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Załącznik nr 8 do SWZ 

ZP.271.1.NIEOGR.2.2022 

 

UMOWA Nr ...................................... 

 

zawarta w dniu ............................................., pomiędzy: 

 

Gminą Rajcza 
ul. Górska 1, 34-370 Rajcza 

NIP: 553-25-10-454, Regon: 072182746  

reprezentowaną przez : Wójta Gminy ……………….. 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – ……………………… 

 

zwaną w dalszej części Umowy: Zamawiającym  

 

a 

  

......................................................... 

............................................................... 

................................................................. 

 

reprezentowany przez: 

 

 

zwanym w dalszej części Umowy: Wykonawcą 

 

o treści następującej:  

 

§1 

PRZEDMIOT UMOWY 
1. Na mocy niniejszej umowy zawieranej w  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

oznaczonego przez Zamawiającego znakiem sprawy ZP.271.1.NIEOGR.2.2022 prowadzonym 

w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art.132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) – zwanej dalej „ustawą Pzp”, 

o wartości szacunkowej powyżej progów unijnych, określonych na podstawie art. 3 ustawy Pzp  

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego na jego zamówienie usługi 

odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych oraz domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na 

cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Rajcza w 2023 r. 

2. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powinien odbywać się w sposób 

umożliwiający 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 (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297) i wydanych 

na jej podstawie aktów wykonawczych, oraz Regulaminem utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Rajcza przyjętego uchwałą  Nr XXIV/154/2020 z dnia 6 lipca 2020 r. Zmieszane 

odpady komunalne, bioodpady oraz pozostałości z sortowania, przeznaczone do składowania, 

należy przekazać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

3. Przedmiot umowy obejmuje także udostępnienie właścicielom wszystkich nieruchomości 

wskazanych przez Zamawiającego worków na odpady zbierane selektywnie według 

zapotrzebowania zgłaszanego przez właściciela nieruchomości, a także na bieżąco  adekwatnie do 

ilości i rodzaju odbieranych odpadów).  

4. Szczegółowy opis przedmiotu umowy, w tym zakres obowiązków Wykonawcy, został ujęty 

w Opisie Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 9 do SWZ). 
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5. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot Umowy zgodnie ze Specyfikacją Zamówienia 

(stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszej umowy) i złożoną ofertą (stanowiącą Załącznik nr 1 do 

niniejszej umowy). 

6. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy przy uwzględnieniu szczegółowych 

terminów i częstotliwości odbioru odpadów określonych w ustalonym przez strony niniejszej 

umowy i stanowiącym załącznik do niej Harmonogramie Wywozu Odpadów Komunalnych 

z terenu Gminy Rajcza. Wykaz nieruchomości z których Wykonawca zobowiązany jest odbierać 

odpady w ramach niniejszej umowy stanowi załącznik do niniejszej umowy w formie 

elektronicznej utrwalonej na nośniku CD/Pendrive USB. 

7. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie, wiedzę, kwalifikacje oraz środki potrzebne do 

terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązuje się do 

wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem należytej staranności, zgodnie z warunkami 

ustalonymi przez Zamawiającego w dokumentacji postępowania, złożoną ofertą, zasadami 

profesjonalnej wiedzy oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami, przy jednoczesnym 

zachowaniu pełnej poufności i ochrony powierzonych danych. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy przy za pomocą właściwych 

środków technicznych i materiałów, na własny koszt i ryzyko. 

9. Wykonawca oświadcza, iż osoby wykonujących w trakcie realizacji zamówienia bezpośrednio 

czynności techniczne w zakresie odbierania, załadunku i wywozu odpadów, kwalifikowanych jako 

kierowcy pojazdów oraz pracownicy fizyczni zostaną zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę/ów, na podstawie stosunku pracy. 

10. Wykonawca jest zobowiązany do okazania Zamawiającemu, na jego każdorazowe wezwanie 

dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie stosunku pracy 

osób wykonujących czynności wymienione w ust. 9, w szczególności: 

1)  oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

2) oświadczenia Wykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, 

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

4) innych dokumentów, 

– zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 

zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika – w terminie 

3 dni od daty otrzymania wezwania. 

11. W przypadku ujawnienia niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie 

stosunku pracy osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia określonych 

w ust. 9, Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osoby, której 

dotyczy uchybienie w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty ujawnienia uchybienia i do okazania 

Zamawiającemu dokumentów potwierdzających nawiązanie z powyższą osobą stosunku pracy, 

w szczególności: 

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

2) oświadczenia Wykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, 

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

4) innych dokumentów 

– zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 

zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika, w terminie nie 

dłuższym niż 5 dni od dnia ujawnienia uchybienia i do okazania Zamawiającemu dokumentów, 

o których mowa w ust. 10. 

§2 

OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY 
Wykonawca zobowiązuje się realizować umowę w okresie od dnia ………… 2023 do dnia 31 

grudnia 2023 roku. 

