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Umowa Nr ……/2019 

 

zawarta w dniu ……………….. w Nowej Słupi, pomiędzy: 

Gminą Nowa Słupia z siedzibą, 26-006 Nowa Słupia, ul. Rynek 15, NIP 657-24-64-005,  

REGON 291010406 

reprezentowaną przez: Andrzeja Gąsiora – Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia,  

przy kontrasygnacie: Wandy Kalwat – Skarbnika Gminy Nowa Słupia, 

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM lub STRONĄ, 

a 

podmiotem: ………………………… z siedzibą …………………………, NIP ……, REGON……...., 

reprezentowanym przez: ………………………………………, 

zwanym dalej WYKONAWCĄ lub STRONĄ. 

 

Umowa zawarta w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego przeprowadzonego na 

podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U.  

z 2019 r., poz. 1843) – dalej ustawa Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi polegające na odbieraniu, 

transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych 

położonych na terenie Gminy Nowa Słupia oraz z Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych wraz z wyposażeniem właścicieli nieruchomości w pojemniki i worki do 

zbierania odpadów komunalnych zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 

(SIWZ) i Opisem Przedmiotu Zamówienia (OPZ). 

2. Zakres usługi został określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), Opisie 

Przedmiotu Zamówienia (OPZ – załącznik nr 8 do SIWZ), na podstawie których przeprowadzono 

postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia wraz z załącznikami, wyjaśnieniami  

i modyfikacjami, zwaną dalej dokumentacją. Dokumentacja stanowi załącznik do niniejszej 

umowy oraz jest jej integralną częścią. 

3. Strony umowy są zobowiązane do wzajemnej współpracy na rzecz osiągnięcia celu, dla którego 

niniejsza umowa jest realizowana. 

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się dokumentacją oraz warunki prowadzenia usług są mu 

znane. 

5. Przedmiot zamówienia nie obejmuje odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach 

niezamieszkałych oraz w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej. 

 

§ 2 

Termin wykonania przedmiotu umowy 

1. Strony ustalają termin realizacji przedmioty umowy w zakresie odbierania, transportu  

i zagospodarowania odpadów komunalnych na okres od dnia podpisania umowy do dnia 31 

grudnia 2020 r., w tym wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki do dnia 31 grudnia 

2019r. 

2. Szczegółowe terminy odbierania odpadów komunalnych określać będzie harmonogram 

sporządzony zgodnie z zapisami dokumentacji. 

 

§ 3 

Obowiązki Wykonawcy 

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

przepisami prawa, zapisami umowy i dokumentacji, wytycznymi Zamawiającego oraz należytą 

starannością wymaganą od profesjonalisty. 

2. Wykonawca oświadcza, że w okresie obowiązywania umowy będzie posiadać: 

1) wymagane przepisami prawa zezwolenia, w szczególności:  

a) wpis do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Burmistrza Miasta  

i Gminy Nowa Słupia, w zakresie odbierania odpadów komunalnych zgodnie z przepisami 
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wynikającymi z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.) w zakresie objętym 

przedmiotem umowy, 

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

i gospodarujących odpadami, o których mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 701 z późn. zm.), prowadzonym 

przez Marszałka Województwa w Bazie Danych o Odpadach (BDO) – w zakresie 

transportowania odpadów objętych przedmiotem umowy, 

2) umowę z instalacją lub instalacjami komunalnymi na przyjmowanie odebranych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych, (niesegregowanych) zmieszanych odpadów komunalnych, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach i ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz zgodnie z listą instalacji 

zawartą w formularzu ofertowym, 

3) umowę z instalacją lub instalacjami odzysku lub unieszkodliwiania selektywnie zebranych 

odpadów komunalnych z terenu Gminy Nowa Słupia, na przyjmowanie odebranych od 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych i z GPSZOK selektywnie zebranych odpadów 

komunalnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach i ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, 

4) potencjał techniczny, w tym wymaganą minimalną ilość pojazdów, sprzęt i pojazdy muszą 

spełniać aktualnie obowiązujące polskie i europejskie normy jakościowe, posiadać atesty, 

aprobaty techniczne, świadectwa dopuszczenia do ruchu i inne pozwolenia zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. 

3. Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy, o którym mowa w § 1, w sposób: 

1) zapewniający w okresie realizacji usługi: 

a) poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych,  

z wyłączeniem innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 

stanowiących odpady komunalne określony w art. 3b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia  

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. 

 z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.)  – w wysokości co najmniej 50% wagowo za 2020r., 

b) poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady 

komunalne określony w art. 3b ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.) -  

w wysokości co najmniej 70% wagowo za 2020r.,  

c) poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania określony w art. 3c ust. pkt 2 ustawy z dnia  

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U.  

z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia  

15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 2412) - w wysokości do 

nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania, 

2) zgodny z zapisami uchwały: 

a) Nr XVI/83/19 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 26 września 2019 r. w sprawie 

uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Słupia 

(Dz. Urz. woj. świętokrzyskiego z dnia 3.10.2019 r., poz. 3772), 

b) Nr XVI/84/19 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 26 września 2019 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania  

i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za 

uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. woj. 

świętokrzyskiego z dnia 3.10.2019 r., poz. 3773). 

4. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania odpadów odebranych z Gminnego Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, prowadzonego przez Gminę Nowa Słupia 

(Zamawiającego) oraz selektywnie zebranych ,,u źródła” odpadów komunalnych do instalacji 

odzysku lub unieszkodliwiania odpadów zgodnie z hierarchią sposobów postępowania  
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z odpadami, o których mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (zgodnie  

z art. 9e i art. 9ea ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach), natomiast zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne zobowiązany jest 

przekazywać do instalacji komunalnych, zgodnie z ww. ustawami. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów dotyczących danych osobowych 

pozyskanych w związku z realizacją umowy. 

6. Wykonawca obowiązany jest przez cały okres realizacji umowy dysponować potencjałem 

technicznym spełniającym następujące wymagania: 

1) Wykonawca zobowiązany jest posiadać: 

a) co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych (niesegregowanych) 

odpadów komunalnych z funkcją kompaktującą, 

b) co najmniej dwa pojazdy do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, 

c) co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej, 

d) co najmniej jeden pojazd do transportu samochodowego hakowego kontenerów  

o pojemności 7m
3
 wg normy DIN-30720 (hak na wysokości 1200mm), z Gminnego 

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, 

e) co najmniej jeden pojazd do transportu samochodowego hakowego kontenerów  

o pojemności 13m
3
 i 16m

3
 wg normy DIN-30722 (hak na wysokości 1570mm),  

z Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, 

f) co najmniej jeden pojazd przystosowany do transportu przeterminowanych leków  

i chemikaliów oraz odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym  

w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia 

monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, z GPSZOK, 

g) bazę magazynowo-transportową, spełniającą warunki określone w Rozporządzeniu 

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

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U.  

z 2013r., poz. 122), 

2) sprzęt powinien spełniać wymagania zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 122) w sprawie 

szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości oraz innych przepisów prawa dotyczących transportu odpadów, 

3) pojazdy powinny być w pełni sprawne, posiadać aktualne badania techniczne, być 

dopuszczone do ruchu oraz oznakowane widoczną nazwą przedsiębiorcy, danymi adresowymi 

i nr jego telefonu. 

7. W zakresie utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń Wykonawca 

zapewni, aby pojazdy: 

1) były utrzymane we właściwym stanie technicznym i sanitarnym, 

2) były zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostaniem się na zewnątrz odpadów, podczas 

ich magazynowania, przeładunku, a także transportu, 

3) były poddawane myciu i dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im 

właściwego stanu sanitarnego, nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim nie rzadziej 

niż raz na 2 tygodnie. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości 

musi posiadać aktualne dokumenty potwierdzające wykonanie tych czynności, 

4) na koniec każdego dnia roboczego były opróżnione z odpadów i były parkowane na terenie 

bazy magazynowo – transportowej. 

8. W zakresie wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów Wykonawca zapewni, 

aby: 

1) konstrukcja pojazdów zabezpieczała przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych 

odpadów oraz minimalizowała oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady, 

2) pojazdy były wyposażone w system: 

a) monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe 

zapisywanie, przechowywane i odczytywanie danych o położeniu pojazdów i miejscach 

postojów, 

b) czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów – umożliwiający 

weryfikację tych danych, 
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c) pojazdy były wyposażone w narzędzia lub urządzenie umożlwiające sprzątanie terenu po 

opróżnieniu pojemników. 

9. Pojazdy do odbierania odpadów komunalnych ww. powinny spełniać co najmniej wymagania 

norm spalania EURO 4. 

10. Wykonawca zobowiązany jest posiadać bazę magazynowo – transportową usytuowaną 

w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy Nowa Słupia, na terenie do którego posiada 

tytuł prawny. 

11. Baza magazynowo – transportowa musi spełniać następujące warunki: 

1) teren bazy magazynowo – transportowej musi być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający 

wstęp osobom nieupoważnionym, 

2) miejsce przeznaczone do parkowania pojazdów musi być zabezpieczone przed emisją 

zanieczyszczeń do gruntu, 

3) teren musi być wyposażony w urządzenie lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód 

opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu bazy zgodnie  

z obowiązującymi przepisami, 

4) baza magazynowo – transportowa musi być wyposażona w miejsca przeznaczone do 

parkowania pojazdów, pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadające ilości 

zatrudnionych osób, 

5) baza magazynowo – transportowa musi być wyposażona w miejsce do magazynowania 

zebranych odpadów z grupy komunalnych oraz legalizowaną wagę najazdową – w przypadku 

magazynowania odpadów przed ich transportem do instalacji, 

6) na terenie bazy magazynowo – transportowej powinien znajdować się punkt bieżącej 

konwersacji i napraw pojazdów oraz miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów, o ile 

czynności te nie są wykonywane przez uprawnione podmioty poza terenem bazy magazynowo 

– transportowej. 

12. W zakresie powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcy, Wykonawca ma 

obowiązek: 

1) przed przestąpieniem do wykonania zamówienia, o ile są już znane, podania nazwy (firmy) 

albo imienia i nazwiska, danych kontaktowych podwykonawców i ich przedstawicieli, 

2) zawiadomić Zamawiającego o wszystkich zmianach danych, o których mowa w pkt 1,  

w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazywać informacje na temat nowych 

podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług. 

13. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp w celu wykazania spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym, niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

14. Jeżeli powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy następuje w trakcie jego 

realizacji, Wykonawca przedstawia dokumenty potwierdzające brak zaistnienia podstaw 

wykluczenia wobec tego podwykonawcy oraz spełnianie przez niego w zakresie w jakim 

Wykonawca powołuje się na jego zdolności, warunków udziału w postępowaniu (art. 36b, art. 

36ba ustawy Pzp). 

15. Wykonawca zapozna się z miejscem prowadzenia usług w szczególności poprzez rozpoznanie tras 

oraz posesji objętych usługą, łącznie z posesjami znajdującymi się w miejscach trudno dostępnych 

w wyprzedzeniem, tak aby zapewnić sprawną realizację usługi od dnia jej rozpoczęcia. 

16. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie udostępnić na każde żądanie Zamawiającego bazę 

magazynowo-transportową do kontroli Zamawiającego oraz wszelkie dokumenty związane  

z realizacją usług. 

17. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania informacji i raportów nie później niż do dnia  

10-go następnego miesiąca następnego za miesiąc poprzedni wg wymagań określonych  

w dokumentacji – SIWZ i OPZ. 

18. Wykonawca zapewnia, że: 

1) przez cały okres trwania umowy spełniać będzie wymagania dotyczące zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, 

jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 
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§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1040  

z późn. zm.), 

2) w przypadku konieczności zmiany w okresie trwania umowy osób wykonujących czynności w 

ramach zamówienia dokona w terminie 14 dni powiadomienia Zamawiającego o zmianach 

złączając jednocześnie kopie zwartych umów o pracę, 

3) wszystkie osoby wyznaczone do realizacji niniejszej umowy posiadają odpowiednie 

kwalifikacje oraz szkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa, Wykonawca ponosi 

wyłączną odpowiedzialność za przeszkolenie zatrudnionych w zakresie przepisów BHP, 

posiadanie przez te osoby aktualnych badań lekarskich. 

4) przez cały okres trwania umowy będzie spełniać wymóg zatrudnienia na umowę o pracę, 

pracowników wykonujących czynności: 

a) kierowanie pojazdami przeznaczonymi do wywozu odpadów, 

b) obsługa załadunku odpadów do pojazdów, 

c) sprawowanie nadzoru nad realizacją przedmiotu umowy, 

d) sprawozdawczość i raportowanie, 

5) Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy 

odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 4) czynności, Zamawiający 

uprawniony jest w szczególności do: 

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów  

i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. 

wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia, 

6) na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca 

przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dokumenty, w celu potwierdzenia spełnienia 

wymogu zatrudnia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób 

wykonujących wskazane w pkt 4) czynności: 

a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy  

o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego, 

oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 

czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem 

liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz 

podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 

podwykonawcy; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub 

podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony), kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewaniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy  

z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 

1781), imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji, informacje takie jak: data 

zwarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 

zidentyfikowania; 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia 

na podstawie umów o pracę za ostatni rok rozliczeniowy; 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewaniający ochronę danych 

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

danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1781), imię i nazwisko pracownika 

nie podlega anonimizacji. 



 

Załącznik nr 7 do SIWZ 

Znak sprawy: RGKOŚ.ZP.271.5.2019 

 

6 z 15 

 

19. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie żądanych przez Zamawiającego 

dokumentów, o których mowa wyżej traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane 

w pkt 4) czynności. 

20. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zmawiającemu rocznego sprawozdania podmiotu 

odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

21. Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego prowadzenia ewidencji odpadów pochodzących  

z terenu gminy Nowa Słupia, w tym zgodnie z przepisami dotyczącymi ewidencji odpadów 

prowadzonej w Bazie Danych o Odpadach (BDO), oraz wszelkiej dokumentacji związanej  

z działalnością objętą przedmiotem niniejszego zamówienia, zgodnie z odrębnymi przepisami 

prawa. 

22. Wykonawca zgodnie z formularzem ofertowym oraz art. 6f ust. 1a pkt 5 ustawy z dnia  

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zobowiązuje się wskazać 

instalacje komunalne do których będzie przekazywać odebrane od właścicieli nieruchomości 

odpady komunalne, tj.: 

Nazwa i adres instalacji komunalnej: 

 

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

 

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

 

23. W przypadku zmiany instalacji komunalnych wskazanych w § 3 ust. 22 Wykonawca zobowiązany 

jest powiadomić o tym fakcie Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany. 

 

§ 4 

Prawa i obowiązku Zamawiającego 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności: 

1) udostępnienie informacji o nieruchomościach objętych obowiązkiem odbierania odpadów, 

2) informowania Wykonawcy o ewentualnych zmianach mających wpływ na warunki 

świadczenia usługi, 

3) terminowa zapłata wynagrodzenia na warunkach określonych w umowie. 

2. Zamawiający jest uprawniony do podejmowania czynności kontrolnych, w tym: 

1) dostępu do danych z urządzeń monitorujących pojazdy odbierające odpady, w systemie 

pozycjonowania satelitarnego, 

2) żądania od Wykonawcy informacji i wyjaśnień. 

