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UMOWA NR ………………….. 

 

Zamawiający:  

Wójt Gminy Łambinowice 

Gmina Łambinowice 

ul. Tadeusza Zawadzkiego 29 

48-316 Łambinowice 

e-mail: ug@lambinowice.pl 

strona internetowa: www.lambinowice.pl 

Oznaczenie sprawy: …………. 

 

zawarta w dniu: ……………………………….. 2019 roku pomiędzy:  

Gminą Łambinowice, realizującą zadanie poprzez Urząd Gminy Łambinowice, z siedzibą: 
ul. Tadeusza Zawadzkiego 29, 48-316 Łambinowice – Gminę reprezentuje  

Wójt - Tomasz Karpiński - zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM  

 a: 

…………………………………………………………………………………………………………………… z siedzibą w 
……………………………………………………………………………………………reprezentowanym przez: 

…………………………………………. - zwanym dalej WYKONAWCĄ. 

 

§ 1 

Podstawa prawna 

1. Oferta Wykonawcy została wybrana w wyniku przeprowadzonego postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 
39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 
2019r. poz. 1843 ze zm.) - zwana dalej „Ustawą”. 

2. Integralną częścią niniejszej umowy jest: 

1) Oferta Wykonawcy z dnia …………………………………. 

2) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 

 

§ 2 

Przedmiot Umowy 

1. Nazwa zadania: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych 
odebranych z terenu Gminy Łambinowice od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych i niezamieszkałych oraz wyposażenie nieruchomości i gniazd w 
pojemniki”. 

2. Zakres zamówienia obejmuje: 

1) Odbieranie wszystkich odpadów komunalnych z terenu Gminy Łambinowice oraz ich 
transport - od wszystkich właścicieli nieruchomości (zamieszkałych - mieszkańców oraz 
niezamieszkałych – z obiektów niezamieszkałych) - w okresie zamówienia i przekazanie 
odebranych odpadów do zagospodarowania. W zakres zamówienia wchodzi również 
zaopatrzenie nieruchomości oraz gniazd w odpowiednie pojemniki i worki. 

Powierzchnia gminy wynosi 123,62 km2. 
Gminę Łambinowice zamieszkuje obecnie 7 302 mieszkańców (stan ilości osób 
zameldowanych na 23 października 2019r.) oraz funkcjonuje ok. 324 podmiotów 
gospodarczych. 
Profil gospodarki w gminie jest typowo wiejski.  
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Na terenie gminy brak większych podmiotów gospodarczych. 
Odbieranie odpadów obejmuje odbieranie odpadów z: 

- ok. 1550 nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej – nie więcej jednak niż z 1600 
budynków jednorodzinnych 

- od ok. 1000 osób zamieszkujących w zabudowie wielorodzinnej (8 wspólnot 
mieszkaniowych plus Spółdzielnia Mieszkaniowa) – nie większej liczby jednak niż 1100 
osób 

 

a) Usługa odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych obejmuje każdy rodzaj 
odpadów komunalnych: 

 

L.p. Rodzaje odpadów Kod odpadu 

1 Zmieszane odpady komunalne 20 03 01 

2 Odpady ulegające biodegradacji 20 02 01 

3 Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach 20 03 39 

4 Opakowania z papieru i makulatury 15 01 01 

5 Papier i tektura 20 01 01 

6 Opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 02 

7 Tworzywa sztuczne 20 01 39 

8 Opakowania z drewna 15 01 03 

9 Opakowania z metali 15 01 04 

10 Metale 20 01 40 

11 Szkło 20 01 02 

12 Opakowania wielomateriałowe 15 01 05 

13 Zmieszane odpady opakowaniowe 15 01 06 

14 Opakowania ze szkła 15 01 07 

15 Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów 20 01 99 (10 01 01) 

16 Odzież 20 01 10 

17 Tekstylia 20 01 11 

18 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 20 01 38 

19 Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 20 01 99 

 

 

§ 3 

Realizacja przedmiotu zamówienia 

Szczegółowy zakres realizacji zamówienia opisano w SIWZ, stanowiącym integralną część 
umowy. 

 

§ 4 

Wykonawca oświadcza, że: 

1) Posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

2) Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie zapewniające wykonanie zamówienia; 

3) Dysponuje potencjałem technicznym zapewniające wykonanie zamówienia; 

4) Dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

5) Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 

 

§ 5. 