 

§3 

SPOSÓB REALIZACJI UMOWY I ZOBOWIAZANIA STRON 
1. Wykonawca w ramach umowy zobowiązuje się:  
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a) Dostarczyć do właścicieli nieruchomości worki na surowce wtórne wraz z harmonogramem 

odbioru odpadów komunalnych z dokładnymi terminami odbioru, opracowany w uzgodnieniu 

z Zamawiającym, z podziałem na poszczególne sołectwa. Harmonogram powinien zawierać 

pełną nazwę firmy oraz czynny kontaktowy numer telefonu, a także godzinę, do której 

właściciel ma obowiązek wystawić odpady komunalne. W harmonogramie wywozu muszą być 

określone terminy odbioru wszystkich rodzajów odpadów.  

b) Dotrzeć do nieruchomości, na których wytwarzane są odpady i odebrać te odpady  

zgromadzone w w/w workach i pojemnikach. 

c) W przypadku niedopełniania przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych Wykonawca ma obowiązek pozostawić  

źle wysegregowane odpady na nieruchomości z pisemną informacją dla właściciela 

nieruchomości o konieczności ich posegregowania. Jeśli upomnienie nie przyniesie skutku  

i sytuacja taka powtórzy się dwukrotnie Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 

dokumentacji umożliwiającej wydanie przez Zamawiającego decyzji administracyjnej 

naliczającej zmianę wysokości opłaty – dokumentacja fotograficzna z datą wykonania,  

w sposób niebudzący wątpliwości w zakresie przypisania pojemników czy worków 

 do konkretnej nieruchomości oraz oświadczenie pracownika Wykonawcy, który stwierdził 

niezgodność wraz z jego podpisem. Zamawiającego należy powiadomić o zaistniałym fakcie w 

formie pisemnej, najpóźniej w ciągu 7 dni.  

d) Zbierać odpady leżące obok przepełnionych pojemników w przypadku braku ich odbioru przez 

Wykonawcę w terminie określonym w harmonogramie. 

e) Realizować reklamacje w przeciągu 3 dni od momentu otrzymania informacji  

od pracownika Urzędu Gminy.  

f) Sporządzać roczne sprawozdania zgodnie z artykułem 9n ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.  

g) Ważyć odpady i sporządzać miesięczne sprawozdania. Ważyć odpady należy w momencie ich 

przyjazdu do instalacji, która gospodaruje odpadami. Ważenie musi odbywać się na wadze 

posiadającej świadectwo legalizacji Urząd Miar. Dowodem potwierdzającym ważenie jest kwit 

z ważenia poszczególnych rodzajów odpadów lub Karta Przekazania Odpadów.  

h) Ważyć odpady dostarczone do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), 

przez mieszkańców gminy i prowadzić ich ewidencję ilościową i jakościową, której 

potwierdzeniem jest dokument podpisany przez prowadzącego PSZOK i mieszkańca zdającego 

odpad do PSZOK., którego potwierdzeniem jest kwit z ważenia odpadów, który Wykonawca 

jest zobowiązany dostarczyć jako załącznik do faktury w formie dokumentu elektronicznego – 

skan oryginału. Oryginał w formie papierowej Wykonawca przedstawia na żądanie 

Zamawiającego. 

i) W zorganizowanym przez Wykonawcę na terenie Gminy Rajcza i utrzymywanym przez cały 

okres realizacji zamówienia Punkcie Selektywnego Odbioru Odpadów Komunalnych odbierać 

odpady wymienione w opisie przedmiotu zamówienia oraz naliczać koszty przyjęcia nadwyżki 

odpadów w PSZOK według cennika przyjmowania odpadów dostępnego w PSZOK.  

j) Ponieść koszty napraw szkód wyrządzonych w majątku Gminy oraz osób trzecich podczas 

wykonywania przedmiotowych usług.  

k) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne przekazywać do instalacji komunalnej. 

l) Osiągnąć poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych 

w wysokości co najmniej takiej, jak określona w art. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu porządku i czystości w gminach obliczone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie sposobu obliczania poziomów 

przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych (Dz. U. z 2021 r., 

poz. 1530). Wykonawca winien udokumentować w/w obowiązek poprzez roczne 

sprawozdanie, zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Wykonawca 

nie musi w sprawozdaniu ujmować  ilości odebranych odpadów surowcowych przez prywatne 

skupy surowców oraz z dużych placówek handlowych.  

m) Osiągnąć w danym okresie w odniesieniu do masy odebranych odpadów komunalnych poziomu 

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska  
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z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. 2017 poz. 2412), 

n)  posiadać i utrzymywać przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy bazę magazynowo – 

transportową usytuowana i wyposażoną zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu 

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

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. 2013, poz. 122). 