3. Zamawiający po uzyskaniu zgłoszenia od właściciela nieruchomości o przypadku niewywiązania 

się Wykonawcy z odbioru odpadów komunalnych, zgodnie z obowiązującym harmonogramem, 

przekaże niezwłocznie informację Wykonawcy, celem wyjaśnienia i ewentualnego uwzględnienia 

reklamacji. 

4. Wykonawca realizuje reklamację w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia  

i uznania go za zasadne, informując Zamawiającego drogą elektroniczną o wykonaniu usługi  

(w ciągu dwóch dni roboczych od momentu realizacji reklamacji). 

 

§ 5 

Wynagrodzenie i zasady rozliczeń 

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za przedmiot umowy określny w § 1 jest 

wynagrodzenie ustalone w oparciu o fakturę VAT z wymaganymi załącznikami za miesiąc,  

w którym świadczone były usługi.  

2. Wartość wynagrodzenia netto będzie ustalana każdorazowo jako iloczyn ilości odebranych  

i przekazanych do zagospodarowania do instalacji komunalnych i instalacji odzysku  

i unieszkodliwienia odpadów według rodzajów odpadów i cen jednostkowych netto wynikających 

z oferty Wykonawcy, które wynoszą: 

1) dla odpadów komunalnych odbieranych ,,u źródła’’: 
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L.p. 
Kod 

odpadu 
Rodzaj odpadu 

Cena jednostkowa netto  

za 1 Mg odebranych  

i przekazanych do 

zagospodarowania 

odpadów komunalnych  
(cena stała przez cały okres 

świadczenia usługi) 

1 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury … zł netto/Mg 

2 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych … zł netto/Mg 

3 15 01 04 Opakowania z metali … zł netto/Mg 

4 15 01 05 Opakowania wielomateriałowe … zł netto/Mg 

5 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe … zł netto/Mg 

6 15 01 07 Opakowania ze szkła … zł netto/Mg 

7 20 01 01 Papier i tektura … zł netto/Mg 

9 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji … zł netto/Mg 

10 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne … zł netto/Mg 

11 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe … zł netto/Mg 

 

2) dla odpadów z Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych: 

 

L.p. 
Kod 

odpadu 
Rodzaj odpadu 

Cena jednostkowa netto  

za 1 Mg odebranych  

i przekazanych do 

zagospodarowania 

odpadów komunalnych  
(cena stała przez cały okres 

świadczenia usługi) 

12 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury … zł netto/Mg 

13 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych … zł netto/Mg 

14 15 01 04 Opakowania z metali … zł netto/Mg 

15 15 01 05 Opakowania wielomateriałowe … zł netto/Mg 

16 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe … zł netto/Mg 
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17 15 01 07 Opakowania ze szkła … zł netto/Mg 

18 15 01 10* 
Opakowania zawierające pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone 
… zł netto/Mg 

19 16 01 03 Zużyte opony … zł netto/Mg 

20 17 01 01 Odpady z betonu oraz gruz betonowy … zł netto/Mg 

21 17 01 02 Gruz ceglany … zł netto/Mg 

22 17 01 03 
Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia 
… zł netto/Mg 

23 17 01 07 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 

… zł netto/Mg 

24 17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. … zł netto/Mg 

25 17 01 82 Inne niewymienione odpady … zł netto/Mg 

26 17 02 02 Szkło … zł netto/Mg 

27 17 02 03 Tworzywa sztuczne … zł netto/Mg 

28 17 09 04 
Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne 

niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 
… zł netto/Mg 

29 20 01 01 Papier i tektura … zł netto/Mg 

30 20 01 02 Szkło … zł netto/Mg 

31 20 01 13* Rozpuszczalniki … zł netto/Mg 

32 20 01 14* Kwasy … zł netto/Mg 

33 20 01 19* Środki ochrony roślin … zł netto/Mg 

34 20 01 27* 
Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice 

zawierające substancje niebezpieczne 
… zł netto/Mg 

35 20 01 28 
Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice 

inne niż wymienione w 20 01 27 
… zł netto/Mg 

36 20 01 29* Detergenty zawierające substancje niebezpieczne … zł netto/Mg 

37 20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29 … zł netto/Mg 

38 20 01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne … zł netto/Mg 
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39 20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 … zł netto/Mg 

40 20 01 39 Tworzywa sztuczne … zł netto/Mg 

41 20 01 40 Metale … zł netto/Mg 

41 20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19 … zł netto/Mg 

42 ex 20 01 99 
Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób 

selektywny (popiół) 
… zł netto/Mg 

43 ex 20 01 99 

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób 

selektywny (odpady niekwalifikujące się do odpadów 

medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku 

przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i 

prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w 

szczególności igły i strzykawki) 

… zł netto/Mg 

44 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji … zł netto/Mg 

45 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe … zł netto/Mg 

46 20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach … zł netto/Mg 

 

3. Stawkę VAT przyjęto zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, obowiązującą 

w dniu podpisania umowy. 

4. Podstawę do określenia wyżej wymienionego wynagrodzenia stanowi złożona i przyjęta oferta 

Wykonawcy. 

5. W przypadku wykonania przez Wykonawcę, w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 usługi,  

o wartości mniejszej niż określona w formularzu ofertowym – cena oferty (łączna wartość brutto) 

na podstawie szacunkowej masy odpadów, Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń  

z tytułu otrzymania wynagrodzenia niższego niż określone w ofercie, spowodowanego mniejszą 

masą odebranych odpadów w stosunku do masy szacunkowej odpadów. 

