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GK.271.02.2019 

Załącznik nr 8 

 

WZÓR 

UMOWA nr ………………….. 

 

zawarta w Kobiórze w dniu ……………. pomiędzy: 

 

Gminą Kobiór, z siedzibą Urzędu Gminy w Kobiórze przy ul. Kobiórskiej 5, 43-210 Kobiór, NIP 

638-17-91-816, REGON 276257707, reprezentowaną przez: 

Wójta Gminy – mgr inż. Eugeniusza Lubańskiego, w treści niniejszej umowy zwanym 

Zamawiającym, 
 

a 

firmą ………………………………………………. z siedzibą w ………………………………….., 

NIP …………………….., REGON …………………., KRS …………………….., zwaną dalej 

Wykonawcą,  
reprezentowaną przez:  

……………………………………………… 

……………………………………………… 

 

 

Na podstawie wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego 

na zadanie pn. „Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kobiór”, przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 

stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) zostaje zawarta 

umowa o następującej treści: 

 

§1. 

[Przedmiot i zakres umowy] 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie polegające na odbiorze i 

zagospodarowaniu wszystkich odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i 

niezamieszkałych na terenie Gminy Kobiór. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do SIWZ zwany dalej OPZ. 

 

§2. 

[Termin wykonania Przedmiotu Umowy] 

Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy od 01 styczeń 2020r. do 31 sierpnia 2020r. 
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§3. 

[Oświadczenia] 

1. Osoba działająca imieniem Wykonawcy oświadcza, że jest należycie umocowana do zawarcia 

Umowy, oraz że do jej skuteczności nie jest wymagana zgoda żadnego innego organu Wykonawcy. 

2. Wykonawca jest przedsiębiorcą działającym według prawa polskiego/stanowi konsorcjum 

przedsiębiorców. 

3. Wykonawca jest podatnikiem VAT i posiada Numer Identyfikacji Podatkowej ……………….. 

4. W wypadku, gdy Wykonawcą jest konsorcjum kilku podmiotów, wszystkie te podmioty 

odpowiadają solidarnie wobec Zamawiającego za wykonanie niniejszej umowy. 

5. Strony oświadczają, że nie są im znane żadne okoliczności mogące czynić niniejszą umowę 

nieważną lub bezskuteczną. 

6. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu 

Umowy oraz że będzie je posiadał przez cały okres obowiązywania Umowy. 

7. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędny potencjał techniczny do wykonania przedmiotu 

zamówienia w tym w szczególności: 

a) pojazdy w ilości i o parametrach technicznych wymaganych przez Zamawiającego, 

b) bazę magazynowo-transportową spełniającą wymogi Zamawiającego oraz odpowiednie 

przepisy.  

Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest przedłożyć dokumenty w zakresie 

prowadzenia bazy magazynowo - transportowej. 

Spełnienie powyższych wymagań Wykonawca zapewnia przez cały okres realizacji Umowy. 

8. Wykonawca przekaże odebrane odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych 

na terenie gminy Kobiór do instalacji posiadającej status Regionalnej Instalacji do Przetwarzania 

Odpadów Komunalnych wyznaczonej w obowiązującym Wojewódzkim Planie Gospodarki 

Odpadami lub instalacji zastępczej zapewniającej przetwarzanie:  

zmieszanych odpadów komunalnych:  

(wskazać adres):…………………………………………………………………… 

odpadów zielonych: 

(wskazać adres):…………………………………………………………………… 

odpadów odbieranych w sposób selektywny: 

(wskazać adres):…………………………………………………………………… 

    (*) Uwaga: w ustępie 8 zostaną wpisane instalacje wskazane w ofercie Wykonawcy. 
 

9. Wykonawca oświadcza, że na dzień rozpoczęcia świadczenia usług w zakresie odbierania i 

zagospodarowania odpadów spełnia wszystkie wymogi formalne i prawne wymagane do 
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wykonywania przedmiotu umowy oraz zobowiązuje się wykonywać z należytą starannością, 

terminowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, w tym zgodnie z ustawą z dnia 13 

września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na warunkach określonych 

niniejsza umową, wskazaniami Zamawiającego oraz ustaleniami SIWZ.  

 

10. W przypadku, gdy wpisy do rejestrów, zezwolenia lub umowy konieczne do realizacji przedmiotu 

zamówienia tracą moc obowiązującą podczas realizacji niniejszej umowy, Wykonawca 

zobowiązuje się do uzyskania nowych wpisów lub zezwoleń oraz przekazania kopii tych 

dokumentów Zamawiającemu w terminie 21 dni od dnia wykreślenia z rejestru lub wygaśnięcia 

uprawnień wynikających z zezwoleń, pod rygorem odstąpienia od Umowy objętej niniejszym 

zamówieniem. 

