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Załącznik nr 2 do SWZ 

GK.271.01.2021 

 

W Z Ó R    U M O W Y 
zawarta w dniu ……………..….. 

pomiędzy Gminą Kobiór, z siedzibą w Kobiórze (43–210), przy ul. Kobiórskiej 5,  
NIP 638-17-91-816, REGON 276257707, 

reprezentowaną przez:  

Wójta Gminy- mgr. inż. Eugeniusza Lubańskiego, zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”,  

a Firmą: 

 ___________________________z siedzibą w __________________, przy ulicy _____________________ 
działający(-ca) na podstawie: (np. KRS nr ___________) NIP: ______________, REGON: _________________ 

reprezentowaną przez:  

_____________________________________ 

  _____________________________________ 

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”. 

po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 
1129 z późn.zm.), strony zawierają umowę następującej treści: 

 

§1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kobiór w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r.”.  

2.  Zakres umowy obejmuje: 
1) Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych 

i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Kobiór oraz zebranych z Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów (PSZOK). 

2) Zaopatrzenie właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej w worki LDPE 
do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, pojemniki do gromadzenia popiołu oraz pojemniki 
do gromadzenia bioodpadów kuchennych. 

3) Doposażenie, utrzymanie i obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, oraz 
pozostałe usługi wymienione w Opisie Przedmiotu Zamówienia (zał. nr 1 do SWZ). 

3. Usługi w ramach niniejszej umowy realizowane będą zgodnie z zapisami Specyfikacji warunków zamówienia 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług odbierania i zagospodarowania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kobiór w okresie od 01.01.2022 r. do 
31.12.2023 r., - zwaną dalej „SWZ”- a w szczególności z załącznikiem nr 1 do SWZ – Opisem przedmiotu 
zamówienia (OPZ) oraz ofertą Wykonawcy. 

4. Wykonawca w ramach zawartej umowy będzie odbierał odpady komunalne z około 1361 punktów odbioru 
odpadów z terenu Gminy Kobiór oraz z PSZOK. 

5. W ramach zawartej umowy i wynagrodzenia określonego w § 10 niniejszej umowy ustalonego na podstawie 
złożonej oferty Zamawiający przewiduje zmianę liczby punktów odbioru odpadów o ok. 5% w skali roku. 
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§2 

TERMIN REALIZACJI 

1. Przedmiot umowy realizowany będzie przez 24 miesiące począwszy od 01.01.2022 r. z zastrzeżeniem 
terminów określonych w OPZ oraz postanowień wskazanych w ust. 2. 

2. Umowa będzie realizowana w terminie wskazanym w ust. 1, jednak nie dłużej niż do dnia (włącznie z tym 
dniem), w którym wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia, osiągnie wartość 
brutto wskazaną w § 10 ust. 1 umowy.  

 

§3 

PRZEDSTAWICIELSTWO STRON 

1. Wykonawca w zakresie realizacji umowy do kontaktu z Zamawiającym upoważnia Panią/Pana:  
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr telefonu i e-mail)  
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr telefonu i e-mail)  
 

   W/w osoby upoważnione są również do podpisywania protokołów odbioru w imieniu Wykonawcy 
 

2. Zamawiający do kontaktu w zakresie realizacji umowy z Wykonawcą upoważnia: 
Panią Bożenę Utrata inspektora ds. gospodarki odpadami, tel. (32) 2188182 wew. 43,  
e-mail: eko@kobior.pl 
Osoba ta upoważniona jest do podpisywania protokołów odbioru w imieniu Zamawiającego oraz 
nadzorowania realizacji umowy.   

 
3. Strony dopuszczają możliwość zmiany osób wymienionych wyżej, o czym niezwłocznie powiadomią   drugą 

stronę w formie pisemnej. 

§4 

OBOWIĄZKI I PRAWA ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Zamawiający, zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą w celu wykonania umowy, a w szczególności: 

1) przy opracowywaniu harmonogramu odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości; 

2) udostępniania Wykonawcy danych o nieruchomościach objętych obowiązkiem odbierania odpadów; 

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

2. Zamawiający, zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia na warunkach i w terminach 
określonych w niniejszej umowie. 

3. Zamawiający uprawniony jest do: 

1) nadzoru oraz dokonywania kontroli sposobu wykonywania przez Wykonawcę postanowień niniejszej 
umowy, 

2) kontroli zasobów sprzętowych (służących do odbioru odpadów), bazy magazynowo - transportowej, 

3) bieżących, fizycznych kontroli przebiegu tras pojazdów Wykonawcy pod kątem ich zgodności 
z odczytami nadajników GPS zainstalowanych w pojazdach Wykonawcy.  

4) bieżących, fizycznych kontroli miejsc odbioru odpadów w celu weryfikacji prawidłowości realizacji 
przedmiotu zamówienia, 

5) kontroli pojazdów pod kątem spełnienia wymogów odpowiednich norm dopuszczalnych emisji spalin 
EURO (np. kierowania pojazdów do stacji kontroli pojazdów, kontroli dokumentów potwierdzających 
spełnienie norm EURO), 
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6) otrzymania od Wykonawcy dokumentów oraz informacji dotyczących lub związanych z wykonywaniem 
przedmiotu niniejszej umowy, w tym tzw. „kwitów wagowych”, 

7) dostępu do systemu monitorowania lokalizacji i pracy pojazdów. 

