
UMOWA 

zawarta w Tułowicach w dniu  ………………… r.  pomiędzy: 

Gminą Tułowice z siedzibą w Tułowicach przy ul.  Szkolnej 1 reprezentowaną przez: 

1. Burmistrza Tułowic -  Andrzeja Wesołowskiego, 

dalej: „Zleceniodawca” 

a  

…………………………………………………………………………………………………………………

…… 

nr  NIP   ………………………..     REGON    ………………. 

reprezentowaną przez: 

 

dalej: „Wykonawca” 

Umowa niniejsza zawarta została na podstawie rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego 

przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 

r. poz.1579 z późn. zm.) 

 
§ 1.  PREAMBUŁA 

Intencją Zamawiającego jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych wytwarzanych przez 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Tułowice przez Wykonawcę 

posiadającego niezbędną wiedzę oraz doświadczenie w zakresie organizacji tego rodzaju przedsięwzięć. 

Zważywszy na powyższe, Strony zgodnie postanawiają, co następuje: 

 
§ 2.  DEFINICJE 

1. Na potrzeby interpretacji niniejszej Umowy Strony ustalają następujące definicje dla pojęć 

występujących w Umowie: 
a) odpady surowcowe – należy przez to rozumieć wyselekcjonowane ze strumienia odpadów 

komunalnych odpady: z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady 

opakowaniowe z tektury; odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw 

sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe 

wielomateriałowe, 

b) odpady komunalne pozostałe – należy przez to rozumieć odpady komunalne pozostałe po 

wyselekcjonowaniu odpadów surowcowych, 

c) budynek jednorodzinny – budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej 

lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną 

całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego 

lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% 

powierzchni całkowitej budynku, 

d) budynek wielorodzinny – budynek mieszkalny zawierający więcej niż dwa lokale mieszkalne, 

e) pojemnik ogólnodostępny – należy przez to rozumieć rozmieszczone na terenie gminy specjalistyczne 

pojemniki do selektywnego zbierania szkła, w tym odpadów opakowaniowych ze szkła, do których 

mieszkańcy samodzielnie i nieodpłatnie dostarczają opakowaniowe odpady szklane, 

f) plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 

2023-2028 – należy  przez to rozumieć Plan gospodarki odpadami dla województwa opolskiego na 

lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028, przyjęty Uchwałą Nr XXVII/307/2017 Sejmiku 

Województwa Opolskiego z dnia 28 marca 2017 r. 

 

§ 3. PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę określoną jako: „Świadczenie usług 

związanych z odbiorem oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych, wytwarzanych przez 

właścicieli  nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Tułowice” (przedmiot 

umowy). 

2. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności: 

a) wszystkie nieruchomości zamieszkałe oraz niezamieszkałe położone na terenie Zamawiającego wraz 

z         wyposażeniem nieruchomości zamieszkałych w worki na odpady surowcowe i szkło, 

wyposażeniem budynków wielorodzinnych w pojemniki oraz utrzymywaniem pojemników w 
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odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, 

 b) odbieranie przez Wykonawcę odpadów komunalnych zmieszanych z nieruchomości 

niezamieszkałych i zamieszkałych, tj. z budynków jednorodzinnych oraz z budynków 

wielorodzinnych wraz z ich zagospodarowaniem w Regionalnym Centrum Gospodarki Odpadami – 

Nysa w Domaszkowicach, 

 c) odbieranie przez Wykonawcę odpadów surowcowych  zebranych selektywnie na terenie 

nieruchomości niezamieszkałych i zamieszkałych, tj. z budynków jednorodzinnych oraz z budynków 

wielorodzinnych, 

 d) odbieranie przez Wykonawcę szkła, w tym odpadów opakowaniowych ze szkła zebranego 

selektywnie na terenie nieruchomości niezamieszkałych i zamieszkałych, tj. z budynków 

jednorodzinnych oraz z budynków wielorodzinnych, 

 e) odbieranie przez Wykonawcę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, ze szczególnym 

uwzględnieniem bioodpadów,  zebranych selektywnie na terenie nieruchomości niezamieszkałych i 

zamieszkałych, tj. z budynków jednorodzinnych oraz z budynków wielorodzinnych wraz z ich 

zagospodarowaniem w Regionalnym Centrum Gospodarki Odpadami – Nysa w Domaszkowicach, 

 f) odbieranie przez Wykonawcę odpadów komunalnych selektywnie zbieranych nie wymienionych w 

pkt c) – e)  z   terenu nieruchomości niezamieszkałych i zamieszkałych, tj. z budynków 

jednorodzinnych oraz z budynków wielorodzinnych, 

 g) zapewnienie właścicielom nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych możliwości najmu, 

dzierżawy lub innej formy dysponowania pojemnikami do zbierania odpadów komunalnych, 

 h) opracowanie  przez  Wykonawcę  harmonogramu  odbioru  odpadów  komunalnych  i dostarczenie 

do         

        nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, 

 i) prowadzenie przez Wykonawcę dokumentacji związanej z działalnością objętą przedmiotem 

niniejszej Umowy , 

 j) odbieranie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) 

w Tułowicach,  

 k) odbieranie odpadów komunalnych z koszy ulicznych, zebranych w jednym miejscu wskazanym 

przez Zamawiającego.  

3. Wykonawca zobowiązuje się odbierać odpady komunalne: 

a) systematycznie i bez jakiejkolwiek przerwy, w sposób nie zakłócający ruchu drogowego w godzinach 

od 7:00 do 20:00, 

b) w terminach wynikających z przyjętego harmonogramu, 

c) niezależnie od warunków atmosferycznych, 

d) pojazdami specjalistycznymi przystosowanymi do odbierania poszczególnych frakcji odpadów, w 

sposób wykluczający mieszanie odpadów. 