§4. 

[Zasoby Wykonawcy] 

1. Wykonawca może powierzyć część przedmiotu umowy, zgodnie z ofertą, do realizacji 

podwykonawcom na warunkach określonych w § 13 umowy. Wykonawca odpowiada za działanie i 

zaniechanie tych osób, tak jak za własne działanie lub zaniechanie, zgodnie z art. 474 Kodeksu 

cywilnego. 

2. Wykonawca oświadcza, że Pracownicy skierowani przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu 

umowy w okresie realizacji umowy zatrudnieni są na podstawie umowy o pracę w wyznaczonych 

przez Zamawiającego czynnościach, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 

Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.). 

3. Z uwagi na konieczność zachowania trwałości i ciągłości świadczenia usługi na terenie Gminy 

Kobiór, jak również z uwagi na charakter pracy wykonywanej podczas świadczenia usług (tj. sposób 

określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy), osoby wykonujące 

następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu umowy zatrudnione będą na podstawie 

umowy o pracę: 

a) 4 kierowców pojazdów odbierających odpady komunalne, 

b) 4 ładowaczy tj. pomocników w ww. pojazdach, 

c) 1 dyspozytor, 

d) 1 osoba obsługująca PSZOK zlokalizowany na terenie Gminy Kobiór. 

4. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę powinno trwać nieprzerwanie przez cały okres realizacji 

umowy.  

5. Wykonawca ma obowiązek każdorazowo przedstawić Zamawiającemu oświadczenie o 

ewentualnych zmianach osób zatrudnionych na postawie umowy o pracę realizujących przedmiot 

zamówienia, zawierające dane dotyczące ilości pracowników z podaniem zakresu obowiązków i 

określeniem ilości osób otrzymujących minimalne wynagrodzenie. Wykonawca ma obowiązek 

przedłożyć oświadczenie Zamawiającemu w terminie do 7 dni od otrzymania wezwania. 
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6. Na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie dłuższym niż 5 dni 

roboczych Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu poświadczoną za zgodność z 

oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób 

wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie 

wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający 

ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych.  

7. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę „do wglądu” zanonimizowanych kopii umów zawartych przez 

Wykonawcę z Pracownikami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie 

obowiązku zatrudnienia Pracowników skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego na podstawie umowy o pracę. 

 

§5. 

[Kontrola stanu wykonywania umowy] 

1. Zamawiający ma prawo do przeprowadzania kontroli stanu technicznego instalacji (inspekcja 

techniczna) służących do przetwarzania i odzysku odpadów, zasobów sprzętowych służących do 

odbioru odpadów, bazy magazynowo-transportowej. Chęć przeprowadzenia inspekcji Zamawiający 

zgłosi Wykonawcy z co najmniej 1-dniowym wyprzedzeniem. 

2. Zamawiający będzie przeprowadzał bieżące kontrole fizyczne przebiegu tras pojazdów Wykonawcy 

pod kątem ich zgodności z odczytami nadajników GPS zainstalowanych w pojazdach Wykonawcy 

zapisanych w systemie informatycznym Zamawiającego oraz celem weryfikacji, czy odpady 

komunalne trafiają do wymaganej przepisami prawa instalacji i czy nie są odbierane spoza obszaru 

gminy Kobiór. 

3. Zamawiający będzie przeprowadzał bieżące kontrole fizyczne miejsc odbioru odpadów 

komunalnych w celu weryfikacji prawidłowości realizacji przedmiotu zamówienia. 

4. Zamawiający może żądać od Wykonawcy dokumentów transakcyjnych (takich jak faktury, dowody 

obciążenia i uznania rachunku) związanych z wynagradzaniem podmiotu przyjmującego odpady do 

zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo kierowania pojazdów do stacji kontroli pojazdów celem 

dokonania pomiarów emisji spalin pod kątem spełnienia wymogów odpowiednich norm EURO. 
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§6. 

[Raportowanie] 

1. Na Wykonawcy ciąży obowiązek dotyczący sprawozdawczości i analizy zgodnie z zakresem 

rzeczowym oraz terminami na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. 

