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Załącznik nr 5 do SWZ 

Nr ref.: ROŚ-FZP. 271.5.2022 

UMOWA /WZÓR/ 

 
zawarta w dniu _______ 2022 r. w Kawęczynie pomiędzy:  

 
Gminą Kawęczyn, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn, NIP 6681875486, 

reprezentowaną przez Pana Jana Nowaka – Wójta Gminy Kawęczyn,  
przy kontrasygnacie Pani Edyty Balcerzak – Skarbnika Gminy Kawęczyn, 

zwaną dalej „Zamawiającym”  
a 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
reprezentowaną przez: 

_____________________________________________________________________ 
zwaną dalej „Wykonawcą”  

 
Zamawiający i Wykonawca zwani są dalej „Stroną” lub łącznie „Stronami”. 
W rezultacie dokonania wyboru oferty Wykonawcy, stanowiącej Załącznik nr 2 do 
Umowy (dalej jako „Oferta”) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz.U. 2022, poz. 1710, dalej jako „ustawa Pzp”), w trybie 

podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy Pzp (dalej jako 
„Postępowanie”), została zawarta umowa (dalej jako „Umowa”) następującej treści:  

 
§ 1 Przedmiot Umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę pn.: „Odbiór 
odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy 

Kawęczyn oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” 
zgodnie z przepisami: 

1) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm., dalej jako „Ustawa o 
utrzymaniu czystości”),  
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2) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 

r. poz. 1973 ze zm., dalej jako „POŚ”),  
3) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze 

zm., dalej jako „Ustawa o odpadach”), 
4) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie 

szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122),   

5) zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa 

Wielkopolskiego na lata 2019-2025, dostępnego na stronie 
https://bip.umww.pl/artykuly/2826525/pliki/20201007101716_wpgo20192025.

pdf, 
6) zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Kawęczyn dostępnego na stronie 
http://www.kaweczyn.pl/kaweczyn/uchwala.xxxi.224.2021.pdf, dalej jako 

„Regulamin”  
oraz innymi obowiązującymi regulacjami prawnymi dotyczącymi materii objętej 

Umową. 
2. Przedmiotem Umowy jest: 

a. odbiór i transport odpadów komunalnych stałych ze wszystkich nieruchomości 
położonych na terenie Gminy Kawęczyn, na których zamieszkują mieszkańcy, 

oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kawęczynie 
(Kawęczyn 41 a, 62-704 Kawęczyn, dalej jako „PSZOK”), do Zakładu 

Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, Orli Staw 2, 62-834 
Ceków (dalej jako „ZUOK Orli Staw”), 

b. wyposażenie właścicieli nieruchomości zamieszkałych w urządzenia do 
gromadzenia odpadów, tzn. pojemniki na odpady zmieszane, pojemniki na 

popiół oraz worki do selektywnej zbiórki odpadów, 

dalej jako „Przedmiot Umowy” lub „Usługi”. 
3. Szczegółowy zakres i opis Usług został zawarty w załączniku nr 8 do SWZ, tj. 

Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (dalej jako „SOPZ”), który 
stanowi Załącznik nr 1 do Umowy. 

4. Wg stanu na dzień 30.06.2022 r.: 
a. liczba osób zameldowanych na terenie Gminy Kawęczyn wynosi 5312, 
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b. liczba osób zamieszkujących na terenie Gminy Kawęczyn wg deklaracji o 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 4469, 
c. liczba nieruchomości zamieszkałych, z których należy odebrać odpady 

komunalne wynosi 1412.  
5. Zamawiający przewiduje, że wartości wskazane w ust. 4 mogą ulec zmianie w 

okresie trwania Umowy w zakresie +/- 2%, w szczególności w związku z migracją 
ludności, likwidacją lub powstaniem nieruchomości zamieszkałych. Zmiana taka nie 

jest podstawą do zmiany Umowy. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do współdziałania z Zamawiającym w celu 
osiągnięcia wymaganych przepisami prawa poziomów recyklingu i przygotowania 

do ponownego użycia odpadów komunalnych zbieranych selektywnie, zgodnie z 
art. 3b ust. 1 Ustawy o utrzymaniu czystości, oraz w celu ograniczenia masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 
składowania, zgodnie z art. 3c Ustawy o utrzymaniu czystości. Wykonawca 

zobowiązany jest do podejmowania w celach wskazanych w zdaniu pierwszym 
wszelkich koniecznych oraz możliwych działań we współpracy z Zamawiającym, 

maksymalnie ułatwiając i zachęcając właścicieli nieruchomości do zbierania w 
sposób selektywny odpadów takich jak papier, metal, tworzywa sztuczne, 

opakowania wielomateriałowe czy szkło. 
7. Wszystkie Usługi realizowane będą na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

8. Zamawiający i Wykonawca oświadczają, że będą współdziałać przy wykonaniu 
Umowy w celu należytej realizacji zamówienia, w szczególności poprzez wzajemne 

informowanie się o przebiegu Umowy, niezwłoczne zgłaszanie wątpliwości i 
problemów, a także szybkie reagowanie i podejmowanie decyzji niezbędnych dla 

prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy. 
 

§ 2 Czas obowiązywania Umowy 

 
1. Strony ustalają termin realizacji Przedmiotu Umowy na okres 12 miesięcy od 

dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.  
2. Strony ustalają, że raport miesięczny za zrealizowane Usługi za miesiąc grudzień 

2023 r. zostanie przez Wykonawcę przekazany w terminie 14 dni od dnia 
zakończenia realizacji Umowy.  
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3. Strony ustalają, że Wykonawca przed dniem rozpoczęcia wykonywania Przedmiotu 

Umowy wyposaży nieruchomości zamieszkałe w pojemniki na odpady zmieszane i 
na popiół oraz w worki na odpady segregowane.  

 
§ 3 Obowiązki i uprawnienia Stron 

 
Wykonawca: 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę oraz uprawnienia, 

potencjał techniczny i osobowy oraz bazę magazynowo – transportową niezbędne 
do należytego, terminowego i zgodnego z przepisami prawa wykonania Przedmiotu 

Umowy, z zachowaniem profesjonalnego charakteru świadczonych przez 
Wykonawcę Usług, a w szczególności: 

a. posiada wpis do rejestru, o którym mowa w art. 9c Ustawy o utrzymaniu 
czystości,  

b. posiada wpis do rejestru przedsiębiorców BDO na prowadzenie działalności w 
zakresie transportu, odbierania i zbierania odpadów, zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 

3 lit. b, pkt 5 lit. b oraz pkt 7 lit. b Ustawy o odpadach, 
c. posiada wyposażenie umożliwiające odbieranie odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości oraz zapewnia jego odpowiedni stan techniczny; 
d. będzie utrzymywał odpowiedni stan sanitarny pojazdów i urządzeń do 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; 
e. spełnia wymagania techniczne dotyczące wyposażenia pojazdów do odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; 
f. zapewni odpowiednie usytuowanie i wyposażenie bazy magazynowo – 

transportowej. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do spełniania uprawnień i wymagań określonych w 

ust. 1 przez cały okres realizacji Umowy, pod rygorem odstąpienia Zamawiającego 

od Umowy w trybie natychmiastowym z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę. 
W przypadku, gdy wpisy do rejestrów lub zezwolenia tracą moc obowiązującą, w 

trakcie trwania Umowy Wykonawca obowiązany jest do uzyskania aktualnych 
wpisów lub zezwoleń. 

