
Załącznik nr 9 do SIWZ 

UMOWA Nr .............. ………… 

na odbiór i zagospodarowanie odpadów 
 

zawarta w dniu........................ roku pomiędzy Gminą Koniecpol z siedzibą w Koniecpolu, ul. Chrząstowska 6A, 
42-230 Koniecpol, NIP: 949 21 89 567 

reprezentowaną przez: 
Ryszard Suliga– Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Jadwigi Gwary, 
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym" 

a firmą: …………………………………………………………………………………………………………… 

NIP  ............................ REGON .................................... działającym na podstawie wpisu do .............................  
reprezentowaną przez: .....................................................  
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą" 

Zamawiający i Wykonawca łącznie zwani będą dalej „Stronami" lub oddzielnie każdy z nich „Stroną" 
Przedstawiciele Stron przez złożenie swojego podpisu oświadczają także, że są upoważnieni do zawarcia 
niniejszej Umowy, że ich prawo do reprezentowania danej Strony nie jest ograniczone w żadnym zakresie, a 
sposób reprezentacji osób występujących w imieniu reprezentowanych Stron umożliwia skuteczne składanie 
oświadczeń woli, w tym zaciąganie zobowiązań na rzecz reprezentowanego podmiotu, oświadczają też, że nie jest 
im znana żadna przeszkoda, która mogłaby mieć wpływ na wykonanie zobowiązań przyjętych przez Strony w 
niniejszej Umowie. 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, zgodnie z Ustawą z dnia 
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2164), 

§1 
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Miasta i Gminy 
Koniecpol 

2. Strony zgodnie oświadczają że wskazane w SIWZ podstawowe dane dotyczące gminy oraz 
prognozowane ilości odpadów przez cały okres trwania umowy są wartościami szacunkowymi i nie 
stanowią zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy, który zobowiązany jest do odbierania 
wszystkich odpadów określonych w ust. 1, niezależnie od ich ilości. 

§2 
Wykonawca oświadcza, że na dzień rozpoczęcia świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania 
odpadów będzie spełniał wszystkie wymogi formalne i prawne związane z przedmiotem umowy oraz zobowiązuje 
się wykonywać przedmiotowe usługi z należytą starannością terminowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawnymi, w tym zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na 
warunkach określonych umową oraz ustaleniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

§3 
Termin realizacji umowy: od dnia ….............. roku do dnia …..................r., z tym, że: 

1) Pierwsze wyposażenie nieruchomości w pojemniki (kubły i worki) nastąpi w terminie 7 dni od dnia 
podpisania umowy, a następnie, na bieżąco winno być realizowane w całym okresie trwania umowy. 
Termin dostarczenia dodatkowych pojemników w ciągu trwania umowy: niezwłocznie, lecz nie później 
niż w ciągu 7 dni roboczych od daty przyjęcia zgłoszenia. 

2) Wykonawca jest zobowiązany do rozpoczęcia właściwego odbioru i zagospodarowania odpadów 
komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Koniecpol 
począwszy od dnia …...... roku. 
 

§4 

1. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy odbiór i zagospodarowanie całego strumienia 
odpadów komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy 
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Koniecpol, na których zamieszkują mieszkańcy, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich 
poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz 
ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 
ramach powierzonego zadania, zgodnie z zapisami: 

• ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 
1399 ze zm.), 

• ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2014 r. poz. 21). 

• uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego nr IV/25/1/2012 z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia 
„Planu gospodarki odpadami dla Województwa Śląskiego 2014", 

• rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 
 

Wykonawca jest obowiązany przekazać odpady do instalacji posiadającej status regionalnej instalacji do 
przetwarzania odpadów komunalnych zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa 
Śląskiego lub do instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi tego regionu, wskazanych w uchwale w 
sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami na zasadach określonych w ustawie 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

2. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy: 

I. Odbiór odpadów bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej                                          
i w zabudowie wielorodzinnej : 

1. zmieszane odpady komunalne, 
2. papier, opakowania wielomateriałowe , 
3. tworzywa sztuczne, metal , 
4. szkło, 
5. odpady ulegające biodegradacji ,  
6. popiół 
Odbiór odpadów wielkogabarytowych, urządzeń elektrycznych i elektronicznych odbywać się będzie dwa 
razy w roku (wiosna , jesień) z podziałem na: 
1) meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz problemowe (powstające w gospodarstwie domowym) 
2) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. 

II. Pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych: 
1) pojemniki (kubły) na odpady zmieszane o pojemności 120l, 240l,  1.100l, wykonane zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, 
2) pojemniki (worki) przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów, takie jak: 

• Szkło - kolor zielony, 
• Tworzywa sztuczne, metal, - kolor żółty, 
• Papier, opakowania wielomateriałowe - kolor niebieski, 
• biodegradowalne - kolor brązowy, 
• popiół - kolor szary 

o pojemności 120 I. W przypadku zabudowy wielolokalowej  pojemniki o pojemności 1100 l. Pojemniki 
wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

Zapotrzebowanie na pojemniki (kubły) na odpady zmieszane oraz pojemniki (worki) do selektywnej zbiórki 
odpadów określone są w załączniku nr 1 do Umowy (opis przedmiotu zamówienia). 
Pojemniki na odpady winny być nowe lub w dobrym stanie technicznym (używane) spełniające obowiązujące 
normy. 
Wykaz punktów odbioru odpadów komunalnych stanowi załącznik nr 2 do umowy. 

III. Obowiązki Wykonawcy w zakresie wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w pojemniki. 
1. Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w pojemniki (kubły) do 

zbierania odpadów komunalnych zmieszanych oraz pojemniki (worki) do selektywnej zbiórki odpadów. 
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2. Pierwsze wyposażenie nieruchomości w pojemniki (kubły i worki) winno nastąpić w terminie 7 dni od 
dnia podpisania umowy, a następnie, na bieżąco winno być realizowane w całym okresie trwania 
umowy. Termin dostarczenia dodatkowych pojemników w ciągu trwania umowy: niezwłocznie, lecz nie 
później niż w ciągu 7 dni roboczych od daty przyjęcia zgłoszenia. 

3. W przypadku uszkodzenia powstałego z wyłącznej winy Wykonawcy (np. pęknięcia wynikające 
z użytkowania lub powstałego przy opróżnianiu pojemnika, uszkodzone kółka lub uchwyty) to 
wykonawca jest zobowiązany do wymiany pojemnika w ramach przedmiotu zamówienia.  
Dokumentem potwierdzającym w/w jest protokół zniszczenia podpisany przez Wykonawcę i 
właściciela nieruchomości. 

IV. Transport i zagospodarowanie - Wykonawca jest zobowiązany do: 
a) systematycznego opróżniania pojemników i wywóz odpadów zgodnie z określonym 

harmonogramem i częstotliwością wywozu, 
b) odbierania każdej ilości zmieszanych i selektywnie zebranych odpadów. W przypadku kiedy 

odpady, nie mieszczą się do kubła, wystawione będą obok w dodatkowym worku, również w 
ramach niniejszego zamówienia powinny być odebrane, 

c) zabezpieczenia przewożonych odpadów przed wysypaniem, 
d) porządkowania miejsca  postawienia pojemnika i drogi jego przetaczania celem wykonania 

usługi opróżnienia, 
e) wywozu odpadów również w przypadku stwierdzenia niemożności dojazdu do pojemnika 

przez parkujące pojazdy lub inne przeszkody, 
f) przekazywanie odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych do 

regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych wynikających z Planu 
gospodarki odpadami dla województwa śląskiego, 

g) przekazywania odpadów segregowanych : papier, opakowania wielomateriałowe , tworzywa 

sztuczne , metal , szkło i przekazanie ich do gminnej sortowni odpadów zlokalizowanej                               

w Koniecpolu przy ul. Słowackiego (dawne składowisko odpadów),  

h) gospodarowania odebranymi odpadami w sposób zapewniający wywiązywanie się z 
powierzonych przez Zamawiającego  Wykonawcy obowiązków nałożonych ustawą z dnia 13 
września 1996  r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399), 
zgodnie z  rozporządzeniami wydanymi na podstawie art. 3b ust 2 i art. 3c ust. 2 ustawy tj.: 

 rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012  r. w sprawie poziomów 
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych 
frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012  r. poz. 645), 

 rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012  r. w sprawie poziomów 
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 
składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 
2012  r. poz. 676). 