U. z 2018r., poz. 1454 z późn. zm.). 

2. Zamawiający będzie otrzymywał od Wykonawcy miesięczne raporty (do 10 dnia następnego 

miesiąca) zawierające: 

a) informację o masie i sposobie zagospodarowania poszczególnych rodzajów odpadów 

komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości z podziałem na odebrane 

bezpośrednio sprzed nieruchomości oraz odebrane w PSZOK, 

b) wskazanie instalacji, do których zostały przekazane poszczególne odpady, 

c) wykaz nieruchomości, na których nie dopełnia się obowiązku w zakresie selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych (dowody w postaci dokumentacji elektronicznej) 

d) wykaz nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i powstają (wystawiane są) 

odpady komunalne, nie ujętych w bazie danych prowadzonej przez Zamawiającego, 

e) wykaz nieruchomości na których nie dopełnia się obowiązku gromadzenia i oddawania 

odpadów komunalnych, 

f) liczbę worków LDPE wydanych właścicielom posesji zamieszkałych 

g) wyciąg z rejestru odpadów odbieranych w PSZOK, o którym mowa w części II pkt. 3.8 

„Opisu przedmiotu zamówienia”; 

3. Do miesięcznego raportu należy dołączyć: 

a) dokumenty potwierdzające masę zważonych odpadów (tzw. „kwity wagowe”), 

b) karty ewidencji i przekazania odpadów, 

 

 

 

§7. 

[Wynagrodzenie, klauzule waloryzacyjne] 

1. Całkowite wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy z tytułu realizacji zamówienia objętego 

umową wynosi:  

netto ……………………..zł, a wraz z należnym podatkiem VAT: 8%, brutto ………………….. zł 

(słownie: …………………………………………….. zł) zgodnie z ofertą przetargową. 

2. Rozliczanie wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy dotyczy okresu od 01.01.2020 do 

31.08.2020 r.  

3. W stosunku do wynagrodzenia określonego w ust. 1, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o 

zmianę jego wysokości ze względu na nadzwyczajną zmianę stosunków. 
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§8. 

[Zasady rozliczeń] 

1. Ustala się miesięczny okres rozliczeniowy wykonania usług objętych umową. Wynagrodzenie 

miesięczne Wykonawcy z tytułu realizacji usług objętych umową stanowi 1/8 kwoty netto 

określonej w § 7 ust. 1, tj.: …………………….. zł, a wraz z należnym podatkiem VAT: 8%, brutto 

…………………….. zł (słownie: ………………………….. zł), za każdy miesiąc realnie 

wykonywanego przedmiotu umowy. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszystkie elementy ujęte w 

opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 4) oraz w niniejszej umowie. 

3. Przyjęta stawka VAT do ustalenia wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 ustalona została 

w oparciu o przepisy ustawy o podatku od towarów i usług obowiązujące w dniu złożenia oferty. 

4. W przypadku ustawowej zmiany podatku VAT, stawka VAT zostanie dostosowana do 

obowiązującego podatku VAT (wartość netto pozostaje bez zmian). 

5. Zapłata wynagrodzenia będzie następować na podstawie prawidłowej faktury VAT wystawianej na 

podstawie zaakceptowanego pisemnie przez Zamawiającego „Raportu miesięcznego” z wykonania 

usługi oraz dokumentów o których mowa w § 6 ust. 2 i 3 niniejszej Umowy. Zamawiający 

przeprowadza weryfikację danego „Raportu miesięcznego” w okresie 5 dni roboczych, liczonych 

od dnia jego otrzymania . 

6. W przypadku wykonania usługi przez podwykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo 

dołączyć do faktury oświadczenie podwykonawcy potwierdzające zapłatę należnego 

wynagrodzenia podwykonawcy. 

7. Faktury VAT należy wystawiać na: Gmina Kobiór, ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór, NIP: 638-17-

91-816. 

8. Termin wystawienia faktury wynosi do 14 dni od daty odbioru usługi i zaakceptowanego raportu. 

9. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie wypłacane w terminie do …………dni od daty otrzymania 

przez Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury VAT (wraz z kompletem wymaganych 

dokumentów). 

10. Wynagrodzenie będzie przekazywane na rachunek bankowy Wykonawcy nr:  

……………………………………………………………. 

11.  Jako termin zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego 

 

§9. 

[Zabezpieczenie należytego wykonania umowy] 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % 

wynagrodzenia brutto tj. w kwocie ……………………..  zł  (słownie: …………………………… 

zł) w formie ……………………………... 



 7

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a zwłaszcza z tytułu odpowiedzialności 

odszkodowawczej, kar umownych. 

3. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od 

dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

4. Wykonawca jest uprawniony w każdym czasie do zmiany formy zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy pod warunkiem, że zmiana formy będzie dokonana z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia, a nowe zabezpieczenie będzie spełniać wymogi określone w SIWZ. 