Obowiązki Stron, Terminy realizacji usługi 
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Wywóz odpadów komunalnych realizowany będzie na rzecz Gminy Łambinowice - w zakresie 
zawartych umów na świadczenie usług wywozu odpadów komunalnych. 

§ 6. 

Umowa zostaje zawarta na okres: od 01.01.2020r. do 30.06.2020r. 

 

§ 7. 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) Informowania wszystkich mieszkańców Gminy Łambinowice o terminach odbioru 
odpadów. 

2) Przestrzegania ustalonego harmonogramu i tras przejazdu przy odbiorze stałych 
odpadów komunalnych. 

3) Odbioru odpadów komunalnych ze wszystkich uzgodnionych wzajemnie miejsc zbiórki, 
ustawionych kontenerów. 

4) Wyrywkowego sprawdzenia rzetelności i jakości segregacji odpadów (o każdym 
przypadku stwierdzenia nieprawidłowości należy powiadomić Zamawiającego). 

5) Utrzymania miejsc po odbiorze odpadów komunalnych w należytej czystości (sprzątanie 
miejsc po zabraniu odpadów). 

6) Przekazywania Zamawiającemu miesięcznych raportów zawierających informacje o: 

a) ilości odebranych odpadów szkła, w tym opakowań szklanych [Mg], 

b) ilości odebranych odpadów papieru i tektury [Mg] 

c) ilości odebranych odpadów z tworzyw sztucznych, metali oraz opakowań 
wielomateriałowych [Mg], 

d) ilości odebranych odpadów mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon [Mg] 

e) wykaz nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne zmieszane, 

f) wykaz nieruchomości, od których zostały odebrane odpady segregowane,  

g) sposobach zagospodarowania ww. odpadów. 

Raporty muszą być przekazane w formie pisemnej – uzgodnionej z Zamawiającym w 
terminie 7 dni od zakończenia miesiąca, którego dotyczą. 

7) Przekazywania sprawozdań półrocznych – zgodnie z wymaganiami określonymi w 

Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz 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.  poz. 934).  

2. Jeżeli nastąpią okoliczności uniemożliwiające prawidłowe wykonanie usługi leżące po stronie 
Wykonawcy, to Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego 
o zaistniałej sytuacji. Wykonawca jest zobowiązany wykonać usługę w innym dniu, 
powiadamiając mieszkańców o innym terminie odbioru odpadów. W przypadku niewykonania 
usługi w terminie 7 dni od terminu ustalonego w harmonogramie, Zamawiający zleci 
wykonanie tej usługi innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. 

3. Jeżeli nastąpią okoliczności przeszkadzające prawidłowemu wykonaniu usługi niezależne od 
Wykonawcy np. brak przejezdności dróg, Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie 
powiadomić Wykonawcę o zaistniałej sytuacji. Wykonawca jest zobowiązany wykonać usługę 
po ustąpieniu w/w okoliczności w innym dniu uzgodnionym z Zamawiającym. W przypadku 
niewykonania usługi w terminie 7 dni od ustalonego terminu, Zamawiający zleci wykonanie 
usługi innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić warunki bezpieczeństwa podczas realizacji usługi, a za 
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udokumentowane szkody powstałe na skutek nieodpowiedniego wykonywania przez niego 
obowiązków ponosi wyłączną odpowiedzialność. 

5. Jeżeli w związku z niewłaściwym wykonywaniem usługi, zaniedbaniem lub brakiem działań ze 
strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej, 
to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność, w taki sposób, aby 
stan naprawionej własności nie był gorszy niż przed powstaniem tego uszkodzenia lub 
zniszczenia. 

 

§ 8 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

 

1. Strony ustalają za przedmiot umowy wynagrodzenie kosztorysowo-ryczałtowe: 

1) za 1 Mg odebranych odpadów zmieszanych w 
wysokości………….……………netto…………………………brutto……………………………………………….. 

2) za 1Mg odebranych odpadów selektywnie zbieranych w 
wysokości……………………netto……………………brutto………………………………………………………… 

3) za 1Mg zagospodarowanych odpadów zmieszanych w 
wysokości……………………netto…………………………..brutto…………………………………………………. 

4) za 1Mg zagospodarowanych odpadów selektywnie zebranych w 
wysokości………………….netto…………………………….brutto…………………………………………………. 