3. Wykonawca oświadcza także, iż posiada środki niezbędne do należytego 
wykonania Umowy, a jego sytuacja finansowa pozwala na podjęcie w dobrej 

wierze zobowiązań wynikających z Umowy. 
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4. Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia i przekazania Zamawiającemu celem 

akceptacji harmonogramu odbiorów odpadów komunalnych (dalej jako 
„Harmonogram") oraz jego zmian, na następujących zasadach: 

a. w terminie do 3 dni po otrzymaniu szczegółowego wykazu adresów 
nieruchomości, o którym mowa w ust. 25 lit. b, Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu propozycję Harmonogramu do akceptacji,  
b. Wykonawca sporządzając propozycję Harmonogramu powinien uwzględnić 

następujące zasady jego opracowania: 

i. odbiór odpadów może następować jedynie w dni robocze (rozumiane jako 
dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo 

wolnych od pracy, dalej jako „Dni robocze”); 
ii. odbiór odpadów powinien następować w godzinach od 7:00 do 19:00; 

iii. odbiór odpadów w ciągu jednego dnia w danej miejscowości powinien 
obejmować wszystkie nieruchomości położone w tej miejscowości; 

iv. odbiór odpadów, które odbierane są np. 1 raz w miesiącu z danej 
nieruchomości, powinien przypadać na ten sam dzień tygodnia (np. 

każdorazowo w poniedziałek, środę, czwartek); 
v. w przypadku, gdy ustalony termin dla odbioru odpadów przypada w dniu 

ustawowo wolnym od pracy, Wykonawca zapewni odbiór odpadów w 
następnym Dniu roboczym; 

vi. należy zapewnić regularność i powtarzalność odbierania odpadów, tak aby 
mieszkańcy mogli w łatwy sposób zaplanować przygotowanie odpadów do 

odebrania, 
c. Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć w Harmonogramie następującą 

częstotliwość odbierania odpadów: 
i. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 1 raz na miesiąc (12 

zbiórek w okresie realizacji Umowy) 

ii. selektywnie zebrane odpady komunalne: 
- papier – 1 raz na kwartał (4 zbiórki w okresie realizacji Umowy), 

- szkło – 1 raz na kwartał (4 zbiórki w okresie realizacji Umowy), 

- metale i tworzywa sztuczne – 1 raz na miesiąc (12 zbiórek w okresie 
realizacji Umowy), 

- odpady ulegające biodegradacji – 1 raz na miesiąc (12 zbiórek w 

okresie realizacji Umowy), 
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- popiół: 

• od 1 czerwca do 31 sierpnia – 1 raz w lipcu (1 zbiórka), 

• od 1 października do 30 kwietnia – 1 raz na miesiąc (7 zbiórek). 

d. Harmonogram powinien być sformułowany w sposób przejrzysty, jasny, 
pozwalający na szybkie zorientowanie się co do konkretnych dat odbierania 

odpadów, jak też regularności i powtarzalności odbierania poszczególnych 
rodzajów odpadów, nie zawierać żadnych dodatkowych treści ponad informacje 

związane z wykonywaniem Przedmiotu Umowy, w szczególności reklam, 
informacji propagandowych, itd. oraz powinien wskazywać na daty odbierania 

poszczególnych odpadów z nieruchomości, 
e. Harmonogram powinien być przygotowany dla całej Gminy Kawęczyn tj. 

wszystkich nieruchomości przekazanych w wykazie przez Zamawiającego, 
f. po zaakceptowaniu Harmonogramu przez Zamawiającego, Wykonawca 

zobowiązany będzie do dystrybucji Harmonogramów wśród właścicieli 
nieruchomości, co najmniej na dzień przed rozpoczęciem świadczenia Usług, 

g. Wykonawca dostarczy Harmonogram Zamawiającemu także w wersji 
elektronicznej, jako plik PDF i DOC (za pomocą poczty e-mail), 

h. Wykonawca (o ile posiada własną stronę internetową) i Zamawiający umieszczą 

Harmonogram na własnych stronach internetowych i zobowiązani są 
eksponować go przez cały okres, na jaki został przygotowany, 

i. dopuszcza się odbiór odpadów zmieszanych i zebranych selektywnie w tym 
samym dniu pod warunkiem, że każda frakcja opisana w lit. c pkt ii będzie 

odbierana w taki sposób, aby nie uległa ona zmieszaniu, 
j. ustalając Harmonogram Wykonawca zobowiązany jest wziąć pod uwagę 

nieruchomości z utrudnionym dojazdem, 
k. Strony dopuszczają możliwość zmiany Harmonogramu – zmiana ta następuje na 

zasadach opisanych w ust. b – j i nie wymaga zmiany Umowy. 
5. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z PSZOK zależy od potrzeb i 

realizowana będzie na telefoniczne zgłoszenie Zamawiającego, dokonane w Dniu 
roboczym, potwierdzone drogą elektroniczną (pocztą e-mail). Wykonawca będzie 

dokonywał odbioru odpadów w dniach, w których otwarty jest ZPSZOK tj. w 
soboty, w godzinach od 8 do 14, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od 

pracy, przy czym odbiór odpadów powinien nastąpić w najbliższą sobotę po 
dokonaniu przez Zamawiającego zgłoszenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym.  
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6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich obowiązków opisanych w 

SOPZ w sposób tam określony, zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego 
Harmonogramem lub jego zmianą. 

7. Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu 
wszelkie żądane przez niego informacje lub dane bez względu na formę ich 

utrwalenia lub przetwarzania, związane ze sposobem lub zakresem wykonywania 
Przedmiotu Umowy, jak również spełnianiem przez Wykonawcę lub 

podwykonawców wymogów przewidzianych w Umowie w terminie i w sposób 

określony przez Zamawiającego.  
8. Wykonawca zobowiązuje się do terminowego sporządzania i przekazywania 

Zamawiającemu miesięcznych raportów z wykonania Przedmiotu Umowy, 
zawierających informacje wskazane w Umowie i SOPZ, na poniższych zasadach: 

a. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu miesięcznego 
raportu z wykonanych Usług, zawierającego informację o ilościach i rodzajach 

odebranych odpadów poszczególnych frakcji dla poszczególnych 
nieruchomości (z podaniem ich adresu), w tym:  

i. w przypadku niesegregowanych odpadów komunalnych oraz odpadów z 
palenisk domowych należy podać ilość i rodzaj opróżnionych pojemników 

dla danej nieruchomości,  
ii. w przypadku segregowanych odpadów komunalnych należy podać ilość 

worków poszczególnych kolorów,  
zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SOPZ (dalej jako „Raport”), 

b. Wykonawca sporządza Raport w formie pisemnej i elektronicznej i przekazuje 
go Zamawiającemu w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca, którego 

Raport ten dotyczy, 
c. Zamawiający w terminie 7 dni akceptuje Raport lub zgłasza do niego uwagi, 

do których Wykonawca może się ustosunkować się w terminie 3 dni; w 

przypadku braku uwag Zamawiającego w terminie wskazanym powyżej uznaje 
się, że zaakceptował on Raport, a w przypadku braku odpowiedzi Wykonawcy 

w terminie wskazanym powyżej uznaje się, że zaakceptował on zgłoszone 
przez Zamawiającego uwagi, 

d. Wykonawca jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu wraz z 
Raportem kopii dokumentów wagowych z ZUOK Orli Staw, dotyczących ilości i 
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rodzajów wszystkich odpadów komunalnych odebranych i dostarczonych z 

terenu Gminy Kawęczyn oraz kart przekazania odpadów.  
9. Wykonawca zobowiązany jest ponadto do sporządzania sprawozdań z 

wykonywanych Usług zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości, w szczególności 
sprawozdania, o którym mowa w art. 9n tej ustawy.  

10. Wykonawca, zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach, posiadając zezwolenie w 
zakresie gospodarki odpadami wraz z przejęciem odpadów przejmuje 

odpowiedzialność za dalszy sposób postępowania z odpadami, natomiast 

posiadacz przekazujący odpady wraz z pozbyciem się odpadów pozbywa się 
odpowiedzialności za dalsze gospodarowanie tymi odpadami. 

11. Wykonawca w przypadku nowo zgłoszonej nieruchomości będzie odbierał odpady 
z tej nieruchomości począwszy od pierwszego terminu przewidzianego dla odbioru 

odpadów z danej miejscowości następującego po tygodniu, w którym Wykonawca 
został powiadomiony o zmianie. 

12. Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego przekazywania Zamawiającemu 
adresów nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na których powstały 

odpady, a nie ujętych w wykazie przekazanym przez Zamawiającego. 
13. Wykonawca zobowiązany jest do monitorowania wykonywania przez właścicieli 

nieruchomości obowiązków w zakresie selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych oraz niezwłocznego, przekazywania Zamawiającemu informacji o 

postępowaniu niezgodnym z postanowieniami Regulaminu, w szczególności w 
sytuacji stwierdzenia braku selektywnego gromadzenia odpadów. Informacja ta 

powinna zawierać: 
a. adres nieruchomości, na której odpady są gromadzone w sposób niezgodny z 

postanowieniami Regulaminu, 
b. datę ustalenia zdarzenia, 

c. dane osób po stronie Wykonawcy, które stwierdziły fakt niewłaściwego 

postępowania z odpadami, wraz ze sporządzoną przez nich notatką, 
d. dokumentację fotograficzną lub video potwierdzającą fakt, że odpady 

gromadzone są w sposób niewłaściwy, pozwalającą jasno określić, z której 
nieruchomości pochodzą odpady. 

14. Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji Przedmiotu Umowy przedstawi 
Zamawiającemu wykaz samochodów, wraz z numerami rejestracyjnymi, 

odbierających odpady komunalne z terenu Gminy Kawęczyn, w tym ze 
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wskazaniem które z pojazdów spełniają wymagania w zakresie normy emisji spalin 

co najmniej Euro 5 lub normy równoważnej (przy czym liczba tych pojazdów nie 
może być mniejsza niż zadeklarowana w Ofercie Wykonawcy, wynosząca ____ 

pojazdów). Zmiana wykazu samochodów nie może skutkować zmniejszeniem 
liczby pojazdów spełniających wymagania w zakresie normy emisji spalin co 

najmniej Euro 5 lub normy równoważnej w stosunku do liczby zadeklarowanej w 
Ofercie. 

15. Wykonawca deklaruje, zgodnie z Ofertą, że _____% Przedmiotu Umowy 

realizowane będzie przy pomocy pojazdów spełniających wymagania w zakresie 
normy emisji spalin co najmniej Euro 5 lub normy równoważnej. Ilość ta będzie 

liczona odrębnie dla każdego miesiąca, jako ilość wyjazdów w celu odebrania 
odpadów realizowana przy pomocy pojazdów spełniających ten wymóg, w 

stosunku do całkowitej ilości wyjazdów w celu odebrania odpadów w danym 
miesiącu. 

16. Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji Przedmiotu Umowy przedstawi 
Zamawiającemu wykaz osób upoważnionych do podpisywania kwitów wagowych 

dokumentujących dostarczanie odpadów do ZUOK Orli Staw. W przypadku 
jakiejkolwiek zmiany powyższych danych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy 

Wykonawca ma obowiązek uaktualnić w/w wykaz w terminie co najmniej na 1 
Dzień roboczy przed dostarczeniem odpadów komunalnych z terenu Gminy 

Kawęczyn do ZUOK Orli Staw.  
17. Wszystkie pojazdy odbierające odpady komunalne z terenu Gminy Kawęczyn 

powinny być wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie 
pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwale zapisywanie, przechowywanie 

i odczytywanie danych o położeniu i miejscach postoju oraz czujników 
zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów, umożliwiający weryfikację 

tych danych. Wykonawca udostępni Zamawiającemu ciągły dostęp do programu 

odczytującego wyżej zapisane dane (co najmniej na jednym stanowisku 
komputerowym), a zapis danych w formie elektronicznej za dany miesiąc 

dołączany będzie każdorazowo do Raportu. Bieżące dane Wykonawca udostępni 
Zamawiającemu na wezwanie w terminie 2 Dni roboczych od przesłania wezwania 

przez Zamawiającego pocztą elektroniczną. Dostęp do ww. programu Wykonawca 
zapewni Zamawiającemu w ramach wynagrodzenia umownego zarówno podczas 
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trwania Umowy, jak i przez dwa miesiące po jej zakończeniu, tj. do 28 lutego 2024 

r.  
18. Wykonawca zapewni przeszkolenie maksymalnie dwóch osób wskazanych przez 

Zamawiającego w zakresie obsługi oprogramowania do systemu monitoringu, o 
którym mowa w ust. 17. Szkolenie musi odbyć się w siedzibie Zamawiającego. 