6. Cena jednostkowa netto oferty Wykonawcy jest niezmienna przez czas trwania umowy, 

uwzględnia w swej wartości wzrost cen w okresie realizacji przedmiotu umowy oraz wszelkie 

koszty konieczne do prawidłowego wykonania umowy, wynikające z SIWZ, umowy oraz oferty 

Wykonawcy i przepisów prawa. 

7. Nieuwzględnienie przez Wykonawcę jakichkolwiek usług i obowiązków Wykonawcy, 

niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu jakiejkolwiek części przedmiotu 

umowy na etapie przygotowania i złożenia oferty w postępowaniu przetargowym nie może 

stanowić roszczeń w stosunku do Zamawiającego, zarówno w trakcie realizacji umowy, jak i po 

jej wykonaniu.  

8. Wykonawca oświadcza, że przy kalkulacji wynagrodzenia powyżej, uwzględnił wszelkie czynniki 

ryzyka, mogące prowadzić do zwiększenia kosztów realizacji usług objętych umową, w tym 

ryzyka związane ze zmianą ilości odebranych poszczególnych rodzajów odpadów, ewentualną 

dewastacją lub kradzieżami pojemników lub worków, koszty rozstawienia oraz ostatecznej zbiórki 

pojemników wraz ze zgromadzonymi w nich odpadami. 

9. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. 

10. Rozliczenie należności Wykonawcy tytułem wynagrodzenia następować będzie z uwzględnieniem  

postanowień § 5 ust. 1 do ust. 6 niniejszej umowy. 

11. Zamawiający dokona płatności przelewam na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie …… 

dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z wymaganymi dokumentami, 
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pod warunkiem zaakceptowania wszystkich raportów o których mowa w § 3 ust. 17 umowy przez 

Zamawiającego. 

12. Termin zapłaty uważa się za dotrzymany, gdy rachunek bankowy Zamawiającego zostanie 

obciążony w ww. terminie. 

13. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnie z umową lub przepisami 

prawa, Zamawiający uprawniony jest do zwrotu faktury Wykonawcy, w celu poprawnego jej 

wystawienia.  Termin płatności wynagrodzenia liczy się od dnia dostarczenia do Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

14. Za datę doręczenia faktury VAT uważa się datę jej wpływu do Zamawiającego. 

15. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich kwot, 

należnych jemu na podstawie niniejszej umowy, w szczególności z tytułu kar umownych. 

16. Zamawiający nie udziela przedpłat na poczet realizacji przedmiotu zamówienia. 

17. Wykonawca na wystawionej fakturze wyszczególni pozycje dotyczące masy odebranych odpadów  

z podziałem na odebrane ,,u źródła’’ i odebrane z GPSZOK. 

 

§ 6 

Zabezpieczanie Należytego Wykonania Umowy (ZNWU)  

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wniósł Zabezpieczanie Należytego Wykonania Umowy 

(ZNWU) w wysokości ……. zł. 

2. Zamawiający zwraca wniesione ZNWU ……. zł w ciągu 30 dni od daty zakończenia realizacji 

umowy i uznania przez Zamawiającego, że umowa została wykonana należycie. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia wniesionego ZNWU ewentualnych roszczeń  

z tytułu szkód i kar umownych. 

4. W przypadku nienależytego wykonania umowy ZNWU wraz z powstałymi odsetkami będzie 

wykorzystane do zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy i pokrycia roszczeń z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

 

§ 7 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach: 

1) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 

10% wynagrodzenia brutto, które zostało określone przez Wykonawcę w złożonej ofercie, 

2) w wysokości 100,00 zł (słownie: sto zł 00/100) za każdy dzień w opóźnieniu w złożeniu 

raportów o których mowa w § 3 ust. 17, 

3) w wysokości 15,00 zł (słownie: piętnaście zł 00/100) za każdą nieruchomość, którą nie 

wyposażono w pojemnik w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r., 

4) w wysokości 25,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć zł 00/100) za każdy dzień opóźnienia  

w odebraniu odpadów z nieruchomości objętej obowiązkiem odebrania odpadów w stosunku 

do harmonogramu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, kara będzie naliczana jako 

iloczyn kwoty 25,00 zł oraz ilości nieruchomości od których nie odebrano odpadów oraz 

liczby dni opóźnienia w stosunku do harmonogramu, termin będzie liczony po terminie 

wyznaczonym w § 4 ust. 4 niniejszej umowy, 

5) w wysokości na podstawie art. 9x ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach, w przypadku mieszania selektywnie zebranych odpadów 

komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi lub selektywnie zebranych odpadów 

różnych rodzajów ze sobą, 

6) w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł 00/100) za każdy przypadek 

niepowiadomienia Zamawiającego o zmianie osoby o której mowa w § 3 ust. 18 pkt 2 

niniejszej umowy, 

7) w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł 00/100) za każdy przypadek naruszenia 

zapisów § 9 dotyczącego podwykonawców, w przypadku gdy, część zamówienia została 

przekazana podmiotowi, który nie jest wpisany jako podwykonawca do niniejszej umowy, 

