
Załącznik Nr 10 do SWZ Projektowane postanowienia umowy 
 

UMOWA NR : 272……/2021 na usługę 
 

Zawarta w dniu  ………..  r. w Kawęczynie pomiędzy: 
Gminą Kawęczyn z siedzibą Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn  
REGON  311019480,  NIP 668 187 54 86, reprezentowaną przez: 
Jana Nowaka – Wójta Gminy 
przy kontrasygnacie Edyty Balcerzak – Skarbnika Gminy 
Zwaną dalej „Zamawiającym”  

a: 
………………………………………. prowadzącym działalność gospodarczą pn. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………. 
NIP: …………………., REGON: ………………………. 
zwanym dalej „Wykonawcą” , 
zwanymi dalej łącznie „Stronami”, 
 
w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 zgodnie z ustawą Prawo zamówień 
publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.) i dokonaniu wyboru 
najkorzystniejszej oferty została zawarta umowa o 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,  

2) przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ,  

3) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, 

4) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie 
szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości,   

5) zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa 
Wielkopolskiego na lata 2016-2022 

6) zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kawęczyn  oraz 
innymi obowiązującymi regulacjami prawnymi dotyczącymi materii objętej niniejszą 
Umową. 

2. Szczegółowy zakres i opis  usług  będących  przedmiotem  umowy został zawarty                            
w załączniku nr 1 do SWZ, tj. Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (SOPZ), który 
stanowi załącznik nr 1 do umowy. 

 

§ 2 Czas obowiązywania umowy 
 

1. Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, w okresie             
12 miesięcy tj.  od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia  2022 roku.  



2. Strony ustalają, że raporty miesięczne za usługi objęte przedmiotem niniejszej umowy za 
miesiąc grudzień 2022 r. zostaną przez Wykonawcę przekazane w terminie 14 dni  od dnia 
zakończenia realizacji umowy.  

3. Strony ustalają, że Wykonawca przed dniem rozpoczęcia wykonywania                                zadania 
- 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 - techniczną niezbędne do należytego, 
terminowego i zgodnego z przepisami prawa wykonania przedmiotu niniejszej Umowy, z 
zachowaniem profesjonalnego charakteru świadczonych przez Wykonawcę usług, a w 
szczególności: 
1) posiada wpis do rejestru działalności regulowanej, o której mowa w art. 9b i następne 

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 
prowadzonego przez Wójta Gminy Kawęczyn, w zakresie objętym przedmiotem 
Zamówienia, 

2) posiada aktualne własne uprawnienia, zezwolenia, które powinny być wydane na 
podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy o odpadach i 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

3) posiada wymaganą ilość oraz rodzaj środków transportu niezbędnych do realizacji 
przedmiotu niniejszej Umowy, zgodnie z wymaganiami obwiązującymi na podstawie 
odrębnych przepisów prawa. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do spełniania uprawnień i wymagań określonych w ust. 1 przez 
cały okres realizacji umowy. W przypadku, gdy wpisy do rejestrów lub zezwolenia tracą moc 
obowiązującą, w trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca obowiązany jest do 
uzyskania aktualnych wpisów lub zezwoleń. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich obowiązków opisanych w Załączniku 
nr 1 do Umowy w sposób tam określony, zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego 
Harmonogramem wywozu odpadów komunalnych, lub jego zmianą. 

4. 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 
niniejszej umowie w terminie i w sposób określony przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do terminowego sporządzania i przekazywania 
Zamawiającemu miesięcznych raportów z wykonania przedmiotu Umowy, zawierających 
informacje wskazane w Umowie i Załączniku nr 1. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia i przekazania Zamawiającemu celem 
akceptacji Harmonogramu odbiorów odpadów komunalnych oraz jego zmian. 

7. 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. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania bezpośrednio po odbiorze wszystkich 
odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości zamieszkałych oraz z Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kawęczynie do Zakładu Unieszkodliwiania 
Odpadów Komunalnych „Orli Staw” mieszczącego się w miejscowości Orli Staw 2, 62 – 834 



Ceków (odległość od Kawęczyna do ZUOK „Orli Staw” wynosi około 25 km) oraz 

przedstawienie Zamawiającemu dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności (tj. 
karty przekazania odpadów).  

9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania 
podwykonawców, którymi się posłużył przy wykonywaniu niniejszej Umowy. 