19. Wykonawca przez cały okres realizacji Umowy zobowiązany jest do odbioru 
odpadów zgodnie z Harmonogramem, wyłącznie z terenu Gminy Kawęczyn i 

wyłącznie z nieruchomości zamieszkałych oraz PSZOK. Samochody do odbioru 

odpadów przyjeżdżają na teren Gminy Kawęczyn bez odpadów (puste). Jeżeli 
samochody do odbioru odpadów nie zostaną zapełnione odpadami z terenu Gminy 

Kawęczyn, zabrania się Wykonawcy, w celu zapełnienia samochodu, odbioru 
odpadów z nieruchomości niezamieszkałych (w tym od podmiotów prowadzących 

działalność gospodarczą), bądź z terenu innej gminy. Zabrania się Wykonawcy 
przeładunku oraz magazynowania odebranych odpadów, w tym w szczególności 

na terenie bazy magazynowo – transportowej. 
20. Każdy samochód Wykonawcy kończący zbiórkę na terenie Gminy Kawęczyn ma 

obowiązek, każdego dnia, odwieźć każdą ilość odpadów komunalnych, jaka została 
odebrana i załadowana na samochód, bezpośrednio do ZUOK Orli Staw. 

21. Wykonawca przekazujący odebrane odpady komunalne do ZUOK Orli Staw 
zobowiązany jest stosować się do obowiązujących na jego terenie przepisów 

prawa, regulaminów, jak również pozostałych procedur i instrukcji dotyczących 
jakości, ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego oraz stosować się do wszystkich zaleceń wydanych mu przez 
upoważnione osoby prowadzące ZUOK Orli Staw. 

22. Wykonawcę obowiązuje: 
a. zakaz mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi 

odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, 

b. zakaz mieszania ze sobą poszczególnych frakcji selektywnie zebranych odpadów 
komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, 

c. zakaz łączenia w jednej partii transportowej odpadów wytworzonych na terenie 
Gminy Kawęczyn z odpadami pochodzącymi z innych gmin, 

d. zakaz łączenia w jednej partii transportowej odpadów komunalnych z 
podobnymi odpadami przemysłowymi, 
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e. zakaz łączenia w jednej partii transportowej odpadów komunalnych 

pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z odpadami komunalnymi z 
nieruchomości niezamieszkałych (nieobjętych systemem), 

f. zakaz deklarowania miejsc pochodzenia odpadów niezgodne z rzeczywistym 
stanem rzeczy, 

g. zabezpieczenie przewożonych odpadów przed wysypaniem w trakcie załadunku 
i transportu; w przypadku wysypania Wykonawca obowiązany jest do 

natychmiastowego uprzątnięcia odpadów oraz usunięcia skutków ich wysypania 

(usunięcie zabrudzeń, plam itp.). 
23. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania Usług z zachowaniem standardu 

sanitarnego oraz ochrony środowiska, w szczególności do zapewnienia, aby 
pojazdy:  

a. były zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz 
odpadów, podczas ich magazynowania, przeładunku, a także transportu; 

b. były poddawane myciu i dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą zapewnienie 
im właściwego stanu sanitarnego, nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie 

letnim nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie – należy posiadać aktualne dokumenty 
potwierdzające wykonanie tych czynności;  

c. na koniec każdego Dnia roboczego były opróżniane z odpadów i były 
parkowane wyłącznie na terenie bazy magazynowo – transportowej;  

d. spełniały wymagania Dyrektywy 98/69/EC w zakresie emisji spalin – co 
najmniej norma Euro 4 lub norma równoważna, a w zakresie zadeklarowanym 

w Ofercie co najmniej norma Euro 5 lub norma równoważna.  
24. Stwierdzone nieprawidłowości w wykonaniu Przedmiotu Umowy zgłaszane będą 

Wykonawcy jako reklamacje, na bieżąco drogą elektroniczną, a w nagłych 
wypadkach również telefonicznie. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia 

zgłoszonych mu nieprawidłowości w wykonaniu Przedmiotu Umowy każdorazowo 

w wyznaczonym terminie uwzględniającym rodzaj stwierdzonych nieprawidłowości 
oraz uzasadnione potrzeby Zamawiającego. 

25. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania poufności co do informacji 
pozyskanych w związku z realizacją Umowy, w szczególności do przestrzegania 

przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Wykonawca nie może 
wykorzystywać pozyskanych danych w żaden inny sposób lub w innym celu niż dla 

wykonywania Umowy, w szczególności zakazuje się wykorzystywania danych w 
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celach reklamowych lub marketingowych. Wykonawca zobowiązuje się do 

przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celu wykonania Umowy, zgodnie z 
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 

maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) i 

aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.  
26. Strony uregulują kwestię powierzenia Wykonawcy danych osobowych związanych 

z realizacją Umowy w odrębnej umowie powierzenia przetwarzania danych 
osobowych najpóźniej w dniu przekazania danych.  

Zamawiający: 
27. Zamawiający zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą w celu wykonania 

Umowy, w szczególności: 
a. współpracy z Wykonawcą przy akceptacji Harmonogramów; 

b. udostępniania Wykonawcy informacji o nieruchomościach, na których 
zamieszkują mieszkańcy w zakresie niezbędnym do wykonania Przedmiotu 

Umowy i w granicach obowiązującego prawa, w szczególności Zamawiający 
dostarczy Wykonawcy w terminie do 15 grudnia 2022 r. szczegółowy wykaz 

adresów nieruchomości objętych odbiorem odpadów; 
c. przekazywania pisemnie, drogą elektroniczną informacji niezbędnych dla 

prawidłowego wykonywania Umowy, w szczególności informowania o zmianach 
w liczbie i lokalizacji nieruchomości objętych obowiązkiem odbierania odpadów 

na podstawie złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.  

28. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia, na 

warunkach i w terminach określonych w § 5 Umowy. 
29. Zamawiający uprawniony jest przez okres realizacji Przedmiotu Umowy do: 

a. nadzoru oraz dokonywania kontroli sposobu wykonywania przez Wykonawcę 
postanowień Umowy, 

b. żądania od Wykonawcy przedstawienia dokumentów lub informacji 
dotyczących lub związanych z wykonywaniem Przedmiotu Umowy, 

c. posiadania nieograniczonego dostępu do systemu monitorowania lokalizacji i 
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pracy pojazdów używanych do realizacji Umowy, 

d. dokonywania kontroli sposobu wykonywania przez Wykonawcę Przedmiotu 
Umowy bez konieczności uprzedniego informowania Wykonawcy o zamiarze, 

czasie i miejscu jej przeprowadzenia; Zamawiający zobowiązany jest do 
przeprowadzania kontroli w sposób nieutrudniający wykonywania przez 

Wykonawcę Przedmiotu Umowy, Zamawiający zastrzega sobie również prawo 
do kontroli w siedzibie Wykonawcy.  

