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Załącznik nr 7 do SIWZ 

 

WZÓR-PROJEKT 
 

UMOWA nr DOP.271.01.2020 

 

ODBIERANIE I TRANSPORT ORAZ ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD 

WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA 

OBRZYCKO ORAZ ODBIÓR I TRANSPORT ORAZ ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW Z 

PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)  

 

zawarta w dniu ..................2020r. w Obrzycku pomiędzy: 

 

Miastem Obrzycko, z siedzibą przy ul. Rynek 19, 64 - 520 Obrzycko, woj. wielkopolskie, 

NIP: 7872076727, REGON: 631257880, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM 

reprezentowanym przez: 

 

 Burmistrza Miasta Obrzycko Macieja Bieńka  

 przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta  Zuzanny Dorna, 

a 

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

z siedzibą ………………………………………………..................  

zwanym dalej WYKONAWCĄ, 

reprezentowanym przez: 

………………………………………………………………………......... 

NIP: ………………………. REGON: …………………………… 

 

w rezultacie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843, zwanej dalej jako: 

Pzp), została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 
 

[Postanowienia ogólne] 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbierania i transportu oraz 

zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 

położonych na terenie Miasta Obrzycko oraz odbierania i transportu oraz 

zagospodarowania odpadów komunalnych z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

(PSZOK) w okresie od 1 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 

2. Przedmiot zamówienia oraz obowiązki Wykonawcy przy jego wykonaniu zostały 

szczegółowo określone w pkt 3-6 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

stanowiącej integralną część niniejszej umowy i Załączniku nr 8 do SIWZ (Szczegółowy 

Opis Przedmiotu Zamówienia). 

3. Zgodnie z warunkami zamówienia określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków 
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Zamówienia Wykonawca w szczególności zobowiązany jest do: 

1) systematycznego opróżniania pojemników i/lub worków na odpady komunalne i 

odbierania odpadów komunalnych w ramach zbiórek, zgodnie z zatwierdzonym 

harmonogramem, od wszystkich właścicieli nieruchomości z terenu Miasta 

Obrzycko, na których zamieszkują mieszkańcy. Ustala się następującą częstotliwość 

odbierania odpadów komunalnych z terenów nieruchomości na których zamieszkują 

mieszkańcy, bezpośrednio z nieruchomości: 

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – w przypadku budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych - 2 razy w miesiącu, a w przypadku 

budynków wielolokalowych- raz na tydzień, 

b) papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpady 

opakowaniowe z tektury – 1 raz na 3 miesiące; szkło bezbarwne i kolorowe 

w tym odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego -1 raz na 

2 miesiące; metale, w tym odpady opakowaniowe z metali; tworzywa 

sztuczne, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych; 

opakowaniowe wielomateriałowe – 2 razy w miesiącu, 

c) ulegające biodegradacji w tym  bioodpady – w przypadku budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych w okresie od kwietnia do października- nie 

rzadziej niż raz na dwa tygodnie, w zabudowie wielolokalowej – nie rzadziej 

niż raz na tydzień, poza ww. okresem – raz w miesiącu, 

d) odpady wielogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny -2 razy 

na rok. 

2) odbierania i transportu oraz zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu 

PSZOK, na zgłoszenie Zamawiającego. 

3) transportu i zagospodarowania odebranych niesegregowanych (zmieszanych) 

odpadów komunalnych w instalacjach komunalnych wynikających z wojewódzkich 

planów gospodarki odpadami, 

4) transportu i zagospodarowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych w 

instalacjach komunalnych albo instalacjach odzysku lub unieszkodliwiania 

odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.). 

5) składania w terminie przewidzianym przepisami prawa sprawozdań, o których 

mowa w art. 9n i 9na ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.2010). 

4. Oferta Wykonawcy z dnia……. roku stanowi integralną część umowy. 

5. Wykonawca będzie realizował w/w zamówienie z udziałem niżej wymienionych 

podwykonawców: 

- …………………………………………………………………………………………… 

6. Umowy z podwykonawcami stanowią załącznik do niniejszej umowy. 

7. Wyposażenia nieruchomości w pojemniki na niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne. 
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§ 2 
 

[Termin obowiązywania umowy] 

Termin wykonania przedmiotu umowy strony ustalają na okres od 01 marca 2020 r. do 31 

grudnia 2020 r. 

