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Załącznik nr 7 do SIWZ        WZÓR UMOWY 

   

UMOWA Nr ......... 
 

 

zawarta w dniu ............................ 

pomiędzy Gminą Niemodlin, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37; 49-100 Niemodlin posiadającą  

nr      NIP 991-03-16-271,    REGON 531413194, reprezentowaną przez  

Burmistrza Niemodlina – Dorotę Koncewicz  

zwaną dalej „Zamawiającym” 

a  

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

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

posiadającym nr NIP …… , nr REGON ……, zarejestrowanym w …………………………… 

prowadzonym przez ……………………..............................................................................................  

pod numerem …………………………, reprezentowanym przez: …………………………………… 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

o następującej treści: 
 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Podstawą zawarcia umowy jest wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zwaną dalej 

ustawą Pzp. 

2. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do świadczenia usług 

w ramach zadania pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy 

Niemodlin”, polegających na: 

1) odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych powstałych i zebranych ze wszystkich 

nieruchomości położonych na terenie Gminy Niemodlin, na których zamieszkują mieszkańcy 

(stale i sezonowo) Gminy Niemodlin wraz z podstawieniem pojemników na odpady, ujętych 

w załączniku do Opisu Przedmiotu Zamówienia cz. A, 

2) odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych powstałych i zebranych z pojemników 

ustawionych w jednostkach budżetowych Gminy Niemodlin, świetlicach wiejskich, koszach 

ulicznych i parkingach, położonych na terenie Gminy Niemodlin, wymienionych w 

załącznikach nr 1, 2, 3, i 4 do Opisu Przedmiotu Zamówienia cz. B oraz podstawieniu na nich 

pojemników na odpady (za wyjątkiem podstawienia koszy ulicznych).  

3) odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych zebranych w Punkcie Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych (zwanym dalej PSZOK) wraz z administrowaniem PSZOK-u 

oraz z podstawieniem na jego terenie pojemników na odpady, ujętych w załączniku do Opisu 

Przedmiotu Zamówienia cz. A 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z ofertą Wykonawcy, na 

ustalonych niniejszą umową warunkach i Opisem przedmiotu zamówienia cz. A i cz. B wraz  

z załącznikami oraz zgodnie ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia i obowiązującymi 

w tym zakresie przepisami prawa i zasadami wiedzy branżowej. 

4. Strony umowy na roboczo ustalą osoby do kontaktów dla realizacji niniejszej umowy, zgodnie  

z jej zapisami. 
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§ 2 

Termin wykonania 

1. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi określone niniejszą umową w terminie od dnia  

1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. 

2. Wykonawca jest zobowiązany wyposażyć wszystkie nieruchomości w pojemniki na odpady, za 

wyjątkiem koszy ulicznych, w terminie zapewniającym możliwość odbierania odpadów z tych 

pojemników od dnia 1 stycznia 2018 r.  

3. Dla zachowania ciągłości gromadzenia i odbierania odpadów, „nowe” pojemniki muszą zostać 

podstawione na następny dzień po zabraniu dotychczasowych pojemników przez poprzedniego 

wykonawcę, zgodnie z aktualnym harmonogramem wywozu odpadów komunalnych w 2017 r. 

zamieszczonym na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Niemodlinie (zakładka „Czysta 

Gmina Niemodlin”) – dotyczy miesięcy: października, listopada i grudnia 2017 r. 

 

§ 3 

Wynagrodzenie i rozliczenie 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 ust. 2 niniejszej Umowy, Wykonawcy 

przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe, którego definicję określa art. 632 Kodeksu cywilnego  

w kwocie: 

Dla części A, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia cz. A 

▪ netto ……………… zł (słownie złotych ………………………….…………….……….……………),  

▪ podatek VAT w wysokości 8%, tj. …………………… zł  

▪ brutto ……………… zł (słownie złotych: …………………………………..…………..……………). 

 

Dla części B, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia cz. B 

▪ netto ……………… zł (słownie złotych ………………………….…………….……….……………),  

▪ podatek VAT w wysokości 8%, tj. …………………… zł  

▪ brutto ……………… zł (słownie złotych: …………………………………..…………..……………). 

 

4. W przypadku ustawowej zmiany stawek podatku od towarów i usług w trakcie realizacji umowy – 

w zakresie dotyczącym niezrealizowanej części przedmiotu umowy wynagrodzenie brutto 

zostanie odpowiednio zmodyfikowane. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy. 