8) w przypadku nieosiągnięcia minimalnych poziomów recyklingu i przygotowania do 

ponownego użycia odpadów komunalnych, z wyłączeniem innych niż niebezpieczne odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne, poziomów recyklingu, 
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przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne 

odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne i poziomów 

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania, zgodnie z art. 3b i art. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.), 

naliczanie kar odbywać się będzie zgodnie z metodologią obliczeń wskazaną w art. 9z ust. 2  

i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst 

jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.), gdzie karę pieniężną za nieosiągnięcie 

minimalnych poziomów zgodnie z obowiązującymi przepisami, 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 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, i brakującej masy odpadów 

komunalnych wyrażonej w Mg, wymaganej do osiągnięcia odpowiedniego, czyli w wysokości 

100% kary nałożonej na Gminę Nowa Słupia, przez uprawnioną instytucję, 

9) za odbieranie i mieszanie odpadów, które nie zostały wytworzone przez właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych oraz odebranych z GPSZOK, objętych przedmiotem 

zamówienia, z odpadami pochodzącymi z nieruchomości niezamieszkanych lub 

pochodzącymi z działalności gospodarczej, a oddane zostały przez Wykonawcę do instalacji 

komunalnych lub instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów w ramach usługi 

realizowanej dla Zamawiającego, Zamawiający nalicza karę w wysokości 10.000,00 zł 

(słownie: dwadzieścia tysięcy zł 00/100)  za każde zdarzenie, 

10) za nieudostępnienie pojazdu, w celu jego kontroli, upoważnionym pracownikom 

Zamawiającego lub osobom upoważnionym przez Zamawiającego – w wysokości 5.000,00 zł 

(słownie: pięć tysięcy zł 00/100)  za każdy przypadek, 

11) za nieusunięcie pojemników po zakończeniu umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy – w wysokości 100,00 zł (słownie: sto zł 00/100)  za każdy pojemnik/za każdy 

dzień zwłoki, chyba że pojemniki podlegały sprzedaży, 

12) za każde stwierdzone przez osobę sprawującą nadzór w imieniu Zamawiającego odbieranie 

odpadów bez zachowania należytego stanu sanitarnego lub technicznego pojazdów,  

w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100)  za każdy stwierdzony przypadek, 

13) za nieuprzątnięcie terenu z odpadów komunalnych, które uległy rozsypaniu podczas 

załadunku, w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) za każdy punkt gromadzenia 

odpadów, w którym stwierdzono to uchybienie, 

14) za realizowanie odbioru i transportu odpadów pojazdem niespełniającym wymagań pod 

względem jego wyposażenia w urządzenia i systemy określone w obowiązujących przepisach 

oraz SIWZ, bądź realizującego przedmiot zamówienia z niesprawnymi lub wyłączonymi 

urządzeniami/systemami –  w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy 

dzień/za każdy pojazd, Zamawiający odstąpi od nałożenia kar umownych z tego tytułu  

w przypadku stwierdzenia, że awaria systemu GPS powstała z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy (np. brak transmisji danych z winy operatora GSM itp.). 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania odszkodowania uzupełniającego, niezależnie od 

zastrzeżonych kar umownych, do wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych.  

3. W przypadku nałożenia przez Zmawiającego kary umownej, Wykonawca w terminie 3 dni 

roboczych od dnia jej otrzymania może złożyć wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie. Złożenie 

wyjaśnień nie rodzi jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

4. Każdy przypadek stanowiący podstawę naliczenia, a następnie obciążenia karami umownymi 

wymaga potwierdzenia w formie pisemnej, przez obie Strony umowy. 

5. Kary umowne potrącane będą z faktury Wykonawcy, wystawianej na bieżący miesiąc 

rozliczeniowy, na podstawie potwierdzenia sporządzonego w formie pisemnej, na co Wykonawca 

wyraża zgodę. 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania kar umownych z należności Wykonawcy, 

wynikających z niniejszej umowy, chociażby roszczenie o zapłatę kar umownych nie było jeszcze 

wymagalne. 



 

Załącznik nr 7 do SIWZ 

Znak sprawy: RGKOŚ.ZP.271.5.2019 

 

12 z 15 

 

7. Zamawiający uprawniony jest do zaspokojenia wymagalnych kar umownych oraz ewentualnego 

odszkodowania uzupełniającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,  

z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

8. W zakresie nieuregulowanym powyżej, Strony ponoszą odpowiedzialność z tytułu niewykonania 

lub nienależytego wykonania umowy na zasadach ogólnych. 

 

§ 8 

Raporty i inne obowiązki informacyjne 

1. Wykonawca przekazuje wszelkie wymagane informacje i dokumenty potwierdzające właściwe 

zagospodarowanie odebranych odpadów, zgodnie z wymaganiami zwartymi w Opisie Przedmiotu 

Zamówienia. 

2. Wykonawca zobowiązany jest wykazywać masy odebranych odpadów (z podziałem na rodzaje 

odpadów) poprzez oświadczenie Wykonawcy, złożone w pisemnym sprawozdaniu z realizacji 

umowy, w danym miesiącu jej obowiązywania, wraz z załączonymi dowodami ważenia odpadów 

(tzw. kwitami wagowymi) oraz korespondującymi z tymi kwitami wagowymi kartami przekazania 

odpadów do instalacji komunalnych, instalacji recyklingu, przygotowania do ponownego użycia  

i odzysku, Wykonawca przekazuje informację Zamawiającemu, jaka ilość odpadów została 

poddana procesom recyklingu przygotowania do ponownego użycia i odzysku wraz  

z wykazaniem, sposobu zagospodarowania odpadów komunalnych oraz wskazaniem nazwy  

i adresu instalacji. 