5. Jeżeli w zabezpieczeniu należytego wykonania umowy wniesionym w postaci gwarancji lub 

poręczenia zawarty będzie wymóg informowania gwaranta (poręczyciela) o zmianach umowy bądź 

uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, Wykonawca będzie zobowiązany – przed 

podpisaniem każdego aneksu do umowy – przedstawić Zamawiającemu potwierdzenie 

poinformowania gwaranta (poręczyciela) o zmianach umowy bądź jego akceptację tych zmian albo 

wnieść nowe zabezpieczenie. W przypadku, gdy zmiana umowy powoduje konieczność zmiany 

zabezpieczenia, Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć aneks do obecnego zabezpieczenia, 

uzupełnić zabezpieczenie lub wnieść nowe zabezpieczenie przed terminem podpisania aneksu. 

6. W razie uchybienia zobowiązaniom określonym w ust. 5, Zamawiający uprawniony będzie do 

żądania wypłaty przez gwaranta (poręczyciela) kwoty zabezpieczenia, która zostanie zatrzymana 

przez Zamawiającego jako zabezpieczenie wniesione w pieniądzu. 

 

§10. 

[Odpowiedzialność Wykonawcy] 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego, mieszkańców oraz osób 

trzecich za wszelkie szkody powstałe w związku z realizacją przedmiotu umowy. Wykonawca 

oświadcza i zobowiązuje się, że w trakcie realizacji przedmiotu umowy będzie ponosił 

odpowiedzialność za wszelkie swoje działania i zaniechania oraz działania i zaniechania swoich 

pracowników i osób trzecich, którymi będzie się posługiwał przy realizacji przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania w czasie obowiązywania niniejszej umowy 

ubezpieczenia od odpowiedzialności związanej z realizacją przedmiotowej umowy w zakresie 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności 

gospodarczej, obejmującą swym zakresem co najmniej szkody powstałe w związku z 

wykonywaniem usług objętych przedmiotem umowy, na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż  

500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) oraz do terminowego opłacania należnych składek 

ubezpieczeniowych. 

3. W zakresie ubezpieczenia Wykonawca będzie przestrzegał następujących zasad: 

1) umowa/umowy ubezpieczenia lub polisa/polisy ubezpieczeniowe muszą zapewniać wypłatę 

odszkodowania płatnego w złotych polskich; 
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2) ewentualne ograniczenie odpowiedzialności ubezpieczyciela nie może być większe niż  

3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych); 

3) koszt umowy lub umów (polisy lub polis ubezpieczeniowych), w szczególności składki 

ubezpieczeniowe, pokrywa w całości Wykonawca; 

 

§11. 

[Odstąpienie od umowy i rozwiązanie mowy] 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, gdy zaistnieją istotne zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można 

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może od Umowy odstąpić w terminie 

30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Do okoliczności tych należy w 

szczególności zmiana przepisów, w tym uchwał Rady Gminy Kobiór wpływających na tryb i 

sposób wykonywania umowy. 

2. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w następujących 

przypadkach: 

a) Zamawiający stwierdził odstępstwo od standardu świadczenia usług, o którym mowa w 

„Opisie przedmiotu zamówienia”, a odstępstwo to nie zostanie usunięte przez Wykonawcę 

w terminie 7 dni; 

b) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca realizuje Umowę z 

odstępstwem od reguły pełnego wykorzystywania zasobów, o których mowa w § 4 ust. 2 

Umowy; 

c) Wykonawca wbrew treści ustawy lub Umowy odmówił Zamawiającemu przekazania 

stosownych informacji, dokumentów, nie umożliwił przeprowadzania inspekcji 

technicznych, o których mowa w §5 lub w toku realizacji Umowy podał Zamawiającemu 

jakiekolwiek nieprawdziwe informacje lub przekazał dokumenty stwierdzające nieprawdę 

lub podrobione, 

d) w przypadku gdy Wykonawca zaprzestał świadczenia usługi przez okres dłuższy niż 2 dni; 

e) w przypadku przekraczającego 7 dni opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu innych 

obowiązków określonych Umową; 

f) w razie zaistnienia okoliczności dotyczących przedsiębiorstwa Wykonawcy, z których 

wynika, że Wykonawca nie będzie mógł wykonać umowy lub wykonanie umowy będzie 

znacznie utrudnione. 

g) w przypadku wykonywania umowy w sposób istotnie sprzeczny z umową, oraz zaniechania 

wszelkich obowiązków wynikających z zapisów opisu przedmiotu zamówienia. 