 
§5 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 

1) wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, 
zapisami SWZ, a w szczególności obowiązującymi przepisami prawa, szczególnie przepisami 
sanitarnymi oraz przepisami BHP; 

2) doposażenia (w zakresie określonym w pkt 3 OPZ) i prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego na terenie Gminy Kobiór; 

3) wyposażenia nieruchomości w wymagane pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych; 

4) dysponowania wszelkimi środkami technicznymi i logistycznymi niezbędnymi do należytego wykonania 
przedmiotu umowy, w szczególności do posiadania odpowiedniej ilości oraz rodzaju środków 
transportu (z odpowiednim wyposażeniem) do realizacji umowy; 

5) kontrolowania realizowanego przez właścicieli nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych,  

6) każdorazowego uporządkowania terenu (w miejscu wystawienia pojemników lub worków z odpadami 
komunalnymi) zanieczyszczonego na skutek działania Wykonawcy; 

7) poniesienia wszelkich wydatków koniecznych do naprawienia szkody wyrządzonej w związku 
z realizacją przedmiotu umowy w przypadkach zawinionych przez Wykonawcę; 

8) bieżącego powiadamiania Zamawiającego o zastrzeżeniach dotyczących nieprawidłowej zbiórki 
odpadów przez właścicieli nieruchomości lub braku dostępu do pojemników/worków na 
nieruchomości; 

9) przekazywania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych do instalacji komunalnej 
zapewniających ich przetwarzanie, zgodnie z art. 29a ustawy dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
(Dz.U. 2021 r. poz. 779 ze zm.), 

10) przekazywania bezpośrednio lub za pośrednictwem innego zbierającego selektywnie zebranych 
odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości oraz pochodzących z Punktu 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, 
zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2021 r. poz. 779 ze zm.) 

11) bieżącego prowadzenia ewidencji odpadów, o której mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach (Dz. U. 2021r. poz. 779 ze zm.) oraz dokumentacji związanej z działalnością objętą niniejszą 
umową; 

12) niezwłocznego przekazywania informacji dotyczących realizacji umowy na każde żądanie 
Zamawiającego; 

13) posiadania w całym okresie realizacji umowy niezbędnych, aktualnych pozwoleń i uprawnień lub 
uzyskania nowych gdy posiadane dokumenty tracą moc obowiązującą oraz przekazania ich kopii 
Zamawiającemu; 

14) realizowania innych obowiązków opisanych w SWZ oraz wynikających z obowiązujących przepisów 
prawa. 

2. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych Wykonawca przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 
i niezwłocznie powiadamia o tym Zamawiającego (za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w 
formie pisemnej za potwierdzeniem odbioru lub osobiście za potwierdzeniem odbioru) oraz zawiadamia 
właściciela nieruchomości (w formie pisemnej za potwierdzeniem odbioru lub osobiście za 
potwierdzeniem odbioru). 
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3. Na wykonawcy ciąży obowiązek dotyczący sprawozdawczości i analizy zgodnie z zakresem rzeczowym  oraz 
terminami na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. 2021 r. poz. 888 ze zm.). 

4. Wykonawca jest zobowiązany przekazywać Zamawiającemu miesięczne raporty z realizacji umowy (do 10 
dnia następnego miesiąca) zawierające: 

1) informacje o masie i sposobie zagospodarowania poszczególnych rodzajów odpadów odebranych 
od właścicieli nieruchomości z podziałem na odebrane bezpośrednio sprzed nieruchomości oraz 
odebrane w PSZOK,   

2) wskazanie instalacji do których zostały przekazane poszczególne odpady,  

3) wykaz nieruchomości na których nie dopełnia się obowiązku w zakresie selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych, 

4) wykaz nieruchomości, na których powstają (wystawiane są) odpady komunalne; nie ujętych w wykazie 
otrzymanym od Zamawiającego,  

5) liczbę worków LDPE wydanych właścicielom posesji zamieszkałych, 

6) wyciąg z rejestru odpadów odbieranych w PSZOK, o którym mowa w części II pkt. 3.11 „Opisu 
przedmiotu zamówienia” SWZ. 

5. Do miesięcznego raportu Wykonawca dołączy:  

1) dokumenty potwierdzające masę odpadów przekazanych do zagospodarowania (tzw. „kwity 
wagowe”), 

2) kopie kart ewidencji i przekazania odpadów,  

6. Wykonawca opracuje i przedłoży Zamawiającemu ostateczny Harmonogram Usług (po konsultacjach 
z Zamawiającym) w terminie do 3 dni roboczych od zawarcia umowy. Harmonogram Usług winien być 
opracowany w cyklu miesięcznym, zawierającym terminy odbioru niesegregowanych (zmieszanych) 
odpadów komunalnych, zbieranych selektywnie z nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych i 
wielolokalowych. Trasy przejazdu pojazdów odbierających odpady bezpośrednio sprzed nieruchomości 
muszą być opracowane w taki sposób, aby każdy pojazd przeznaczony do zbiórki odpadów był optymalnie 
wykorzystany, ale nie przeciążony (z uwzględnieniem przepisów o dopuszczalnej masie całkowitej). 
Harmonogram Usług powinien uwzględniać utrudnienia występujące na danym obszarze, takie jak wąskie 
drogi, "ślepe" ulice, inne problemy z dojazdem do punktów odbioru odpadów itp. Zamawiający ma prawo do 
zgłaszania uwag i zastrzeżeń do Harmonogramu Usług. Wykonawca zobowiązany jest wówczas do 
wprowadzenia stosownych zmian w Harmonogramie Usług po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym, 
najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania uwag i zastrzeżeń.   