3. Raporty powinny zawierać informację z podziałem na odpady odebrane ,,u źródła’’ oraz  

z GPSZOK. 

4. Raport miesięczny zgodny z powyższymi wymaganiami jest podstawą do wystawienia faktury za 

wykonaną usługę. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przekazywania Zamawiającemu informacji  

o niezgodnym z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Słupia 

gromadzeniu odpadów, w szczególności ich mieszaniu lub przygotowaniu do odbierania  

w niewłaściwych pojemnikach i workach. Informacja powinna zawierać w szczególności: 

1) adres nieruchomości, na której odpady gromadzone są w sposób niezgodny  

z Regulaminem, tj. m. in.:  

2) jeżeli w odebranych od właściciela nieruchomości odpadach gromadzonych w pojemnikach 

lub workach przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów, umieszcza się inne odpady, niż 

te na które przeznaczony jest odpowiednio oznaczony pojemnik lub worek, 

3) zdjęcia w postaci cyfrowej dowodzące, że odpady gromadzone są w sposób niewłaściwy – 

mieszanie odpadów komunalnych zbieranych oddzielnie, mieszanie odpadów z gospodarstw 

domowych i działalności gospodarczej, zdjęcia muszą zostać wykonane w taki sposób, aby nie 

budząc wątpliwości pozwalały na przypisanie pojemników do konkretnej nieruchomości, 

4) dane pracowników Wykonawcy, którzy stwierdzili fakt niezgodnego z Regulaminem 

postępowania z odpadami komunalnymi oraz ewentualne oświadczenia przez nich 

przekazane. 

6. Wykonawca przekaże również informacje o: 

1) miejscach gdzie nie zostały wystawione pojemnik i worki, 

2) braku dojazdu do nieruchomości, 

3) innych zdarzeniach mających wpływ na realizację usługi. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego przekazywania adresów nieruchomości, na których 

powstawały odpady, a nie ujęte są w rejestrze przekazanym przez Zamawiającego. 

 

§ 9 

Podwykonawstwo 

1. Wykonawca będzie wykonywał zadanie siłami własnymi. 

2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części usług podwykonawcom za wiedzą i zgodą 

Zamawiającego. 

3. Wykonawca może powierzyć wykonanie części usług podwykonawcom pod warunkiem, że 

posiadają kwalifikacje do ich wykonania. 

4. Wykonawca będzie wykonywał następujące części zamówienia przy pomocy podwykonawców: 
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1) …………………………………………………………………………………………………… 

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

5. Zmiana wskazanego w umowie w § 9 zakresu usług wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. 

6. Wykonywanie 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. 

7. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powołał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, 

Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca 

lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

§ 10 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przystępuje prawo odstąpienia od umowy: 

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

w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej 

umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, 

2) gdy została ogłoszona likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy lub wykreślenie go z rejestru, 

3) gdy został wydany nakaz zajęcia wierzytelności z tytułu wykonania niniejszej umowy, 

4) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w szczególności, gdy Wykonawca: 

a) utracił prawo do wykonywania działalności będącej przedmiotem umowy, 

b) nie przystąpił do realizacji przedmiotu umowy w terminie pomimo wezwań 

Zamawiającego lub przerwał wykonywanie przedmiotu umowy na okres dłuższy niż pięć 

dni, 

c) nie spełnia warunków lub nie wypełnia obowiązków wynikających z umowy lub ustawy z 

dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach lub aktów 

wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz innych obowiązujących przepisów prawa, 

d) nie spełnia wymogów zatrudnienia osób na umowę o pracę, 

e) realizuje przedmiot umowy niezgodnie z harmonogramem, co spowodowało opóźnienie 

lub brak odbioru odpadów. 

2. Warunkiem odstąpienia od umowy w przypadkach wskazanych w ust. 1 pkt 4 jest uprzednie 

wezwanie Wykonawcy do usunięcia nieprawidłowości i wykonywania swoich obowiązków 

wyznaczając w tym celu 7 dniowy termin. 

3. Zamawiający może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy z przyczyny określonych w ust. 

1 w terminie 30 dni od dnia bezskutecznego upływu 7 dniowego terminu o którym mowa w ust. 2. 

4. Odstępujący od umowy Wykonawca jest obowiązany naprawić Zamawiającemu spowodowaną 

tym szkodę, że odstąpienie nastąpiło z przyczyn za które odpowiada Wykonawca. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu faktycznego wykonania umowy. 

6. Wykonawca uprawniony jest do odstąpienia od umowy jeśli Zamawiający pozostaje w zwłoce  

z zapłatą wynagrodzenia przekraczającą 60 dni na które Wykonawca należycie i w zgodzie  

z postanowieniami umowy oraz przepisami prawa wystawił fakturę VAT. 

 

§ 11 

Zmiana umowy 

1. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wybory Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość 

dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ oraz określił warunki tej 

zmiany. 