 4. Wykonawca zobowiązuje się odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych 

i zamieszkałych, tj. z budynków jednorodzinnych oraz z budynków wielorodzinnych nie rzadziej niż: 

a) jeden raz na dwa tygodnie – w przypadku odpadów zmieszanych w zabudowie jednorodzinnej oraz 

jeden raz na  tydzień – w zabudowie wielorodzinnej,  

b) jeden raz na dwa tygodnie – w przypadku odpadów surowcowych  w zabudowie jednorodzinnej 

oraz jeden raz na tydzień – w zabudowie wielorodzinnej,   

c) jeden raz na miesiąc – w przypadku odpadów surowcowych  -  szkło, w tym odpady opakowaniowe 

ze szkła,  

d) jeden raz na dwa tygodnie – w przypadku odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, ze 

szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, 

e) jeden raz na dwa tygodnie – w przypadku pozostałych odpadów komunalnych nie wymienionych 

wyżej, 

f) jeden raz na kwartał – w przypadku odpadów wielkogabarytowych, mebli, zużytych opon oraz 

wielkogabarytowych opakowań ulegających biodegradacji.  

5. Przedmiot umowy winien być realizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wiedzą 

techniczną. 

6. Integralną częścią niniejszej Umowy są: 

a) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 
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b) oferta złożona przez Wykonawcę, 

c) Harmonogram odbioru odpadów komunalnych. 

 

§ 4.  ODPADY ZMIESZANE 

1. W zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych Wykonawca 

zobowiązuje się: 

a) odbierać wszystkie zmieszane odpady komunalne zbierane w pojemnikach na odpady z miejsca ich 

ustawienia na terenie nieruchomości lub innego miejsca wskazanego w deklaracji zgodnie z art. 6n 

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., 

poz. 1289 z późn. zm.)  przez właściciela nieruchomości,  

b) odbierać odpady wystawione, np. w workach (tzw. „nadwyżki”) pozostawione obok pojemników, 

przy czym nie dotyczy to odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego, zużytych opon samochodowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych, 

c) odbierać  zmieszane odpady komunalne z koszy ulicznych, zebrane w jednym miejscu wskazanym 

przez Zamawiającego,  

d) uprzątać odpady komunalne, które zostały wysypane z pojemników  w trakcie ich opróżniania, a 

także odpady wywiane lub wyrzucone przez osoby trzecie (np. w wyniku aktów wandalizmu), 

e) odstawiać, po opróżnieniu, pojemniki na odpady w miejscu ich ustawienia, 

f) dokonywać  w zabudowie wielorodzinnej mycia pojemników  co najmniej trzy razy w okresie letnim 

(maj-wrzesień) oraz dezynfekcji co najmniej raz w miesiącu  w okresie letnim (maj-wrzesień),  

g) sprawdzać każdorazowo zawartość pojemnika na zmieszane odpady komunalne. W przypadku 

stwierdzenia, że w pojemniku znajdują się odpady, które właściciel nieruchomości zobowiązał się w 

deklaracji opisanej w art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 z późn. zm.)) selektywnie zbierać  Wykonawca zobowiązany 

jest udokumentować ten fakt oraz niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego, 

h) niezwłocznie informować Zamawiającego o stwierdzonych przypadkach: 

 - umieszczania w pojemnikach na odpady zmieszane oraz pozostałe odpady komunalne, mebli i 

innych odpadów  wielkogabarytowych, odpadów z remontów i budowlanych, leków i chemikaliów, 

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów, zużytych opon oraz 

odpadów zielonych i ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,  w 

przypadku prowadzenia ich selektywnej zbiórki, 

 - umieszczania w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów zmieszanych, odpadów 

pochodzących z działalności gospodarczej, w tym odpadów medycznych i opakowaniowych, 

 - niemożności odebrania z nieruchomości odpadów komunalnych zmieszanych ze względu na brak 

współdziałania właściciela nieruchomości z Wykonawcą, 

i) niezwłocznie informować Zamawiającego o innych nieprawidłowościach niż opisane w pkt 

g) – h) niniejszego ustępu związanych z postępowaniem z odpadami komunalnymi na terenie 

nieruchomości, np. brakiem wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady lub brakiem 

utrzymania pojemników na odpady we właściwym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, 

j) przekazywać odebrane odpady komunalne zmieszane oraz pozostałości z sortowania odpadów 

komunalnych przeznaczonych do składowania oraz zagospodarowania w Regionalnym Centrum 

Gospodarki Odpadami – Nysa w Domaszkowicach lub w sytuacji awarii Regionalnego Centrum 

Gospodarki Odpadami – Nysa w Domaszkowicach lub nieodbierania odpadów przez tę instalację z 

innych przyczyn do instalacji zastępczej wskazanej w Planie Gospodarki Odpadami dla 

Województwa Opolskiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028, zgodnie z ustawą z 

dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 

z późn. zm. ) oraz zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., 

poz. 21 z późn. zm.).   

 

§ 5.  SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW SUROWCOWYCH  

1. W zakresie selektywnej zbiórki odpadów, tj. odpadów surowcowych, szkła, w tym odpadów 

opakowaniowych ze szkła, odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, ze szczególnym 

uwzględnieniem bioodpadów,  wraz z ich odbiorem i zagospodarowaniem Wykonawca zobowiązuje się: 

a) odbierać wszystkie odpady zgromadzone w pojemnikach/workach do selektywnego zbierania 

odpadów oraz odpady pozostawione obok pojemników, które właściciel nieruchomości zobowiązał 

się w deklaracji opisanej w art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 
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porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 z późn. zm.) selektywnie zbierać, 

b) zapewnić worki foliowe do odbioru odpadów selektywnych w gospodarstwach indywidualnych,  

c) odbierać wszystkie odpady systemem: 

 - indywidualnym – polegającym na selektywnym zbieraniu i odbieraniu odpadów komunalnych 

zgromadzonych w przystosowanych do tego celu pojemnikach indywidualnych (w tym w przypadku 

budynków jednorodzinnych w workach foliowych) przeznaczonych dla jednej nieruchomości. 