5. Przy wystawianiu faktur VAT zostanie zastosowana stawka podatku od towarów i usług 

obowiązująca w dniu jej wystawienia. 

6. Płatnikami zobowiązań, na których należy wystawiać odrębne faktury, z tytułu wykonania 

przedmiotu umowy są:  

1) dla CZĘŚCI A: 

• Gmina Niemodlin, zgodnie z zał. do Opisu przedmiotu zamówienia cz. A 

2) dla CZĘŚCI B: 

• Gmina Niemodlin z rozbiciem na fakturze na poszczególne pozycje, zgodnie z zał. nr 1, 2, 3  

i 4 do Opisu przedmiotu zamówienia cz. B: 

a) budynek Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, 

b) świetlice wiejskie, 

c) kosze uliczne i parkingi, 

• Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie, zgodnie z zał. nr 2 do Opisu 

przedmiotu zamówienia cz. B, 

• Ośrodek Sportu i Rekreacji, zgodnie z zał. nr 2 do Opisu przedmiotu zamówienia cz. B, 
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• Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza Korczaka w Niemodlinie, zgodnie z zał. nr 2 

do Opisu przedmiotu zamówienia cz. B, 

• Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Skłodowskiej Curie w Niemodlinie, zgodnie z zał. nr 2 do 

Opisu przedmiotu zamówienia cz. B, 

• Szkoła Podstawowa im. 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej w Graczach, zgodnie z zał.  

nr 2 do Opisu przedmiotu zamówienia cz. B, 

• Publiczna Szkoła Podstawowa w Rogach, zgodnie z zał. nr 2 do Opisu przedmiotu 

zamówienia cz. B, 

• Publiczne Przedszkole Nr 1 „Bajka” w Niemodlinie, zgodnie z zał. nr 2 do Opisu przedmiotu 

zamówienia cz. B, 

• Publiczne Przedszkole Nr 2 w Niemodlinie, zgodnie z zał. nr 2 do Opisu przedmiotu 

zamówienia cz. B, 

• Publiczne Przedszkole im. Marii Kownackiej w Graczach, zgodnie z zał. nr 2 do Opisu 

przedmiotu zamówienia cz. B. 

7. Faktury należy opisywać następująco: 

Nabywca: Gmina Niemodlin 

     49-100 Niemodlin 

     ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37 

     NIP: 991 03 16 271 

Odbiorca: nazwa i adres danej jednostki. 

 

8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie Wykonawcy w częściach miesięcznych, 

po zakończeniu danego miesiąca świadczenia usługi. 

9. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

umowy. 

10. Nie uwzględnienie przez Wykonawcę jakichkolwiek usług i obowiązków Wykonawcy, 

niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu jakiejkolwiek części przedmiotu 

umowy na etapie przygotowania oferty przetargowej, nie może stanowić roszczeń w stosunku do 

Zamawiającego, zarówno w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak też po wykonaniu przedmiotu 

umowy. 

11. Należności za wykonane usługi będą regulowane z konta poszczególnych jednostek, o których 

mowa w ust. 5, na konto Wykonawcy podane na fakturze w terminie do 30 dni od daty otrzymania 

prawidłowo wystawionej faktury VAT.  

12. Wykonawca zobowiązuje się do nieprzenoszenia wierzytelności, wynikającej z niniejszej umowy 

na osoby trzecie, a także niedokonywania cesji na rzecz banku w związku z ubieganiem się  

o kredyt bankowy, bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej. 

 

§ 4 

Podwykonawcy 

1. Ustalony w umowie zakres przedmiotu umowy Wykonawca zrealizuje samodzielnie/ 

z udziałem następujących Podwykonawców: 

1) Nazwa: …………………………..…………………………………………………….... 

w zakresie: ……………………… za kwotę: ……….. (słownie złotych: ………..……. ) lub  

w wysokości …......... % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 niniejszej umowy. 

2. Zlecenie części przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowiązań Wykonawcy wobec 

Zamawiającego, który jest odpowiedzialny za wykonanie całości zamówienia. 
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3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców jak za 

własne. 

4. W przypadku powierzenia pewnego zakresu zadań Podwykonawcom, także Podwykonawcy 

winni posiadać wymagane przepisami prawa zezwolenia, wpisy z zakresu wykonywanych przez 

nich usług (takie same dokumenty, których Zamawiający wymaga od Wykonawcy). 