§ 3 
 

[Szacunki masy odpadów] 

1. Przewiduje się, że łączna masa odpadów w ramach zamówienia, która będzie odebrana i 

zagospodarowana przez Wykonawcę w okresie obowiązywania niniejszej Umowy 

zgodnie ze SIWZ wyniesie 822,13 Mg odebranych niesegregowanych (zmieszanych) i 

zebranych selektywnych odpadów komunalnych. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia odebranych i 

zagospodarowanych odpadów komunalnych w ramach realizacji niniejszej umowy w 

zależności od potrzeb Zamawiającego, przy czym Wykonawcy nie będzie przysługiwało 

roszczenie o realizację umowy w zakresie wskazanym w ust. 1 niniejszego paragrafu 

umowy. 

3. Zamawiający określa następujące szacunkowe ilości rodzajów odpadów komunalnych do 

odbioru, transportu i zagospodarowania: 

 

              Kategoria odpadów 

     z nieruchomości zamieszkałych 

                    i PSZOK 

Przewidywana masa odpadów dla całego okresu umowy 

w Mg 

(marzec-grudzień 2020 r.)* 

                 1.z nieruchomości zamieszkałych 

           2. z PSZOK 

15 01 01 20 01 01 

                  papier i tektura 

1.    6,00 

2.    1,00  

 

 

15 01 02 20 01 39 15 01 04 20 01 40 

15 01 05 

tworzywa sztuczne, metale i 

opakowania wielomateriałowe 

1.   60,00 

2.     1,50 

15 01 07 20 01 02 

szkło i odpady opakowaniowe ze szkła 

1.   38,00 

2.     1,50 

20 01 31 

odpady niekwalifikujące się do 

odpadów medycznych powstałych w 

gospodarstwie domowym w wyniku 

przyjmowania produktów leczniczych 

w formie iniekcji i prowadzenia 

monitoringu poziomu substancji we 

krwi w szczególności igieł i 

strzykawek 

1.     0,00 

2.     0,03 
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16 01 03 

zużyte opony 

1.     0,00 

2.     1,00 

17 01 01 17 01 07 

 odpady z budowlano-remontowe 

1.     0,00 

2.     7,00 

20 01 32 

przeterminowane leki   

1.     0,00 

2.     0,035 Uwaga! Odbiór Przychodnia Lekarza 

Rodzinnego Vita ul. Kruppika 7 Obrzycko 

20 01 34 

zużyte baterie i akumulatory  

1.    0,00 

2.    0,50 

20 01 35 20 01 36 

zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki 

zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21,20 01 23 i 20 01 35 

1.    2,00 

2.    0,50 

20 02 01 

20 01 08 

bioodpady i odpady ulegające 

biodegradacji 

1.  120,00 

2.      0,00 

20 03 01 

niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne 

1.  570,00 

2.      0,00 

20 03 07 

odpady wielkogabarytowe 

1.   10,00 

2.     3,00 

                        15 01 10 

          odpady niebezpieczne  

1.    0,00 

2.    0,03 

  

                       16 05 09 

      zużyte chemikalia inne niż      

wymienione w 16 05 06, 16 05 07,16 

05 08 

1.   0,00 

2.   0,035 

Razem 822,13 Mg 

*Masa odpadów może ulec zmianie. 

 

 

§ 4 
 

[Oświadczenia i zobowiązania Wykonawcy] 
 
1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie doświadczenie oraz uprawnienia, 

potencjał techniczny i osobowy oraz bazę magazynowo – techniczną niezbędną do 

należytego, terminowego i zgodnego z przepisami prawa wykonania przedmiotu niniejszej 

Umowy, z zachowaniem profesjonalnego charakteru świadczonych przez Wykonawcę 

usług, a w szczególności: 
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1) posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w art. 9b 

i 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010), 

2) spełnia warunki rozporządzenia Rozporządzeniu 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),    