Nieruchomości przypisane do selektywnej zbiórki w systemie indywidualnym, wskazane są w 

Załącznikach nr 1 i nr 2 do niniejszej Umowy, 

 - zbiorowym – polegającym na selektywnym zbieraniu i odbieraniu odpadów komunalnych 

zgromadzonych w    przystosowanych do tego celu pojemnikach przeznaczonych dla kilku 

nieruchomości. Nieruchomości przypisane do selektywnej zbiórki w systemie zbiorowym, wskazane 

są w Załączniku nr 3 do niniejszej Umowy, 

d) zapewnić stałe utrzymanie w czystości i porządku zarówno pojemników do selektywnego zbierania 

odpadów, jak i terenu wokół tych pojemników,  

e) odbierać i transportować odpady zbierane selektywnie w taki sposób, aby nie dopuścić do zmieszania 

tych odpadów, 

f) niezwłocznie informować Zamawiającego o stwierdzonych przypadkach: 

  - umieszczania w pojemnikach przeznaczonych do selektywnej zbiórki, odpadów pochodzących z 

działalności  gospodarczej, w tym odpadów medycznych i opakowaniowych, 

  - umieszczania w pojemnikach i workach przeznaczonych do selektywnej zbiórki, odpadów innych niż 

te, na jakie przeznaczony jest pojemnik lub worek, 

  - niemożności odebrania z nieruchomości odpadów komunalnych segregowanych ze względu na brak 

współdziałania właściciela nieruchomości z Wykonawcą, 

g) niezwłocznie informować Zamawiającego o  innych nieprawidłowościach niż opisane w pkt 

f) niniejszego ustępu stwierdzonych w trakcie selektywnej zbiórki odpadów,  

h) odbierać odpady komunalne z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK w 

Tułowicach po telefonicznym zgłoszeniu przez pracownika PSZOK po zapełnieniu pojemnika, w 

terminie do 5 dni od powiadomienia.  

§ 6.  SELEKTYWNA ZBIÓRKA POZOSTAŁYCH ODPADÓW SUROWCOWYCH 

1. W zakresie selektywnej zbiórki pozostałych odpadów nie wymienionych w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy 

wraz z ich odbiorem i zagospodarowaniem Wykonawca zobowiązuje się: 

a) przeprowadzać raz na kwartał zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, mebli, zużytych opon oraz 

wielkogabarytowych opakowań ulegających biodegradacji w systemie akcyjnym tj. odbierać odpady 

z wyznaczonych miejsc na terenie nieruchomości - w zależności od rodzaju zabudowy oraz 

dostępności odpady będą gromadzone przy pojemnikach na odpady lub przed nieruchomością, 

b) odbierać wszystkie odpady biodegradowalne w pojemnikach do selektywnego zbierania odpadów z 

gospodarstw indywidualnych,  

c) przekazywać  odebrane odpady  biodegradowalne do  Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami 

– Nysa w Domaszkowicach zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami opisaną w art. 17 ustawy 

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 21 z późn. zm.) lub w sytuacji awarii 

Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami – Nysa w Domaszkowicach lub nieodbierania 

odpadów przez tę instalację z innych przyczyn do instalacji zastępczej wskazanej w Planie 

Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-

2028, zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 z późn. zm. ) oraz zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach (Dz. U.  z 2018 r., poz. 21 z późn. zm.), 
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d) niezwłocznie informować Zamawiającego o stwierdzonych w czasie zbiórki nieprawidłowościach, a 

w szczególności o niemożności odebrania z nieruchomości odpadów ze względu na brak współdziałania 

właściciela nieruchomości z Wykonawcą.  

§ 7. NAJEM, DZIERŻAWA LUB INNA FORMA DYSPONOWANIA POJEMNIKAMI 

1. Wyposażenie budynków jednorodzinnych w pojemniki należy do właścicieli tych nieruchomości. 

Jednakże Wykonawca zobowiązany jest zagwarantować taką ilość pojemników na odpady, aby 

umożliwić wszystkim zainteresowanym właścicielom nieruchomości, wyposażenie nieruchomości w 

odpowiednie pojemniki/worki (najem, dzierżawa lub oddanie w inną formę prawną) przez cały okres 

realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia zapotrzebowania przez 

zainteresowanego właściciela nieruchomości. Pojemniki, kontenery, worki na odpady winny być 

odpowiednio oznakowane. 

2. Wykonawca zobowiązany jest, aby pojemniki/worki opisane w ust. 1 niniejszego paragrafu na odpady 

segregowane w zależności od rodzaju zabudowy nieruchomości spełniały następujące wymagania 

związane z ich kolorystyką: 

a) zabudowa jednorodzinna:  

- Kolor niebieski z napisem „Papier”  – odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z 

papieru i odpady opakowaniowe z tektury, 

- Kolor zielony z napisem „Szkło” – odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, 

- Kolor żółty z napisem „Metale i tworzywa sztuczne” – odpady metali, w tym odpady opakowaniowe 

z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz 

odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

- Kolor czarny lub szary – pozostałe odpady komunalne oraz popiół, 

- Kolor brązowy z napisem „Bio” – odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem 

bioodpadów. 

b) zabudowa wielorodzinna: 

- Kolor niebieski z napisem „Papier” – odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z 

papieru i odpady opakowaniowe z tektury, 

- Kolor zielony z napisem „Szkło” – odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, 

- Kolor żółty z napisem „Metale i tworzywa sztuczne” – odpady metali, w tym odpady opakowaniowe 

z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz 

odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

- Kolor brązowy z napisem „Bio” – odpady ulegające biodegradacji z parków i ogrodów 

(tzw.zielone), 

- Kolor czarny lub szary – pozostałe odpady komunalne oraz popiół  i odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji, 

c) na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne: 

- Kolor niebieski z napisem „Papier” – odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z 

papieru i odpady opakowaniowe z tektury, 

- Kolor zielony z napisem „Szkło” – odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, 

- Kolor żółty z napisem „Metale i tworzywa sztuczne” – odpady metali, w tym odpady opakowaniowe 

z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz 

odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

- Kolor brązowy z napisem „Bio” – odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym 

uwzględnieniem bioodpadów, 
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- Kolor czarny lub szary – pozostałe odpady komunalne oraz popiół, 

3.   Wskazane w ust. 1 i 2  niniejszego paragrafu pojemniki oraz kontenery do zbierania odpadów muszą 

spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. 

z 2017 r., poz. 1226 z późn. zm.) lub wymagania Polskich Norm, o pojemności: 

a) 60 l - 80 l (w odpowiednich kolorach), 

b) 110 l  - 120l (w odpowiednich kolorach), 

c) 240 l (w odpowiednich kolorach), 

d) 1100 l (w odpowiednich kolorach).  