10. 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 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.  

11. Strony uregulują kwestię powierzenia Wykonawcy danych osobowych związanych 
z realizacją niniejszej Umowy w odrębnej umowie powierzenia przetwarzania danych 
osobowych najpóźniej w dniu przekazania danych.  

Zamawiający: 
12. Zamawiający zobowiązuje się do współpracy w celu wykonania umowy, w szczególności: 

1) współpracy z Wykonawcą przy akceptacji Harmonogramów odbierania odpadów, 
o których mowa w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia; 

2) udostępniania Wykonawcy informacji o nieruchomościach, na których zamieszkują 
mieszkańcy w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy i w granicach 
obowiązującego prawa; 

3) przekazywania pisemnie, drogą elektroniczną informacji niezbędnych dla prawidłowego 
wykonywania umowy, w szczególności informowania o zmianach w liczbie i lokalizacji 
nieruchomości objętych obowiązkiem odbierania odpadów. 

13. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia, na warunkach 
 i w terminach określonych w § 4 niniejszej umowy. 

14. Zamawiający uprawniony jest przez okres realizacji postanowień niniejszej umowy do: 
1) nadzoru oraz dokonywania kontroli sposobu wykonywania przez Wykonawcę 

postanowień niniejszej Umowy, 
2) żądania od Wykonawcy przedstawienia dokumentów lub informacji dotyczących lub 

związanych z wykonywaniem przedmiotu niniejszej Umowy, 
3) posiadania nieograniczonego dostępu do systemu monitorowania lokalizacji i pracy 

pojazdów używanych do realizacji umowy, 
4) Zamawiający uprawniony jest do 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 wykonywaniu przez 
Wykonawcę przedmiotu Umowy. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do 
kontroli w siedzibie Wykonawcy.  

15. W przypadku wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy przez Wykonawcę z udziałem 
podwykonawców – informacje lub dane określone w ust. 14 powyżej, odnoszące się do 
usług świadczonych przez podwykonawców, Zamawiający może żądać od Wykonawcy lub 
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 
niniejszej umowy.  
 

§ 4 Obowiązki Wykonawcy w zakresie zatrudnienia pracowników 
 

1. Zgodnie z art. 95 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób bezpośrednio 
wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji przedmiotu 
zamówienia tj. pracownicy fizyczni, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu 
pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. 
U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.). 
2. Obowiązek określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy dotyczy 
również Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców. W każdej umowie o 
podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć postanowienia zobowiązujące 
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób, 
które wykonują czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. 
3. Na spełnienie tego wymagania Wykonawca jest zobowiązany do złożenia, najpóźniej w 
ciągu 10 dni od dnia zawarcia umowy, oświadczenia o zatrudnieniu osób na podstawie umowy 
o pracę, stanowiącego Załącznik NR 11 do SWZ. 
4. Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie 
potwierdzenia spełnienia ww. wymogu. Zamawiający będzie uprawniony do naliczania kar 
umownych. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 
przez Państwową Inspekcję Pracy. 
 

§ 5 Wynagrodzenie za przedmiot Umowy 
 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji całości przedmiotu zamówienia, wynikające 
z przyjętego szacunkowego strumienia odpadów komunalnych do odbioru w okresie 
trwania  niniejszej  umowy  wynosi  ……………………….…  złotych  netto  [słownie:………], tj. 
……………………………………………………… złotych brutto [słownie: …………………………..].  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości odbieranych odpadów 
komunalnych względem ilości wskazanych w SOPZ. Zamawiający gwarantuje Wykonawcy 
odbiór odpadów komunalnych w ilościach nie mniejszych niż 50 % ilości ujętych w tabeli 1 
poniżej.  

3 Ceny jednostkowe brutto za odbiór i transport 1 Mg odpadów komunalnych, zaoferowane 
przez Wykonawcę w ofercie przetargowej są cenami ostatecznymi uwzględniającymi 
wszystkie elementy ujęte w Opisie przedmiotu zamówienia, zgodnie z zapisami SWZ i nie 
będą podlegały żadnym zmianom.  Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania                 
z zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania podwyższenia 
wynagrodzenia określonego niniejszą Umową. 