V. Do obowiązków wykonawcy w szczególności należy: 

1) Wykonywanie przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz: 
a) Przygotowanie oraz dystrybucja harmonogramu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych 

oraz selektywnie zebranych, z zastrzeżeniem wprowadzenia zmian przez Zamawiającego. 
Harmonogram wywozu powinien mieć  formę ulotek (wydruk czarno-biały, w ilości 2.400 sztuk). 
Ulotki winny zawierać w szczególności informację rodzaju oraz terminie odbioru odpadów. 
Propozycję harmonogramu wywozu należy przedstawić Zamawiającemu w terminach : 

 w terminie 7 dni od daty podpisania umowy – na pierwsze 6 m-cy obowiązywania 
umowy , 

 na kolejne 6 m-cy obowiązywania umowy  - do 10 stycznia 2017 r.  
Dystrybucja nowego harmonogramu w miesiącu poprzedzającym pierwszy wywóz nieczystości z 
danego okresu (półrocza) roku. 
 
b) Przygotowanie i dystrybucja harmonogramu zbiórek odpadów wielkogabarytowych, zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego (wydruk czarno - biały, w ilości  2400 sztuk) 
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UWAGA: Przez dystrybucję  Zamawiający rozumie: w zabudowie jednorodzinnej dostarczenie 
ww. informacji do skrzynek na listy a w zabudowie  wielolokalowej do zarządcy nieruchomości , 

c) Pierwsze wyposażenie nieruchomości w pojemniki winno nastąpić w terminie 7 dni od dnia 
podpisania umowy a następnie, na bieżąco winno być realizowane w całym okresie trwania 
umowy. Termin dostarczenia dodatkowych pojemników w ciągu trwania umowy: niezwłocznie, 
lecz nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od daty przyjęcia zgłoszenia. 

d) Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania doposażenia nieruchomości w pojemniki. 
e) Wykonawca zobowiązany jest do wymiany pojemników w trakcie trwania umowy w przypadku 

zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość. Przypadki takie zgłasza każdorazowo 

Zamawiający. 

f)  zapewnienie osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego 
użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 7, art. 3b i art. 3c 
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 1399), rozporządzeniem Ministra Środowiska z 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów 
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji 
odpadów komunalnych, rozporządzeniem Ministra Środowiska z 25 maja 2012 r. w sprawie 
poziomów ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych 
do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów, wyłącznie w 
zakresie powierzonych zadań. 

g) w czasie realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający przewiduje akcję odbioru odpadów 
wielkogabarytowych  oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego dwa razy w roku 
(wiosną i jesienią) tj. 2 razy w ciągu obowiązywania umowy. 

Sprawozdawczość - Wykonawca zobowiązany jest do: 
a) bieżącego prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z przepisami ustawy 

o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
b) przez cały okres trwania Umowy Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu  raporty 

miesięczne stanowiące część miesięcznego protokołu odbioru, w terminie do 15 dnia miesiąca 
następującego po miesiącu rozliczeniowym zawierające informacje o: 

 ilości i rodzaju odpadów komunalnych (ilość i pojemność pojemników oraz ilość worków 
frakcjami) zebranych z wyszczególnionych nieruchomości, 

 ilości i rodzaju odpadów komunalnych segregowanych przekazanych do gminnej sortowni 
odpadów , 

 adresach nieruchomości, z których właściciele nie oddali odpadów komunalnych lub oddali w 
ilości niewspółmiernej do pojemności wystawionego pojemnika, 

 sposobie zagospodarowania odpadów ze wskazaniem instalacji, na którą zostały przekazane, 
potwierdzone kartami przekazania odpadów, 

c) przez cały okres trwania Umowy Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu  sprawozdania 
kwartalne zgodne z art. 9n ust. 1-3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  i 
porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) oraz  z Rozporządzeniem Ministra Środowiska 
z dnia 15 maja 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 630) w sprawie wzoru sprawozdań o odebranych 
odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu 
gospodarowania odpadami komunalnymi, do końca miesiąca następującego po kwartale, 
którego dotyczy. 

d) przekazywania karty przekazania odpadów i dowody wagowe (określone Rozporządzeniem 
Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na 
potrzeby ewidencji odpadów – Dz. U. z 2010 r., Nr 249, poz. 1673). 