 

§ 8.  HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH  

1. W zakresie opracowania harmonogramu odbioru odpadów komunalnych Wykonawca zobowiązuje się: 

a) opracować harmonogram odbioru odpadów komunalnych zmieszanych, odpadów zbieranych 

selektywnie w oparciu o wskazania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

dotyczące częstotliwości odbierania poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych przy 

uwzględnieniu systemu selektywnej zbiórki odpadów oraz ustalenia z Zamawiającym, z podaniem 

dokładnych dat (dzień, miesiąc, rok), a także dostarczyć do nieruchomości zamieszkałych i 

niezamieszkałych, 

b) uwzględnić w harmonogramie, niezależnie od określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia częstotliwości odbierania poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych, dodatkowe 

odbiory odpadów komunalnych w okresie Świąt Bożego Narodzenia oraz Wielkiej Nocy, tj. w dniu 

poprzedzającym te święta oraz w pierwszym dniu nie będącym dniem wolnym od pracy po świętach,  

c) uzgodnić harmonogram z Zamawiającym w taki sposób, aby co najmniej na 14 dni przed 

rozpoczęciem świadczenia usługi stanowiącej przedmiot niniejszej Umowy  został on 

zaakceptowany przez obydwie Strony, 

d) uwzględnić wymaganą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych w taki sposób, aby nie 

dochodziło do przepełniania pojemników na odpady, szczególnie w dniach świątecznych oraz w 

dniach wolnych od pracy, 

e) każdorazowo przed dokonaniem zmiany w harmonogramie, powstałej w wyjątkowych wypadkach, 

uzyskać  akceptację Zamawiającego, 

f) umieścić harmonogram na własnej stronie internetowej i eksponować go przez cały czas 

świadczenia usługi będącej przedmiotem niniejszej Umowy, a także informować niezwłocznie na 

swojej stronie internetowej o zaakceptowanych przez Zamawiającego zmianach w harmonogramie. 

 

§ 9.  DOKUMENTACJA 

1. W zakresie prowadzenia dokumentacji związanej z działalnością objętą przedmiotem niniejszej Umowy 

Wykonawca zobowiązuje się: 

a) prowadzić ilościową i jakościową ewidencję odpadów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 

grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 21 z późn. zm.), 

b) sporządzać miesięczne raporty w formie papierowej i elektronicznej w terminie do 7 dni od dnia 

zakończenia danego miesiąca kalendarzowego zawierające w szczególności: 

- dla odpadów komunalnych zmieszanych informację o: 

• ilości (masie) odebranych odpadów zmieszanych, 
• miejscu zagospodarowania odebranych odpadów zmieszanych, 
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• ilości (masie) i rodzaju odpadów wysegregowanych w instalacji mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów oraz sposobie ich zagospodarowania, 

• ilości (masie) i rodzaju odpadów skierowanych do składowania, w tym również informację o ilości 

(masie) odpadów powstałych po mechaniczno-biologicznym przetworzeniu zmieszanych odpadów 

komunalnych o kodzie 19 12 12, jeżeli obowiązek taki będzie wynikał z obowiązujących przepisów, 
- dla odpadów komunalnych zbieranych selektywnie opisanych w § 5 niniejszej Umowy informację 

o: 

• rodzaju i ilości (masie) odebranych odpadów selektywnie zebranych w systemie 

indywidualnym, 

• rodzaju i ilości (masie) odebranych odpadów selektywnie zebranych w systemie zbiorowym, 

• ilości (masie) odpadów poddanych poszczególnym sposobom ich zagospodarowania wraz z 

dokumentacją  potwierdzającą recykling,  

• miejscach zagospodarowania odpadów selektywnie zebranych wraz z kartami odpadów,  

- dla odpadów komunalnych zbieranych selektywnie opisanych w § 6 niniejszej Umowy informację 

o: 
• ilości (masie) odebranych odpadów wielkogabarytowych i mebli, 

• ilości (masie) odebranych zużytych opon, 

• ilości (masie) odebranych wielkogabarytowych opakowań ulegających biodegradacji, 

• miejscach i sposobie zagospodarowania poszczególnych rodzajów odpadów wraz z kartami odpadów 

i dokumentacją potwierdzającą recykling,  

c) trwale zapisywać i przechowywać w sposób zapewniający odczytanie danych oraz udostępniać na 

żądanie Zamawiającego informacje o położeniu i miejscach postojów pojazdów, którymi 

Wykonawca realizuje przedmiot niniejszej Umowy oraz informacje o miejscach wyładunku odpadów 

pochodzące z monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, 

d) trwale zapisywać i przechowywać oraz udostępniać na żądanie Zamawiającego obrazy z wideo 

rejestracji dokumentujące w szczególności trasę przejazdu samochodów służących do odbioru 

odpadów, stwierdzone przez obsługę nieprawidłowości w postępowaniu z odpadami na 

nieruchomości, brak współdziałania właściciela nieruchomości z Wykonawcą w zakresie odbioru 

odpadów komunalnych i miejsca zagospodarowania odebranych odpadów komunalnych, 

e) sporządzać dokumentację fotograficzną cyfrową oraz udostępniać Zamawiającemu w przypadku 

stwierdzenia nieprawidłowości.  

 

§ 10. OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Obowiązkiem Wykonawcy jest  zapewnić: 

a) osiągnięcie  w  trakcie trwania umowy, tj. w okresach: od 1.08.2018 r. do 31.12.2018 r. oraz od  

1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. oraz od 1.01.2020 r. do 31.01.2020 r.  w odniesieniu do masy 

odebranych przez Wykonawcę w poszczególnych okresach z terenu gminy Tułowice odpadów 

komunalnych, poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku papieru, 

metali, tworzyw sztucznych  i  szkła oraz poziomu  recyklingu, przygotowania do ponownego użycia 

i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 

stanowiących odpady komunalne,  zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 

grudnia 2016 r.  w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 

innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2167). 