7. W przypadku, gdy wyniknie potrzeba jakichkolwiek zmian w Harmonogramie Usług (w tym w trasach 
przejazdu pojazdów odbierających odpady bezpośrednio sprzed nieruchomości), Wykonawca zobowiązany 
jest poinformować wcześniej Zamawiającego i uzyskać jego zgodę.   

8. Wykonawca zamieści harmonogramy na swojej stronie internetowej i będzie je udostępniał przez cały okres 
obowiązywania umowy, oraz przekaże je Zamawiającemu (w formie elektronicznej) celem zamieszczenia ich 
na stronie internetowej Zamawiającego. W przypadku zmiany Harmonogramu Usług, Wykonawca ma 
obowiązek aktualizować informację o terminie odbierania odpadów i przekazywać ją Zamawiającemu z 
odpowiednim wyprzedzeniem. 

9. Odbiór odpadów w terminach innych niż wyznaczone w harmonogramie stanowi nienależyte wykonanie 
usługi za wyjątkiem wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych powodujących brak możliwości 
wykonania usługi lub zaistnienia siły wyższej. Usługę nie wykonaną z w/w powodów należy wykonać 
niezwłocznie po ustąpieniu przyczyny uniemożliwiającej jej wykonanie. 

10.  Wykonawca zobowiązany jest do odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych odbieranych 
bezpośrednio z nieruchomości z podziałem na następujące frakcje:  

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 
2) popiół z gospodarstw domowych,   
3) papier i tektura,  
4) tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe,  
5) szkło,   
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6) odpady ulegające biodegradacji, 
7) odpady kuchenne ulegające biodegradacji 
 

11.Wykonawca zobowiązany jest do odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych odbieranych 
w PSZOK z podziałem na następujące frakcje: 

1) papier i tektura,   
2) tworzywa sztuczne,  
3) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,   
4) metale,   
5) szkło,   
6) odpady budowlane i rozbiórkowe, 
7) materiały izolacyjne 
8) odpadowa papa 
9) odpady wielkogabarytowe,   
10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,   
11) zużyte baterie i akumulatory,   
12) zużyte opony z samochodów osobowych, 
13) odpady tekstyliów i  odzieży   
14) przeterminowane leki,  
15) lampy fluoroscencyjne i inne odpady zawierające rtęć 
16) oleje silnikowe, przekładniowe, smarowe 
17) rozpuszczalniki, 
18) farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice,   
19) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku 

przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji 
we krwi. 
 

12.Wykonawca oświadcza, że posiada bazę magazynowo – transportową: 

1) usytuowaną na terenie gminy Kobiór lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy Kobiór, 

2) na terenie, do którego posiada tytuł prawny. 

3) Baza wymieniona w ust 1. spełnia pod względem wyposażenia wymogi określone w rozporządzeniu 
Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. 2013. poz.122).  

13.Wykonawca oświadcza, że do realizacji przedmiotu zamówienia będzie używał pojazdów z zainstalowanymi 
nadajnikami GPS (do systemu monitoringu) umożliwiającymi śledzenie trasy pojazdu wraz z programem do 
odczytu danych, w tym:   

1) co najmniej 2 pojazdów przystosowanych do odbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 
komunalnych,  

2) co najmniej 2 pojazdów przystosowanych do odbierania selektywnie zebranych odpadów 
komunalnych,  

3) co najmniej 2 pojazdów o zabudowie bramowej bądź alternatywnie 2 pojazdami o zabudowie 
hakowej,  

4) co najmniej 1 pojazdem małogabarytowym do odbioru odpadów z miejsc o utrudnionym dostępie. 

W/w pojazdy muszą zapewnić obsługę wszystkich stosowanych worków, pojemników, kontenerów do 
gromadzenia odpadów oraz spełniać normy dopuszczalnych emisji spalin minimum EURO 4. 

 

14.Wykonawca zapewnia utrzymanie odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. 2013. poz.122).   

15.Wykonawca zapewnia realizację wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. 2013. poz.122).   
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16. Wykonawcę obowiązuje zakaz mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych  
z niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości,  
oraz selektywnie zebranych odpadów komunalnych różnych rodzajów ze sobą. 

 

§6 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ LUB PODWYKONAWCĘ OSÓB NA 
PODSTAWIE STOSUNKU PRACY 

1. Zamawiający na podstawie art. 95 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę 
na podstawie stosunku pracy w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia osób, wykonujących wskazane 
przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na 
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy(Dz.U. z 
2020r. poz. 1320). 

2.  W odniesieniu do wymogu określonego w ust. 1, Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie 
stosunku pracy przez Wykonawcę, podwykonawcę, osób wykonujących następujące czynności w zakresie 
realizacji zamówienia: 

a) koordynowanie zadań Wykonawcy w zakresie realizacji zamówienia, w szczególności nadzór nad 
właściwą realizacją usługi,  

b) kierowanie i obsługa pojazdów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia (kierowcy, 
pomocnicy, ładowacze);  

c) obsługa PSZOK w zakresie wymaganym w opisie przedmiotu zamówienia.  
(Uwaga: obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez 
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy). 

3. Zamawiający jest uprawniony do kontroli odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności wskazane w ust 3. 

4. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wymogów i dokonywania ich 
oceny; 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wymogów; 

3) przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania świadczenia.   

5. Na każde wezwanie zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, wykonawca przedłoży 
zamawiającemu oświadczenie potwierdzające spełnienia warunku zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności wskazane przez zamawiającego 
w ust 2.  

6. Oświadczenie winno zawierać w szczególności: określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę 
złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione 
na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu 
oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;   

7. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie określonym w wezwaniu 
(dopuszcza się wezwanie wykonawcy środkami komunikacji elektronicznej) żądanych przez zamawiającego 
dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie stosunku pracy traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust 2 czynności.  