5. Podwykonawca ma obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących 

czynności wskazane w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w § 5 ust. 2 pkt 7 

niniejszej umowy oraz do spełniania wszystkich wymagań w zakresie zatrudniania na umowę  

o pracę, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 7-13 niniejszej umowy. 

 

§ 5 

Obowiązki Wykonawcy  

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszystkich obowiązków opisanych w Specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia oraz w Opisie przedmiotu zamówienia cz. A i cz. B stanowiącymi 

załączniki do SIWZ. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, z zachowaniem należytej staranności. 

3. Wykonawca obowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu 

prowadzonej działalności gospodarczej przez cały okres realizacji umowy na kwotę min.  

1 000 000 zł. W dniu podpisania umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopię umowy 

ubezpieczenia lub polisy oraz na każde pisemne żądanie. W przypadku gdy umowa ubezpieczenia 

obejmuje okres krótszy niż okres realizacji umowy Wykonawca obowiązany jest do przedkładania 

w terminie 3 dni od wygaśnięcia poprzedniej umowy, kopii kolejnych umów lub polis, tak aby 

zachowana była ciągłość ubezpieczenia. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 

wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi usługami, w tym 

także ruchem pojazdów. 

5. Wykonawca obowiązany jest do posiadania aktualnych zezwoleń, wpisów do rejestru lub umów 

o których mowa w Opisie przedmiotu zamówienia cz. A i cz. B. 

6. W przypadku gdy zezwolenia lub zawarte umowy, o których mowa w pkt 4 stracą moc 

obowiązującą w trakcie trwania niniejszej umowy, Wykonawca przed ich wygaśnięciem 

obowiązany jest do uzyskania lub zawarcia nowych i zgłoszenia tego faktu Zamawiającemu  

w terminie do 7 dni od dnia ich uzyskania lub zawarcia, pod rygorem rozwiązania umowy. 

7. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące 

wskazane poniżej, w pkt. 1) czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie 

polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. 

– Kodeks pracy. 

1) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczy wymaganie 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę osób wykonujących 

czynności w trakcie realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia: 

a) koordynator umowy, tj. osoba sprawująca nadzór i koordynująca pracami ze strony 

Wykonawcy, w tym obsługująca PSZOK, 

b) osoby wykonujące czynności odbioru i transportu odpadów z nieruchomości,  

w szczególności: kierowca, kierowca-ładowacz, ładowacz, pracownicy fizyczni. 

8. W celu udokumentowania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie 

umowy o pracę, Wykonawca składa wykaz osób oddelegowanych do realizacji zamówienia, 

stanowiące oświadczenie o tym, że są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę – na każde żądanie 
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Zamawiającego oraz w przypadku zmiany którejkolwiek z osób, w terminie 3 dni roboczych od 

dnia wezwania.  

9. W wykazie należy podać: imiona i nazwiska osób, rodzaj wykonywanych czynności oraz wymiar 

etatu zatrudnienia. 

10. Wykaz winien zawierać wyraźne oświadczenie, iż dotyczy osób zatrudnionych na umowę o pracę 

i być podpisany przez osobę uprawnioną do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 

podwykonawcy. 

11. Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego, w terminie 5 dni roboczych przedstawi 

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

ostatni miesiąc pracy pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. 

12. Każdorazowa zmiana wykazu osób, o którym mowa w pkt 9, nie wymaga aneksu do umowy -

Wykonawca przedstawi zaktualizowaną listę osób oddelegowanych do wykonywania zamówienia 

do wiadomości zamawiającego. 

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania 

zamówienia w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia 

są osobami wskazanymi przez Wykonawcę w wykazie, o którym mowa w pkt 9. Osoby 

oddelegowane przez Wykonawcę są zobowiązane podać imię i nazwisko podczas kontroli 

przeprowadzanej przez Zamawiającego. W razie odmowy podania danych uniemożliwiających 

identyfikację osób wykonujących prace w trakcie realizacji umowy, Zamawiający wzywa 

koordynatora umowy ze strony Wykonawcy, do wydania zakazu wykonywania przez te osoby 

prac do momentu wyjaśnienia podstawy ich zatrudnienia oraz wzywa Wykonawcę do złożenia 

pisemnego oświadczenia wskazującego dane osób, które odmówiły podania imienia i nazwiska 

podczas kontroli Zamawiającego. 