 
2) Kontrola rzetelności segregacji: 
 
Wykonawca zamówienia zobowiązany jest do powiadamiania Zamawiającego w przypadku 
niedopełniania przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych. 
Wykonawca odbierający odpady komunalne ma obowiązek: 

 sporządzić protokół w trzech egzemplarzach zawierający datę, adres nieruchomości, rodzaj źle 
wysegregowanych odpadów, spisany w miejscu zdarzenia, 
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 pozostawić kopię protokołu o źle wysegregowanych odpadach dla właściciela nieruchomości w 
skrzynce na listy, 

 wykonać dokumentację fotograficzną z datownikiem, 

 niezwłocznie przekazać Zamawiającemu jeden egzemplarz protokołu, dokumentację 
fotograficzną (w wersji elektronicznej lub papierowej - wielokolorowa). 

Odpady takie należy zakwalifikować i odebrać traktując je jako zmieszane. 

VI. Inne obowiązki wykonawcy: 
a) wykonanie przedmiotu umowy w sposób fachowy, niepowodujący niepotrzebnych przeszkód oraz 

niedogodności dla mieszkańców, 
b) zapewnienie, dla właściwej realizacji przedmiotu umowy, przez cały czas trwania umowy, dostatecznej 

liczby środków technicznych, gwarantujących terminowe i jakościowe wykonanie zakresu rzeczowego 
usługi, w liczbie co najmniej takiej, jak w złożonej w postępowaniu przetargowym ofercie, 

c) dostarczanie terminowo wymaganej ilości worków do selektywnej zbiórki, 
d) porządkowanie terenu zanieczyszczonego odpadami wysypanymi z pojemników, kontenerów, worków i 

pojazdów w trakcie realizacji usługi odbioru wyłącznie z winy Wykonawcy, 
e) wyposażenie własnych pracowników zajmujących się wywozem odpadów w odzież z widocznym logo firmy, 
f) wyposażenie pojazdów do odbierania odpadów (w tym odpadów segregowanych), w system monitoringu 

bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego (np. GPS), umożliwiający trwałe zapisywanie o 
położeniu pojazdu i miejscach postoju oraz system czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku 
odpadów, 

g) telefoniczne zawiadomienie Zamawiającego o każdorazowym rozpoczęciu odbioru odpadów i umożliwienie 
Zamawiającemu skontrolowanie masy pojazdu na instalacji odbioru odpadów, telefoniczne zawiadomienie 
Zamawiającego o każdorazowym zakończeniu odbioru odpadów i umożliwienie Zamawiającemu 
skontrolowanie masy pojazdu na instalacji odbioru odpadów. Zamawiający wskaże Wykonawcy 
wyłonionemu w niniejszym postępowaniu upoważnionego przedstawiciela Gminy wraz z podaniem numeru 
telefonu. 

h) zapisywanie w sposób umożliwiający odczyt oraz przechowywanie w siedzibie Wykonawcy, przez okres 
obowiązywania umowy i rok po jej zakończeniu danych pochodzących z systemu monitoringu i systemu 
czujników. Wykonawca powinien posiadać odpowiedni program umożliwiający odczyt, prezentację oraz 
analizę przechowywanych danych, które powinny być udostępniane na każde żądanie Zamawiającego, 

i) dokonywanie odbioru i transportu odpadów, również w przypadkach, kiedy dojazd do nieruchomości 
będzie utrudniony (z powodu prowadzonych remontów dróg, dojazdów, złych warunków atmosferycznych 
itp.). O fakcie braku możliwości dojazdu do nieruchomości z przyczyn określonych powyżej Wykonawca 
zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego celem uzgodnienia sposobu odbioru odpadów. 
Wykonawcy nie przysługuje wtedy roszczenie z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy, 

j) okazanie na żądanie Zamawiającego wszelkich dokumentów potwierdzających wykonywanie przedmiotu 
umowy zgodnie z określonymi przez Zamawiającego wymaganiami i przepisami prawa, 

k) wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody na mieniu i 
zdrowiu osób trzecich, powstałe podczas i w związku z realizacją przedmiotu umowy, a powstałe z 
wyłącznej winy Wykonawcy", 

l) naprawa lub ponoszenie kosztów naprawy szkód wyrządzonych podczas wykonywania usługi wywozu 
odpadów komunalnych w gminie (uszkodzenia chodników i innych urządzeń), 