5) za pozostałe czynności inne niż odebranie i zagospodarowanie odpadów 
opisane w SIWZ, w tym OPZ i 
umowie……………………………netto……………………………brutto…………………………………………….
(przez cały okres umowy), a miesięcznie………………………..netto…………………..…………brutto. 

2. W sumie całość wynagrodzenia nie przekroczy kwoty ofertowej tj. 
………………………………………………zł. 

3. Zamawiający zastrzega, że wskazane w SIWZ i w formularzu oferty ilości poszczególnych 
rodzajów odpadów są ilościami szacunkowymi, skalkulowanymi na cały okres trwania 
umowy i służą wyłącznie do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru 
najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa nie przysługuje 
roszczenie o realizację usługi w podanych ilościach szacunkowych. Zamawiającemu 
przysługuje możliwość zmiany ilości poszczególnych rodzajów odpadów przy zachowaniu 
cen jednostkowych określonych poniżej (na podstawie oferty Wykonawcy), z tym, że 
całkowita wartość odebranych i zagospodarowanych odpadów nie przekroczy kwoty 
określonej w ust. 2. 

4. Ceny jednostkowe brutto stanowić będą maksymalne ceny, bez względu na rzeczywisty 
poziom cen materiałów, najmu sprzętu i stawek robocizny – jakie kształtować się będą  
w okresie realizacji przedmiotu zamówienia, za odbiór i zagospodarowanie 1 Mg 
poszczególnych rodzajów. 

5. Zmiana częstotliwości odbioru odpadów, rodzaju i ilości frakcji odbieranych odpadów 
komunalnych nie spowoduje zmiany stawek będących podstawą wynagrodzenia 
Wykonawcy.   

6. Wynagrodzenie Wykonawcy podlega proporcjonalnemu obniżeniu w przypadku obniżenia 
stawek na instalacjach, w tym instalacjach komunalnych w stosunku do stawek 
obowiązujących na instalacjach komunalnych w dniu składania ofert. 

7. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie elementy ujęte w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia stanowiącej załącznik do niniejszej umowy.  

 

§ 9 
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Zasady płatności wynagrodzenia 

1. Ilość odbieranych odpadów segregowanych i niesegregowanych winna być 
udokumentowana kartami przekazania odpadów.  

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w  § 8 płatne będzie po zakończeniu danego 

miesiąca świadczenia usługi, na podstawie kwitów wagowych, prawidłowej faktury VAT 

wystawionej po zaakceptowaniu przez Zamawiającego raportu, o którym mowa w § 7 
ust.1 pkt.6. 

3. Zapłata należności za wykonywanie usługi realizowana będzie miesięcznie w terminie do 
………. dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury za dany miesiąc. 

4. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do faktury potwierdzone dokumenty z ważenia 
odpadów wywiezionych w danym miesiącu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
wyrywkowego sprawdzania prawidłowości ważenia odpadów. Faktura bez dołączonych 
dokumentów z ważenia odpadów zostanie zwrócona Wykonawcy do uzupełnienia. 

5. Faktury za zrealizowane usługi wywozu odpadów komunalnych należy 
wystawiać na Gminę Łambinowice ul. Tadeusza Zawadzkiego 29, 48-316 
Łambinowice NIP 753-23-91-051; REGON: 531412846. 

6. O zmianach w ilości zawartych umów i ilości mieszkańców objętych umowami Gmina 
Łambinowice będzie niezwłocznie i na bieżąco informowała Wykonawcę. 

7. Zamawiający dopuszcza składanie faktur za pomocą platformy elektronicznego fakturowania 
(PEF), która jest dostępna pod adresem: https://efaktura.gov.pl/ , lub e-mail: 
ug@lambinowice.pl, osobiście oraz pocztą. 

8. Wszelkie kwoty należne Zamawiającemu, w szczególności z tytułu kar umownych, mogą być 
potrącane z płatności realizowanych na rzecz Wykonawcy. 