3. Wypowiedzenie umowy może zostać dokonane w każdym czasie trwania Umowy, za 

jednomiesięcznym wypowiedzeniem, jednak nie później niż 3 miesiące od daty w której 

Zamawiający powziął wiedzę o zaistnieniu przesłanki uzasadniającej wypowiedzenie. 
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4. Wcześniejsze wypowiedzenie Umowy powoduje, że raty wynagrodzenia, które stałyby się 

wymagalne po wypowiedzeniu, nie należą się, a łączne wynagrodzenie należne Wykonawcy za 

świadczenie usług zmniejsza się odpowiednio, przy czym Wykonawcy należne jest wynagrodzenie 

za okres realizacji zobowiązań na podstawie ust. 5 niniejszego paragrafu. 

5. W razie wypowiedzenia, rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, 

Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zobowiązań wynikających z umowy przez okres co 

najmniej 30 dni licząc od dnia złożenia oświadczenia. 

6. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

 

§12. 

[Kary umowne] 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody będące 

następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań objętych umową. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej: 

a) w przypadku nie osiągnięcia w okresie od 01.01.2020r. do 31.08.2020 poziomów 

wskaźników określonych w: 

− Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie poziomów 

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. z 2016r., poz. 2167); 

− Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017r w sprawie poziomów 

ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji  (Dz.U. z 2017r., poz. 2412). 

Kara zostanie naliczona zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w 

maksymalnej wysokości, która może być nałożona przez Zamawiającego, za każdy 

przypadek nieuzyskania któregokolwiek z poziomów. 

b) za każdy przypadek nieodebrania lub nieterminowego odebrania odpadów z danej 

nieruchomości, wysokość kary umownej stanowi iloczyn kwoty 50,00 PLN, liczby 

nieruchomości oraz liczby dni opóźnienia w odbiorze odpadów z danej nieruchomości; 

c) za każdy dzień opóźnienia w uruchomieniu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych (PSZOK) spełniającego wymagania wynikające z SIWZ; wysokość kary 

umownej stanowi 500 zł za każdy dzień opóźnienia; 

d) za każdy stwierdzony przypadek przekazania przez Wykonawcę zmieszanych odpadów 

komunalnych, odpadów  zielonych do innej instalacji, niż wskazanej w § 3; wysokość kary 

umownej stanowi 10% wynagrodzenia brutto określonego w §7 ust.1, za miesiąc, w którym 

stwierdzono naruszenie; 

e) za każdy stwierdzony przypadek odbioru odpadów segregowanych, które umieszczono z 

odpadami zmieszanymi, w wysokości kary umownej 3000 zł; 
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f) za każdy dzień opóźnienia w ustawieniu pojemników o pojemności 120 litrów na popiół; 

wysokość kary umownej stanowi iloczyn kwoty 100 zł i ilości nieruchomości wskazanych 

przez Zamawiającego; 

g) za każdy dzień opóźnienia w przedłożeniu Harmonogramu Usług; wysokość kary umownej 

stanowi 200 zł, za każdy dzień opóźnienia; 

h) za każdy dzień braku zapewnienia Zamawiającemu w okresie trwania Umowy dostępu on-

line do danych z monitoringu pojazdów, o którym mowa w części III pkt. 3 „Opisu 

przedmiotu zamówienia”; wysokość kary umownej wynosi 500,00 PLN za każdy dzień; 

i) za wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze Stron lub rozwiązanie umowy z przyczyn 

choćby częściowo zawinionych przez Wykonawcę, w wysokości 10 % całości 

wynagrodzenia brutto określonego w §7 ust. 1 które przypadałoby do zapłaty do końca 

okresu obowiązywania umowy, gdyby umowy nie wypowiedziano, z zastrzeżeniem § 14 

ust. 2 

j) za niedopełnienie związane z wymogiem zatrudniania pracowników realizujących 

przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy – 

w wysokości 0,2 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w §7 ust.2, za każdy 

dzień opóźnienia liczony odpowiednio: od daty terminu do przedłożenia wymaganych 

informacji, o których mowa w § 4 niniejszej umowy; 

k) za nieprzedłożenie w terminie oświadczenia o zatrudnieniu, o którym mowa w § 4 ust 4 w 

wysokości jednokrotnej kwoty brutto minimalnego wynagrodzenia zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, za każdy rozpoczęty tydzień zwłoki w złożeniu oświadczenia;  

l) za podanie nieprawdziwych danych w oświadczeniu o zatrudnieniu, o którym mowa w § 4 

ust 4 w wysokości dziesięciokrotnej kwoty brutto minimalnego wynagrodzenia zgodnie z 

obowiązującymi przepisami; 

m) w kwocie 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek powierzenia przez Wykonawcę 

realizacji prac, osobie niezatrudnionej na umowę o pracę, (dot. osób o których mowa w § 4 

pkt. 3);  

n) w kwocie 500 zł za każdy dzień pracy pojazdu o mniejszym Europejskim standardzie emisji 

spalin niż wymagany przez Zamawiającego. 