2. Pojazdy, którymi będzie dysponował Wykonawca w celu realizacji zamówienia muszą być: 

a) wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, 

umożliwiające trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu 

pojazdu i miejscach postoju, z możliwością sprawdzenia pozycji samochodu, na wezwanie 

Zamawiającego; 

b) wyposażone w urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnianiu pojemników; 

c) trwale i czytelnie oznakowane danymi firmy; 

d) zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz posiadają aktualne badania techniczne  

i świadectwa dopuszczenia do ruchu oraz atesty zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

e) zabezpieczone przed wydostaniem się na zewnątrz odpadów podczas transportu; 

f) poddawane zabiegom mycia i dezynfekcji w celu zapewnienia właściwego stanu sanitarnego.   

g) zgodne z wykazanymi przez Wykonawcę w ofercie, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej 

umowy. Zmiana pojazdu lub urządzenia na inny niż wskazany w treści oferty Wykonawcy, 

może nastąpić bez zgody Zamawiającego, jednakże pod warunkiem, iż zmieniany pojazd lub 

urządzenia spełnia warunki określone przez Zamawiającego, a zawarte w SWZ, stanowiącej 

załącznik nr 2 do niniejszej umowy.   

3. Wykonawca zobowiązany jest skierować do realizacji niniejszej umowy osoby posiadające 

uprawnienia do wykonywania przewidzianych umową czynności, o ile przepisy prawa nakładają 

obowiązek posiadania takich uprawnień. Pracownicy odbierający odpady komunalne z 

nieruchomości winni być ubrani w kombinezony lub odblaskowe kamizelki oznaczone logo firmy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt do zabezpieczenia wszelkich 

materiałów, preparatów lub urządzeń niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej umowy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania Umowy w sposób jak najmniej uciążliwy dla osób 

trzecich, przestrzegając przepisów prawa związanych z wykonywaniem poszczególnych czynności. 

6. Poza odpadami odbieranymi, zgodnie z zakresem wskazanym w § 1 umowy, Wykonawca nie może 

odbierać oraz zbierać żadnych innych odpadów. Jeżeli Wykonawca, pomimo zakazu zawartego w 

niniejszym postanowieniu, będzie dokonywał odbioru lub zbiórki dodatkowych odpadów, 

nieobjętych zakresem zawartym w niniejszej umowie, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę 

umowną, na podstawie §7 ust. 1 lit. c) umowy, za każdy taki przypadek. 

7. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia nie będzie mógł mieszać selektywnie 

zebranych odpadów komunalnych z niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi. 

8. Zamawiający zobowiązuje się do: 

1)   współpracy z Wykonawcą w realizacji przez niego Umowy;  

2)  wypłaty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy w wysokości i na warunkach 

określonych w § 6. 

9. Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli prawidłowości wykonywania usługi przez 

Wykonawcę. W celu umożliwienia Zamawiającemu realizacji tego prawa, Wykonawca 

zobowiązany jest umożliwić upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego wgląd 

w prowadzone prace i  dokumentację usług oraz do udzielenia wyjaśnień na każde ich żądanie. 

Ponadto Wykonawca związany jest treścią przekazanych w formie pisemnej uwag i wskazówek 

upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, dotyczących sposobu wykonywania usługi o ile 

nie stanowią one modyfikacji lub naruszenia SWZ lub niniejszej umowy. 

10. Kontakty bieżące Zamawiającego i Wykonawcy w ramach realizacji niniejszej umowy, obywają 

się w formie telefonicznej. Każda strona może żądać potwierdzenia ustaleń telefonicznych 

w formie pisemnej, faksem lub z wykorzystaniem poczty elektronicznej. 

11. Przedstawicielem Wykonawcy do bieżących kontaktów z Zamawiającym wyznacza się: 

............................................................................................................................................... 
12. Przedstawicielem Zamawiającego do bieżących kontaktów z Wykonawcą wyznacza się                   

........................................................................................................................ 
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§4 

PODWYKONAWSTWO 
1. Dla potrzeb realizacji niniejszej umowy, Wykonawca powierza wykonanie części umowy 

podwykonawcy: 

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

2. Każde porozumienie, na mocy którego Wykonawca powierza wykonanie części usług osobie 

trzeciej uważana jest za umowę zawartą z podwykonawcą.   

3. Wykonawca przed zawarciem umowy z podwykonawcą musi uprzednio uzyskać pisemna zgodę 

Zamawiającego na powierzenie wykonania części zamówienia wskazanego w ofercie konkretnemu 

podwykonawcy. Podstawa do uzyskania zgody będzie wniosek Wykonawcy przedstawiający cześć 

zamówienia, którego wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy wraz z wykazaniem 

zdolności podwykonawcy do jej wykonania.  