8. Za niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy 
osób wykonujących wskazane w ust 1 czynności wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną 
określoną w § 12 umowy. 
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§7 

PRZEKAZYWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH 

Wykonawca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kobiór jest 
obowiązany przekazać odebrane odpady do następujących instalacji1: (należy wskazać nazwy i adresy instalacji 
w odniesieniu do poszczególnych rodzajów odpadów): 

- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne: 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
- odpady ulegające biodegradacji: 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
- odpady selektywnie zebrane:  
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

§8 

DODATKOWE WYMAGANIA Z ZAKRESU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW  

1. Wykonawca ma obowiązek zagospodarować odebrane odpady komunalne w sposób umożliwiający 
osiągnięcie poziomów (w danym roku kalendarzowym): 

1) recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła; 
2) recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne 

odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne; 
- w wysokości określonej w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz w przepisach 
wykonawczych do ustawy.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
przekazywanych do składowania, zgodnie z poziomami określonymi w ustawie o utrzymaniu czystości i 
porządku oraz w przepisach wykonawczych do ustawy.  

 

§9 

SPRAWOZDANIA 

Wykonawca sporządza w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa i przekazuje Zamawiającemu 
sprawozdania: 

1) wynikające z art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. 2021r. poz. 888), za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o 
gospodarce odpadami, 

2) wynikające z art. 9na ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. 2021r. poz. 888) za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o 
gospodarce odpadami. 

 

§10 

WYNAGRODZENIE 

1. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy za realizację zakresu zamówienia, określonego w § 1 wynosi 
……………………………… zł brutto (słownie: ………………………………………..), zgodnie z ofertą przetargową 
Wykonawcy, stanowiącą integralną część do niniejszej umowy. 

2. Prognozowana do odbioru i zagospodarowania masa odpadów komunalnych (określona w pkt 4 i 5 
formularza oferty) wynosi : 5375,83 Mg. 

 
1 Zgodnie z  art. 6d ust. 4 pkt. 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z późn.zm.) 
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3. Ostateczna wartość wynagrodzenia, jaką Zamawiający zapłaci Wykonawcy, będzie wynikać z ilości 
faktycznie odebranych i zagospodarowanych przez Wykonawcę odpadów komunalnych w ramach 
realizowanego zamówienia, przy zastosowaniu cen za 1 Mg danego rodzaju odpadu, określonych w ofercie 
przetargowej. 

 

Rodzaj odpadu 

ROK 2022  ROK 2023 

Stawka 
jednostkowa za 
odbiór odpadów  
z nieruchomości 

netto 
[zł/Mg] 

Stawka 
jednostkowa za 

zagospodarowanie 
odpadów  

z nieruchomości 
netto 

[zł/Mg] 

Stawka 
jednostkowa za 
odbiór odpadów  
z nieruchomości 

netto 
[zł/Mg] 

Stawka 
jednostkowa za 

zagospodarowani
e odpadów  

z nieruchomości 
netto 

[zł/Mg] 

Niesegregowane 
(zmieszane) odpady 
komunalne  

 

   

Papier i tektura  
   

Tworzywa sztuczne, 
metale, odpady 
opakowaniowe 
wielomateriałowe 

 

   

Szkło  
   

Popiół z gospodarstw 
domowych 

 
   

Odpady ulegające 
biodegradacji 

 
   

Odpady kuchenne 
ulegające biodegradacji 

 
   

 

 

 

 
ROK 2022  ROK 2023 

Rodzaj odpadu 
Stawka 

jednostkowa za 
odbiór odpadów  
z PSZOK  netto 

 [zł/Mg] 

Stawka 
jednostkowa za 

zagospodarowani
e odpadów  

z PSZOK  netto 
 [zł/Mg] 

Stawka 
jednostkowa za 
odbiór odpadów  
z PSZOK  netto 

 [zł/Mg] 

Stawka 
jednostkowa za 

zagospodarowanie 
odpadów  

z PSZOK  netto 
 [zł/Mg] 

Papier i tektura     

Tworzywa sztuczne,    
  

Odpady opakowaniowe 
wielomateriałowe 
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Metale   
  

Szkło   
  

Odpady budowlane                 
i rozbiórkowe 

  
  

Materiały izolacyjne   
  

Zużyty sprzęt elektryczny        
i elektroniczny   

  

Odpadowa papa   
  

Odpady wielkogabarytowe   
  

Przeterminowane leki   
  

Zużyty baterie i 
akumulatory 

  
  

Zużyte opony z 
samochodów osobowych 

  
  

Odpady tekstyliów  
i odzieży 

  
  

Lampy fluoroscencyjne  
i inne odpady zawierające 
rtęć 

  
  

Oleje silnikowe, 
przekładniowe i smarowe 

  
  

Rozpuszczalniki     

Farby, tusze, farby 
drukarskie, kleje, lepiszcze 
i żywice 

  
  

Odpady niekwalifikujące 
się do odpadów 
medycznych powstałe  
w gospodarstwie 
domowym  
w wyniku przyjmowania 
produktów leczniczych  
w formie iniekcji  
i prowadzenia monitoringu 
poziomu substancji we 
krwi 

  

  

 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie płatne miesięcznie jako iloczyn ilości odebranych i 
zagospodarowanych odpadów w danym miesiącu za ten miesiąc i cen jednostkowych dla poszczególnych 
frakcji odpadów zgodnie ze złożoną ofertą przetargową. 