 

§ 10 

Osoby odpowiedzialne za realizację prac 

1. Sprawującym nadzór nad świadczeniem usługi wywozu odpadów ze strony Zamawiającego 
będzie Pan/i/ ………………………. – Kierownik ds. Technicznych Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Łambinowicach, tel. 77 4 311 317; 

2. Z ramienia Wykonawcy odpowiedzialnym za wykonywanie usługi będzie 
Pan/i/…………………………………………………………………………………………………... 

 

§ 11 

Kary umowne 

1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w wysokości: 

a) 0,1 % wartości Umowy za zwłokę w przystąpieniu do wykonania przedmiotu niniejszej 
Umowy określonego w dziale III.6 pkt 2 SIWZ - za każdy dzień zwłoki; 

b) 500,00 zł za brak pojemników na odpady - za każdy dzień oraz każdy brak sprzętu w tym 
400 zł za każdy dzień opóźnienia w wyposażeniu każdej nieruchomości w odpowiednie 
pojemniki (i worki) za każdy stwierdzony przypadek; 

c) 1.000,00 zł za brak właściwego wyposażenia pojazdów służących do odbioru i transportu 
odpadów komunalnych oraz brak właściwego wyposażenia bazy magazynowo - 
transportowej - za każdy stwierdzony przypadek; 

d) 1.000,00 zł za brak możliwości kontaktowania się z Wykonawcą w ciągu dnia - za każdy 
dzień; 

e) 50,00 zł za brak odebrania zmieszanych odpadów lub nieterminowe ich odebranie, 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – za każdy stwierdzony przypadek i za każdy 
dzień (kara będzie naliczana jako iloczyn kwoty 50,00 zł oraz ilości nieruchomości, z których 
nie zostały odebrane odpady komunalne); 

https://efaktura.gov.pl/
mailto:ug@lambinowice.pl
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f) 100,00 zł za stwierdzone nieprawidłowości w zakresie organizacji selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych za każdy stwierdzony przypadek: 

- braku pojemników do selektywnej zbiórki, 

- brak wyposażenia nieruchomości przypisanych do systemu indywidualnego w wymagane 
worki do selektywnej zbiorki odpadów, 

- brak odebrania odpadów komunalnych segregowanych lub nieterminowe odebranie 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – za każdy stwierdzony przypadek i za każdy 
dzień (kara będzie naliczana jako iloczyn kwoty 100,00 zł oraz ilości nieruchomości, 
z których nie zostały odebrane odpady komunalne), 

- brak właściwego stanu sanitarnego, technicznego lub estetycznego pojemników do 
selektywnej zbiórki odpadów. 

g) 1.000,00 zł za stwierdzone nieprawidłowości w zakresie organizacji selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych polegające na braku zagospodarowania selektywnie zbieranych 
odpadów w sposób opisany w dziale III SIWZ oraz obowiązującymi przepisami; 

h) za stwierdzone nieprawidłowości w zakresie opracowania harmonogramu odbierania 
odpadów komunalnych: 

- 300,00 zł za brak przekazania Zmawiającemu harmonogramu - za każdy dzień zwłoki, 

- 500,00 zł za brak uzgodnienia zamian w harmonogramie z Zamawiającym - za każdy 
stwierdzony przypadek. 

i) za stwierdzone nieprawidłowości w zakresie opracowania dokumentacji związanej 
z działalnością objętą przedmiotem niniejszej Umowy za każdy stwierdzony przypadek: 

- 500,00 zł za brak lub nierzetelne albo nieterminowe sporządzanie miesięcznych raportów 
opisanych w dziale III.8 pkt 1 litera a) SIWZ; 

- 1.000,00 zł za brak wykonania czynności opisanych w dziale III.8 pkt 1 litera a) SIWZ. 

2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę 
z przyczyn leżących po jego stronie, zapłaci ona Zamawiającemu karę umowną w wysokości 
10 % wartości Umowy. 

3. Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy z winy Wykonawcy w wysokości 1% 
wynagrodzenia miesięcznego brutto wykonywania usługi, za każdy dzień zwłoki. Do 
ustalenia wysokości kary przyjmuje się wynagrodzenie miesięczne przysługujące Wykonawcy 
za miesiąc poprzedzający wystąpienie zdarzenia. 

4. Jeżeli kara umowna nie pokrywa w pełni poniesionej przez Strony szkody, mogą one 
dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniające. 

5. W przypadku powtarzających się uchybień Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia od 
umowy z winy Wykonawcy. 

6. Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% 
wynagrodzenia umownego brutto. 

7. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne: 

1) Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 
10 % wartości umowy 

2)  Za zwłokę w zapłacie faktur, w wysokości odsetek ustawowych, za każdy dzień zwłoki. 

8. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego 
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

9. Kary będą potrącane z faktur. 

10. Zamawiający może odstąpić od umowy bez obowiązku zapłaty kary umownej w razie 
wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

11. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie jednego m-ca licząc od daty powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach. 



  Załącznik nr 5 - wzór umowy 

 7 

12. W przypadku nieosiągnięcia przez Wykonawcę któregokolwiek z poziomów, określonych w 
§15 niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary 
umownej, obliczonej analogicznie jak obliczana jest kara pieniężna według art. 9z ust. 2 i 3 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Na okoliczność naliczenia kary 
umownej Zamawiający wystawi notę. 

13. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary narzuconej na Zamawiającego za 
nieosiągnięte poziomy recyklingu określone w §15, którą oblicza się jako iloczyn 
jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 
komunalnych na składowisku, określonej w przepisach wydanych na podstawie art.290 ust. 
2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska, jaka obowiązywać będzie 
za 2020 rok, i brakującej masy odpadów komunalnych wyrażonej w Mg, wymaganej do 
osiągnięcia odpowiedniego poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i 
odzysku innymi metodami lub ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji przekazywanych do składowania.  

14. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej, o której mowa w ust. 12 i 13, 
niezależnie od tego czy wojewódzki inspektor ochrony środowiska nałoży, na Gminę 
(Zamawiającego) w drodze decyzji, karę pieniężną po myśli art. 9z ust.2 i 3 ustawy o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

 

§ 12 

Zmiana umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień umowy w 
zakresie: 

1) Zmiany przywoływanych w przedmiotowej umowie ustaw oraz rozporządzeń, 
w przypadku uchwalenia nowych ustaw lub rozporządzeń mających odpowiednie 
zastosowanie; 

2) Zmiany opłat za korzystanie ze środowiska, innej niż zmiany określone w art.291 
Ustawy prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 672), o wartość różnicy 
pomiędzy dotychczasową a wprowadzoną wysokością tej opłaty, obliczoną w oparciu o 
średnią masę odpadów przekazywanych przez Wykonawcę do składowania w okresie 3 
(trzech) miesięcy poprzedzających zmianę. 

3) Zmiany ilości odebranych odpadów przy zachowaniu cen jednostkowych; 

4) Zmiany terminu wykonania zamówienia - możliwość zmiany terminu wykonania 
zamówienia;   

5) Zmiany stawki i kwoty podatku VAT, łącznie z konsekwencjami rachunkowymi 
dotyczącymi obliczenia kwoty brutto – w przypadku wejścia w życie zmian odpowiednich 
przepisów prawa, o wartość różnicy pomiędzy dotychczasową a wprowadzoną 
wysokością stawki tego podatku; 

6) Zmiany częstotliwości wykonywania usługi; 

7) Zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 
ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 

8) Zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 

9) Wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca 
w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia 
warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz 
nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy lub w wyniku przejęcia przez 
zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców; 

10) Zmiany w danych osobowych oraz rachunku bankowego; 
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11) Wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo 
zachowania należytej staranności; 

2. Każda zmiana niniejszej Umowy wymaga formy pisemnego aneksu - pod rygorem 
nieważności. Niedopuszczalne są jednak, pod rygorem nieważności, zmiany postanowień 
zawartej Umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy, jeżeli przy ich 
uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany 
w ogłoszeniu o zamówieniu oraz określił warunki takiej zmiany. 

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

1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy; 

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między 
stronami; 

3) zmiany pozostałych postanowień Umowy nie stanowiące treści oferty Wykonawcy. 

 

§ 13 

Podwykonawstwo 

1. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą jest wymagana zgoda 
Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez 
Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub 
zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.  

2. W przypadku zawarcia umowy podwykonawcy z dalszym podwykonawcą wymagana jest 
zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. W tym przypadku stosuje się odpowiednio 
postanowienia ust.1, zdanie 2.  

3. Wykonawca odpowiada za działania podwykonawców jak za własne. 
4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na usługę, jest 

obowiązany w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej 
umowy, a także projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca 
jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo 
o treści zgodnej z projektem umowy. 

5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo wynosi 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty 
budowlanej. 