3) posiada wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w 

opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 i 50 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze 

zm.) potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania działalności w 

zakresie transportu kategorii odpadów, 

4) nie zostało wobec Wykonawcy wszczęte postępowanie upadłościowe, 

restrukturyzacyjne ani nie otwarto jego likwidacji jak równie  nie toczą się 

wobec niego postępowania egzekucyjne i nie zachodzą inne okoliczności, które 

mogłyby wpływać na zdolność Wykonawcy do wykonania zobowiązań 

wynikających z niniejszej Umowy oraz że według najlepszej wiedzy 

Wykonawcy nie występują okoliczności, które przemawiałyby za wszczęciem 

takich postępowań w przyszłości. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do spełniania wymagań określonych w § 4 ust. 1 

niniejszej umowy przez cały okres realizacji umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się działać w trakcie wykonywania niniejszej umowy 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami prawa miejscowego 

obowiązującymi na terenie Miasta Obrzycko, a także postanowieniami SIWZ. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania w całym okresie obowiązywania niniejszej 

umowy, ważnej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 PLN (słownie: pięćset 

tysięcy złotych 00/100) związanej z przedmiotem zamówienia. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zgody Zamawiającego na wprowadzenie 

lub zmianę podwykonawcy, przy udziale którego umowa będzie realizowana, po 

uprzednim przedłożeniu projektu umowy z podwykonawcą. 

6. Umowa między Wykonawcą a Podwykonawcą musi być zawarta zgodnie z przepisami 

kodeksu cywilnego i zawierać w szczególności postanowienia dotyczące: zakresu prac, 

terminów realizacji, wynagrodzenia i terminów płatności, rozwiązania umowy z 

podwykonawcą w przypadku rozwiązania umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

7. W przypadku zamiaru zawarcia umowy z Podwykonawcą, Wykonawca będzie 

zobowiązany do uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego w następującym trybie: 

a) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wniosek wraz z projektem umowy z 

Podwykonawcą, 

b) W terminie 7 dni do przedstawienia wniosku Wykonawcy, Zamawiający 

udzieli pisemnej zgody na zawarcie umowy albo podając uzasadnienie- zgłosi 

sprzeciw, lub zastrzeżenia do umowy. 

c) Zgłoszenie zastrzeżeń lub sprzeciw do proponowanej umowy będzie 

równoznaczne z odmową udzielenia zgody. 
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d) W przypadku odmowy Wykonawca ponownie przedstawi projekt umowy z 

Podwykonawcą w powyższym trybie, uwzględniający zastrzeżenia i uwagi 

zgłoszone przez Zamawiającego 

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

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w 

celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest 

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 o udzielenie zamówienia. 

9. W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawców, 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wszystkie działania i 

zaniechania. 

10. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za szkody i straty oraz następstwa 

nieszczęśliwych wypadków i zdarzeń losowych, dotyczących pracowników i osób 

trzecich oraz ich mienia, powstałych w związku z realizacją umowy. 

12. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia 

umowy do przedłożenia Zamawiającemu wykazu wszystkich podwykonawców wraz z 

określeniem zakresu powierzonych im części zamówienia. Na żądanie Zamawiającego 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia umowy/ów zawartej/tych z 

podwykonawcą/ami. 

13. Zmiana podwykonawcy dopuszczalna jest jedynie po wyrażeniu uprzedniej pisemnej 

zgody przez Zamawiającego. Do wniosku o zmianę podwykonawcy Wykonawca 

zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające, że jest on zdolny do wykonania 

powierzonej mu części zadania i posiada wszelkie prawem wymagane uprawnienia i 

zezwolenia. 

14. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy z Podwykonawcami 

bez wymaganej zgody ,a skutki z tego wynikające obciążają Wykonawcę. 
 

  
§ 5 

 
 

[Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp] 
 

1. Wykonawca oświadcza, że osoby wykonujące czynności, wskazane w pkt 26 SIWZ, 

będą zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę 

w rozumieniu przepisów art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –  Kodeks pracy 

( t. j. Dz. U z 2019 r., poz. 1040). 

2. Wykonawca oraz jego podwykonawcy przed podpisaniem umowy zobowiązani są 

przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie, iż pracownicy o których mowa w ust. 1 

wykonujący przedmiot niniejszego zamówienia są zatrudnieni na podstawie umowy o 

pracę. W przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi dopuszcza się, aby 

osobiście wykonywali czynności związane z przedmiotem niniejszego zamówienia.  