3. Wynagrodzenie ustalone zgodnie z ust. 1, 2 powyżej obejmuje swym zakresem wszelkie 
koszty Wykonawcy niezbędne do realizacji przedmiotu umowy. 

4. Strony ustalają miesięczny okres rozliczeniowy wykonania usług objętych umową. 
5. Wynagrodzenie miesięczne Wykonawcy z tytułu prawidłowego i terminowego wykonania 

usług objętych umową 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 Tabelach nr 1 i 2 wg wartości z oferty. Potwierdzeniem 



ilości odebranych odpadów będą karty przekazania odpadów wystawionych przez ZUOK 
„Orli Staw”.  

 

TABELA 1. ODBIÓR  ODPADÓW  KOMUNALNYCH  Z  NIERUCHOMOŚCI  ZAMIESZKAŁYCH  

Kod 

odpadów 

Rodzaj odpadów  

 

Cena jednostkowa netto 

za odbiór i transport  

1 Mg netto 

[ZŁ] 

Podatek VAT 

 [ZŁ] 

 

Cena jednostkowa 

brutto za odbiór i 

transport  

1 Mg [ZŁ] 

 

Szacowany 

strumień 

odpadów  

[MG] 

 Łączna cena 

brutto 

(ZŁ /MG) 

 

  a b c = a + b  d e = c x d 

20 03 01 

Niesegregowane 

(zmieszane) odpady 

komunalne 

   500,35  

15 01 06 
Zmieszane odpady 

opakowaniowe 
   145,14  

15 01 07 Opakowania ze szkła    69,73  

15 01 01 
Opakowania z 

papieru i tektury 

   6,76  

20 02 01  
Odpady ulegające 

biodegradacji 
   65,44  

20 03 99 
Odpady komunalne w 

innych podgrupach 

   267,63  

 Razem brutto  

 Podatek vat  

 Razem netto   

 

TABELA 2. ODBIÓR  ODPADÓW  KOMUNALNYCH  Z  PUNKTU  SELEKTYWNEJ  ZBIÓRKI ODPADÓW  

KOMUNALNYCH  

Kod 

odpadó

w  

Rodzaj  odpadów  

 

Cena jednostkowa 

netto za odbiór i 

transport  

1 Mg netto 

[ZŁ] 

Podatek VAT 

 [ZŁ] 

 

Cena 

jednostkowa 

brutto za odbiór 

i transport  

1 Mg [ZŁ] 

Masa 

odebranych 
odpadów 

komunalnych 

[Mg] 

 

Łączna cena 

brutto 

(ZŁ /MG 

  a b c = a + b  d e = c x d 

17 01 07 

 

17 09 04 

Zmieszane odpady z 

betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych 

materiałów 

ceramicznych i 

elementów 

wyposażenia inne niż 

wymienione w 17 01 06 

Zmieszane odpady z 

budowy remontów i 

demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 

01, 17 0902 i 17 09 03. 

   

7,36 

 

20 03 07 
Odpady 

wielkogabarytowe 

   
27,00 

 

16 01 03 Zużyte opony    7,00  

20 01 

35* 

Zużyte urządzenia 

elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 0121 

i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne 

składniki. 

   

4,00 

 

20 01 36 

Zużyte urządzenia 

elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione                    

w 20 01 21, 20 01 23 i 

20 01 35 

   

2,00 

 



20 01 10 

20 01 11 

Odzież 

Tekstylia 

   
0,14 

 

15 01 01 

20 01 01 

Opakowania z papieru i 

tektury 

Papier i tektura 

   

1,00 

 

15 01 07 

20 01 02 

Opakowania ze szkła 

Szkło 

   
3,00 

 

20 02 01  Odpady ulegające 

biodegradacji  

   
3,00 

 

  20 01 

27* 

 

20 01 28 

Farby, tusze, farby 

drukarskie, kleje, 

lepiszcze i żywice 

zawierające substancje 

niebezpieczne 

Farby, tusze, farby 

drukarskie, kleje, 

lepiszcze i żywice inne 

niż wymienione w 20 

01 27 

   

0,30 

 

 

20 01 

26* 

20 01 

29* 

 

Oleje i tłuszcze  inne niż 

wymienione  w 20 01 25 

Detergenty zawierające 

substancje niebezpieczne 

   

0,1 

 

 

20 01 

19* 

 

 

Środki ochrony roślin  

 

   

0,07 

 

20 01 32 Leki inne niż 

wymienione 20 01 31  

 

   

0,10 

 

20 01 34  Baterie i akumulatory 

inne niż wymienione w 

20 01 33 

   

0,10  

 

20 01 99 

 

20 03 99 

Odpady komunalne 

inne niewymienione w 

innych podgrupach – 

żużle i popioły z 

gospodarstw 

domowych 

Odpady komunalne 

inne niewymienione w 

innych podgrupach – 

żużle i popioły z 

gospodarstw 

domowych. 