Osiągnięcie  poziomów odzysku wylicza się dla każdego okresu oddzielnie,  

b) osiągnięcie  w  trakcie trwania umowy, tj. w okresach:  od 1.08.2018 r.  do 31.12.2018 r. oraz  od 

1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.  oraz od 1.01.2020 r. do 31.01.2020 r. w odniesieniu  do  masy 

odebranych przez siebie odpadów komunalnych, poziomów ograniczenia masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, które gmina jest 
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obowiązana osiągnąć w poszczególnych latach,  zgodnie z rozporządzeniem 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). Osiągnięcie poziomów 

ograniczenia masy odpadów wylicza się dla każdego okresu oddzielnie.  

2. Przy realizacji niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązany jest: 

a) zapewnić przez cały czas trwania niniejszej Umowy sprawne środki techniczne gwarantujące 

terminowe i jakościowe wykonanie przedmiotu umowy w ilości nie mniejszej niż w ilości podanej 

w złożonej w postępowaniu przetargowym ofercie, 

b) zapewnić właściwy stan sanitarny pojazdów do odbioru i transportu odpadów, w tym mycia 

pojazdów do transportu odpadów zmieszanych zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz minimum jeden 

raz na tydzień.  Wymagania odnośnie wyposażenia technicznego pojazdów  oraz w zakresie 

utrzymania stanu sanitarnego pojazdów muszą być zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska  

z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122),  

c) zabezpieczyć przewożone odpady przed wysypywaniem, a także przed wydzielaniem 

nieprzyjemnych zapachów i odorów, 

d) zorganizować zaplecze biurowe wraz z obsługą w taki sposób, aby możliwy był kontakt z 

Wykonawcą codziennie w dni robocze oraz wskazania osoby lub osób upoważnionych do kontaktów 

z Zamawiającym i danych kontaktowych, 

e) zorganizować dyżury w dni ustawowo wolne od pracy w taki sposób, aby możliwy był kontakt 

Zamawiającego z Wykonawcą w tych dniach oraz, w przypadku wystąpienia zdarzeń nagłych i 

nieprzewidzianych, a zagrażających życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi lub porządkowi 

publicznemu, podejmowanie przez Wykonawcę w tych dniach działań zapewniających utrzymanie 

właściwej jakości świadczonych usług, bez dodatkowego wynagrodzenia, 

f) zapewnić bazę magazynowo-transportową zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 

11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości, 

g) dokonywać odbioru i transportu odpadów również w przypadkach, kiedy dojazd do miejsc 

gromadzenia odpadów będzie znacznie utrudniony np. z powodu remontu dróg, dojazdów itp., bez 

dodatkowego wynagrodzenia. 

3. Zamawiający stosownie do art. 29 ust 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej, w pkt. 1) czynności w 

zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 

22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.  
 

* art. 22 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.): przez 

nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz 

pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a 

pracodawca – do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem.  
1) Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczy wymaganie zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności 

w trakcie realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia (liczba zaangażowanych pracowników i sprzętu 

zależna od sposobu i organizacji realizacji świadczenia):  
a) koordynator umowy, tj. osoba sprawująca nadzór i koordynująca pracami ze strony Wykonawcy, 
b) osoby wykonujące czynności odbioru i transportu odpadów z nieruchomości, w szczególności: 

kierowca, kierowca-ładowacz, ładowacz, pracownicy fizyczni.  
2) Czynności osób pełniących samodzielne funkcje techniczne przy wykonywanych pracach, nie 

podlegają rygorowi zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.  
3) Wykonawca lub podwykonawca zatrudni pracowników na podstawie umowy o pracę na cały okres 
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realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, 

Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby.  
4) Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań związanych 

z zatrudnieniem pracowników na umowę o pracę, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań:  
a) Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego i w przypadku zmiany którejkolwiek z osób, o której 

mowa w pkt 3), przedstawi Zamawiającemu w terminie 3 dni roboczych oświadczenie własne lub 

podwykonawcy w formie wykazu osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, które będą 

wykonywały czynności przy realizacji zamówienia. 
- w wykazie należy podać: imiona i nazwiska osób, rodzaj wykonywanych czynności oraz wymiar etatu 

zatrudnienia, 
- wykaz winien zawierać wyraźne oświadczenie, iż dotyczy osób zatrudnionych na umowę o pracę i być 

podpisany przez osobę uprawnioną do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy, 
b) Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego, w terminie 5 dni roboczych przedstawi 

Zamawiającemu dowody odprowadzenia składek ZUS na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, za ostatni 

miesiąc pracy wykazanych pracowników.   

5) Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych w ust.3 

dokumentów traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.  

 

§ 11. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Realizując niniejszą Umowę Zamawiający zobowiązany jest: 

a) niezwłocznie rozpatrywać wnioski Wykonawcy w zakresie zmian do harmonogramu odbierania 

odpadów komunalnych oraz zmian miejsc ustawienia pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, 

b) występować w imieniu mieszkańców w sprawach uciążliwości, niedogodności, niesolidności i 

niezgodności wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę oraz inicjować działania 

zmierzające do usunięcia lub ograniczenia tych uciążliwości, niedogodności itd., 

c) regularnie odbierać i oceniać raporty i wykazy sporządzane przez Wykonawcę, opisane w § 9 ust. 1 

pkt b) niniejszej Umowy, 

d) udostępniać Wykonawcy dane adresowe nieruchomości, z których będą odbierane odpady, z 

wyłączeniem imion, nazwisk ich właścicieli w zakresie niezbędnym dla realizacji niniejszej Umowy, z 

zachowaniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie  danych osobowych (Dz.U. z 

2016r., poz. 922 z późn. zm.) 

 

§ 12. KONTROLA REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Zamawiający ma prawo do bieżącej kontroli realizacji niniejszej Umowy oraz w zakresie wykonywania 

działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 

2018 r. poz.646) oraz ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 z późn. zm.)) przez Wykonawcę. Z dokonanej kontroli Zamawiający 

sporządza pokontrolny protokół. Kontrola może zostać przeprowadzona pod nieobecność Wykonawcy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest w każdym czasie umożliwić wstęp na teren bazy transportowej 

przedstawicielom Zamawiającego lub pracownikom państwowych instytucji upoważnionych w celu 

kontroli realizacji niniejszej Umowy oraz przestrzegania przepisów prawa. 