6. Zamawiający zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy z podwykonawcą 
lub dalszym podwykonawcą i do projektu jej zmiany lub sprzeciw do umowy 
o podwykonawstwo i do jej zmiany w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia 
w przypadkach: 

a) niespełnienia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków   zamówienia, 
b) ustalenia terminu zapłaty wynagrodzenia dłuższego niż określony w ust.5. 

7. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy, o podwykonawstwo której przedmiotem jest 
usługa w terminie, o którym mowa w ust. 1 uważa się za akceptację projektu umowy przez 
Zamawiającego.  

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszej umowy przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem jest usługa, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszej umowy przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem jest usługa, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

10. Przepisy ust. 1-9 stosuje się do zmian umowy o podwykonawstwo. 
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11. Wykonawca obowiązany jest informować Zamawiającego o wysokości wynagrodzenia 
należnego podwykonawcom o zapłatach dla podwykonawców, a wraz z fakturą za 
wykonane usługi przedstawić Zamawiającemu dowód zapłaty na kwotę należną 
podwykonawcom. Brak dowodu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom upoważnia 
Zamawiającego do wstrzymania zapłaty Wykonawcy za daną cześć zlecenia do czasu 
usunięcia w/w braku, bez konsekwencji odsetkowych. Powyższe zapisy dotyczą również 
zapłaty dalszym podwykonawcom.   

12. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, wobec których 
Zamawiający nie wyraził sprzeciwu, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty 
odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę niniejszego 
zamówienia. 

13. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego, umowy o podwykonawstwo lub dalsze 
podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi. 

14. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

15. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi wykonawcy zgłoszenie 
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 12 Zamawiający 
informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej 
informacji. 

16. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może: 
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, 
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 

17. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 12, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie 
będzie domagał się zapłaty wynagrodzenia w części przekazanej bezpośrednio 
podwykonawcy. W przypadku braku możliwości zastosowania instytucji potrącenia (na 
przykład braku wierzytelności mogących podlegać potrąceniu) Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości wynagrodzenia wypłaconego przez 
Zamawiającego podwykonawcy usługi na podstawie obowiązku wynikającego z art. 647 ( 1) 
k.c.  

18. Konieczność trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 12, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat 
na sumę większą niż 5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może 
stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez 
Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy. 

19. Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi 
podwykonawcami zobowiązani są zastrzec postanowienie, iż Zamawiający ma prawo wglądu 
w dokumenty finansowe podwykonawców lub dalszych podwykonawców i żądania 
przedstawienia na każde żądanie Zamawiającego dowodów zapłaty należnego 
podwykonawcom wynagrodzenia.     
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20. Wykonawca zobowiązany jest do dodatkowego ubezpieczenia kontraktu obejmującego 
ochroną podwykonawców i dalszych podwykonawców w zakresie powstania obowiązku 
zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 
podwykonawcom wynikającego z art. 647(1) k.c.  Wykonawca na żądanie Zamawiającego 
przedstawi niezwłocznie kopie w/w polis ubezpieczeniowych potwierdzone za zgodność 
z oryginałem. W przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z w/w obowiązku 
Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu w wysokości 0,5 % wynagrodzenia 
brutto danego zlecenia za każdy stwierdzony przypadek. 

21. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,5 % wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 8 ust.2 za każdy stwierdzony przypadek, 

b) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są usługi lub projektu jej zmiany w wysokości 0,5 % wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 8 ust.2 za każdy stwierdzony przypadek, 

c) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym 
mowa w § 8 ust.2 za każdy stwierdzony przypadek, 

d) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 
w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 za każdy stwierdzony 
przypadek, 

e) za niewystąpienie do Zamawiającego o zgodę, o której mowa w § 12 ust. 1 i 2 
w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust.2 za każdy 
stwierdzony przypadek. 

22. Przepisy pkt 21 stosuje się odpowiednio do niewykonania obowiązków Wykonawcy w tym 
zakresie w stosunku do dalszych podwykonawców. 

23. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość w/w 
zastrzeżonych kar umownych. 

24. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie w/w kar umownych z należnego wynagrodzenia, 
po uprzednim wystawieniu noty księgowej przez Zamawiającego.  

 

§ 14 

Wymagania dotyczące zatrudnienia 

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca (podwykonawca i dalszy podwykonawca) zatrudniał 
pracowników na umowę o pracę w zakresie czynności wskazanych w opisie przedmiotu 
zamówienia zgodnie z postanowieniami art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeksu 
pracy (Dz. U. z 2018 poz. 917 z późn. zm.). 