4. Dodatkowo, Strony zgodnie ustalają następujące wymagania dla umów z podwykonawcami lub 

dalszymi podwykonawcami: 

1)   wycena prac podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie może być wyższa niż cena 

wynikająca z oferty za daną zakres zamówienia powierzanego podwykonawcy, 

2)   terminy realizacji prac podwykonawcy i dalszego podwykonawcy nie mogą być dłuższe niż 

terminy wynikające z umowy zawartej z Wykonawcą zadania, 

3)   termin zapłaty podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie może być dłuższy niż 21 dni 

od daty doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconych prac podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy,  

4)   umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą musi 

określać szczegółowe zasady zakresu powierzanych prac w ramach umowy,  

5)   umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą musi 

określać okoliczności i warunki przewidywanych zmian do treści zawartej umowy, 

6)   umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 

wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, 

ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą, 

7)  umowy z podwykonawcami muszą przewidywać, iż osoby wykonujące podstawowe 

czynności techniczne, takie jak: wywóz odpadów, kwalifikowanych jako pracownicy fizyczni, 

będą zatrudnieni przez podwykonawcę na podstawie stosunku pracy; 

8)   umowy z podwykonawcami winny zawierać oświadczenie podwykonawcy, iż pracownicy 

fizyczni, którzy będą wykonywali w trakcie realizacji umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą 

i podwykonawcą czynności w zakresie realizacji zamówienia określone w opisie przedmiotu 

zamówienia, co do których Zamawiający wymaga, aby osoby je wykonujące zostały 

zatrudnione na podstawie stosunku pracy, będą zatrudnieni przez podwykonawcę na 

podstawie stosunku pracy; 

9) umowy z podwykonawcami powinny zawierać zapis, zgodnie z którym podwykonawca będzie 

zobowiązany do okazania Zamawiającemu, na każdorazowe wezwanie Zamawiającego, 

dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia przez podwykonawcę na podstawie stosunku 

pracy osób wykonujących czynności określone w opisie przedmiotu zamówienia, co, do 

których Zamawiający wymaga, aby osoby je wykonujące zostały zatrudnione na podstawie 

stosunku pracy, w szczególności: 

a) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

b) oświadczenia podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, 

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

pracownika, 

d) innych dokumentów, 

– zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 

zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika –  

w terminie 3 dni od daty otrzymania wezwania; 
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10) umowy z podwykonawcami winny zawierać zapis, zgodnie z którym, w przypadku ujawnienia 

niespełnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób 

wykonujących czynności w trakcie realizacji umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą i 

podwykonawcą czynności w zakresie realizacji zamówienia określonych w opisie przedmiotu 

zamówienia, co do których Zamawiający wymaga, aby osoby je wykonujące zostały 

zatrudnione na podstawie stosunku pracy, podwykonawca zobowiązany będzie do nawiązania 

stosunku pracy z osobą, której dotyczy uchybienie w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty 

ujawnienia uchybienia i do okazania Wykonawcy i Zamawiającemu dokumentów 

potwierdzających zatrudnienie powyższej osoby na podstawie stosunku pracy, w 

szczególności: 

a) oświadczenia zatrudnionego pracownika,  

b) oświadczenia podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, 

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

pracownika, 

d) innych dokumentów 

– zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 

zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

5. Umowa   z   podwykonawcą   lub   dalszym   podwykonawcą   nie   może   zawierać   zapisów 

sprzecznych  z  treścią  umowy  pomiędzy  Zamawiającym  a  Wykonawcą  oraz  z  treścią 

załączników do niej. 

6. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o swojej decyzji w terminie 14 dni, licząc od dnia 

otrzymania wniosku, z podaniem powodów, w przypadku odmowy udzielenia zgody.  

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania swoich 

podwykonawców, tak jak gdyby były to działania, uchybienia lub zaniedbania samego 

Wykonawcy.  

8. Zgoda Zamawiającego na wykonanie jakiejkolwiek części umowy przez podwykonawcę nie 

zwalania Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.  

9. Zamawiający uzależnia wypłatę wynagrodzenia Wykonawcy od rozliczenia się z 

podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W tym celu, Wykonawca przed zapłatą każdej 

transzy wynagrodzenia, winien udowodnić Zamawiającemu, że rozliczył się z podwykonawcami i 

dalszymi podwykonawcami. 

10. Usługi powierzone podwykonawcy przez Wykonawcę nie mogą zostać powierzone przez 

podwykonawcę osobie trzeciej bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod 

rygorem nieważności. 

 

§5 

POTWIERDZENIE WYKONANIA USŁUGI I WARUNKI PŁATNOŚCI 
1. Fakturowanie usług, wykonanych zgodnie z umową, następować będzie w okresach miesięcznych, 

po upływie miesiąca, w którym wykonano usługi, według faktycznej ilości odebranych odpadów 

wyrażonej w Mg, których potwierdzeniem będzie waga odpadów w rozbiciu na poszczególne 

rodzaje odpadów wraz z ilością i rodzajem (pojemnością) worków i pojemników zebranych z 

nieruchomości niezamieszkałych (wykaz ilości worków i pojemników może być przekazywana w 

formie elektronicznej). Wykonawca prowadził będzie również wykaz nieruchomości 

zamieszkałych wraz z ilością oddanych pojemników i worków, który ma obowiązek udostępnić w 

okresie trwania umowy na żądanie Zamawiającego, w celu udokumentowania dokonania odbioru 

odpadów z danej nieruchomości. 

2. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy fakturowane należności, na konto wskazane w 

fakturze, w terminie wskazanym na formularzu ofertowym, po przedłożeniu prawidłowo 

wystawionej faktury w siedzibie Zamawiającego wraz z potwierdzeniem zapłaty na rzecz 

podwykonawcy.  