3. Wykonawca zobowiązany jest udostępnić Zamawiającemu, w każdym czasie i na każde żądanie, 

dokumentacji związanej z działalnością objętą przedmiotem niniejszej Umowy. 

4. Na zakończenie każdego miesiąca trwania Umowy Zamawiający i Wykonawca dokonają wspólnie 

oceny poprawności realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy w danym miesiącu. Podczas oceny 

brane będą pod uwagę w szczególności protokoły pokontrolne sporządzone w trakcie danego miesiąca 
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oraz wspólnie dokonana wizja lokalna, której organizacja leży po stronie Wykonawcy. Wspólna wizja 

lokalna musi nastąpić nie wcześniej niż ostatniego dnia miesiąca oraz nie później niż do 3 roboczego 

dnia kolejnego miesiąca. Z oceny poprawności realizacji przedmiotu umowy w danym miesiącu 

Zamawiający i Wykonawca sporządzą wspólny protokół odbioru miesięcznego. 

5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji przedmiotu niniejszej Umowy Zamawiający 

niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wykonawcę, wyznaczając jednocześnie termin na ich usunięcie.  

6. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco pisemnie informować Zamawiającego o wszelkich 

zagrożeniach, trudnościach lub przeszkodach związanych z wykonywaniem przedmiotu niniejszej 

Umowy, a także o okolicznościach leżących po stronie Zamawiającego, które mogłyby mieć wpływ na 

zakres lub jakość wykonywania prac, jak również na dotrzymanie terminów wykonania niniejszej 

Umowy.  

7. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie przedsięwziąć kroki w celu usunięcia przeszkód 

związanych z realizacją przedmiotu niniejszej Umowy, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, 

zgłoszone w sposób opisany w ust. 6 niniejszego paragrafu. 

 

§ 13. WARTOŚĆ UMOWY 

Łączna wartość niniejszej Umowy wynosi  ……………………………..  zł . 

 

§ 14. TERMIN 

Niniejsza Umowa zawarta jest na czas określony od dnia 1 sierpnia 2018 r. do dnia 31 stycznia 2020 r. 

 

§ 15. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 

1. Wykonawca za wykonanie przedmiotu umowy otrzyma zryczałtowane wynagrodzenie w wysokości  zł 

………………………. netto (słownie:  …………………………………), która zostanie powiększona 

o podatek od towarów i usług VAT w wysokości   …………………. . Łączne wynagrodzenie wynosi  

………………………………….. . 

2. Zamawiający wynagrodzenie opisane w ust. 1 niniejszego paragrafu płacić będzie na rzecz Wykonawcy 

w miesięcznych ratach w kwocie po …………………………. zł netto (słownie: 

……………………………… ), która zostanie powiększona o podatek od towarów i usług VAT w 

wysokości ………………………… zł.   

3. Rozliczenie między Stronami będzie dokonywane na podstawie faktur VAT. 

4. Zapłata wynagrodzenia następować będzie za każdy miesiąc wykonywania świadczenia stanowiącego 

przedmiot niniejszej Umowy w terminie do  …………………  od daty doręczenia przez Wykonawcę 

faktury VAT wraz z protokołem odbioru miesięcznego opisanego w § 12 ust. 4 niniejszej Umowy. 

5. Wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie poniesione przez 

Wykonawcę nakłady związane z realizacją przedmiotu Umowy. 

6. Wykonawcy nie przysługuje żadna inna forma wynagrodzenia, za wyjątkiem wynagrodzenia opisanego 

w ust. 1 niniejszego paragrafu.  

 

§ 16. OSOBY UPRAWNIONE DO WSPÓŁPRACY W IMIENIU STRON 

1. W okresie obowiązywania niniejszej Umowy, Zamawiającego reprezentuje  

…………………………………. . 
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2. Wykonawcę w okresie, o którym mowa w ust. 1 reprezentuje   …………………………………. . 

 

§ 17. UBEZPIECZENIE 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody na osobach i rzeczach związane z 

wykonaniem przedmiotu niniejszej Umowy określonego w § 3 ust. 2 niniejszej Umowy. 

2. Wykonawca będzie posiadał przez cały okres związania niniejszą Umową ważną polisę lub inny 

dokument potwierdzający dokonanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej  w zakresie 

prowadzonej przez Wykonawcę działalności o sumie nie mniejszej niż  500 000,00  zł na jedno lub 

wszystkie zdarzenia. 

 

§ 18. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Strony uzgodniły, że Wykonawca przed podpisaniem wniesie Umowy wniesie zabezpieczenie 

należytego wykonania Umowy w formie ……………………….. w wysokości 5 % ceny brutto 

przedstawionej w ofercie, co stanowi kwotę: ………………… złotych (słownie: 

……………………..). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie 

roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez 

Wykonawcę, w tym usunięcia wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o 

zapłatę kar umownych. 

3. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest Zamawiający. 

4. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca. 

5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zachowało 

moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego 

informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć 

wpływ na moc wiążącą zabezpieczenia należytego wykonania Umowy oraz na możliwość i zakres 

wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia. 

6. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od 

dnia wykonania zamówienia i jego uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.  

7. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z 

odsetkami wynikającymi z Umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 

pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

§ 19. KARY UMOWNE 

1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w wysokości: 

a) 0,5 % wartości całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto w przypadku opóźnienia Wykonawcy 

w przystąpieniu do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy – za każdy dzień opóźnienia, 

b) 500,00 zł za każdą brakującą jednostkę wymaganego sprawnego sprzętu lub brak pojemników na 

odpady – za każdy dzień oraz każdy brak sprzętu, 

c) 1.000,00 zł za brak właściwego wyposażenia pojazdów służących do odbioru i transportu odpadów 

komunalnych oraz brak właściwego wyposażenia bazy magazynowo – transportowej - za każdy 

stwierdzony przypadek, 

d) 500,00 zł za brak właściwego stanu sanitarnego pojazdów do odbioru i transportu odpadów - za każdy 

stwierdzony przypadek, 

e) 100,00 zł za brak odebrania zmieszanych odpadów lub nieterminowe ich odebranie, z przyczyn 
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leżących po stronie Wykonawcy – za każdy stwierdzony przypadek i za każdy dzień (kara będzie 

naliczana jako iloczyn kwoty 100,00 zł oraz ilości nieruchomości, z których nie zostały odebrane 

odpady komunalne), 

f)  100,00 zł za stwierdzone nieprawidłowości w zakresie organizacji selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych opisanych w § 5 niniejszej Umowy, za każdy stwierdzony przypadek: 