14. Każdorazowa zmiana pojazdów, wskazanych przez Wykonawcę w Wykazie pojazdów na etapie 

realizacji umowy, wymaga bieżącego zgłoszenia telefonicznego lub meilowego Zamawiającemu. 

15. Wykonawca dysponuje bazą magazynowo-transportową usytuowaną na terenie Gminy Niemodlin 

lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy Gminy Niemodlin, znajdującą się pod 

adresem: …………………………………………………………………………………………. . 

 

§ 6 

Prawa i obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający ma prawo do kontroli w każdym czasie trwania umowy, sposobu, częstotliwości  

i jakości wykonywanych usług. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do 

niezwłocznego skierowania swojego przedstawiciela do udziału w kontroli realizacji przedmiotu 

umowy. 

2. Zamawiający ma prawo do kontroli w każdym czasie trwania umowy, spełniania obowiązku przez 

Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnieniem pracowników na umowę o pracę, o których 

mowa powyżej w § 5 ust. 7-13 niniejszej umowy. 

3. Zamawiający ma prawo do kontroli w każdym czasie trwania umowy, spełniania obowiązków, 

wynikających z zadeklarowanych przez Wykonawcę na etapie postępowania o zamówienie 

publiczne kryteriów oceny ofert, mianowicie w zakresie wywiązania się przez Wykonawcę: 

1) z monitoringu PSZOK-u oraz możliwości odczytu zapisów przez Zamawiającego, 

2) sposobu i terminu przeprowadzenia akcji promocyjnej w szkołach, 

3) z obowiązku wyposażenia pracowników w jednolity ubiór i oznakowany logo lub nazwą firmy 

Wykonawcy,  

4) z właściwego czasu podstawiania nowych pojemników. 

4. Zamawiający ma prawo do kontroli w każdym czasie trwania umowy, bazy magazynowo-
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transportowej, na pisemne powiadomienie Zamawiającego. 

5. Zamawiający ma prawo do kontroli w każdym czasie trwania umowy, pojazdów, za pomocą 

których Wykonawca realizuje niniejszą umowę, w szczególności w zakresie zgodności tych 

pojazdów z pojazdami, które Wykonawca wskazał na etapie postępowania o zamówienie 

publiczne. W tym celu pracownicy Wykonawcy zobowiązani są w każdym czasie umożliwić 

przeprowadzenie takiej kontroli, polegającej na sprawdzeniu typu pojazdu i zgodności numerów 

rejestracyjnych pojazdu. 

§ 7 

Rozwiązanie i odstąpienie od umowy 

1. Zgodnie z art. 145 ustawy Prawa zamówień publicznych, 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. Zgodnie z art. 143c ust. 7 ustawy Pzp, w przypadku konieczności wielokrotnego (tzn. co najmniej 

dwukrotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub konieczności dokonania 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości niniejszej umowy, Zamawiający może 

odstąpić od umowy. 

4. W przypadku utraty przez Wykonawcę prawa do wykonywania działalności będącej przedmiotem 

niniejszej umowy, w tym wykreślenia Wykonawcy z rejestru działalności regulowanej, 

Zamawiający rozwiązuje umowę bez wypowiedzenia w trybie natychmiastowym. 

5. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca 

narusza w sposób istotny i rażący postanowienia niniejszej umowy. 

6. Istotne naruszenia umowy obejmują w szczególności przypadki: 

1) nie rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy bez uzasadnionej przyczyny w terminie do 

14 dni od umownego terminu rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy, 

2) przerwania wykonywania przedmiotu umowy na okres dłuższy niż 7 dni od dnia 

wynikającego z harmonogramu wywozu odpadów, 

3) gdy Wykonawca nie przedłoży Zamawiającemu w terminie kopii umowy ubezpieczenia lub 

polisy, o których mowa w § 5 ust. 3 niniejszej umowy, 

4) gdy Wykonawca znajduje się w stanie zagrażającym niewypłacalnością lub przechodzi w stan 

likwidacji w celach innych niż przekształcenia przedsiębiorstwa lub połączenia się z innym 

przedsiębiorstwem, 

5) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub gdy zostanie wszczęte 

postępowanie egzekucyjne w stopniu uniemożliwiającym realizację umowy., 

6) nie osiągnięcia poziomów odzysku, zgodnie z wymogiem zawartym w OPZ cz. A – pkt 4.3.1) 

lit. b) i c)  oraz w OPZ cz. B – pkt 3.4-5. 