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób wykonujących 

wskazane powyżej czynności przez cały okres realizacji wykonywanych przez nie 
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zadań. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia 

Wykonawcy. 

4. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 2 nin. 

paragrafu i pkt 26 ppkt 3 SIWZ , będzie traktowane jako niedopełnienie wymogu 

zatrudnienia pracowników na umowę o pracę i skutkować będzie naliczaniem przez 

Zamawiającego kar umownych, o których mowa w paragrafie 8 niniejszej Umowy. 

 

                                                                § 6 
 

[Wynagrodzenie Wykonawcy] 
 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, ustalone na podstawie 

cen jednostkowych za odbiór, transport i zagospodarowanie poszczególnych rodzajów 

odpadów, określonych w zestawieniu kosztowym i szacunkowej masy odpadów 

komunalnych, określonych w zestawieniu kosztowym oraz w § 3 ust. 3 niniejszej 

umowy, stanowi wartość umowną i zgodnie z ofertą, stanowiącą załącznik  do umowy, 

wynosi: 

Wartość netto: …………………………… zł 

podatek VAT w wysokości ………..% ……………… zł,  

Wartość brutto: …………………………… zł (słownie brutto: ………… zł…./100) 

Wartość umowy określa Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. 

2. Ilości odpadów wskazane w zestawieniu kosztowym oraz w § 3 ust. 3 niniejszej 

umowy są ilościami szacunkowymi co do wielkości łącznej, jak i poszczególnych 

rodzajów odpadów, a Wykonawca będzie rozliczał się z Zamawiającym wg faktycznej 

ilości odebranych i przetransportowanych odpadów do wartości umownej określonej w 

ust. 1 niniejszego paragrafu. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za faktyczne ilości wykonanych 

usług zrealizowanych na podstawie niniejszej umowy, stanowiące sumę iloczynów 

cen jednostkowych za odbiór, transport i zagospodarowanie poszczególnych 

rodzajów odpadów oraz masy faktycznie przetransportowanych i 

zagospodarowanych rodzajów odpadów, powiększone o należny podatek VAT w 

wysokości ………%. 

4. Ceny jednostkowe za odbiór, transport i zagospodarowanie poszczególnych rodzajów 

odpadów, zwane dalej „cenami jednostkowymi”, zgodnie z Formularzem ofertowym 

stanowiącym załącznik  do SIWZ wynoszą: 
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Lp

. 

Kod 

odpadu 
Rodzaj odpadu 

Cena jednostkowa 

netto (c.j.n.) 

[zł/Mg] za odbiór, transport i 

zagospodarowanie 

1 2 3 4 

Odbiór i transport odpadów oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości 

zamieszkałych do instalacji komunalnej 

1 150101 

200101 

papier i tektura  

2 150107 

200102 

szkło i odpady opakowaniowe ze szkła   

3 150102 

200139 

150104 

200140 

150105 

tworzywa sztuczne, metale i opakowania 

wielomateriałowe 

  

4 200108 

200201 

biodegradowalne w tym bioodpady   

5 200307 odpady wielkogabarytowe  

6   200135 

  200136 

zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne 

niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki 

zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne 

niż wymienione w 20 01 21,20 01 23 i 20 01 35 

  

7 200301 niesegregowane(zmieszane)  

Odbiór i transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych z PSZOK(leki z Przychodni 

Lekarza Rodzinnego Vita ) do instalacji komunalnej 

8   200132 przeterminowane leki  

9   200134 zużyte baterie i akumulatory      

  

10   200135 

  200136 

zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne 

niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki 

zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne 

niż wymienione w 20 01 21,20 01 23 i 20 01 35 

 

11   170101 

  170107 

odpady budowlano-remontowe,  

12   160103 zużyte opony    

13 150101 papier i tektura    
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200101 

 

14 

 

150107 

200102 

 

szkło i odpady opakowaniowe ze szkła 

   

15 150102 

200139 

150104 

200140 

150105 

tworzywa sztuczne, metale i opakowania 

wielomateriałowe 

   

16 160509 zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 

06, 16 05 07,16 05 08 

 