- braku wyposażenia nieruchomości przypisanych do systemu indywidualnego w wymagane worki 

do selektywnej zbiórki odpadów, 

- braku odebrania odpadów komunalnych segregowanych lub nieterminowe odebranie z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy – za każdy stwierdzony przypadek i za każdy dzień (kara będzie 

naliczana jako iloczyn kwoty 100,00 zł przez ilości nieruchomości, z których nie zostały odebrane 

odpady komunalne), 

g) 2.000,00 zł za stwierdzone nieprawidłowości w zakresie organizacji selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych polegające na braku zagospodarowania selektywnie zbieranych odpadów w sposób 

opisany w § 5 niniejszej Umowy, 

h) 500,00 zł za stwierdzone nieprawidłowości w zakresie organizacji selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych opisanych w § 6 niniejszej Umowy, za każdy stwierdzony przypadek: 

- brak odebrania odpadów wielkogabarytowych, mebli, zużytych opon lub nieterminowe ich 

odebranie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - za każdy stwierdzony przypadek. Kara 

będzie naliczana jako iloczyn kwoty 500,00 zł oraz ilości nieruchomości, z których nie odebrano 

w/w odpadów komunalnych lub odebrano nieterminowo, za każdy dzień, 

- brak zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych, mebli, zużytych opon, oraz 

wielkogabarytowych opakowań ulegających biodegradacji - za każdą tonę odpadów, 

       i) 300,00 zł za każdy przypadek nieuprzątnięcia odpadów, które uległy wysypaniu w trakcie ich odbioru 

lub transportu,  

j) 100,00 zł za przekroczenie przez Wykonawcę terminu 7 dni opisanego w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy 

na umożliwienie właścicielowi nieruchomości najmu, dzierżawy lub przyjęcia w innej formie 

dysponowania pojemników na odpady komunalne – za każdy dzień zwłoki, 

k) za stwierdzone nieprawidłowości w zakresie opracowania harmonogramu odbierania odpadów 

komunalnych: 

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

- 500,00 zł za brak uzgodnienia zmian w harmonogramie z Zamawiającym – za każdy stwierdzony 

przypadek, 

        l) za stwierdzone nieprawidłowości w zakresie opracowania dokumentacji związanej z działalnością 

objętą przedmiotem niniejszej Umowy opisanym w § 3 ust. 2 niniejszej Umowy, za każdy 

stwierdzony przypadek: 

- 500,00 zł za brak lub nierzetelne albo nieterminowe sporządzanie miesięcznych raportów opisanych 

w § 9 ust. 1 pkt b) niniejszej Umowy, 

- 1.000,00 zł za brak wykonania czynności opisanych w § 9  niniejszej Umowy, 

- 100,00 zł za brak wykonania czynności opisanej w § 4 ust. 1 pkt f) niniejszej Umowy, 

ł) za niewywiązanie się z wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę , o którym mowa w § 10  

ust. 3 w wysokości 100 zł,  za każdy dzień naruszenia.  

2. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

zapłaci on na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 10 % wartości niniejszej Umowy 
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określonej w § 13  Umowy. 

3. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu wyznaczonego do usunięcia nieprawidłowości 

w realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, na zasadach określonych w § 12 ust. 5 niniejszej Umowy, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wartości określonej w § 13  

Umowy za każdy dzień zwłoki. 

4. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę i odstąpienia od 

umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on na rzecz 

Zamawiającego karę umowną w wysokości 10 % wartości Umowy określonej w § 13 Umowy.  

5. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w przypadku niedopełnienia  obowiązków 

wymienionych w § 10 ust. 1 niniejszej Umowy. Wysokość kary zostanie obliczona odrębnie dla 

wymaganego poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia  i odzysku innymi metodami 

bądź ograniczenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, 

na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 

z 2017 r., poz. 1289 z późn. zm.)  i przepisów wykonawczych do niej.  

6. W zakresie podwykonawstwa: 

a) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszym 

podwykonawcom, w wysokości  0,2 %  całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy za każdy 

dzień opóźnienia, 
b) za nieprzedłożenie  poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub 

jej zmiany  w  wysokości  0,2 % całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy za każdy dzień 

opóźnienia. 

7. Jeżeli kara umowna nie pokrywa w pełni poniesionej przez Stronę szkody, może ona dochodzić na 

zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego. 

 

§ 20.  PODWYKONAWSTWO 

1. Wykonawca może  przekazać realizację przedmiotu umowy podwykonawcom  zgodnie z informacją 

zawartą w SIWZ.  
2. Wykonawca  zobowiązuje się do pisemnego poinformowania  Zamawiającego  o podjęciu realizacji 

przedmiotu umowy przez podwykonawcę, określając zakres usług, termin ich realizacji, nazwę firmy 

oraz osobę do kontaktu.  
3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo 

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  
4. Wykonawca nie ma obowiązku przedłożenia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem jest    

usługa o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości niniejszej Umowy.  
5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany podwykonawcy, zrezygnować z 

podwykonawcy bądź wprowadzić podwykonawcę w zakresie nie przewidzianym w ofercie.  
6. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 

22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.1579 z 

późn. zm.), Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie je spełni w stopniu nie mniejszym niż wymagany w 

trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  
7. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi realizowane przez 

podwykonawców jak za własne. 
8. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji przedmiotu umowy podwykonawcy, 

Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z zachowaniem terminów płatności określonych w 

umowie z podwykonawcą. Termin zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy  przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż ……….. dni od dnia doręczenia wykonawcy, 
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podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy usługi.  
9. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnej części należnego wynagrodzenia za 

odebrane usługi jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom  

i dalszym podwykonawcom. Dotyczy to zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o 

podwykonawstwo, których przedmiotem są usługi stanowiące przedmiot niniejszej Umowy.   
10. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w 

ust. 9, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia Wykonawcy.  
11. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 10, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu wykonanych usług.  
12. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie, a dotyczących bezpośredniej zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy stosuje się 

przepisy ustawy  prawo zamówień publicznych. 