3. W razie zastrzeżeń co do zasadności fakturowanych kwot i braku możliwości ich ostatecznego 

wyjaśnienia w okresie 30 dni, o których mowa wyżej, termin zapłaty przesuwa się o czas 

potrzebny na wyjaśnienie. Żądanie wyjaśnień Zamawiający powinien jednak skierować do 

Wykonawcy przed upływem 10 dni od daty otrzymania faktury. Jeżeli zastrzeżenia okażą się 

zasadne, to Wykonawca zobowiązany jest do korekty faktury.  
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§6 

WYNAGRODZENIE 

 

1. Za odebranie i zagospodarowanie przez Wykonawcę odpadów komunalnych przysługuje mu 

wynagrodzenie w wysokości................. zł  netto za 1Mg tych odpadów (słownie: 

.....................................................) plus należny podatek VAT w kwocie...............zł                  

(słownie: ................................................), tj. kwota brutto ...................... zł                            

(słownie: ....................................................). 

2. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy w okresie jej trwania 

wynosi nie więcej niż iloczyn ceny 1Mg odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych 

określonej w ust 1 i ich szacowanej ilości – 2400Mg to jest:  

.................................................zł netto (słownie:..................................................) plus należny 

podatek VAT, tj. .............................. zł brutto (słownie: 

..............................................................................). 

3. Wynagrodzenie przysługuje za każdy miesiąc świadczonych usług, płatne po upływie danego 

miesiąca kalendarzowego i przedłożeniu zamawiającemu faktury.  

4. Podstawą zapłaty każdego miesięcznego wynagrodzenia będą przedłożone przez Wykonawcę 

dokumenty zawierające informacje o ilości odebranych odpadów komunalnych, adekwatnie do 

postanowień §5 niniejszej umowy. 

5. Miesięczne wynagrodzenie będzie każdorazowo określane jako iloczyn ilości (wagi) odebranych i 

zagospodarowanych odpadów oraz ceny za 1Mg, o której mowa w ust 1. 

6. Wynagrodzenie za wykonanie umowy uwzględnia wszystkie wymagania stawiane przez 

Zamawiającego związane z prawidłowym wykonaniem umowy, wszelkie zobowiązania 

Wykonawcy oraz obejmują wszystkie ewentualne dodatkowe stanowiące, ryzyko Wykonawcy 

koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami 

realizacji całości przedmiotu umowy.  

7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy każde miesięczne wynagrodzenie przelewem bankowym w 

ciągu ..................od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. W razie wystąpienia 

opóźnienia w przekazaniu przez Zamawiającego wynagrodzenia, Wykonawcy przysługują odsetki 

ustawowe za opóźnienie. 

8. Strony uzgadniają, że miejscem spełnienia świadczenia pieniężnego jest bank Zamawiającego, a za 

datę jego wykonania uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego w tym banku. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pomniejszenia wymagalnych faktur wystawionych przez 

Wykonawcę o kwoty należne podwykonawcom za wykonane przez nich i zafakturowane usługi, a 

nie zapłacone przez Wykonawcę, w przypadku braku potwierdzenia zapłaty podwykonawcom 

należnych im wynagrodzeń, zgodnie z regulacją §4 ust. 9 umowy. 

 

§7 

KARY UMOWNE 
1. Strony ustalają, że Zamawiający będzie mógł naliczyć Wykonawcy kary umowne w następujących 

przypadkach: 

a) za niewykonanie obowiązków, o których mowa w art. 3b lub w art. 3c ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie i przepisów wykonawczych do 

tej ustawy, wyliczonej odrębnie dla wymaganego poziomu recyklingu, przygotowania do 

ponownego użycia i odzysku innymi metodami, ograniczenia odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w wysokości stanowiącej iloczyn 

stawki opłaty za zmieszane odpady komunalne, określonej w przepisach wydanych na 

podstawie art. 290 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, 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, 

b) w przypadku zwłoki w wykonywaniu przedmiotu Umowy w stosunku do terminów 

określonych w Umowie i załącznikach do niej, w tym także za nieterminowe dostarczenie 

prawidłowo wystawionego dokumentu PZ – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto 
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należnego Wykonawcy na podstawie w §6 ust. 2 umowy – za każdy dzień zwłoki licząc od 

upływu terminu wykonania danej usługi, 

c) w przypadku naruszenia obowiązków umownych określonych w niniejszej umowie – 

w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy na podstawie w §6 ust. 2 za 

każdy przypadek takiego naruszenia, 

d) w przypadku ujawnienia niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie 

stosunku pracy osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia wymienione 

w §1 ust. 9 umowy, przez co oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w powołanym §1 

ust. 9, okaże się nieprawdziwe, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 

w wysokości 1.000,00 zł za każdy ujawniony przypadek niespełnienia wymogu zatrudnienia 

na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia 

wymienione w powyżej powołanej regulacji niniejszej umowy, 

e) w przypadku ujawnienia niespełnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawcę na 

podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia 

określonych w §4 ust. 4 pkt 7 niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 1.000,00 zł za każdy ujawniony przypadek niespełnienia wymogu 

zatrudnienia przez podwykonawcę na umowę o podstawie stosunku pracy powyżej powołanej 

regulacji niniejszej umowy, 

f) w przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w §1 ust. 10 

niniejszej umowy w odniesieniu do pojedynczej osoby wykonującej czynności wymienione w 