ł)        naprawa lub wymiana uszkodzonych w trakcie realizacji umowy kontenerów i pojemników na odpady na     
            własny koszt, jeśli powstały z winy Wykonawcy, w terminie do 7 dni od zgłoszenia w formie telefonicznej lub   
          e-mail przez Zamawiającego, 
m) wykonanie co najmniej trzykrotnie na terenie gminy akcji informacyjnej - dystrybucja informacji przy-

gotowanych przez Zamawiającego (ulotki informujące o sposobach segregacji, w zakresie prawidłowego 
postępowania z odpadami), 

n) dostarczenie wszystkim właścicielom nieruchomości zamieszkałych harmonogramu wywozu odpadów  
      komunalnych, 
o) zapewnienie na czas realizacji przedmiotu zamówienia (posiadanie lub dostępność) do bazy magazynowo -  
      transportowej, usytuowanej i wyposażonej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11  
      stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od  
     właścicieli nieruchomości, 
p) umożliwienie wstępu na teren bazy transportowej przedstawicielom Zamawiającego lub pracownikom  
      państwowych instytucji upoważnionych do kontroli realizacji ustawy o odpadach i ustawy o utrzymaniu  
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     czystości i porządku w gminach z przepisami wykonawczymi, 
r) uczestnictwo upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w naradach (posiedzeniach komisji Rady Gminy,  
      innych naradach) prowadzonych przez Zamawiającego, na których omawiane będą zadania związane z  
      realizacją przedmiotu umowy. Zaproszenia na narady będą przekazywane Wykonawcy przez Wójta lub osoby  
     przez niego upoważnione z wyprzedzeniem nie mniej niż 7 dni przed tymi naradami, 
s) udostępnienie co najmniej jednej linii telefonicznej w celu szybkiej komunikacji, tak aby był możliwy stały  
    kontakt przedstawiciela Zamawiającego z Wykonawcą, 
t) posiadanie przez cały okres realizacji umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
     prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie niższej niż 100 000,00 zł. 

§5 
Zamawiający zobowiązany jest do: 

1) regularnego odbioru raportów miesięcznych i sprawozdań kwartalnych sporządzonych przez Wykonawcę, 

2) dokonywania zapłaty według faktur wystawionych przez Wykonawcę, w terminach ich płatności. 

§6 
1. Strony ustalają że za wykonanie przedmiotu umowy  Wykonawca  

otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w łącznej wysokości  ………………. złotych brutto, słownie:…………………. 
 
2. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji do końca realizacji umowy. 

§7 
1. Rozliczenie za przedmiot umowy następować będzie miesięcznie (w 12 równych częściach) na podstawie 

faktur częściowych. Przed wystawieniem każdej faktury częściowej Wykonawca przedłoży Zamawiającemu: 
a) karty przekazania odpadów i dowody wagowe (określone Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 
grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów - Dz. U. z 2010 r., 
Nr 249, poz. 1673), 
b) raport miesięczny zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i warunkami umowy, 
c) co kwartał sprawozdanie kwartalne zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i 
warunkami umowy. 
2. Zamawiający przeprowadza weryfikację dokumentów, o których mowa w ust. 1 litera a)-c) w okresie 5 dni 

roboczych, liczonych od dnia otrzymania każdego rozliczenia.  Wykonawca po otrzymaniu akceptacji przyjęcia 
rozliczenia przez Zamawiającego, uprawniony jest do wystawienia faktury. 

3. Termin płatności ustala się na ……..dni od daty złożenia prawidłowo wypełnionej faktury VAT do siedziby   
       Zamawiającego. 
4. Płatność nastąpi przelewem na konto Wykonawcy określone w fakturze. 
5. Za termin zapłaty ustala się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
6. Rzeczywiste ilości odebranych odpadów mogą różnić się od podanych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia i różnice te nie będą miały wpływu na należne Wykonawcy wynagrodzenie. 

§8 
1. Osobami odpowiedzialnymi za koordynację prac, wynikających z realizacji Umowy są: 

a) ze strony Zamawiającego: ….................................................... 
b) ze strony Wykonawcy: .............................................  

 
 
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany osób, o których mowa w ust. 1. Zmiana wymaga pisemnego 

oświadczenia odpowiednio Zamawiającego i Wykonawcy. 
3. Wykonawca udzieli osobie odpowiedzialnej za koordynację prac, o której mowa w ust. 1 litera b), wszystkich 

niezbędnych pełnomocnictw do działania w imieniu Wykonawcy, zgodnie z umową. 

§9 
Wykonawca nie może wprowadzać żadnych zmian częstotliwości odbioru odpadów komunalnych bez pisemnej 
zgody Zamawiającego. 

§10 
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1. Wykonawca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z 
przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne skutki działania niezgodnego z przepisami o których 
mowa w ust. 1. 