7. Warunkiem rozwiązania przez Zamawiającego umowy w przypadkach opisanych w ust. 6 pkt 1)  

i 2) jest uprzednie wezwanie Wykonawcy do wykonywania swoich obowiązków oraz 

wyznaczenie w tym celu dodatkowego trzydniowego terminu. 
 

§ 8 

Zmiany umowy 

1. Z zastrzeżeniem przypadków określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp, strony mogą 

dokonywać zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty  

w przypadku: 
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1) zmiany prawa powszechnie obowiązującego, wpływającego na zasady odbierania  

i zagospodarowania odpadów, 

2) zmiany prawa powszechnie obowiązującego, wpływającego na zmianę wynagrodzenia 

Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, na skutek zmiany stawek podatku VAT 

wynikających z przepisów prawa, w określonym tymi przepisami terminie ich wprowadzenia  

i obowiązywania. W takim wypadku zmianie ulegnie wyłącznie wynagrodzenie Wykonawcy 

brutto, zaś wynagrodzenie Wykonawcy netto pozostanie bez zmian. Powyższa zmiana 

powinna zostać poprzedzona aneksem do umowy, na podstawie wskazanej przez Wykonawcę 

podstawy prawnej, 

3) wprowadzenia zmian w stosunku do Opisu przedmiotu zamówienia cz. A i cz. B w zakresie 

wykonania prac niewykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, w sytuacji 

możliwości usprawnienia realizacji przedmiotu umowy, 

4) w uzasadnionych przypadkach zmiany częstotliwości wywozu odpadów komunalnych oraz 

zmiany liczby i pojemności pojemników, na zgłoszenie telefoniczne Zamawiającego, jeśli 

zmiana ta będzie dotyczyła nie więcej niż 5% ogólnej liczby punktów odbioru odpadów, 

5) zmiany Regulaminu czystości i porządku w Gminie, powodującej konieczność dostosowania 

postanowień umowy do tych zmian. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej - aneksu do umowy, pod 

rygorem nieważności, na wcześniejsze pisemne uzasadnienie. 
 

§ 9 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które odpowiedzialność 

ponosi Wykonawca w wysokości 20% wartości umowy brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 

niniejszej umowy, 

2) za zwłokę w odbiorze odpadów z nieruchomości w terminie przewidzianym 

w harmonogramie, dla danego punktu odbioru, za każdy dzień zwłoki w wysokości 50 zł, 

3) za każde stwierdzone przez osobę sprawującą kontrolę niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie przedmiotu umowy, mianowicie: 

a) za każde odebranie odpadów bez zachowania należytego stanu sanitarnego lub technicznego 

pojazdów w wysokości 500 zł, 

b) za każdy stwierdzony przypadek braku należytego utrzymania porządku i czystości w miejscu  

i w czasie załadunku oraz w czasie transportu odpadów w wysokości 50 zł brutto,  

c) za każdy stwierdzony przypadek braku odbioru odpadów wielkogabarytowych w terminie 

określonym w OPZ cz. A w wysokości 300 zł brutto, 

d) za każde nieprzekazanie Zamawiającemu w terminie informacji i sprawozdań, o których mowa  

w OPZ cz. A i cz. B w wysokości 100 zł brutto, 

e) za każdy stwierdzony przypadek braku odebrania wraz z opróżnieniem pojemników na odpady 

„dostawek”, o których mowa w OPZ cz. A i cz. B w wysokości 100 zł brutto, 

f) za każdy stwierdzony przypadek nieodstawienia pojemnika na odpady na miejsce, z którego został 

zabrany w wysokości 50 zł brutto, 

g) za zwłokę w dokonaniu dezynfekcji pojemników na odpady komunalne na zasadach i w terminach 

określonych w OPZ cz. A i cz. B, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego  

w harmonogramie, bez względu na liczbę nieruchomości, na których nie dokonano dezynfekcji 

pojemników, w wysokości 100 zł brutto 
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h) za zwłokę w umyciu lub wymianie pojemnika na czysty, za każdy nie umyty lub nie wymieniony 

pojemnik na czysty, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w OPZ cz. A  