§ 1 ust. 9 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100,00 zł 

za każdy dzień zwłoki w wypełnieniu obowiązku, o którym mowa w §1 ust. 10 umowy, 

jednakże łącznie nie więcej niż 10% kwoty brutto określonej w §6 ust. 2 umowy, 

g) w przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w §1 ust. 11 

niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100,00 zł 

za każdy dzień roboczy, w którym osoba, której dotyczy uchybienie, nie była zatrudniona na 

podstawie stosunku pracy, licząc od terminu wskazanego w §1 ust. 11 umowy, jako termin 

ostateczny do naprawienia uchybienia, do dnia faktycznego naprawienia uchybienia przez 

Wykonawcę – jednakże łącznie nie więcej niż 10% kwoty brutto określonej w §6 ust. 2 

umowy, 

h) w przypadku niedopełnienia przez podwykonawcę obowiązku zatrudnienia na podstawie 

stosunku pracy osoby, wykonującej czynności określone w opisie przedmiotu zamówienia, co 

do której Zamawiający wymaga, aby osoba je wykonująca została zatrudniona na podstawie 

stosunku pracy, a w odniesieniu do której ujawniono niespełnienie wymogu zatrudnienia przez 

podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 100,00 zł za każdy dzień roboczy, w którym osoba, której dotyczy 

uchybienie nie była zatrudniona podstawie stosunku pracy, licząc od terminu wskazanego w § 

4 ust. 4 pkt 10 niniejszej umowy, jako termin ostateczny do naprawienia uchybienia, do dnia 

faktycznego naprawienia uchybienia przez podwykonawcę, poprzez przedstawienie 

Zamawiającemu i Wykonawcy dokumentów potwierdzających zatrudnienie powyższej osoby 

na podstawie stosunku pracy – jednakże łącznie nie więcej niż 10% kwoty brutto określonej 

w §6 ust. 2 umowy, 

i) w przypadku nie wykonania obowiązku, o którym mowa w §11 ust. 4 umowy – w wysokości 

0,5 % wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy na podstawie w § 6 ust. 2 za każdy 

przypadek takiego naruszenia, 

j) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy – 20% 

wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy na podstawie w §6 ust. 2 umowy. 

2. Łączna wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 1 lit. a) – i), którą może dochodzić 

Zamawiający od Wykonawcy, stanowi maksymalnie 50% wynagrodzenia brutto, o którym mowa 

w §6 ust. 2 niniejszej umowy 

3. Kary umowne stają się wymagalne z chwilą powstania podstawy ich naliczenia, a wysokość tych 

kar i termin zapłaty ustalany będzie przez Zamawiającego w nocie księgowej. 

4. Kary umowne mogą być potrącane z wynagrodzenia Wykonawcy, tzn. Wykonawca wyraża zgodę 

na kompensatę wzajemnych rozliczeń. 
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5. Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej jest dopuszczalne, 

a tym samym Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na 

zasadach ogólnych, przewidzianych w Kodeksie cywilnym. 

6. Zapłacenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania całego przedmiotu 

umowy, ani jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z umowy. 

 

§8 

ODSTĄPIENIE 
1. Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w 

powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz w niniejszej umowie. 

2. Niezależnie od postanowień ust. 1, Zamawiający może odstąpić od umowy w każdym czasie jej 

obowiązywania z winy Wykonawcy w szczególności jeżeli:  

a) Wykonawca w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne i pomimo pisemnego 

wezwania do prawidłowego wykonywania tych zobowiązań, zawierającego wskazanie 

stwierdzonych nieprawidłowości i sposobu prawidłowego wykonywania zobowiązań 

umownych, w terminie 14 dni od dnia odebrania tego wezwania, nadal nie wykonuje swoich 

zobowiązań umownych prawidłowo zgodnie z treścią wezwania; 

b) zwłoka Wykonawcy w wykonaniu umowy lub poszczególnych zadań nią objętych przekracza 

30 dni;  

c) Wykonawca narusza przepisy prawa; 

d) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania obowiązków wynikających z umowy w terminie 14 

dni od dnia jej zawarcia, chyba że zaniechanie realizacji umowy wynika z przyczyn, za które 

nie odpowiada Wykonawca; 

e) Wykonawca zaniechał realizacji umowy, a w szczególności przerwał realizację zadań na okres 

dłuższy od jednego miesiąca, chyba że zaniechanie realizacji umowy wynika z przyczyn, za 

które nie odpowiada Wykonawca, 

f) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

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

wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w 

terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim 

wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania 

części umowy, 

g) zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

 dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy pzp, 

 Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 

ustawy pzp, 

 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że 

Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, 

dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, 

że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 

3. Odstąpienie od Umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 

do 14 dni od powzięcia przez Zamawiającego informacji o wystąpieniu okoliczności 

uzasadniających odstąpienie.  