3. Wykonawca oświadcza, że systemy wykorzystywane w procesie przetwarzania danych osobowych spełniają 
wymogi określone w Ustawie o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniach wykonawczych do 
Ustawy. 

4. Wykonawca zapewnia, że przetwarzane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji 
umowy. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego powiadamiania Zamawiającego o stwierdzeniu próby 
lub faktu naruszenia poufności danych osobowych przetwarzanych w wyniku realizacji umowy. 

§11 
1. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: 

............................................. 
2. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: 949-21-

89-567 

§12 
W przypadku, gdy przedmiot umowy realizowany jest przy pomocy podwykonawców Wykonawca ponosi wobec 
Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi przez nich wykonane. 

§13 
Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie Umowy i wniesienie 
zabezpieczenia jej należytego wykonania. 

§14 
1. Wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich bez zgody 

Zamawiającego z wyjątkiem sytuacji gdy w razie konieczności wykonania usług związanych z realizacją 
niniejszej umowy przez podwykonawcę - Wykonawca zobowiązuje się w dniu zawarcia umowy z 
podwykonawcą przelać na jego rzecz wierzytelność jaka będzie mu przysługiwać z tego tytułu wobec 
Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy z 
podwykonawcą za usługi wykonane przez podwykonawcę, Zamawiający zgłosi sprzeciw co do zawarcia 
umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą w przypadku, gdy podwykonawca nie będzie posiadał 
stosownych zezwoleń, odpowiadających zakresowi rzeczowemu powierzonych mu usług. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia u Zamawiającego podpisanej przez Wykonawcę i podwykonawcę 
umowy cesji wierzytelności na rzecz podwykonawcy za usługi wykonane przez podwykonawcę w terminie 7 
dni od daty zawarcia umowy o wykonywanie usług związanych z realizacją niniejszej umowy przez 
podwykonawcę. W przypadku nie złożenia ww. umowy w ww. terminie Zamawiającemu przysługiwać będzie 
prawo obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego. 

3. Wykonawca odpowiada za działania Podwykonawcy jak za własne. 

§15 
1. Wykonawca wniósł, przed zawarciem niniejszej umowy, zabezpieczenie tytułem niewykonania lub 

nienależytego wykonania przedmiotu umowy, w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto całości zamówienia  
podanej w ofercie, tj ........... ………………zł (słownie .................................... 00/100.) 

2. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie .................................................................  
3. W razie nienależytego wykonania umowy Zamawiający zaspokaja się z kwoty wniesionego zabezpieczenia. 
4. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia rozliczenia przedmiotu umowy, za 

które uznaje się złożenie sprawozdania kwartalnego i uznanie go przez Zamawiającego za należycie 
wykonane. 

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, 
o których mowa w art. 148 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 

§16 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% ceny brutto za 
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wykonanie całości zamówienia   ustalonej w § 6 ust. 1 umowy; 
b) za każdy potwierdzony przypadek niedokonania odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości lub 

odebrania odpadów w terminie niezgodnym z zatwierdzonym harmonogramem, w wysokości 50 zł  za 
każdy dzień opóźnienia z winy Wykonawcy, 

c) za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu pojemników na odpady (dotyczy pierwszego wyposażenia 
nieruchomości) w wysokości 50 zł z winy Wykonawcy, 

d) za każdy dzień opóźnienia (liczony od ósmego dnia roboczego od daty przyjęcia zgłoszenia) w 
dostarczeniu dodatkowych pojemników w wysokości 50 zł (liczone od każdego pojemnika); 

e) za każdy dzień opóźnienia w przekazywaniu kompletnego raportu miesięcznego, w wysokości 200 zł. 
f) za każdą tonę brakującej masy odpadów komunalnych obliczonej w odniesieniu do masy odebranych 

odpadów, a wymaganej do osiągnięcia odpowiedniego poziomu recyklingu, przygotowania do 
ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji przekazanych do składowania, w wysokości stanowiącej iloczyn stawki opłaty 
za zmieszane odpady komunalne, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 290 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska i brakującej masy odpadów komunalnych, wyrażonej w 
Mg. 

2. Kary, o których mowa w ust. 1 płatne są w terminie 14 dni od daty wezwania do ich uiszczenia na rachunek 
wskazany w wezwaniu lub podlegają potrąceniu z należności Zamawiającego wobec Wykonawcy, według 
wyboru Zamawiającego. 