17 200307  odpady wielkogabarytowe  

18 200131 odpady niekwalifikujące się do odpadów 

medycznych powstałych w gospodarstwie 

domowym w wyniku przyjmowania produktów 

leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia 

monitoringu poziomu substancji we krwi, 

w szczególności igieł i strzykawek 

     

19   150110 odpady niebezpieczne     

 

 

5. Cena jednostkowa netto za odbiór, transport i zagospodarowanie 1 Mg odpadów 

objętych niniejszą umową, zaoferowana przez Wykonawcę w ofercie przetargowej jest 

ceną ostateczną, uwzględniającą wszelkie koszty niezbędne do realizacji 

przedmiotowego zamówienia, wynikające z treści SIWZ i postanowień niniejszej 

umowy. 

6. Strony ustalają miesięczny okres rozliczeniowy. Wykonawca doręczy 

Zamawiającemu fakturę VAT za usługi świadczone w okresie rozliczeniowym 

wraz zestawieniem masy odebranych odpadów komunalnych sporządzonym 

zgodnie z wytycznymi, o których mowa w pkt 6.1. Załącznika nr 8 do SIWZ  w 

terminie do dnia 10 każdego następnego miesiąca 2020 r.  

7. Przedłożenie faktury bez załączenia dokumentów określonych w ust. 6 niniejszego 

paragrafu nie stanowi podstawy do wypłaty wynagrodzenia.  

8. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy wskazany w fakturze VAT w terminie 30 dni kalendarzowych od daty 

doręczenia Zamawiającemu prawidłowej i zgodnej z niniejszą umową faktury VAT i 

akceptacji przez Zamawiającego zestawienia masy odebranych odpadów komunalnych 

i cen jednostkowych. 

9. W przypadku, gdy liczba mieszkańców lub ilość ton ulegnie zmniejszeniu w stosunku 

do wartości podanych w § 3 ust. 3 umowy oraz w zestawieniu kosztowym, 

Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie uzupełniające w stosunku do 

Zamawiającego, w tym dotyczące realizacji umowy do kwoty wskazanej w § 7 ust. 1. 

10. Wynagrodzenie Wykonawcy nie podlega zmianie w trakcie umowy z zastrzeżeniem 

§10. 
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11. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod 

rygorem nieważności, dokonać przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej 

umowy. 

12. W przypadku realizacji przedmiotowego zamówienia z udziałem podwykonawców, 

Wykonawca wraz z fakturą musi złożyć w stosunku do każdego Podwykonawcy jeden 

z wymienionych poniżej dokumentów: 

1) Potwierdzone przez Podwykonawcę oświadczenie Wykonawcy, że zapłata za 

usługi, które są sprzedawane daną fakturą, a zostały wykonane przez tego 

Podwykonawcę, została uregulowana. 

2) Polecenia cesji na rzecz Podwykonawcy wraz z załączeniem nieuregulowanej 

kopii faktury otrzymanej od tego Podwykonawcy. W takim przypadku 

Zamawiający zapłaci należność przypadającą Podwykonawcy bezpośrednio na 

jego konto z zachowaniem terminu i zasad płatności jak dla Wykonawcy, a 

pozostała należność zostanie przekazana na konto Wykonawcy. 

3) Potwierdzone przez Podwykonawcę oświadczenie Wykonawcy, że usługi, 

które są sprzedawane daną fakturą zostały wykonane bez udziału tego 

Podwykonawcy.  
Brak złożenia przez Wykonawcę jednego z ww. dokumentów w stosunku do każdego 

Podwykonawcy będzie podstawą do odmowy zapłaty przez Zamawiającego faktury od 

Wykonawcy. 

13. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

14. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnie z niniejszą 

umową lub obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający ma prawo do 

wstrzymania płatności do czasu wyjaśnienia przez Wykonawcę przyczyn oraz 

usunięcia tej niezgodności, a także w razie potrzeby do otrzymania faktury lub noty 

korygującej VAT, bez obowiązku płacenia za ten okres odsetek. 

15. Wszelkie kwoty należne Zamawiającemu, w szczególności z tytułu kar umownych, 

mogą być potrącane z płatności realizowanych na rzecz Wykonawcy. 