3. Zapłata wynagrodzenia będzie następować na podstawie faktury VAT wystawionej zgodnie 
z zaakceptowanym pisemnie przez Zamawiającego „Raportem miesięcznym” z wykonania usługi oraz 
dokumentami, o których mowa w § 5 ust. 4 i 5 niniejszej umowy. Zamawiający przeprowadza weryfikację 
danego „Raportu miesięcznego” w okresie 5 dni roboczych, liczonych od dnia następującego po dniu jego 
otrzymania. 
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4. W przypadku wykonania usługi przez podwykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo dołączyć 
do faktury dokument potwierdzający zapłatę należnego wynagrodzenia podwykonawcy. 

5. Faktury VAT należy wystawiać na: Gmina Kobiór, ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór, NIP: 638-17-91-816.  

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

7. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne w terminie do …………….. dni od daty otrzymania przez 
Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury VAT (wraz z kompletem wymaganych dokumentów).  

8. Wynagrodzenie będzie przekazywane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT.  

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

10. W związku z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, 
koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tj. Dz. U. z 2020 poz. 
1666) Zamawiający informuje, iż jest możliwość złożenia e-faktury za pośrednictwem: Platformy 
Elektronicznego Fakturowania.  

11.  Wykonawca oświadcza, że jest posiadaczem rachunku o którym mowa w ust. 8, rachunek widnieje w 
wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b Ustawy o podatku od towarów i usług oraz, że został dla 
niego utworzony wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej działalności gospodarczej.  

12. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku 
z realizacją przedmiotu zamówienia. Nieuwzględnienie przez Wykonawcę jakichkolwiek usług i obowiązków 
Wykonawcy, niedoszacowanie lub brak rozpoznania zakresu jakiejkolwiek części przedmiotu umowy na 
etapie przygotowania oferty przetargowej nie może stanowić roszczeń w stosunku do Zamawiającego.  

13. Opłaty za przyjęcie odpadów do instalacji przetwarzającej odpady ponosi Wykonawca, w ramach 
wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1. Zmiana wysokości tych opłat nie stanowi podstawy do zmiany 
wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z niniejszej umowy. 

14. Wykonawca nie ma prawa dokonywania cesji wierzytelności przysługujących mu z tytułu wykonywania 
niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

15. Zamawiający gwarantuje realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% wartości 
brutto określonej w § 10 ust 1.  Z tytułu nie wykorzystania kwoty wynagrodzenia wymienionej w § 10 ust 1, 
Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne roszczenie wobec Zamawiającego.   

 

§11 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie ……………………. w wysokości 4% 
ceny brutto podanej w § 10 ust 1 niniejszej umowy, co stanowi kwotę: …………………. (słownie: 
……………………………………………………………………).   

2. Zabezpieczenie należytego wykonania służy zabezpieczeniu wszelkich roszczeń Zamawiającego wobec 
Wykonawcy, które wynikają z umowy, w szczególności o wykonanie umowy, o naprawienie szkody 
na skutek jej niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a także roszczenia o zapłatę 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. Uprawnienie do korzystania z zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający realizuje 
w szczególności w przypadkach: 

a) braku zapłaty przez Wykonawcę jakiejkolwiek kwoty należnej Zamawiającemu, 

b) nienaprawienia przez Wykonawcę jakiegokolwiek uchybienia w odpowiednim, wskazanym przez 
Zamawiającego terminie, liczonym od otrzymania wezwania do naprawy uchybienia, 

c) wypowiedzenia umowy lub odstąpienia od niej,  

d) rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. 
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5. Korzystanie z zabezpieczenia należytego wykonania następuje do kwot odpowiadających szacunkowi 
wysokości uzasadnionych roszczeń Zamawiającego.  

 

§12 

KARY UMOWNE 

1. Zamawiający uprawniony jest do naliczenia Wykonawcy kar umownych w następujących przypadkach 
i wysokościach: 

1) w przypadku wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę 
w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia brutto wskazanego w ofercie Wykonawcy; 

2) za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu pojemników na teren nieruchomości w wysokości 50,00 zł od 
każdego niedostarczonego pojemnika; 

3) za mieszanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych z niesegregowanymi (zmieszanymi) 
odpadami komunalnymi lub selektywnie zebranych odpadów komunalnych różnych rodzajów ze sobą 
– za każdy zaistniały przypadek w wysokości 10 000 zł; 

4) za każdy dzień zwłoki w odbiorze niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i odpadów 
zbieranych w sposób selektywny z nieruchomości w stosunku do terminu wynikającego 
z harmonogramu w wysokości 50,00 zł od każdego punktu odbioru odpadów; za zwłokę w odbiorze 
odpadów kara nie będzie naliczana w przypadkach opisanych w §5 ust. 9;  

5) za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu Zamawiającemu harmonogramu odbioru odpadów w wysokości 
50,00 zł; 

6) za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu Zamawiającemu miesięcznego raportu dotyczącego zebranych 
odpadów w wysokości 100,00 zł; 

7) za niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku 
pracy osób wykonujących wskazane w § 6 ust. 2 czynności Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 0,5 % łącznego wynagrodzenia brutto wskazanego w ofercie Wykonawcy. 

8) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z 
tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp, w wysokości 0,05 
% wartości wynagrodzenia brutto wskazanego w ofercie Wykonawcy, za każdy dzień zwłoki od upływu 
terminu, w którym zapłata powinna najpóźniej zostać dokonana.  