3. Łączna wysokość kar umownych nie przekroczy 30 % całości wynagrodzenia brutto określonego w 

§ 7 ust. 2. Kary mogą być nakładane wielokrotnie. 

4. Jeżeli kary umowne nie pokryją całości szkody, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z jakiejkolwiek wierzytelności 

Wykonawcy wobec Zamawiającego, w tym z tytułu wynagrodzenia. O dokonanym potrąceniu 

Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę. 
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6. W ustalaniu zasad odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy 

strony opierać się będą o przepisy Kodeksu Cywilnego (art. 471). 

 

 

§13. 

[Podwykonawcy]  

1. Wykonawca oświadcza, że na dzień podpisania umowy przedmiot zamówienia wykonana siłami 

własnymi/przy pomocy następujących Podwykonawców………………………….., którym 

zamierza powierzyć wykonanie następujących części: ……………………….…… 

2. W przypadku, gdy przedmiot umowy realizowany jest przy pomocy Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wszelkie 

działania i zaniechania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy jak za swoje własne. 

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

powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 PZP, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. Zmiana ta musi być uzasadniona przez Wykonawcę na 

piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką 

zmianę w terminie do 14 dni od daty przedłożenia. 

4. Zawierając umowę o podwykonawstwo, Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczone za 

zgodność z oryginałem kopie umów o podwykonawstwo, najpóźniej w terminie 5 dni od ich 

zawarcia. 

5. W przypadku powierzenia podwykonawcy przez Wykonawcę realizacji części przedmiotu umowy 

Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty należnego 

wynagrodzenia z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą lub 

dalszym Podwykonawcą. Terminy płatności dla Podwykonawcy muszą upływać przed terminem 

końcowego rozliczenia z Zamawiającym 

6. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu, wraz z wystawioną fakturą, pisemnego 

potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, którego wierzytelność jest częścią 

składową wystawionej faktury, o dokonaniu zapłaty na rzecz tego Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy. Nie dochowanie obowiązku przedstawienia w/w potwierdzenia spowoduje 

wstrzymanie płatności całej kwoty do czasu dostarczenia go Zamawiającemu. 

 

§14. 

1. Wykonawca nie ma prawa powierzyć przedmiotu umowy do wykonania innym podmiotom niż 

wskazanym w formularzu ofertowym Wykonawcy w pkt. III. 
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2. Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz naliczy karę w 

wysokości 20% wartości wynagrodzenia umownego (brutto), określonego w § 7 ust. 1 i 

odszkodowanie uzupełniające w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że usługi objęte 

przetargiem Wykonawca wykonuje nie własnymi mocami przerobowymi lub przy pomocy 

podmiotów innych od wskazanych jako podwykonawcy. 

 

§15. 

[Osoby upoważnione, adresy, zawiadomienia] 

1. Ze strony Zamawiającego osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcą w zakresie 

realizacji umowy są: 

�  ………………………… 

Osoby te są również upoważnione do podpisywania protokołów odbioru w imieniu Zamawiającego. 

2. Ze strony Wykonawcy osobami upoważnionymi do kontaktów z Zamawiającym w zakresie 

realizacji umowy są: 

�  ………………………. 

Osoby te są również upoważnione do podpisywania protokołów odbioru w imieniu Wykonawcy. 

3. Osobami odpowiedzialnymi ze strony Zamawiającego za rozliczenie finansowe umowy są: 

�  ……………………… 

4. Strony wskażą sobie nawzajem w formie pisemnej osoby zastępujące, o których mowa w ust. 1-3. 

5. Wszelkie informacje, polecenia, potwierdzenia w sprawach dotyczących realizacji umowy 

przekazywane będą pisemnie, telefaksem lub drogą elektroniczną i będą podpisane wyłącznie przez 

osoby upoważnione wskazane w ust. 1 i 2. Podpis elektroniczny nie jest wymagany. 

6. Doręczenia pism dokonywane będą osobiście lub za potwierdzeniem odbioru na wskazane w ust. 8 

adresy Stron, za pośrednictwem operatora pocztowego. 

7. Pisma przekazane faksem lub drogą elektroniczną uważa się za doręczone z datą ich przekazania, 

jeżeli treść dotarła do adresata, o ile przekazanie ich nastąpiło w godzinach pracy urzędu, z 

wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy i sobót. W innym przypadku uważa się, iż doręczenie 

nastąpiło o godzinie 7.30 w najbliższym dniu roboczym. 