   

5,00 

 

 Razem brutto  

 Podatek vat  

 Razem netto   

 

6. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 5 płatne będzie po zakończeniu danego 
miesiąca świadczenia usługi, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, 
przedłożonej Zamawiającemu, po zaakceptowaniu przez Zamawiającego miesięcznego 
raportu z wykonanej usługi, zgodnie z załącznikiem nr 1 o którym mowa w Rozdziale III ust. 
5 SOPZ (załącznik nr 1 do niniejszej Umowy) za okres, za który ma być wypłacone 
wynagrodzenie.  

7. 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 (Biała Lista 
Podatników VAT), prowadzony w……………….. numer…………………………………., w  
terminie…………. dni od dostarczenia faktury VAT do siedziby Zamawiającego wraz 
z raportem, o którym mowa w ust. 6 powyżej. 



8. 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). 

9. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 21 dni od dostarczenia Zamawiającemu 
prawidłowo wystawionej faktury, na konto Wykonawcy podane na fakturze.  

10. Strony zgodnie postanawiają, iż za termin zapłaty uznają dzień obciążenia rachunku 
bankowego Zamawiającego.  

11. 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.  

12. Zamawiający może dokonać potrącenia, o  którym mowa w ust. 11, w każdym przypadku 
powstania uprawnienia do żądania zapłaty kary umownej, choćby jego wierzytelność z tego 
tytułu nie była jeszcze wymagalna.  

13. 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 jej odpowiednia część nie została zapłacona. 

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

15. Wykonawca nie może przelać wierzytelności objętych Umową na inną osobę lub inny 
podmiot bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

§ 6 Podwykonawstwo (jeśli złożona oferta to zakłada) 
 

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

a)...................................................................................................................................... 
b)...................................................................................................................................... 

2. Wykonawca przed zawarciem umowy z Podwykonawcą zobowiązany jest do 
przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy z podwykonawcą. 

3. Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu 
umowy, o której mowa w ust. 2 może złożyć na piśmie sprzeciw lub zastrzeżenie. Przyjmuje 
się, że brak sprzeciwu lub zastrzeżeń co do podwykonawcy lub projektu umowy oznacza, iż 
Zamawiający wyraził zgodę na zawarcie umowy 

4. Zamawiający zastrzega, że podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. 
5. Wykonawca może posłużyć się wyłącznie Podwykonawcami posiadającymi stosowne 

zezwolenia i wpisy uprawniające do prowadzenia działalności objętej niniejszą Umową, 
niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy przez cały okres jej realizacji. 

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania pracy 
podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, w takim zakresie, jak gdyby były one 
jego działaniami, uchybieniami, zaniedbaniami, jego lub jego przedstawicieli lub jego 
pracowników. 

7. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z winy podwykonawcy 
będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy.  

8. Wykonawca pełni funkcję koordynatora w stosunku do wszystkich podwykonawców 
podczas wykonywania przedmiotu umowy objętej zamówieniem.  

9. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odstąpienia od umowy                            z 
podwykonawcą, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje 
podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, 
określonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku 



rozstrzygnięcia którego zawarto niniejszą umowę lub nie dają rękojmi należytego 

wykonania powierzonych podwykonawcy usług lub dotrzymania terminów realizacji tych 
usług.  

10. Wykonawca pozostaje w pełni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego za 
zlecone do podwykonawstwa części zamówienia.  

11. Przed wystawieniem faktury VAT, obejmującej kwotę należną Podwykonawcy, Wykonawca 
przedstawi Zamawiającemu dowód, że podwykonawca otrzymał wszystkie kwoty należne 
mu na mocy wcześniejszych faktur VAT dotyczących realizacji przedmiotu niniejszej 
umowy. 

12. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą wymaga formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

 

§ 7 Kary umowne 
 

1. Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy kary umowne w poniższych przypadkach 
i okolicznościach w wysokości: 
1) 100 zł za każdy dzień zwłoki w złożeniu raportów, o których mowa w Rozdz. III ust. 5 

SOPZ będącego załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy 
2) 100,00 zł za każdy dzień zwłoki w wyposażeniu każdego miejsca gromadzenia odpadów 

w niezbędne worki i pojemniki. 
3) 100,00 zł za każdy dzień zwłoki w terminowym odebraniu odpadów z każdego miejsca 

gromadzenia odpadów, 
4) 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, 

5) 10 % kwoty brutto całkowitej wartości zamówienia określonej w § 4 ust. 1 umowy za 
odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po wyłącznej stronie Wykonawcy. 

6) 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, 

7) 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, 

8) 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. 

9) 1000,00 zł za niespełnienie przez Wykonawcę z przyczyn zależnych wyłącznie od 
Wykonawcy innych warunków Umowy 

2. Wykonawca niniejszym wyraża zgodę na potrącanie kar umownych i pieniężnych 
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wynikającym z realizacji niniejszej umowy, z 
zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Jeżeli wynagrodzenie Wykonawcy jest niższe niż wyliczona do potrącenia kara umowna, 
Wykonawca zobowiązuje się tę różnicę dopłacić po wystawieniu noty obciążeniowej przez 
Zamawiającego, w terminie określonym w nocie, nie dłuższym niż 14  dni.  

4. Wykonawcy przysługują od Zamawiającego kary umowne w poniższych przypadkach 
i okolicznościach: 



1) za każdy dzień zwłoki w zapłacie wynagrodzenia w wysokości odsetek ustawowych, 
2) 10 % kwoty brutto całkowitej wartości zamówienia określonej w § 4 ust. 1 umowy za 

odstąpienie od umowy z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego                    
z wyłączeniem § 9 ust.1 pkt. 1 .  

5. Łączną wysokość kar umownych jakich mogą dochodzić Strony określa się na 20 % kwoty 
netto całkowitej wartości zamówienia określonej w § 4 ust. 1 umowy 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych do 
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 

§ 8 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
 

1. W celu zabezpieczenia należytego wykonania umowy – Wykonawca wnosi zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy w wysokości 5% całkowitej wartości złożonej oferty brutto 
tj. kwotę ……………….. zł (słownie:……………………………………………) na pokrycie ewentualnych 
roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez 
Wykonawcę. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie ………………………………….  

2. Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania 
umowy i przekazania przez Wykonawcę raportu będącego podstawą do wystawienia 
faktury za wykonaną usługę. 

3. Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia niniejszej umowy zobowiązany jest złożyć 
w siedzibie Zamawiającego oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie 
zabezpieczenia należytego wykonywania umowy oraz zachować jego ważność przez okres 
wykonywania umowy. 

4. W trakcie umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na inną, 
przewidzianą w art. 450 w zw. z art. 451 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiana 
formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 
zmiany jego wysokości. 

 

§ 9 Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego 
 

1. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy na mocy ustawy z dnia 11 września 2019 
r. Prawo zamówień publicznych, która stanowi: 
1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy  może zagrozić istotnemu interesowi 
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może 
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach 

2) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1), Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu prawidłowego wykonania części umowy.  

2. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od niniejszej umowy również w 
następujących przypadkach: 
1) w przypadku wykreślenia Wykonawcy z rejestrów lub cofnięcia zezwoleń 

umożliwiających zgodnie z przepisami prawa oraz niniejszej Umowy wykonywanie jej 
przedmiotu lub utraty mocy obowiązującej przez wpisy lub zezwolenia wydane 
Wykonawcy, 

2)  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, 
3)  w przypadku gdy Wykonawca będzie uniemożliwiał lub utrudniał czynności kontrolne 

Zamawiającego określone niniejszą Umową, 
4)  w przypadku posługiwania się przy realizacji niniejszej umowy podwykonawcą, który 

nie posiada lub utracił wpisy do rejestrów lub zezwolenia umożliwiające zgodnie 
z przepisami prawa oraz niniejszej Umowy wykonywanie jej przedmiotu lub 
podwykonawcą, który uniemożliwia lub utrudnia czynności kontrolne Zamawiającego 
określone niniejszą Umową, 