9) zwłoka w przekazaniu sprawozdania, o którym mowa w § 9 podlega karze pieniężnej w wysokości 100 
zł (za każde sprawozdanie) za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż za 365 dni, 

10)  przekazania  nierzetelnego sprawozdania, o którym mowa w § 9 podlega karze pieniężnej w wysokości 
500 zł (za każde sprawozdanie, o którym mowa w § 9), jeżeli sprawozdanie zostanie uzupełnione lub 
poprawione w 14 dni od dnia doręczenia wezwania do uzupełnienia bądź poprawy w/w sprawozdania, 
a w przypadku niezastosowania się do wezwania 5 000 zł (za każde sprawozdanie, o którym mowa w § 
9), 

11) w kwocie 100 zł za każdy dzień pracy pojazdu innego niż wskazany w § 5 ust 13.,  

12) za nieumieszczenie harmonogramu na stronie internetowej Wykonawcy; wysokość kary wynosi 100,00 
zł, za każdy dzień nieumieszczenia; 

13) za każdy dzień braku zapewnienia Zamawiającemu w okresie trwania Umowy, dostępu on-line do 
danych z monitoringu pojazdów, o którym mowa w części III ust. 3 „Opisu przedmiotu zamówienia”; 
wysokość kary umownej wynosi 200,00 zł za każdy dzień, 

14) 200 zł za każdy dzień nieprowadzenia wizyjnego systemu kontroli (o którym mowa w ustawie z dnia 14 
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.) Punktu Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych albo prowadzenie tego systemu niezgodnie z przepisami, 

15) za nie przekazywanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów do instalacji komunalnej (wymóg 
określony w § 5 ust 1 pkt 9) w kwocie  10 000,00 za każdy stwierdzony przypadek, 

16) za każdy dzień zwłoki w uruchomieniu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 
w wysokości 500,00 zł za każdy dzień, 
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17) z tytułu niewywiązania się z obowiązku, o którym mowa w § 8, Wykonawca podlega karze pieniężnej  w 
wysokości równej kwocie kary przewidzianej przepisami dla gminy z tego tytułu.  

2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy kary 
umowne nie pokryją poniesionej szkody. 

3. Naliczone kary umowne każda ze Stron zobowiązana jest uiścić w terminie do 14 dni od dnia doręczenia noty 
obciążeniowej. 

4. Łączna wartość kar umownych nie może przekroczyć 20% wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o 
którym mowa w  § 10 pkt 1. 

5. Jeżeli kary umowne nie pokryją całości szkody, Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

 

§13 

ODSTĄPIENIE, WYPOWIEDZENIE UMOWY 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym, jeżeli: 

1) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania usługi w pełnym zakresie objętym umową; 

2) bez uzasadnionego powodu zaniechał wykonywania usługi i nie realizuje jej dłużej niż przez 7 dni 
kalendarzowych; 

3) pomimo uprzednich co najmniej dwukrotnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego, Wykonawca nie 
wykonuje usług zgodnie z umową lub w istotny sposób zaniedbuje zobowiązania umowne; 

4) Wykonawca utracił uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia wynikające z przepisów 
szczególnych; 

5) Wykonawca w trakcie obowiązywania umowy nie realizuje określonych umową obowiązków lub 
zaprzestanie spełniać wymogi Zamawiającego określone w specyfikacji warunków zamówienia; 

6) Wykonawca nie wykonuje obowiązków w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów 
komunalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 

7) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub rozpoczęto likwidację firmy Wykonawcy; 

8) w przypadkach określonych w Kodeksie cywilnym. 

9) w przypadku nieposiadania przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu 
prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 1 000 000,00 zł przez cały okres 
realizacji umowy, Zamawiający rozwiąże umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia. 

2. Zamawiający w przypadku wypowiedzenia umowy lub odstąpienia od umowy ustali wartość faktycznie 
wykonanych przez Wykonawcę usług do dnia odstąpienia lub wypowiedzenia. 

3. 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. W takim przypadku 
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. W tym 
celu Zamawiający wraz z Wykonawcą winni ustalić wartość faktycznie wykonanych usług, a Wykonawca 
zobowiązuje się współpracować z Zamawiającym w tym zakresie. 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić na piśmie w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o   
przyczynie odstąpienia oraz zawierać uzasadnienie przyczyny odstąpienia. 
 

5. Odstąpienie od umowy oraz wypowiedzenie umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

6. Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy na zasadach określonych w art. 456 
ustawy Pzp. 
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§14 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA I FINANSOWA WYKONAWCY 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i finansową za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 
wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe z powodu niewykonania lub nienależytego 
wykonania obowiązków określonych w umowie lub innych czynności pozostających w związku z umową. 

2.    Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia  odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 
działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 1 000 000 zł przez cały okres realizacji umowy. 
Wykonawca zobowiązany jest w trakcie realizacji umowy na każde żądanie Zamawiającego przedłożyć 
kopię aktualnej umowy ubezpieczenia (lub polisy).  

3.    Niezależnie od odpowiedzialności ponoszonej na zasadach ogólnych Wykonawca zobowiązuje się zwolnić 
Zamawiającego z obowiązku świadczenia na rzecz osób trzecich z tytułu zdarzeń będących skutkiem 
niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej 
umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny w szczególności za to, że osoby trzecie nie będą żądały od 
Zamawiającego spełnienia jakichkolwiek świadczeń z tego tytułu. 

§15 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Zamawiający, jest administratorem danych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. Urz. UE. L 119 z 04.05.2016, str. 1) 
(dalej: RODO). Powierzenie danych osobowych do przetwarzania Wykonawcy nastąpi odrębną umową. 