30. W przypadku wykonywania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę z udziałem 

podwykonawców – informacje lub dane określone w ust. 29, odnoszące się do 
Usług świadczonych przez podwykonawców, Zamawiający może żądać od 

Wykonawcy lub bezpośrednio od podwykonawców. W umowie z podwykonawcą 
Wykonawca musi zawrzeć klauzulę, na podstawie której podwykonawca będzie 

musiał respektować uprawnienia kontrolne Zamawiającego wobec podwykonawcy 
w takim zakresie, w jakim obowiązują Wykonawcę. Brak możliwości realizacji 

uprawnień kontrolnych wobec podwykonawcy uzasadnia prawo żądania zmiany 
podwykonawcy, a nawet prawo odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy.  

 
§ 4 Obowiązki Wykonawcy w zakresie zatrudnienia pracowników 

 
1. Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności w realizacji Przedmiotu 

Umowy polegające na transporcie i odbiorze odpadów, w tym ich załadunku i 
wyładunku (kierowca, ładowacz, pomocnik), realizowały je na podstawie 

zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. 
2. Zamawiający w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy ma prawo do kontroli 

spełnienia przez Wykonawcę wymagania wskazanego powyżej, w szczególności 
do: 

a. żądania oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust. 3, 

b. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 
spełnienia wymogu, o którym mowa w ust. 1, 

c. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu Umowy. 
3. W trakcie realizacji Umowy, na każde wezwanie Zamawiającego i w wyznaczonym 

w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dowody w celu 
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 
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Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności 

w trakcie realizacji Umowy. Zamawiający może żądać następujących dowodów: 
a. oświadczenia zatrudnionego pracownika; oświadczenie to powinno zawierać w 

szczególności: imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia 
umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika, datę 

złożenia oświadczenia, podpis pracownika; 
b. oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 

Zamawiającego; oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 
określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 

wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 
podstawie umowy o pracę wraz z podaniem liczby tych osób, imion i nazwisk 

tych osób, rodzaju umowy o pracę i zakresu obowiązków tych osób oraz 
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 

podwykonawcy; 
c. poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopii umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 
realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie 

Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 
obowiązków, jeżeli został sporządzony); kopia umowy/umów powinna zostać 

zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781, dalej jako „ustawa o 
ochronie danych osobowych”) (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL 

pracowników); imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji; 
informacje takie jak data zawarcia umowy i rodzaj umowy o pracę powinny 

być możliwe do zidentyfikowania; 

d. zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i 

zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres 
rozliczeniowy; 

e. poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowanej w sposób zapewniający 
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ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o 

ochronie danych osobowych; imię i nazwisko pracownika nie podlega 
anonimizacji. 

4. W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca 

zobowiązany będzie zapłacić karę umowną, o której mowa w § 7 ust. 1 lit. j. 
Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 

żądanych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa w ust. 3, 

traktowane będzie jako niespełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę. 

5. W przypadkach uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania przepisów prawa 
pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o 

przeprowadzenie kontroli do Państwowej Inspekcji Pracy. 
6. Zasady określone w niniejszym paragrafie dotyczą także odpowiednio dalszego 

podwykonawcy. 
 

§ 5 Wynagrodzenie za Przedmiot Umowy 
 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji całości Przedmiotu Umowy, 
wynikające z przyjętego szacunkowego strumienia odpadów komunalnych do 

odbioru w okresie trwania Umowy wynosi _____________ złotych netto  
[słownie: ____________________ złotych ___/100], tj. _______________ 

złotych brutto [słownie: ____________________ złotych __/100].  
2. Ostateczna wartość i zakres Przedmiotu Umowy zależeć będzie od faktycznych 

ilości odebranych odpadów komunalnych. Wobec tego Zamawiający zastrzega 
sobie prawo opcji, polegające na możliwości: 

a. zmniejszenia zakresu Usług powodującego zmianę wynagrodzenia, o którym 

mowa w ust. 1, maksymalnie o 50 % (Zamawiający gwarantuje Wykonawcy 
odbiór odpadów komunalnych bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych w 

ilościach nie mniejszych niż 50 % ilości ujętych w Ofercie), 
b. zwiększenia zakresu Usług powodującego zmianę wynagrodzenia, o którym 

mowa w ust. 1, maksymalnie o 10 %, 
przy czym prawo to będzie uruchamiane automatycznie, w zależności od bieżących 

potrzeb w okresie realizacji Przedmiotu Umowy. 
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3. Zamawiający zastrzega także możliwość zmiany ilości poszczególnych elementów 

rozliczeniowych przy zachowaniu cen jednostkowych określonych w Ofercie. 
4. Ceny jednostkowe brutto za odbiór i transport 1 Mg odpadów komunalnych, 

zaoferowane przez Wykonawcę w Ofercie, są cenami ostatecznymi 
uwzględniającymi wszystkie elementy ujęte w SOPZ, zgodnie z zapisami SWZ i nie 

będą podlegały żadnym zmianom. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak 
rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie może być podstawą do żądania 

podwyższenia wynagrodzenia określonego Umową. 

5. Wynagrodzenie ustalone zgodnie z ust. 1 obejmuje swym zakresem wszelkie 
koszty Wykonawcy niezbędne do realizacji Przedmiotu Umowy. 

6. Strony ustalają miesięczny okres rozliczeniowy wykonania Usług. 
7. Wynagrodzenie miesięczne Wykonawcy z tytułu prawidłowego i terminowego 

wykonania Usług będzie stanowiło iloczyn liczby Mg faktycznie odebranych 
odpadów komunalnych w danym miesiącu oraz cen jednostkowych brutto za 

odbiór 1 Mg odebranych odpadów komunalnych, podanych w Ofercie. 
Potwierdzeniem ilości odebranych odpadów będą karty przekazania odpadów 

wystawione przez ZUOK „Orli Staw”.  
8. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 7, płatne będzie po 

zakończeniu danego miesiąca świadczenia Usług, na podstawie prawidłowo 
wystawionej faktury VAT, przedłożonej Zamawiającemu, po zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego miesięcznego Raportu za okres, za który ma być wypłacone 
wynagrodzenie.  