4. Odstąpienie ma skutek od chwili złożenia oświadczenia o odstąpieniu drugiej stronie i niniejsza 

umowa nie jest uważana za niezawartą, a strony nie zwracają sobie nawzajem otrzymanych 

świadczeń/usług, z zastrzeżeniem zapisów niniejszego paragrafu.  

5. Za prawidłowo wykonany przedmiot zamówienia (część przedmiotu zamówienia) do dnia 

odstąpienia, w przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcy należy się wynagrodzenie 

odpowiadające stosunkowo ilości wykonanego przedmiotu zamówienia.  

6. W terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy strony sporządzą 

protokół wykonanych prac i ich odbioru/wykonanej części umowy i ustalą wysokość 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
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§9 

ZASADY POUFNOŚCI 
1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności wszelkich danych, informacji (w tym 

przekazanych lub pozyskanych w formie ustnej, pisemnej, elektronicznej i każdej innej) 

związanych z umową (w tym także sam fakt jej zawarcia), uzyskanych w trakcie jej realizacji, bez 

względu na to, czy zostały one udostępnione Wykonawcy w związku z zawarciem lub 

wykonywaniem umowy, czy też zostały pozyskane przy tej okazji w inny sposób, i wykorzystania 

ich wyłącznie w celach związanych z realizacją niniejszej umowy. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie poufności w/w danych i informacji 

przez swoich pracowników, zleceniobiorców, podwykonawców, doradców i osób trzecich, które z 

racji wykonywania swoich obowiązków miały do nich dostęp. Za działania lub zaniechania takich 

osób Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jak za działania i zaniechania własne. 

3. Zobowiązanie do zachowania poufności nie ma zastosowania do informacji: 

a) które są dostępne Wykonawcy przed ich ujawnieniem Wykonawcy przez Zamawiającego; 

b) które zostały uzyskane z wyraźnym wyłączeniem przez Zamawiającego zobowiązania 

Wykonawcy do zachowania poufności; 

c) które zostały uzyskane od osoby trzeciej, która uprawniona jest do udzielenia takich 

informacji;  

d) których ujawnienie wymagane jest na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów 

prawa lub na podstawie żądania uprawnionych władz; 

e) które stanowią informacje powszechnie znane. 

4. Zamawiający zobowiązuje się nie przekazywać, nie ujawniać, ani nie wykorzystywać bez zgody 

Wykonawcy w szczególności informacji technicznych, technologicznych, handlowych, 

organizacyjnych lub finansowych dotyczących Wykonawcy lub podmiotów z nim 

współpracujących, które Zamawiający uzyska przy wykonywaniu niniejszej umowy. 

5. Zobowiązanie do zachowania poufności, o którym mowa w niniejszym paragrafie wiąże 

Wykonawcę bezterminowo, także w razie wygaśnięcia, rozwiązania lub odstąpienia od niniejszej 

umowy. 

 

§10 

ZMIANY UMOWY 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem 

nieważności. 

2. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez 

Wykonawcę. 

3. Propozycja zmian umowy inicjowana przez Wykonawcę nie ma charakteru roszczeniowego 

4. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy, o których mowa w 454 ust. 2 ustawy 

pzp, chyba że zmiana będzie dotyczyła następujących postanowień umowy w zakresie: 

a)  zmiany sposobu lub zakresu wykonywania umowy, w tym także rezygnacja z części 

zamówienia, 

b)   rozszerzenia lub ograniczenia obowiązków Wykonawcy, wchodzących w zakres 

przedmiotowy umowy, w tym w szczególności zwiększenia zakresu odbioru i utylizacji 

poszczególnych frakcji odpadów, co w konsekwencji będzie skutkować zimną wynagrodzenia 

przysługującego Wykonawcy, przy czym minimalny zakres świadczenie Wykonawcy nie 

może być niższy od 50% całości umowy, 

c)   zmiany terminów wykonywania usług lub ich części, a także zmiany terminu wykonania 

umowy, 

d)   zastąpienie zakresu planowanych do wykonania usług innym zakresem usług przy zachowaniu 

wymogów jakościowych oraz wymogu zgodności z celem i zasadami realizacji umowy, 

e)  zmiany zasad finansowania zadania, w szczególności odnośnie terminów płatności i 

możliwości wystawiania faktur częściowych, a także zmiany innych warunków płatności, 

f)  zmiany wynagrodzenia. 