 

§ 21. SPOSÓB I TRYB ROZWIĄZANIA UMOWY 

1. Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku, 

jeżeli Wykonawca nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją w sposób nienależyty.  

2. Rozwiązanie Umowy w trybie określonym w ust. 1 wymaga uprzedniego wezwania Wykonawcy do 

usunięcia wskazanych uchybień i wyznaczenie mu w tym celu odpowiedniego dodatkowego terminu - 

i następuje w przypadku bezskutecznego upływu terminu.  

3. W przypadku rozwiązania przez Zamawiającego Umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy, 

Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia o zwrot nakładów 

poniesionych w związku z realizacją niniejszej Umowy, ani też roszczenia z tytułu utraconego 

wynagrodzenia za skrócony okres obowiązywania Umowy. 

 

§ 22. ZAKOŃCZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WYKONAWCY 

1. W przypadku ogłoszenia upadłości, likwidacji, prowadzenia postępowania naprawczego lub 

wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej lub utraty przez Wykonawcę uprawnień do 

wykonywania niniejszej Umowy, wynikających z przepisów prawa, m.in. na skutek wykreślenia z 

rejestru opisanego w art. 9b w zw. z art. 9j ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 z późn. zm.),  niniejsza Umowa, z zastrzeżeniem ust. 

2 niniejszego paragrafu, ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym. 

2. Niniejsza Umowa ulega rozwiązaniu w dniu, w którym Zamawiający dowiedział się o okolicznościach 

opisanych w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

3. Wykonawcy po rozwiązaniu Umowy z powodu zakończenia działalności gospodarczej, nie przysługują 

w stosunku do Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu zwrotu nakładów na wykonanie 

przedmiotu niniejszej Umowy, ani też z tytułu utraconego wynagrodzenia za skrócony okres 

obowiązywania Umowy. 

 

§ 23. ZMIANA WYKONAWCY 

1. Zmiana Wykonawcy jest niedopuszczalna. 

2. Za zmianę Wykonawcy nie są uznawane jego zmiany organizacyjne takie jak: łączenie, podział i 

przekształcanie spółki zgodnie z odpowiednimi przepisami kodeksu spółek handlowych. 

 

§ 24. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
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1. W przypadku gdy Wykonawca opóźnia co najmniej 4 dni z rozpoczęciem lub realizacją przedmiotu 

Umowy Zamawiający może od niniejszej Umowy odstąpić bez zachowania okresu wypowiedzenia ze 

skutkiem natychmiastowym, z winy Wykonawcy. 

2. Odstąpienie od Umowy w trybie określonym w ust. 1 wymaga uprzedniego wezwania Wykonawcy do 

usunięcia wskazanych uchybień i wyznaczenie mu w tym celu odpowiedniego dodatkowego terminu - 

i następuje w przypadku bezskutecznego upływu terminu.  

3. W przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie niniejszej Umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od niniejszej Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. Wykonawca może żądać od Zamawiającego jedynie wynagrodzenia należnego mu z 

tytułu wykonania części Umowy (art. 145 prawa zamówień publicznych).  

4. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej Umowy z przyczyn dotyczących 

Wykonawcy, Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia o zwrot 

nakładów poniesionych w związku z realizacją przedmiotu Umowy, ani też roszczenia z tytułu 

utraconego wynagrodzenia za skrócony okres obowiązywania Umowy. 

 

§ 25. ZMIANA UMOWY 

1. Strony dopuszczają zmianę postanowień niniejszej Umowy zgodnie z art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), w przypadku 

wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w 

szczególności: 

a)   zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu Umowy opisanego w § 3 ust. 2 

niniejszej Umowy, 

b)   wystąpienia urzędowej zmiany po dacie zawarcia niniejszej umowy stawki podatku VAT, zmiany 

wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej 

na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę oraz zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniom zdrowotnym lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały 

wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, pod warunkiem wykazania oraz 

udokumentowania tych okoliczności przez Wykonawcę, których nie mógł uwzględnić w swoich  

kalkulacjach,   

c)    z powodu okoliczności siły wyższej, tj. na skutek zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego i 

niemożliwego lub trudnego do przewidzenia w chwili zawarcia niniejszej Umowy, których skutkom 

nie da się zapobiec (np. klęski żywiołowe, wojna itp.), 

d)    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, 

e)   wprowadzenia zmian w stosunku do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie 

wykonywania prac nie wykraczających poza zakres przedmiotu umowy, w sytuacji konieczności 

usprawnienia procesu realizacji zamówienia. 

 

§ 26. KLAUZULA SALWATORYJNA 
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1. Nieważność jakiegokolwiek zapisu niniejszej Umowy nie powoduje nieważności całej Umowy. 

2. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 1, w miejsce postanowień nieważnych wchodzą 

właściwe postanowienia zgodne z interpretacją pozostałych zapisów Umowy. 

 

§ 27. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Cesja wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy może nastąpić jedynie za zgodą 

Zamawiającego. 

2. Do wszelkich kwestii nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie mają obowiązujące 

przepisy, w tym w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( Dz. U. z 2017 r.,  

poz. 459 z późn. zm.), ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 z późn. zm.), ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r., 

poz. 21 z późn.zm.) oraz ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 

r.,  poz. 1579 z późn. zm.), ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 

r., poz. 799 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 

r.,  poz. 2077). 

3. Wprowadzenie zmian treści niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem  nieważności. 

4. Wszelkie spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd 

właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 

5. Umowa zostaje sporządzona w formie pisemnej w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron. 

 

 

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

               WYKONAWCA                                                                       ZAMAWIAJĄCY                                                                                                             

 

Załączniki: 

1. Wykaz posesji do obioru odpadów – zamieszkałe 

2. Wykaz posesji do obioru odpadów - niezamieszkałe 

3. Wykaz budynków wielorodzinnych, które należy wyposażyć w pojemniki wraz ze wskazaniem ich 

lokalizacji i wielkości. 