9. Zapłata należności objętej Umową zostanie dokonana na rzecz Wykonawcy 
przelewem na rachunek rozliczeniowy związany z prowadzoną przez Wykonawcę 

działalnością gospodarczą, zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie 
podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 

podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931, ze zm.) (Biała Lista 

Podatników VAT), prowadzony w ________________ numer ________________, 
w terminie 21 dni od dostarczenia faktury VAT do siedziby Zamawiającego wraz z 

Raportem. 
10. W dacie zawarcia Umowy sprawdzono kontrahenta weryfikując wykaz podmiotów, 

o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (Biała Lista Podatników VAT). 
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11. Strony zgodnie postanawiają, iż za termin zapłaty uznają dzień obciążenia 

rachunku bankowego Zamawiającego.  
12. Za nieterminową zapłatę wynagrodzenia Wykonawca ma prawo naliczyć 

Zamawiającemu odsetki za opóźnienie w ustawowej wysokości. 
13. Wykonawca nie może bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego przenieść 

swojej wierzytelności wobec Zamawiającego z tytułu zapłaty wynagrodzenia na 
osoby trzecie. Zgoda taka wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. Wykonawca zobowiązany jest umieścić na każdej fakturze dotyczącej 

realizacji Umowy informację o zakazie cesji wierzytelności bez uprzedniej zgody 
Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

14. Zamawiający uprawniony jest do potrącania wierzytelności wobec Wykonawcy z 
tytułu kar umownych z wierzytelnościami Wykonawcy wobec Zamawiającego z 

tytułu wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę.  
15. Dla wykonania prawa potrącenia nie jest niezbędne złożenie Wykonawcy przez 

Zamawiającego odrębnego oświadczenia woli, przy czym przyjmuje się, że 
Zamawiający wykonał prawo potrącenia w dniu, w którym upłynął termin zapłaty 

wynagrodzenia, a wynagrodzenie bądź jego odpowiednia część nie została 
zapłacona. 

16. Wykonawca zapłaci karę umowną w terminie 14 dni od dnia otrzymania od 
Zamawiającego żądania jej zapłaty, przelewem na rachunek bankowy wskazany w 

żądaniu zapłaty.  
 

§ 6 Podwykonawstwo 
 

1. Usługi objęte zamówieniem Wykonawca wykona samodzielnie* /lub/ przy pomocy 
podwykonawców*, w części dotyczącej: 

a).................................................................................................... 

b)........................................................................................................ 
2. W każdym przypadku korzystania ze świadczeń podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację 
zobowiązań przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę jak za własne 

działania lub zaniechania, niezależnie od osobistej odpowiedzialności 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wobec Zamawiającego. 
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3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 
ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w Postępowaniu, 

Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym 

niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 
Postępowania. Art. 122 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio.  

4. 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. Umowa o 

podwykonawstwo powinna zawierać także postanowienia, o których mowa w § 3 
ust. 30. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przedstawienia kopii 
umowy o podwykonawstwo (lub odpowiednio o dalsze podwykonawstwo) w celu 

weryfikacji spełnienia wymogów, o których mowa w ust. 4. 
 

§ 7 Kary umowne 
 

1. Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy kary umowne w poniższych 
przypadkach i okolicznościach w wysokości: 

a. 100,00 zł za każdy dzień zwłoki w złożeniu Raportu, za każdy przypadek, 
b. 100,00 zł za każdy dzień zwłoki w wyposażeniu miejsca gromadzenia odpadów 

w niezbędne worki i pojemniki, za każdy przypadek, 
c. 100,00 zł za każdy dzień zwłoki w terminowym odebraniu odpadów z miejsca 

gromadzenia odpadów, za każdy przypadek, 

d. 300,00 zł za każde stwierdzenie przez Zamawiającego niewykonania lub 
nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy w zakresie: 

- odbierania odpadów bez zachowania należytego stanu sanitarnego lub 
technicznego pojazdów z wyłącznej winy Wykonawcy,   

- nieuprzątnięcia terenu z odpadów komunalnych, które uległy 

rozsypaniu podczas odbierania lub transportu z wyłącznej winy 
Wykonawcy, 
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za każdy przypadek, 

e. 10 % kwoty brutto całkowitej wartości zamówienia określonej w § 5 ust. 1 
Umowy za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po wyłącznej stronie 

Wykonawcy, 
f. 10 000,00 zł za każdy stwierdzony przez Zamawiającego przypadek zmieszania 

przez Wykonawcę odebranych odpadów komunalnych z terenu Gminy 
Kawęczyn z odpadami z terenu innych gmin, 

g. 10 000,00 zł za każdy stwierdzony przez Zamawiającego przypadek zmieszania 

przez Wykonawcę odebranych odpadów komunalnych z nieruchomości 
zamieszkałych z terenu Gminy Kawęczyn z odpadami pochodzącymi z 

nieruchomości niezamieszkałych lub z odpadami przemysłowymi, 
h. 500,00 za każdy dzień, w którym w godzinach 7.00 do 19.00 z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, system monitorowania pracy sprzętu 
odbierającego odpady nie działał, lub w którym niemożliwe było bieżące 

kontrolowanie przez Zamawiającego pracy sprzętu wykorzystywanego do 
wykonywania Usług związanych z odbieraniem i zagospodarowaniem 

odpadów, trwające co najmniej 2 godziny, 
i. 10 000 zł za każdy miesiąc, w którym nie został spełniony wymóg, o którym 

mowa w § 3 ust. 15,  
j. z tytułu niedopełnienia wymogu zatrudniania pracowników świadczących 

Usługi na podstawie umowy o pracę zgodnie z postanowieniami § 4 – w 
wysokości 1 000,00 zł za każdy rozpoczęty miesiąc w okresie realizacji 

Umowy, w którym nie dopełniono przedmiotowego wymogu, za każdy 
przypadek, 

2. Wykonawcy przysługują od Zamawiającego kara umowna w wysokości 10 % 
kwoty brutto całkowitej wartości zamówienia określonej w § 5 ust. 1 za 

odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, z 

wyłączeniem § 9 ust. 1.  
3. Łączną wysokość kar umownych jakich może dochodzić Zamawiający, określa się 

na 30 % kwoty netto całkowitej wartości zamówienia określonej w § 5 ust. 1 
Umowy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania do wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach ogólnych określonych w ustawie z 
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dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360, dalej jako 

„KC”). 
5. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie swoich zobowiązań, spowodowane przyczynami niezależnymi od niej, 
których nie mogła przewidzieć i którym nie mogła zapobiec, szczególnie w 

przypadku wystąpienia siły wyższej.  
6. Wykonawca w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie 

lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań w przypadku wystąpienia 

okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający. 
7. W okresie obowiązywania, a także po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu Umowy, 

Wykonawca będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach 
określonych w Umowie oraz KC za wszelkie szkody (w tym wydatki i koszty 

postępowań) oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z 
wadliwego wykonania Usługi lub niedołożenia należytej staranności przez 

Wykonawcę przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy. W szczególności Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za zniszczenie pojemników do gromadzenia odpadów 

należących do właścicieli nieruchomości, powstałych w związku z realizacją 
Przedmiotu Umowy, na zasadach określonych w KC. 