3. Zastrzeżone powyżej kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach 
ogólnych, aż do pełnej wartości poniesionej szkody. 

4. Wykonawca nie może zwolnic się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z powodu nie wykonania 
umowy lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, które było następstwem nie wykonania zo-
bowiązań wobec Wykonawcy przez jego podwykonawców lub kooperantów. 

5. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy od wykonania przedmiotu umowy. 
6. Odstąpienie od umowy nie powoduje utraty możliwości dochodzenia kar umownych. 

§17 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku nienależytego wykonywania 

przedmiotu umowy w szczególności w sposób niezgodny z umową i SIWZ. 

2. W przypadku nierealizowania umowy lub w przypadku jej nienależytego wykonania przez Wykonawcę 
Zamawiający  może  odstąpić  od  umowy w terminie  30  dni  od  dowiedzenia się  o  okoliczności 
uzasadniających odstąpienie. 
 

3. Ponadto Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli poweźmie wiadomość o tym, że: 
a) Wykonawca  utracił  uprawnienia  do  wykonywania  przedmiotu  umowy  wynikające  z  przepisów 

szczególnych, 
b) nie rozpoczął wykonywania usług objętych umową z dniem podpisania niniejszej umowy. 
c) zaniechał realizacji umowy i nie podejmuje czynności pomimo pisemnego wezwania, 
d) pomimo uprzednich, pisemnych, co najmniej dwukrotnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego nie 

wykonuje usługi zgodnie z postanowieniami umowy lub w istotny sposób narusza zobowiązania umowne. 
4. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi Zamawiający wezwie Wykonawcę do 

wykonania lub należytego wykonania usługi i wyznaczy w tym celu odpowiedni termin. 

§18 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonane za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy, tylko w 
przypadkach określonych w dziale IV ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz ustawy z 
dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
1. Dopuszcza się wszelkie nieistotne zmiany w treści umowy, które to zmiany nie wpłynęłyby na krąg 

wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia ani na wynik postępowania. 
2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w sytuacji, której nie można było przewidzieć w chwili za-
warcia umowy, a która spowodowałaby, że świadczenie stałoby się niemożliwe. 

3. Zamawiający, dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadania, dopuszcza możliwość istotnych zmian posta-
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nowień zawartych w niniejszej umowie, w sytuacji gdy: 
 

1) zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
2) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 

przedmiotu zamówienia, w tym stawki podatku VAT; 
3) wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana bę-

dzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej 
zapisów przez strony. 

4) nastąpi przekształcenie podmiotowego Wykonawcy. 
5) nastąpią zmiany wywołane przyczynami zewnętrznymi, które w sposób obiektywny uzasadniają potrze-

bę tej zmiany, niepowodujące zachwiania równowagi ekonomicznej pomiędzy Wykonawcą a Zamawia-
jącym, 

6) w zakresie terminu i sposobu wykonania Umowy w przypadku, gdy niezbędna jest zmiana sposobu wy-
konania lub terminu realizacji Przedmiotu Umowy, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego 
oraz konieczna w celu prawidłowego wykonania Umowy; 

 
4. Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający, jak i Wykonawca, składając pisemny wniosek do 
drugiej strony, zawierający w szczególności opis zmiany i uzasadnienie. Zamawiający powyżej przewidział katalog 
zmian na które może wyrazić zgodę ,  powyższe nie stanowi jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 
5. Ewentualne zmiany o których mowa w ust. 4 mogą zostać wprowadzone w życie po odpowiednich 

negocjacjach Wykonawcy z Zamawiającym i akceptacji ustaleń przez obie strony umowy. 

§19 
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający może odstąpić od umowy w 
terminie 30 dni od powzięcia o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu świadczenia usług do dnia odstąpienia od umowy. 

§20 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i Ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

§21 
Sprawy sporne, mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez sąd właściwy ze 
względu na siedzibę Zamawiającego.  

 
§22 

Umowa sporządzona jest w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy , dwa 
egzemplarze dla Zamawiającego. 

§23 
Załączniki do umowy stanowiące integralną część tej umowy: 
Nr 1 - opis przedmiotu zamówienia. 
Nr 2 - wykaz punktów odbioru 
Nr 3 - specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 
 
Zamawiający :                                                                                                                            Wykonawca: 

Kontrasygnata Skarbnika Gminy: 
 