8. Strony wyznaczają następujące adresy do doręczeń: 

a) dla Zamawiającego: Urząd Gminy Kobiór, ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór 

b) dla Wykonawcy: ………………………………………………………… 

 

§16. 

[Zmiana umowy] 

1. Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być 

zaakceptowane przez obie strony umowy (forma aneksu do umowy). 
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2. Zamawiający dopuszcza możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z art. 144 ustawy PZP, 

tylko i wyłącznie w przypadkach: 

1) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w następstwie zmiany przepisów prawa podatkowego w 

zakresie obowiązującej wysokości stawki podatku od towarów i usług, w sytuacji, gdy zmiana ta 

spowoduje zwiększenie lub zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, 

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

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

2018r.,poz. 2177), jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę, 

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały 

wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 

4) rezygnacja z dotychczasowego podwykonawcy i zmiany podwykonawcy na nowego. 

5) zmiana osób wskazanych w umowie z imienia i nazwiska odpowiedzialnych za realizację 

umowy, o których mowa w § 15 Umowy (załącznik nr 8 do SIWZ). 

6) w przypadku wystąpienia korzystnych dla Zamawiającego zmian. 

7) w przypadku wystąpienia innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy 

okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi 

odpowiedzialności, a skutkująca brakiem możliwości wykonania umowy.  

3. Zmiana zapisów umowy dot. ust. 2 pkt 1-4 niniejszego paragrafu, może nastąpić wyłącznie za 

zgodą Zamawiającego. 

4. W przypadku zaistnienia przesłanki do zmiany postanowień zawartej umowy, jak w ust. 2 pkt. 1 

niniejszego paragrafu, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia 

wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy o kwotę równą różnicy między nowo obowiązującą, 

a dotychczasową wysokością stawki podatku od towarów i usług. 

5. W przypadku zaistnienia przesłanki do zmiany postanowień zawartej umowy, jak w ust. 2 pkt 2 

niniejszego paragrafu, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy w związku ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na 

podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę (Dz.U. z 2018r., poz. 2177 z późń. zm.), jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 

wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

Wykonawca w takiej sytuacji jak wyżej zobowiązany jest do następujących czynności: 

1) poinformowania Zamawiającego w formie pisemnego wniosku, o zaistnieniu przesłanki do 

zmiany postanowień zawartej umowy, jak w ust. 2 pkt. 2 niniejszego paragrafu oraz podaniu 

właściwej podstawy prawnej dokonania przedmiotowych zmian, 
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2) udowodnienie Zamawiającemu, że zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, 

ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017r., poz. 847) ma wpływ na koszty wykonania 

realizowanego zamówienia przez Wykonawcę, 

3) dołączenie do wniosku stosownych wyliczeń i analiz. 

W oparciu o powyższe Zamawiający przeanalizuje złożony wniosek przez Wykonawcę i po 

ewentualnej akceptacji, sporządzi aneks do umowy, który zweryfikuje wynagrodzenie Wykonawcy 

od momentu zaistnienia przesłanki do zmiany postanowień zawartej umowy, jak w ust. 2 pkt 2 

niniejszego paragrafu. 

6. W przypadku zaistnienia przesłanki do zmiany postanowień zawartej umowy, jak w ust. 2 pkt. 3 

niniejszego paragrafu, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy w związku ze zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

Wykonawca w takiej sytuacji jak wyżej zobowiązany jest do następujących czynności: 

1) poinformowania Zamawiającego w formie pisemnego wniosku, o zaistnieniu przesłanki do 

zmiany postanowień zawartej umowy, jak w ust. 2 pkt. 3 niniejszego paragrafu oraz podaniu 

właściwej podstawy prawnej dokonania przedmiotowych zmian, 

2) udowodnienie Zamawiającemu, że zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 

ma wpływ na koszty wykonania realizowanego zamówienia przez Wykonawcę,  

3) dołączenie do wniosku stosownych wyliczeń i analiz. 

W oparciu o powyższe Zamawiający przeanalizuje złożony wniosek przez Wykonawcę i po 

ewentualnej akceptacji, sporządzi aneks do umowy, który zweryfikuje wynagrodzenie Wykonawcy 

od momentu zaistnienia przesłanki do zmiany postanowień zawartej umowy, jak w ust. 2 pkt 3 

niniejszego paragrafu. 

7. W przypadku zaistnienia przesłanki do zmiany postanowień zawartej umowy, jak w ust. 2 pkt. 4 

     niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązany jest do następujących czynności: 

1) poinformować Zamawiającego czy zamierza tylko zrezygnować z dotychczasowego 

podwykonawcy, czy też zamierza zrezygnować z dotychczasowego podwykonawcy i wskazać 

nowego podwykonawcę. 