 
§ 8 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 
1. W celu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy Wykonawca wniósł 

zabezpieczenie w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto 
określonego w § 5 ust. 1 Umowy tj. kwotę __________ zł (słownie: 

___________________ złotych ___/100) na pokrycie ewentualnych roszczeń 
Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez 

Wykonawcę. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie ____________. Dowód 

wniesienia zabezpieczenia stanowi Załącznik nr 3 do Umowy. 
2. Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia 

wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 
3. W trakcie umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 

inną, przewidzianą w art. 450 w zw. z art. 451 ustawy Pzp. Zmiana formy 
zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 

zmiany jego wysokości. 
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4. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie zachowało moc 

wiążącą w okresie wykonywania Umowy. W przypadku wydłużenia terminu 
realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia 

wydłużenia terminu obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 
W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie innej niż pieniężna, Wykonawca 

zobowiązany będzie do przedłużenia wniesionego zabezpieczenia lub do wniesienia 
nowego zabezpieczenia na wydłużony okres obowiązywania Umowy. W przypadku 

nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni 

przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w 
innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w 

pieniądzu, przez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 
 

§ 9 Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego 
 

1. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy, ze skutkiem na chwilę złożenia 
oświadczenia (ex nunc), w sytuacjach określonych w art. 456 ustawy Pzp. 

2. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od Umowy, ze skutkiem na chwilę 
złożenia oświadczenia (ex nunc), również w następujących przypadkach: 

a. w przypadku wykreślenia Wykonawcy z rejestrów lub cofnięcia zezwoleń 
umożliwiających zgodnie z przepisami prawa oraz Umowy wykonywanie jej 

przedmiotu lub utraty mocy obowiązującej przez wpisy lub zezwolenia 
wydane Wykonawcy, 

b. w przypadku, gdy Wykonawca w trakcie obowiązywania Umowy zaprzestanie 
spełniać wymogi Zamawiającego określone w Umowie i załącznikach do 

Umowy, w szczególności odnoszące się do ilości lub stanu technicznego 
pojazdów lub pojemników/worków, przy użyciu których Wykonawca wykonuje 

Przedmiot Umowy oraz w przypadku określonym w § 3 ust. 2,  

c. w przypadku gdy Wykonawca będzie uniemożliwiał lub utrudniał czynności 
kontrolne Zamawiającego określone Umową, 

d. w przypadku posługiwania się przy realizacji Umowy podwykonawcą, który 
nie posiada lub utracił wpisy do rejestrów lub zezwolenia umożliwiające 

zgodnie z przepisami prawa oraz Umowy wykonywanie jej przedmiotu lub 
podwykonawcą, który uniemożliwia lub utrudnia czynności kontrolne 

Zamawiającego określone Umową, 
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e. w przypadku gdy pomimo uprzedniego pisemnego zastrzeżenia złożonego 

przez Zamawiającego Wykonawca nie realizuje Usług zgodnie 
z postanowieniami Umowy lub narusza postanowienia Umowy, 

f. w przypadku, gdy przekroczony został limit kar umownych, o którym mowa w 
§ 7 ust. 3, 

g. w przypadku niewypłacalności Wykonawcy, ogłoszenia jego upadłości lub 
likwidacji, 

h. w przypadku gdy został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

i. w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę,  
j. w przypadku wszczęcia postępowania egzekucyjnego wobec Wykonawcy bądź 

dokonania zajęcia lub obciążenia majątku Wykonawcy uniemożliwiającego 
wykonywanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami, 

k. w przypadku gdy Wykonawca nie rozpoczął wykonywania Usług pomimo 
wezwania, 

l. w przypadku gdy Wykonawca zaniechał wykonywania Usług i nie realizuje ich 
dłużej niż 5 dni. 

m. w przypadku użycia przez Wykonawcę do realizacji Umowy pojazdów 
niespełniających warunków określonych Umową. 

3. Powyższe uprawnienie Zamawiającego nie uchyla możliwości odstąpienia od 
Umowy przez którąkolwiek ze Stron na podstawie przepisów KC.  

4. Odstąpienie od Umowy powinno, pod rygorem nieważności, zostać dokonane na 
piśmie i zawierać uzasadnienie, przy czym odstąpienie może nastąpić w terminie 

30 dni od dnia uzyskania przez Zamawiającego wiedzy o okoliczności 
uzasadniającej odstąpienie od Umowy.  

5. Odstąpienie od Umowy wywołuje ten skutek, że Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu prawidłowego wykonania części Umowy do 

dnia wygaśnięcia Umowy na skutek odstąpienia. 

6. Odstąpienie Zamawiającego od Umowy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
zapłaty kary umownej.  

 
§ 10 Odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę 

 
1. Wykonawca może odstąpić od Umowy, ze skutkiem na chwilę złożenia 

oświadczenia (ex nunc), jeżeli Zamawiający: 



23 

1) nie wypłaca Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane Usługi w ciągu 30 dni od 

upływu terminu płatności ustalonego w Umowie, 
2)  zawiadamia Wykonawcę, że w wyniku nieprzewidzianych okoliczności nie 

będzie mógł pokryć zobowiązania. 
2. Odstąpienie od Umowy należy uzasadnić pisemnie. Jest ono dopiero wtedy 

skuteczne, jeżeli Wykonawca wyznaczył Zamawiającemu stosowny termin (nie 
krótszy niż 7 dni) do wypełnienia postanowień Umowy i poinformował go, że po 

bezskutecznym upływie tego terminu odstąpi od Umowy, przy czym odstąpienie 

może nastąpić w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez Wykonawcę wiedzy o 
okoliczności uzasadniającej odstąpienie od Umowy. 

 
§ 11 Ubezpieczenie Wykonawcy 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres realizacji Usług 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu prowadzonej 
działalności gospodarczej, obejmujące swym zasięgiem co najmniej szkody 

poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju 
zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia 

mienia (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem Przedmiotu 
Umowy, na kwotę nie mniejszą niż kwota brutto wskazana w § 5 ust. 1. 

2. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo przy zmianie lub odnowieniu 

ubezpieczenia przekazywać kopie polisy potwierdzającej zawarcie umowy, o której 
mowa w ust. 1, wraz z potwierdzeniem opłacenia składek lub rat, w terminie 7 dni 

od dnia przekazania takiego żądania. Kserokopia aktualnej polisy OC wraz z 
dowodem opłacenia należnych składek stanowi Załącznik nr 4 do Umowy. 

3. W przypadku niedotrzymania warunku posiadania ważnego ubezpieczenia przez 
okres obowiązywania Umowy, Zamawiający ma prawo samodzielnie zawrzeć 

stosowną umowę ubezpieczeniową i potrącić jej koszt z wynagrodzenia 
Wykonawcy lub zażądać zwrotu uiszczonej składki od Wykonawcy. 