2. Zakres przekazanych danych osobowych będzie dotyczył: 

1) imienia i nazwiska, 
2) adresu punktu odbioru odpadów,  
3) adresu zamieszkania właścicieli nieruchomości w związku z koniecznością przesłania zawiadomień. 

 
3. Dane osobowe w zbiorze, o którym mowa w ust. 2 zostają powierzone Wykonawcy w celu wykonywania 

przez Wykonawcę niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane osobowe 
wyłącznie w celu realizacji umowy. 

§16 

PODWYKONAWSTWO 

1. WYKONAWCA – zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie – wykona zamówienie sam/ sam, za 
wyjątkiem następującego zakresu:  
……………………………………………………………………………………………,  
który zostanie powierzony do realizacji przez podwykonawcy/ów: 
  

2. Wykonawca może korzystać z Podwykonawców z obowiązkiem zastosowania się do postanowień 
wymienionych w ust. 3 – 11. 

3. Podwykonawca musi posiadać aktualne, wymagane przepisami uprawnienia / zezwolenia / zaświadczenia 
niezbędne dla wykonania części zamówienia zleconego przez Wykonawcę.  

4. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji wzór umowy z Podwykonawcą zawierającą co 
najmniej wynagrodzenie oraz termin jego zapłaty.  

5. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji usług Podwykonawcy, Wykonawca jest 
zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z 
zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą, z tym że termin ten, nie może 
być dłuższy niż 30 dni.  

6. Za działanie lub zaniechanie podwykonawcy/ów Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za swoje 
własne.  

7. Jeżeli Zamawiający zostanie zmuszony do zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, to o kwotę, 
którą zapłaci podwykonawcy/om, pomniejszy zapłatę należną Wykonawcy. Podstawą do wystawienia 
faktury przez Wykonawcę za usługi wykonane w okresie rozliczeniowym, będzie dostarczone przez 
Wykonawcę oświadczenie podwykonawcy/ów potwierdzające otrzymane wynagrodzenie.  
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8. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1, 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 powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 ustawy 
Pzp stosuje się odpowiednio.  

9. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności 
za należyte wykonanie tego zamówienia.  

10. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zapewnia nadzór i koordynację działań 
podwykonawców.  

11. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca podał nazwy albo 
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców, ich przedstawicieli, o ile są już znane. 
Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu 
pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia. 
 
 
 

 

§17 

ZMIANA UMOWY 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie wysokości wynagrodzenia za wykonywanie przedmiotu 
zamówienia, w przypadku zmiany:  

1) obowiązującej stawki podatku od towarów i usług Vat oraz podatku akcyzowego,  
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 

10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,  
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki 

na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w 

ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych, 
5) ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, 

- jeżeli zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę i w zakresie pkt 1 -4 
nie były znane (ogłoszone) w dacie ogłoszenia postępowania.  

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

i kwota podatku oraz wynagrodzenie brutto ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa 
wprowadzających zmianę stawki podatku, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia i 
zwiększenia wynagrodzenia brutto o kwotę równą różnicy wynikającej ze zmienionej stawki podatku - 
dotyczy to części wynagrodzenia za usługi, których w dniu zmiany stawki podatku jeszcze nie wykonano; 
 Wobec powyższej zmiany, część wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 10 ust. 1 
umowy, płatna po zaistnieniu ww. okoliczności, ulegnie zmianie o wartość różnicy pomiędzy nową wartością 
podatku od towarów i usług (ustaloną w oparciu o stawkę podatku od towarów i usług po zmianie), a 
dotychczasową wartością podatku od towarów i usług (ustaloną w oparciu o stawkę podatku od towarów i 
usług przed zmianą). W takiej sytuacji wynagrodzenie brutto będzie obejmowało stawkę i wartość 
obowiązującą w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie. 
 
 

3. W przypadku zaistnienia przesłanki do zmiany postanowień zawartej umowy, jak w ust. 1 pkt 2, 
wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów pracy ponoszonych przez 
Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana kosztów pracy wynika ze 
zmiany przepisów prawa dot. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki 
godzinowej i ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie 
przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca: 

a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 
Wykonawcę, 

b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę w trakcie realizacji 
zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych kosztów. 
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Wobec powyższej zmiany wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego 
kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie 
do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń 
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej. 

 
 

4. W przypadku zaistnienia przesłanki do zmiany postanowień zawartej umowy, jak w ust. 1 pkt. 3, 
wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów ponoszonych przez Wykonawcę 
w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana tych kosztów wynika ze zmiany przepisów 
prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne i ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez 
Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca: 

a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 
Wykonawcę, 

b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę w trakcie 
realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych kosztów. 
Wobec powyższej zmiany wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego 

kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy 
zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na 
rzecz Zamawiającego. 

 

5. W przypadku zaistnienia przesłanki do zmiany postanowień zawartej umowy, jak w ust. 1 pkt. 4, 
wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów ponoszonych przez 
Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana tych kosztów wynika ze 
zmiany przepisów prawa dot. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych 
i ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian 
wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca: 

a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 
Wykonawcę, 

b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę w trakcie realizacji 
zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych kosztów. 

Wobec powyższej zmiany wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego 
kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany. 

 
6. Warunkiem zainicjowania zmiany wynagrodzenia będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku 

Wykonawcy o zmianę wynagrodzenia, w którym Wykonawca wykaże bezpośredni wpływ tych zmian na 
koszt wykonania przedmiotu umowy przedkładając Zamawiającemu stosowne wyliczenie uwzględniające m. 
in. ilość pracowników zatrudnionych przy realizacji zamówienia, ilość przepracowanych przez tych 
pracowników roboczogodzin, rodzajów posiadanych przez nich umów i czasu ich trwania. 
  