2) wskazać część/zakres przedmiotu umowy, której wykonanie zamierza powierzyć nowemu 

podwykonawcy. 

3) w przypadku wskazania nowego podwykonawcy Wykonawca powinien zawrzeć umowę, w 

formie pisemnej, z nowym podwykonawcą zgodnie z zapisami o których nowa w § 13. 

4) wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez nowego podwykonawcę lub 

samodzielnie, w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowanie o udzielnie 
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przedmiotowego zamówienia, w przypadku gdy Wykonawca polegał na zasobach 

podwykonawcy na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP. 

 

§17. 

[Postanowienia końcowe] 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie powszechnie wiążące przepisy 

prawa, a w szczególności ustawa z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych, ustawa z dnia 

27.04.2001 o odpadach, ustawa z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

oraz Kodeks cywilny. 

2. Zamawiający i Wykonawca podejmują starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich 

sporów powstałych między nimi, a wynikających z realizacji Umowy lub pozostających w 

pośrednim bądź bezpośrednim związku z Umową, na drodze negocjacji. 

3. Jeżeli polubowne rozwiązanie sporów nie przyniesie rezultatu, strony poddadzą rozstrzygnięcie 

sporu Sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 

§18. 

[Obowiązek informacyjny] 

Wójt Gminy Kobiór spełniając obowiązek informacyjny określony w rozporządzeniu Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, 

s.1) dalej RODO informuje, że:  

1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Wójt Gminy Kobiór, ul. Kobiórska 5, 43-210 

Kobiór, e-mail: gmina@kobior.pl, tel. (32) 218 81 82  

2. W sprawach dotyczących przetwarzania przez nas danych osobowych Wykonawcy oraz korzystania 

z praw związanych z ochroną danych osobowych Wykonawca może kontaktować się z 

Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: informatyk@kopbior.pl, tel. (32) 218 81 82 w.50.   

3. Dane osobowe Wykonawcy, w tym również jeżeli będzie to niezbędne dane reprezentantów, 

pełnomocników lub pracowników Wykonawcy, a także innych osób wskazanych w umowie 

będziemy przetwarzać w celu realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)  

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 3 odbiorcami danych 

osobowych Wykonawcy będą organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania 

publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które 

wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz osoby posiadające dostęp do 

informacji publicznej w trybie ustawy o dostępnie do informacji publicznej, w przypadku w którym 

nie zachodzi podstawa do ograniczenia dostępu zgodnie z art. 5 Ustawy o dostępie do informacji 

publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330)  
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5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Wykonawcy przysługują następujące 

uprawnienia:  

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych  

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są 

nieprawidłowe lub niekompletne  

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (nie dotyczy przypadków określonych w Art. 

17 ust. 3 RODO)  

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych  

e) prawo do przenoszenia danych  

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych  

6. Dane osobowe Wykonawcy nie będą przekazane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej.  

7. Dane Wykonawcy będą przechowywane przez okres wynikający z celów przetwarzania opisanych 

w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa tj. przez czas trwania umowy oraz przez okres 10 lat licząc od początku 

roku następującego po roku, w którym Wykonawca realizował przedmiot umowy.  

8. Wykonawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposobie i trybie 

określonym w przepisach RODO oraz Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1000). Adres organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, kancelaria@uodo.gov.pl  

9. Dane osobowe Wykonawcy nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane.  

10. Podanie danych osobowych jest konieczne dla zawarcia i realizowania umowy. Niepodanie 

danych osobowych powoduje niemożliwość zawarcia i realizacji umowy. 

 

§19. 

[Odesłania, język umowy] 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy prawa powszechnego, w tym 

Prawa zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego. 

2. Językiem umowy jest język polski. Jeżeli w trakcie wykonywania umowy powstanie konieczność 

dokonywania tłumaczeń, Wykonawca każdorazowo zapewni obecność kompetentnego tłumacza, 

jak również zapewni tłumaczenie wszelkich dokumentów i pism sporządzonych dla celów 

realizacji przedmiotu umowy na język umowy przez tłumacza przysięgłego, przy czym dotyczy to 

także wszelkich dokumentacji, instrukcji, gwarancji, certyfikatów i atestów. 
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§20. 

[Egzemplarze] 

Umowa została zawarta w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla 

Wykonawcy. 

Załącznikami do niniejszej Umowy są: 

• Opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 4 do SIWZ), 

• Formularz Oferty Wykonawcy (załącznik nr 1 do SIWZ), 

 

 

 

        ZAMAWIAJĄCY:                                                                                     WYKONAWCA: 

 

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

 

 

 

 

 