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zwarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. 
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3. W przypadku o którym mowa w ust. 2 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 

4. Zmiana umowy może nastąpić w przypadkach: 

1) 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, powodowałoby 

dla Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu 

zamówienia i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych, 

2) wprowadzenia zmian w zakresie sposobu spełniania przez Wykonawcę świadczenia 

odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów lub sposobu rozliczania wynagrodzenia 

Wykonawcy w przypadku zmiany lub wprowadzenia przepisów prawa powszechnie 

obowiązującego w tym przedmiocie, polegających na dostosowaniu umowy do zmienionych 

lub wprowadzonych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, 

3) zmiany terminu wykonania umowy o czas występowania przyczyn o których mowa niżej: 

a) wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie 

można było przewidzieć i jemu zapobiec (m.in.: niesprzyjające realizacji przedmiotu 

zamówienia warunki atmosferyczne itp.), 

b) wniesienie odwołania na czynność Zamawiającego związaną z postępowaniem 

przetargowym, 

c) zmiany sposobu spełnienia świadczenia, jego zakresu: pojawienie się nowszej technologii 

wykonania przedmiotu zamówienia, pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji 

zamówienia lub jego kosztów,  jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu 

umowy, 

d) wydłużenia terminu związania ofertą w postępowaniu przetargowym, które wpłynęło na 

późniejsze zawarcie niniejszej umowy z Wykonawcą, 

e) w przypadku wystąpienia okoliczności, których przyczyny leżą po stronie Zamawiającego 

(w szczególności uniemożliwienia rozpoczęcia realizacji prac lub wstrzymanie prac przez 

Zamawiającego), a których wystąpienia nie można było przewidzieć przed zawarciem 

niniejszej umowy, 

4) w przypadku zmiany w zakresie zmiany podwykonawcy lub zwiększenia lub zmniejszenia 

zakresu usług, które Wykonawca będzie wykonywał za pomocą podwykonawców, 

5) zmiany dotyczące nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-prawnej  

w trakcie trwania umowy, sukcesji uniwersalnej Wykonawcy, nr kont bankowych Stron oraz 

innych danych identyfikacyjnych Strony, 

6) zmian do których upoważnienie wynika z ustawy Pzp.   

5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod 

rygorem nieważności.   

 

§ 12 

Sposób doręczania pism 

1. Strony oświadczają, że wskazane na wstępie umowy adresy siedzib traktować będą jako adresy do 

doręczeń wszelkich pism związanych z funkcjonowaniem niniejszej umowy. 

2. W przypadku dokonania zmian ww. adresów, Strona dokonująca zmiany zobowiązana jest 

niezwłocznie powiadomić drugą Stronę o powyższym fakcie. Brak informacji o dokonanej 

zmianie upoważnia drugą Stronę do przyjęcia domniemania, że wysłana przesyłka listowa 

polecona zostanie doręczona w ciągu trzech dni od daty wysłania. Skutek doręczenia będzie miał 

również zwrot wysłanej poleconej przesyłki pocztowej z adnotacją poczty typu: ,,Nie podjęto  

w terminie’’, ,,Adresat wyprowadził się’’ itp. 

 

§ 13 

Klauzula Salwatoryjna 

1. Strony uznają wszystkie postanowienia umowy za ważne i wiążące. Jeżeli jednak jakiekolwiek 

postanowienie umowy okaże się lub stanie się nieważne albo niewykonalne, pozostaje to bez 

wpływu na ważność pozostałych postanowień umowy chyba, że bez tych postanowień Strony 
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umowy by nie zawarły, a nie jest możliwa zmiana lub uzupełnienie umowy w sposób określony  

w ust. 2. 

2. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Umowy okaże się lub stanie nieważne albo 

niewykonalne, Strony zobowiązane będą do niezwłocznej zmiany lub uzupełnienia umowy  

w sposób oddający w sposób możliwie najwierniejszy zamiar Strony wyrażony w postanowieniu, 

które uznane zostało za nieważne albo niewykonalne. 

 

§ 14 

Rozstrzyganie sporów i regulacje prawne 

1. Ewentualne spory wynikające z realizacji umowy lub z nią związane, będą rozstrzygane na drodze 

sądowej przez Sąd Powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nie uregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy: 

1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, 

2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz akty prawne 

wydane na jej podstawie, 

3) obowiązujące w zakresie przedmiotowym, w szczególności: ustawa z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.  

o odpadach wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw, 

4) uchwala Nr XVI/83/19 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 26 września 2019 r.  

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Nowa Słupia (Dz. Urz. woj. świętokrzyskiego z dnia 3.10.2019 r., poz. 3772), 

5) uchwala Nr XVI/84/19 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 26 września 2019 r.  

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania  

i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za 

uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. woj. 

świętokrzyskiego z dnia 3.10.2019 r., poz. 3773). 

3. Integralną częścią niniejszej umowy są następujące załączniki: 

1) oferta Wykonawcy, 

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz ze wszystkimi załącznikami.  

 

§ 15 

Ilość egzemplarzy umowy 

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej Strony. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

 

 

 

…………………………………. 

 

WYKONAWCA: 

 

 

 

…………………………………. 

 

 

KONTRASYGNATA SKARBNIKA: 

 

 

 

…………………………………. 

 

 