2.  W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie oraz 
zanonimizowane dokumenty tj. potwierdzenie opłacania składek na 
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudniania na podstawie umowy 
o pracę dotyczące listy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w zakresie 
wykonywanego przedmiotu zamówienia. 

3. Lista pracowników zatrudnionych na umowę o pracę winna określać w szczególności: Imię 
i nazwisko pracownika, zakres wykonywanych czynności oraz wymiar etatu zatrudnienia. 
Wykaz winien zawierać wyraźne oświadczenie, iż dotyczy osób zatrudnionych na umowę o 
pracę i być podpisany przez osobę uprawnioną do złożenia oświadczenia w imieniu 
Wykonawcy lub Podwykonawcy. 

4. Niezłożenie dokumentów, o których mowa w ust. 2 niniejszego §, będzie skutkowało 
naliczeniem kary umownej w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 
8 ust.2 umowy za każdy dzień zwłoki. 
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5. W przypadku wprowadzenia zmian w składzie osobowym, Wykonawca zobowiązany jest 
zaktualizować wykaz pracowników zatrudnionych na umowę o pracę.  

6. Zamawiający w przypadku powzięcia wątpliwości co do sposobu zatrudnienia zastrzega sobie 
możliwość zwrócenia się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

7.  Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 Pzp. 

 

 

 

§ 15 

Wymagane poziomy recykling, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania odpadów z zachowaniem wskaźników 
odzysku lub unieszkodliwiania zebranych odpadów komunalnych zgodnie z ustawą o 
odpadach oraz ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie: 

1) Osiągnięcia w półrocznym okresie obowiązywania umowy poziomu recyklingu i 

przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: 

papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo; 

2) Osiągnięcia w półrocznym okresie obowiązywania umowy poziomu recyklingu, 

przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne 

odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w wysokości co 

najmniej 70% wagowo; 

3) Osiągnięcia w półrocznym okresie obowiązywania umowy poziomu wskaźnika 

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowiska na poziomie określonym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 

grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. poz. 2412) w wysokości co najmniej 35% 

wagowo. 

2.  Wykonawca przedłoży Zamawiającemu informację o osiągniętych poziomach, o których 

mowa w ust.1 pkt.1,2,3, w terminie do 30 dni od zakończenia realizacji umowy. 

 

§ 16 

Zabezpieczenie 

1. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia przed podpisaniem Umowy zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to zabezpiecza w szczególności terminowe 
wykonywanie obowiązków umownych oraz roszczenia o szkodę powstałe na skutek 
niewykonywania lub nienależytego wykonania umowy. 

2. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 7% ceny oferty brutto, o której mowa w § 8 ust 3 
niniejszej umowy. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie innej niż w pieniądzu nie 
może wygasać wcześniej niż w terminie 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę 
raportu, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt. 6 i 7. Zwrot dokumentu zabezpieczenia nastąpi w 
terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie 
wykonane. 

4. Zabezpieczenie wnosi się w formach określonych w art. 148 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. Prawo zamówień publicznych. 

5. Zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub w formie poręczenia 
powinno być ustanowione jako bezwarunkowe i nieodwołalne. Zabezpieczenia wynikające z 
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poręczenia lub gwarancji powinny podlegać wyłącznie prawu polskiemu oraz zgodnie z 
wyborem Zamawiającego wskazywać jako sąd właściwy sąd miejsca spełnienia świadczenia 
lub sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 

6. Koszty wystawienia zabezpieczenia ponosi Wykonawca. 

7. Zamawiający zwróci 100% zabezpieczenia zgodnie z art.151 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. Prawo zamówień publicznych w terminie 30 dni od dnia wykonania Umowy i uznania 
go przez Zamawiającego za należycie wykonany. 

8. Zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie stanowi zmiany umowy. 

 

 

 

§ 17 

Postanowienia końcowe 

1. Ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej Umowy, będą rozstrzygane 
przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Prawo 
Zamówień Publicznych i Kodeksu Cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa. 

3.   Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, każdy na prawach 
oryginału, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

 

WYKONAWCA:     ZAMAWIAJĄCY: 

 

 

 