 

§ 7 
 

[Kary umowne] 
 
1. Strony ustalają, że wiążącą ich formą odszkodowania będą kary umowne. 

2. Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę kary umowne w następujących przypadkach i 

w następującej wysokości: 

1) za zwłokę w rozpoczęciu realizacji przedmiotu umowy, tj. odbioru odpadów w 

wysokości 1.500,00 zł za każdy dzień zwłoki, 

2) za nieterminową, niezgodną z harmonogramem, o którym mowa w załączniku nr 8 

SIWZ  pkt 2.1 (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) realizację usługi w 

wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień zwłoki, 

3) w przypadku nieskierowania do realizacji zamówienia pojazdów przystosowanych 

do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych lub selektywnie zebranych 

odpadów komunalnych, w wysokości 600,00 zł za każdy taki stwierdzony 

przypadek, 
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4) odebrania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z odpadami 

niekomunalnymi (przemysłowymi, produkcyjnymi) – 500,00 zł za każdy 

stwierdzony przypadek, 

5) za nieprzekazanie informacji o nieprawidłowej segregacji odpadów 30,00 zł za 

każdy stwierdzony przypadek, 

6) za nieprzekazanie odebranych odpadów bezpośrednio do instalacji komunalnych lub 

instalacji odzysku lub unieszkodliwiania w tym samym dniu, w którym następuje 

odbiór odpadów w wysokości 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia, za wyjątkiem 

przypadków opisanych w Załączniku nr 8 SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia, pkt 18 Rozdziału III), 

7) za przekazanie przez Wykonawcę odebranych odpadów do innej instalacji  niż 

wskazana w załączniku nr 3 do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia w 

wysokości 500,00 zł  za każdą Mg, 

8) za opóźnienie w przedłożeniu zanonimizowanych kopii umów o pracę 

pracowników, o których mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy – w wysokości 300,00 

zł za każdy dzień opóźnienia, za każdą kopię umowy, 

9) za niedopełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności określone w § 6 ust. 1 niniejszej umowy – w wysokości 

1.000,00 zł, 

10) za odstąpienie od umowy lub wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego, z 

przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, w szczególności w związku z 

nienależytym wykonywaniem przez Wykonawcę usług objętych niniejszą umową – 

w wysokości 10 % wartości umowy, o której mowa w §7 ust. 1 niniejszej umowy, 

11) za odstąpienie przez Wykonawcę od wykonania umowy, z przyczyn za które 

odpowiada Wykonawca – w wysokości 10 % wartości umowy, o której mowa w §7 

ust. 1 niniejszej umowy, 

12) za nieprzedstawienie Zamawiającemu miesięcznego zestawienia masy odebranych 

odpadów zgodnie z warunkami określonymi w Załączniku nr 8 SIWZ (Szczegółowy 

opis przedmiotu zamówienia) pkt 6.1. – w wysokości 8.000,00 zł, 

13) za stwierdzenie, ze pojazd w dniu odbioru odpadów odbiera odpady spoza terenów 

objętych zamówieniem – w wysokości 20.000,00 zł za każdy stwierdzony 

przypadek, 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez 

jedną ze Stron wskutek okoliczności, za które odpowiada Zamawiający – w wysokości 10 

% wynagrodzenia określonego w umowie, o którym mowa w §7 ust. 1 niniejszej umowy. 

4. W przypadku gdy nastąpiło więcej niż jedno działanie lub zaniechanie Wykonawcy spośród 

wymienionych w § 8 ust. 2, Zamawiający jest uprawniony do odpowiedniej kumulacji 

nakładanych kar umownych. 

5. Kary umowne, o których mowa w § 8 ust. 2 Wykonawca powinien uiścić w terminie 7 dni 

od otrzymania noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego, na konto 

Zamawiającego wskazane w treści noty. 

6. Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy dotyczące realizacji 

umowy. 

7. Zamawiający ma prawo potrącić z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy kwotę 

stanowiącą równowartość naliczonych kar. 
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§ 8 
 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Zamawiający żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawartej 

w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5% ceny 

całkowitej brutto, o której mowa w §7 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwotę .................. zł 

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

2. W dniu podpisania umowy Wykonawca wniósł kwotę zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w formie ...........................................................................................  

