 

doświadczenie i kwalifikacje opisane w SIWZ z zachowaniem wymogów dotyczących 

zatrudniania na podstawie umowy o pracę,  

c) Za niedopełnienie wymogu obowiązku zatrudniania Pracowników świadczących 

przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości po 500,00 złotych za 

każdy dzień roboczy, w którym osoba niezatrudniona przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wykonywała przy realizacji zamówienia 

czynności wymienione w pkt 1) lit. a i lit. b, 

d) Wykonawca, w trakcie realizacji umowy na każde wezwanie Zamawiającego zobowiązuje 

się przedstawić zanonimizowane bieżące dokumenty potwierdzające, że przedmiot 
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umowy, w zakresie określonym w pkt. 1)  jest wykonywany przez odpowiednią ilość osób 

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, 

e) Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami 

stosownych zapisów, zobowiązujących do zatrudnienia na podstawie umowy  

o pracę, przez cały okres realizacji zamówienia, ustalonej ilości osób wykonujących 

czynności wymienione w pkt 1) lit. a i lit. b oraz umożliwiających Zamawiającemu 

przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiązku. 

 

§ 15 

Odpowiedzialność za szkody i ubezpieczenie 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich  

za szkody w mieniu i zdrowiu osób trzecich, powstałe w związku realizacją przedmiotu 

niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia wszelkich szkód związanych z wykonywaniem 

przedmiotu umowy Zamawiającemu właścicielom nieruchomości oraz osobom trzecim. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia i posiadania umowy ubezpieczenia z tytułu 

odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczące 

pracowników, osób trzecich i mienia, powstałe w związku z prowadzonymi usługami, w tym 

także ruchem pojazdów mechanicznych w okresie realizacji umowy o wartości minimum 

500.000zł. Obowiązek Wykonawcy posiadania polisy, o której mowa w zdaniu 

poprzedzającym, lub innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczanie Wykonawcy dotyczy 

całego okresu obowiązywania umowy na odbieranie i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych. 

4. Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia na każde żądanie Zamawiającego dokumentu 

potwierdzającego ubezpieczenie oraz dowodów opłacenia składek. 

 

§ 16 

Ochrona danych osobowych 

1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych 

niezbędnych do realizacji zamówienia, zamawiający będzie ich administratorem  

w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 

(zwane dalej „Rozporządzeniem”), a Wykonawca – podmiotem przetwarzającym te dane  

w rozumieniu pkt 8 tego przepisu. 

2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe  

do   przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się: 

1) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem 

oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, 

których dane dotyczą, 

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich środków 

technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa 
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odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w 

art. 32 Rozporządzenia, 

3) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, 

4) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą 

przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy, 

5) zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) 

przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych  

w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie 

przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. 

7. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca Zamawiającemu wszelkie 

dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa 

członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. 

8. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się  

z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się  

z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia. 

9. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki 

zgłasza je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia. 

10. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki 

zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych 

osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi. 

11. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informując  

o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem. 

12. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli  

w terminie nie dłuższym niż 7 dni. 

13. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania 

spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 

14. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania 

podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

15. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone  

na Wykonawcę. 

16. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie 

podwykonawcy w zakresie obowiązku ochrony danych. 

17. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego  

o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym 

przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek 

decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych 

do Wykonawcy, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych 

kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności 

prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Generalnego Inspektora Ochrony 

Danych Osobowych. 

18. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, 

materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego oraz danych 
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uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej 

lub elektronicznej („dane poufne”). 

19. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania  

w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane  

w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji 

wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy. 

20. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały przepisy 

Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia. 

 

§ 17 

Postanowienia końcowe 

1. Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego 

przenieść, ani zbyć wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Prawa zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi, Kodeksu cywilnego i inne 

przepisy prawa właściwe dla przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy strony oddają 

rozstrzygnięciom sądom powszechnym, właściwym miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla 

każdej ze stron. 

 

 

 

Wykonawca  Zamawiający 

 

 

 