5. Strony zastrzegają możliwość zmiany treści umowy w przypadku zaistnienia następujących    

okoliczności: 
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a) gdy zmiana postanowień umownych jest korzystna dla Zamawiającego, a konieczność 

wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy i okoliczności te są niezależne od stron umowy; 

b) w przypadku zmiany zasad finansowania zadania wynikających ze zmian w budżecie 

Zamawiającego; 

c) w przypadku wystąpienia „siły wyższej” lub innego zdarzenia losowego; „Siła wyższa” 

oznacza wydarzenie zewnętrzne, nieprzewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej umowy, 

którego skutkom nie można zapobiec, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące 

niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu; 

d) w przypadku zmiany stanu prawnego, który będzie wnosił nowe wymagania co do sposobu 

realizacji jakiegokolwiek elementu usług; 

e) w przypadku gdy z przyczyn technicznych, społecznych, sytuacji pogodowej, nie jest możliwe 

wykonanie poszczególnych czynności celem prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, lub 

gdy od wyniku działania innych podmiotów, nie związanych z realizacją niniejszego 

przedmiotu umowy oraz Zamawiającego uzależnione jest wykonanie należycie przedmiotu 

niniejszej umowy;  

f) w przypadku gdy wymagana jest zmiana związana z koniecznością dostosowania terminu i 

sposobu wykonania umowy w związku z okresem w jakim wymagane jest podjęcie 

poszczególnych działań, a przy niezmienionych zapisach umowy wykonanie tych działań 

byłoby niemożliwe lub wykonane czynności byłyby nieprawidłowo wykonane;  

g) w przypadku przedłużenia się postępowania w sprawie zamówienia publicznego, w wyniku 

którego zawarta została niniejsza umowa, 

h) tych postanowień, które mają związek ze zmienionymi regulacjami prawnymi, 

wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany 

umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, w przypadku zmiany: stawki podatku 

od towaru i usług,  

6. Niezależnie od powyższych zapisów, zmiana umowy może zostać dokonana w sytuacjach i na 

warunkach określonych w art. 455 ust. 1 pkt 2) – 4) i ust. 2 ustawy pzp. 

7. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest 

do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 5 powyżej. Wniosek 

o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie i zawierać: 

a) opis propozycji zmiany, 

b) uzasadnienie zmiany, 

c) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie 

miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy, 

d) opis wpływu zmiany na harmonogram realizacji zamówienia i termin wykonania umowy.  

 

8. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania analizy dokumentów, o których mowa w ust. 7, 

w terminie do 7 dni od ich przedłożenia przez Wykonawcę. Aneks w tym zakresie zostanie 

podpisany w terminie uzgodnionym przez obie strony, przy czym termin ten będzie przypadał 

w okresie nie dłuższym niż 21 dni od daty przedłożenia dokumentów przez Wykonawcę. 

 

§ 11 

UBEZPIECZENIE 
1. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednią umowę Ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej przez siebie działalności związanej z 

przedmiotem niniejszej umowy, w wysokości co najmniej 500.000,00 PLN. 

2. Ubezpieczeniem należy objąć również Podwykonawców oraz personel Wykonawcy. 

3. Najpóźniej w dniu podpisania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 

Zamawiającemu polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca posiada 

ubezpieczenie, o którym mowa w ust 1. Niedopełnienie powyższego obowiązku będzie skutkować 

odstąpieniem przez Zamawiającego od czynności zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy. 

4. W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłużać wskazane powyżej 

ubezpieczenie, tak by obejmowało ono cały okres realizacji umowy oraz przedkładać dokument 
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potwierdzający ten fakt nie później niż w terminie 7 dni od daty wygaśnięcia poprzedniego 

ubezpieczenia.  

5. W przypadku zaniedbania przez Wykonawcę obowiązku opisanego w ust. 4, Zamawiający może      

żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej, o której mowa w §7 ust. 1 lit. i) umowy. 

 

§12 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 1% wartości 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §6 ust. 2 umowy, co stanowi kwotę w wysokości: 

……………………….. zł (słownie złotych: ………………………….. ), w formie: 

…………………………………… 

2. Zabezpieczenie to zabezpiecza w szczególności terminowe wykonywanie obowiązków umownych 

oraz roszczenia o szkodę powstałe na skutek niewykonywania lub nienależytego wykonania 

umowy.  

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie innej niż w pieniądzu nie może 

wygasać wcześniej niż  przed upływem 30 dni od dnia zakończenia świadczenia usługi. Zwrot 

dokumentu zabezpieczenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 

przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

 

§13 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY 
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za ewentualne 

szkody powstałe w wyniku niewłaściwego i nieterminowego wykonywania niniejszej umowy lub 

zaniechania wykonywania prac nią objętych.  

2. Odpowiedzialność, o której mowa w ust. 1, obejmuje także szkody wyrządzone przez osoby, 

którym powierzył wykonanie czynności z niniejszej umowy. 

 

§14 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy pzp oraz Kodeksu 

Cywilnego. 

2. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo 

dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

4. Bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie, nie można przenieść na osoby trzecie żadnej 

wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.  

5. Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty: 

a) Kompletna oferta Wykonawcy, 

b) Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz załącznikami 

c) Harmonogram Wywozu Odpadów Komunalnych z terenu Gminy Rajcza. 

d) Wykaz nieruchomości z których Wykonawca zobowiązany jest odbierać odpady w ramach 

niniejszej umowy w formie elektronicznej utrwalonej na nośniku CD/Pendrive USB 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                          WYKONAWCA: 

 

  

 