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 

30 dni od dnia zakończenia świadczenia usług i uznania przez Zamawiającego wykonania 

zamówienia za należycie wykonane. 

4. Za dzień zakończenia świadczenia usług uznaje się dzień akceptacji przez Zamawiającego 

sprawozdania rocznego. 

5. Koszty wystawienia zabezpieczenia ponosi Wykonawca. 

 
 

§ 9 
 

[Odstąpienie od umowy] 
 
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

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

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

okolicznościach. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 

3. Poza przypadkami wymienionymi w umowie stronom przysługuje prawo do odstąpienia od 

umowy w sytuacjach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy za wypowiedzeniem, jeżeli: 

1) zostanie ogłoszona likwidacja Wykonawcy; 

2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub gdy zostanie przeciwko 

niemu wszczęte postępowanie egzekucyjne w stopniu uniemożliwiającym 

realizację umowy; 

3) Wykonawca nie realizuje bez uzasadnionej przyczyny wykonywania przedmiotu 

umowy zgodnie z przedłożonym harmonogramem odbioru odpadów komunalnych i 

nie kontynuuje prawidłowego wykonywania przedmiotu umowy po upływie 3 dni 

od otrzymania wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie. 

4) Wykonawca przerwie wykonywanie przedmiotu niniejszej umowy na okres dłuższy 

niż 7 dni, bez względu na przyczynę. 

5. Wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i 

powinno zawierać uzasadnienie, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. Termin 

wypowiedzenia wynosi 10 dni od daty doręczenia stronie pisma o wypowiedzeniu. W okresie 

wypowiedzenia strony realizować będą obowiązki objęte umową zgodnie z jej 

postanowieniami. 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, jeżeli 

Wykonawca utraci prawo do wykonywania działalności będącej przedmiotem niniejszej 
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umowy. Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia powinno nastąpić w formie pisemnej i 

powinno zawierać uzasadnienie, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. 

7. Przyjmuje się, że odstąpienie od umowy nie pozbawia Zamawiającego roszczeń o zapłatę 

kar umownych zastrzeżonych w umowie, których podstawy naliczenia wystąpiły przed dniem 

odstąpienia od umowy. 

 

§ 10 
 

[Zmiana umowy] 

 

1.   Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w następującej okoliczności:  

Zamawiający, dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadania, dopuszcza możliwość   zmian 

postanowień zawartych we wzorze umowy, w tym w szczególności dotyczy to przedmiotu 

zamówienia, terminu wykonania umowy, ustalonego wynagrodzenia, w następujących 

przypadkach:  

a) wystąpienia siły wyższej, powodującej konieczność wprowadzenia zmian do umowy. 

Przez działanie siły wyższej należy rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń obiektywnie 

niezależnych od stron umowy, które istotnie utrudniają wykonywanie zobowiązań 

wynikających z umowy, których strony umowy nie mogły przewidzieć przed zawarciem 

umowy i którym nie mogły zapobiec, ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez 

działanie z należytą starannością. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować 

Zamawiającego o fakcie zaistnienia siły wyższej oraz wskazać zakres i wpływ, jakie zdarzenie 

ma na realizację przedmiotu umowy, 

b) wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w systemie odbioru odpadów (np. zmiany 

częstotliwości odbioru odpadów, modyfikacji zakresu selektywnej zbiórki w aktach prawa 

miejscowego), 

c)  zmiany przepisów dotyczących podatku VAT. Cena brutto będzie podlegać waloryzacji o 

różnicę w kwocie podatku VAT wynikającej ze zmiany stawki podatku na stawkę podatku 

obowiązującego w dniu powstania obowiązku podatkowego, 

d)  zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art.2 ust. 

3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

e) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotnej 
 
f)  zmiany terminu wykonania umowy, w przypadku zajścia okoliczności, które nie były znane 

w chwili jej zawarcia. 

g) konieczności zmian w strukturze zamówienia kwalifikowanego w SIWZ wynikającej z 

konieczności zwiększenia odbioru, transportu oraz zagospodarowania ilości odpadów 

odbieranych selektywnie przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości odbioru, transportu oraz 

zagospodarowania odpadów niesegregowanych, zmieszanych lub odwrotnie, przy 

jednoczesnym zastrzeżeniu, że zmiany te nie spowodują zwiększenia wynagrodzenia 

określonego w § 7 ust.1. 