7. Zmiana wynagrodzenia, w przypadkach o których mowa w ust. 1 pkt 1-4 zostanie dokonana gdy 
Zamawiający uzna, że Wykonawca wykazał, że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 
zamówienia przez Wykonawcę.  

 
8. W przypadku zaistnienia przesłanki do zmiany postanowień zawartej umowy, jak w ust. 1 pkt. 5, 
poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów uprawniający Strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia 
wynosi 3 %. Zmiana wynagrodzenia w tym przypadku może nastąpić nie wcześniej niż po roku od zawarcia 
umowy i nie częściej niż raz na rok. Zmiana wynagrodzenia nastąpi proporcjonalnie do wskaźnika zmiany ceny 
materiałów lub kosztów ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Maksymalna 
wartość zmiany wynagrodzenia dokonana w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania 
zmian wysokości wynagrodzenia może wynosić nie więcej niż 3 %.  

 
9. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich 

obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w 
ofercie.  

 
10. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 8, zobowiązany jest w terminie do 5 

dni od zmiany niniejszej umowy do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł 
umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 
podwykonawcy.  
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11. Jeżeli umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, początkowym 
terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia wymienionego w ust. 9,  jest dzień otwarcia ofert, chyba że 
zamawiający określi termin wcześniejszy.  
 

12. W przypadku konieczności zmian umowy w zakresie, o którym mowa w ust. 8 ustala się, że zmiany mogą 
zostać dokonane jedynie na pisemny i uzasadniony wniosek Stron. Do wniosku Wykonawca zobowiązany 
jest dołączyć wszelkie dowody na potwierdzenie, że zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z 
realizacją zamówienia w zakresie określonym w ust 8, miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu 
zamówienia.  

  
13. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w stosunku do treści oferty, również w 

przypadku: 
 

1) rezygnacji z dotychczasowego podwykonawcy i zmiany podwykonawcy na nowego. W takim wypadku 
Wykonawca zobowiązany jest:  
a) poinformować Zamawiającego czy zamierza tylko zrezygnować z dotychczasowego 

podwykonawcy, czy też zamierza zrezygnować z dotychczasowego podwykonawcy i wskazać 
nowego podwykonawcę. 

b) wskazać część/zakres przedmiotu umowy, której wykonanie zamierza powierzyć nowemu 
podwykonawcy. 

c) w przypadku wskazania nowego podwykonawcy Wykonawca powinien zawrzeć umowę, w formie 
pisemnej, z nowym podwykonawcą zgodnie z zapisami o których nowa w § 16. 

d) wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez nowego podwykonawcę lub 
samodzielnie, w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowanie o udzielnie 
przedmiotowego zamówienia, w przypadku gdy Wykonawca polegał na zasobach podwykonawcy 
na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP. 

2) 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) zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku, o którym mowa w art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, 
4) zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku zastosowania art. 455 ust. 2. 
5) na skutek działania „siły wyższej” rozumianej jako zjawisko zewnętrzne, gwałtowne i nieoczekiwane, 

któremu nie można zapobiec przy dołożeniu nawet nadzwyczajnej staranności,  
 

14. Zmiana umowy może także nastąpić na zasadach określonych w art. 454 i 455 ustawy PZP. 

15. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie 
stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 
 

16. Zmiany zawartej umowy wymagają pisemnego uzasadnienia Strony, która inicjuje daną zmianę. 

17. Jeżeli jedno z postanowień niniejszej umowy jest lub będzie bezskuteczne, nie narusza to mocy 
obowiązującej pozostałych postanowień. W miejsce bezskutecznego postanowienia umowy, Strony 
zobowiązane są do uzgodnienia takiego postanowienia, które sensem i celem najbliższe będzie temu 
postanowieniu, z punktu widzenia celu, dla którego Umowa niniejsza została zawarta i któremu ma służyć. 

18. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem 
formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowanych art. 454 i 455 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

§18 

SIŁA WYŻSZA 

1. Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 
wynikających z umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło wskutek siły 
wyższej w rozumieniu Kodeksu cywilnego. 

2. Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyższej zobowiązana jest 
powiadomić drugą Stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki, o jej wystąpieniu. 

3. Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na nią. 
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§19 

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 

1. Wszelka korespondencja oraz dokumentacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w związku z niniejszą 
umową, będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez Stronę zawiadamiającą. Zawiadomienia mogą być 
przesyłane pocztą elektroniczną (podpisany skan pisma), doręczane osobiście, przesyłane kurierem lub 
listem. 

2. Zawiadomienia będą wysyłane na adresy podane przez Strony. 

Każda ze Stron zobowiązana jest do informowania drugiej Strony o każdej zmianie miejsca zamieszkania lub 
siedziby. Jeżeli Strona nie powiadomiła o zmianie miejsca zamieszkania lub siedziby, zawiadomienia wysłane 
na ostatni znany adres zamieszkania lub siedziby, strony uznają za doręczone. 

3. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją umowy, strony zobowiązują się rozwiązywać w drodze 
wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności ustalenia kompromisu rozstrzygane będą przez właściwy 
Sąd dla Zamawiającego. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o odpadach wraz z przepisami wykonawczymi 
do tych ustaw oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

5. Załącznikami do umowy stanowiącymi jej integralną część są: 

1) Specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami, 
2) Oferta Wykonawcy 

 
6. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 2 egzemplarze dla 

Zamawiającego.  

 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 

 

 

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