 
§ 12 Zmiana Umowy 

 
1.  Zamawiający zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1, poza możliwością zmiany zawartej 

umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 2-4 ustawy Pzp oraz art. 455 ust. 2 
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ustawy Pzp, przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień 

zawartej Umowy w następujących okolicznościach: 
a. z powodu działania siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego 

wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć 
z pewnością, w szczególności zagrażającego życiu lub zdrowiu ludzi lub 

grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, 
b. z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania Umowy 

proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są 

korzystne dla Zamawiającego, 
c. konieczność wywozu z PSZOK odpadów, których kody nie zostały wskazane 

w SOPZ, 
d. wydłużenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego z 

przyczyn organizacyjnych leżących po stronie Zamawiającego lub przyczyn, 
których nie można było przewidzieć na etapie Postępowania,  

e. zmiana podmiotu, o którym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp na inny, pod 
warunkiem udowodnienia Zamawiającemu, że nowy podmiot spełnia warunki 

określone w Postępowaniu, zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ dla 
Postępowania, 

f. zmiana obowiązujących przepisów prawa polskiego lub unijnego, które 
nastąpiła w trakcie realizacji Umowy, jeżeli konieczne będzie dostosowanie 

postanowień Umowy lub sposobu realizacji Usług do nowego stanu 
prawnego. 

2.  Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej Umowy, z przyczyn wskazanych w ust. 
1 jest sporządzenie podpisanego przez Strony protokołu konieczności 

określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie okoliczności 
uzasadniających wprowadzenie zmian, o których mowa w ust. 1. Protokół 

konieczności będzie załącznikiem do aneksu zmieniającego Umowę. 

3.  Strony zawierając Umowę mają świadomość, że w dniu 13 marca 2020 r. 
ogłoszono w Rzeczpospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego, a w dniu 20 

marca 2020 r. stan epidemii (stan epidemii został zniesiony w dniu 16 maja 2022 
r. natomiast stan zagrożenia epidemicznego obowiązywał w dniu ogłoszenia 

Postępowania) w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, oraz w związku z 
tym wprowadzone zostały szczególne regulacje prawne, spośród których można 

wymienić:  
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a. ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. 

poz. 2095 ze zm.);  
b. ustawę z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów 

bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętych skutkami Covid-19 oraz 
uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z 

wystąpieniem Covid-19 (t.j. Dz. U z 2022 r. poz. 171 ze zm.). 

4.  Wykonawca oświadcza, że składając Ofertę, a następnie zawierając Umowę, 
uwzględnił stan zagrożenia epidemicznego, o którym mowa w ust. 3, a także 

regulacje prawne i ograniczenia z niego wynikające. Oświadczenie to nie wyłącza 
możliwości powołania się przez Strony na okoliczności związane z Covid-19 jako 

zdarzenia siły wyższej, w sytuacji:  
a. gdy rozwój epidemii dotknie którąkolwiek ze Stron w stopniu zwiększonym 

aniżeli w chwili złożenia Oferty, lub  
b. wprowadzenia nowych regulacji prawnych związanych ze stanem zagrożenia 

epidemicznego lub stanem epidemii,  
jeżeli zmienione okoliczności lub regulacje prawne mają wpływ na realizację 

Umowy.  
5.  Wykonawca oświadcza, że składając Ofertę, a następnie zawierając Umowę, 

uwzględnił fakt trwania konfliktu zbrojnego w Ukrainie, a także regulacje prawne 
i ograniczenia z niego wynikające. Oświadczenie to nie wyłącza możliwości 

powołania się przez Strony na okoliczności związane z wojną w Ukrainie jako 
zdarzenia siły wyższej, w sytuacji:  

a. gdy okoliczności związane z wojną dotkną którąkolwiek ze Stron w stopniu 
zwiększonym aniżeli w chwili złożenia Oferty, lub  

b. wprowadzenia nowych regulacji prawnych związanych z konfliktem zbrojnym 

w Ukrainie,  
jeżeli zmienione okoliczności lub regulacje prawne mają wpływ na realizację 

Umowy.  
6.  Ciężar wykazania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 4 lit. a i b, a 

także ust. 5 lit. a i b, oraz ich wpływu na realizację Umowy, obciąża Stronę, która 
się na nie powołuje.  
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§ 13 Porozumiewanie się Stron Umowy 

 
1. Wykonawca i Zamawiający będą się porozumiewali w sprawach związanych z 

wykonywaniem Umowy w sposób opisany poniżej: 
a. istotne dla realizacji Umowy zgody i decyzje Zamawiającego wobec Wykonawcy 

będą dokonywane w formie pisemnej. 
b. wszelkie zawiadomienia, wezwania, korespondencja w zakresie opisanym w lit. 

a dla swojej skuteczności sporządzane będą w formie pisemnej i wysyłane 

pocztą elektroniczną lub dostarczane do siedziby Zamawiającego lub 
Wykonawcy na następujące adresy: 

Dla Zamawiającego: ____________________, e-mail __________________, 
Dla Wykonawcy: ____________________, e-mail _____________________. 

2. Wszelkie pytania, informacje o charakterze roboczym należy przesyłać na adresy 
poczty elektronicznej:  

Dla Zamawiającego: ____________________, 
Dla Wykonawcy: ____________________. 

3. Doręczenie jest skuteczne, jeżeli zostało dokonane na adresy wskazane powyżej. 
4. Strony zobowiązują się do powiadamiania o zmianach adresów a niewykonanie 

tego obowiązku powoduje, że doręczenia dokonane na adresy podane w ust. 1 lit. 
b i ust 2 są skuteczne. 

 
§ 14 Postanowienia końcowe 

 
1. W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy ustawy 

Pzp, KC, Ustawy o utrzymaniu czystości, Ustawy o odpadach, ustawy POŚ oraz 
akty wykonawcze do tych ustaw i akty prawa miejscowego oraz inne regulacje 

właściwe ze względu na materię objętą Umową. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnego aneksu 
podpisanego przez obie Strony pod rygorem nieważności.      

3. W przypadku zaistnienia sporu w relacjach z Wykonawcą o roszczenia 
cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony 

zobowiązują się do podjęcia mediacji lub innego polubownego rozwiązania sporu 
przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, 

wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. 
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4. W przypadku braku możliwości rozwiązania sporu przez Strony na drodze 

polubownej, wszelkie spory między Stronami, które mogą wyniknąć w związku z 
wykonaniem Umowy, podlegać będą rozstrzygnięciu przez sąd powszechny 

właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 
5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden 

egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 
6. Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki: 

1) Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – tożsamy z Załącznikiem nr 7 do 

SWZ, 
2) Oferta Wykonawcy, 

3) dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, 
4) dowód ubezpieczenia posiadanego przez Wykonawcę. 

 
PODPISY STRON  

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

 /Zamawiający/  / Wykonawca    
 

…………………………………………… 
         

           / kontrasygnata Skarbnika/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