2. Poza przypadkami wymienionymi w ust. 1 niniejszego paragrafu zakazuje się istotnych 

zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której 

dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzą inne okoliczności, o których mowa w art. 

144 ust. 1 ustawy Pzp. 

3. Warunki wprowadzenia zmiany do zawartej umowy: 
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a) strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do 

udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej. 

b) wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. 

c) złożony wniosek przez stronę inicjującą zmianę musi zawierać: opis propozycji 

zmiany, uzasadnienie zmiany, opis wpływu zmiany na warunki realizacji umowy. 

d) zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem 

nieważności. 

 

§ 11 
 

[Dane osób do kontaktu przy realizacji umowy] 

 

1. Ze strony Zamawiającego do kontaktu wyznacza się:  

Panią Magdalenę Cieciorę i Panią Agnieszkę Nowak 

pod nr tel. 612913187,614422634,fax 612913248  

e-mail: mcieciora@obrzycko.com 

2. Ze strony Wykonawcy do kontaktu wyznacza się: .............................………….…......……. 

a w zastępstwie: ……….......................…....…………… pod nr tel./fax: ............................., 

e-mail: .................................................................... 

3. Zmiana osób wyznaczonych do kontaktu nie wymaga zmiany umowy w postaci aneksu. 

 

 

 

 

 

 

§ 12 
 

 [Postanowienia końcowe] 

 

1. Strony postanawiają, że wszelkie ewentualne spory związane z niniejszą umową będą 

załatwiały polubownie a gdy to okaże się niemożliwe, poddają pod rozstrzygnięcie Sądowi 

Powszechnemu, właściwemu ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

2. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania się o wszystkich zmianach statusu 

prawnego swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i 

likwidacyjnego oraz o wszystkich innych zmianach które mogłyby mieć wpływ na 

realizację przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Strony zgodnie postanawiają, że wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą 

być zbywane w drodze cesji, bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie 

pisemnej. 

4. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia i inna korespondencja w związku z niniejszą 

umową sporządzona będzie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zawiadomienia, 

oświadczenia i inna korespondencja może być przesyłana listem poleconym, doręczana 

osobiście, faksem lub za pomocą poczty elektronicznej w postaci podpisanego i 

ostemplowanego skanu dokumentu. W przypadku skorzystania z faxu lub poczty 

elektronicznej zaleca się dosłanie dokumentu pocztą tradycyjną lub osobiste jego 

dostarczenie. 

5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia warunków umowy mogą być dokonywane za zgodą 
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umawiających się stron, wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności, o 

ile nie będzie to sprzeczne z ustawą Prawo zamówień publicznych. 

6. 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 innym celu niż dla wykonania umowy, w szczególności zakazuje 

się wykorzystywania danych w celach reklamowych lub marketingowych.  

7. W dniu zawarcia niniejszej umowy strony podpiszą umowę powierzenia przetwarzania 

danych osobowych, której wzór stanowi załącznik do niniejszej umowy.   

8. Każda ze stron ma obowiązek ochrony przed dostępem osób nieuprawnionych do 

informacji i dokumentów dotyczących drugiej strony, niezależnie od sposobu i formy ich 

powierzenia. 

9. Ujawnienie przez jedną ze stron przekazanych przez drugą stronę informacji lub 

dokumentów może nastąpić wyłącznie gdy obowiązek ujawnienia wynika z 

obowiązujących przepisów prawa lub gdy strona, której informacje lub dokument dotyczy, 

wyrazi w formie pisemnej uprzednią zgodę na ujawnienie.  

10. Strony niezwłocznie poinformują drugą stronę o ujawnieniu informacji poufnej, 

podmiocie, któremu informacje zostały ujawnione oraz zakresie ujawnienia informacji.  

11. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron.  

 

 

 

 

 

12. Integralną część niniejszej umowy stanowią: 

1) specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 

2) oferta Wykonawcy, 

3) umowa powierzenia przetwarzania danych, 

 

 

 
 
 

 

        ZAMAWIAJĄCY:                                                                    WYKONAWCA: 

 

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

 

 
 