5)  w przypadku gdy pomimo uprzedniego pisemnego zastrzeżenia złożonego przez 
Zamawiającego Wykonawca nie realizuje usług zgodnie z postanowieniami umowy 
lub narusza postanowienia umowy, 

6)  w przypadku niewypłacalności Wykonawcy, ogłoszenia jego upadłości lub likwidacji, 
7)  w przypadku gdy został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy 
8)  w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę,  
9)  w przypadku wszczęcia postępowania egzekucyjnego wobec Wykonawcy bądź 

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

10)  w przypadku gdy Wykonawca nie rozpoczął wykonywania usługi pomimo wezwania, 
11)  w przypadku gdy Wykonawca zaniechał wykonywania usługi i nie realizuje jej dłużej 

niż 5 dni 
12)  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 Kodeksu Cywilnego.  
4. Odstąpienie od Umowy powinno, pod rygorem nieważności, zostać dokonane na piśmie   

i zawierać uzasadnienie.  
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 zapłaty kary umownej.  
 

§ 10 Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę 
 

1. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający: 
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. 

 

§ 11 Zmiana umowy 
 

1.  Zamawiający, poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie art. 455 ustawy 
Pzp, przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy, 
także w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w 
następujących okolicznościach: 



1) 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, 

2) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania umowy (np. ustalenie 
nowych miejsc odbioru odpadów komunalnych) proponowanych przez 
Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego. 
Zmiana ta będzie dokonana w formie jednostronnego pisemnego powiadomienia 
Wykonawcy przez Zamawiającego,  

3) jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których 
Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana 
nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą 
kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy, 

4)  gdy łączna wartość zmian jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy, a zmiany 
te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy, 

5) w przypadku wystąpienia innych okoliczności nieingerujących w treść przedmiotu 
umowy, których nie można przewidzieć w momencie zawarcia umowy. 

2.  Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej Umowy, z przyczyn wskazanych w ust. 1                 
(z wyłączeniem pkt.2) jest sporządzenie podpisanego przez Strony Protokołu konieczności 
określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie okoliczności 
uzasadniających wprowadzenie zmian, o których mowa w ust. 1 lub ust. 2. Protokół 
konieczności będzie załącznikiem do aneksu zmieniającego niniejszą Umowę. 

 

§ 12 Porozumiewanie się Stron Umowy 
 

1. Wykonawca i Zamawiający będą się porozumiewali w sprawach związanych z 
wykonywaniem umowy w sposób opisany poniżej: 
1) istotne dla realizacji umowy zgody i decyzje Zamawiającego wobec Wykonawcy będą 

dokonywane w formie pisemnej. 
2) wszelkie zawiadomienia, wezwania, korespondencja w zakresie opisanym w pkt 1 dla 

swojej skuteczności sporządzane będą w formie pisemnej i wysyłane pocztą lub faksem 
lub dostarczane do siedziby Zamawiającego lub Wykonawcy na następujące adresy: 
Dla Zamawiającego: ............ 
Dla Wykonawcy: ................ 

2. Wszelkie pytania, informacje o charakterze roboczym należy przesyłać na pocztę 
elektroniczną:  
Dla Zamawiającego: ........... 
Dla Wykonawcy: ............... 

3. Doręczenie jest skuteczne, jeżeli zostało dokonane na adres, numery wskazane powyżej. 
4. Strony zobowiązują się do powiadamiania o zmianach adresów, numerów a nie wykonanie 

tego obowiązku powoduje, że doręczenia dokonane na adresy lub numery podane w ust. 1 
pkt. 2) i ust 2 są skuteczne. 
 

§ 13 Postanowienia końcowe 
 

1. W sprawach nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 
zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach, ustawy o odpadach, ustawy Prawo ochrony środowiska oraz akty wykonawcze do 



tych ustaw i akty prawa miejscowego oraz inne regulacje właściwe ze względu na materię 
objęte niniejszą Umową. 

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

3. Spory jakie mogą wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu 
Sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz 
dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 
Integralną część umowy stanowi: 
1) Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – załącznik  Nr 1 SWZ 

 
PODPISY STRON  

 
 ................................................................... ..................................................................... 
 /Zamawiający/  / Wykonawca    
     
 
 
…………………………………………… 
         
           / kontrasygnata Skarbnika/ 
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