i cz. B w wysokości 100 zł brutto, 

i) za zwłokę w dostarczeniu nowych pojemników na odpady w miejsce uszkodzonych, skradzionych 

lub spalonych oraz nowo zamieszkałych nieruchomości, za każdy nie wymieniony na nowy 

pojemnik, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w OPZ cz. A i cz. B (dotyczy 

obligatoryjnego terminu 3 dni dla wszystkich Wykonawców) w wysokości 50 zł brutto, 

j) za zwłokę w dostarczeniu nowych pojemników na odpady w miejsce uszkodzonych, skradzionych 

lub spalonych oraz nowo zamieszkałych nieruchomości, za każdy nie wymieniony na nowy 

pojemnik, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu wynikającego z kryterium oceny ofert 

„czas podstawienia nowych pojemników” (dotyczy tylko Wykonawcy, który zdeklarował wybór 

tego kryterium w ofercie) w wysokości 150 zł brutto, 

k) za każdy stwierdzony przypadek 1 pracownika niewywiązania się z kryterium oceny ofert 

„jednolity ubiór dla pracowników” (dotyczy tylko Wykonawcy, który zdeklarował wybór tego 

kryterium w ofercie) w wysokości 50 zł brutto, 

l) za niewywiązanie się z kryterium oceny ofert „monitoring PSZOK oraz zapis” w zakresie terminu 

oraz zakresu kryterium określonego w SIWZ (dotyczy tylko Wykonawcy, który zdeklarował wybór 

tego kryterium w ofercie) w wysokości 10 tysięcy zł brutto, 

m) za niewywiązanie się z kryterium oceny ofert „akcja promocyjna” w zakresie terminu oraz 

zakresu kryterium określonego w SIWZ (dotyczy tylko Wykonawcy, który zdeklarował wybór tego 

kryterium w ofercie) w wysokości 10 tysięcy zł brutto. W przypadku niewywiązania się z tego 

obowiązku, Zamawiający zleci wykonanie akcji promocyjnej innemu podmiotowi na koszt 

Wykonawcy, 

n) za każdy stwierdzony przypadek niewywiązania się z obowiązku zadeklarowanych w ofercie 

rodzajów pojazdów, w tym niezgodnych z normami EURO, w wysokości 1 tysiąca zł brutto, 

o) za niewywiązanie się z obowiązków, wynikających z funkcji Koordynatora umowy,  

w szczególności: nie przyjmowania zgłoszeń, braku bieżącego informowania Zamawiającego  

o stanie realizacji umowy i braku reakcji na nie, braku nadzoru nad realizacją umowy,  

w wysokości 1 tysiąca zł brutto – za każdy brak reakcji na upomnienie w tym zakresie, 

p) za niewywiązanie się z obowiązku przedłożenia wykazu osób zatrudnionych przy realizacji 

zamówienia na podstawie umowy o pracę w wysokości 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto 

za przedmiot umowy, określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach 

ogólnych uregulowanych w Kodeksie Cywilnym. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze 

stron z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 20% wartości 

umowy brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, 

4. Kwoty należne Zamawiającemu z tytułu kar umownych, mogą być potrącane z płatności 

realizowanych na rzecz Wykonawcy. 

§ 10 

Strony wyznaczają swoich przedstawicieli uprawnionych do reprezentowania stron lub kontaktowania 

się w trakcie realizacji przedmiotu umowy: 

1) Zamawiający: …………………………, tel. ……………… , e-mail: ……………..………… 

2) Wykonawca: …………………………, tel. ……………… , e-mail: ………………………… 
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§ 11 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany wprowadzone do umowy wymagają obustronnej zgody oraz formy pisemnej pod 

rygorem nieważności i muszą być zgodne z art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony zobowiązują się 

rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności ustalenia kompromisu, 

będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  

3. W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie odpowiednie 

przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami 

wykonawczymi do tych ustaw. 

4. Integralną część niniejszej umowy stanowią: 

1) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami: Opisem przedmiotu 

zamówienia cz. A i cz. B wraz z załącznikami,  

2) Oferta Wykonawcy, 

3) Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2018 rok, 

4) Wykaz pojazdów (zgodnie z wykazem narzędzi, wyposażenia i urządzeń – zał. nr 5 do SIWZ). 

5. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach; jeden egzemplarz dla 

Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 

 

 

 

 

 

               ZAMAWIAJĄCY:                                                                 WYKONAWCA: 
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