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Projekt Umowy 

  

zawarta w dniu ……….. w Strzelcach Wielkich pomiędzy Gminą Strzelce Wielkie, z siedzibą w Strzelcach 

Wielkich przy ul. Częstochowskiej 14, 98-337 Strzelce Wielkie, NIP: 508-001-39-40, REGON: 151398646, 

zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:  

……………………………… Wójta Gminy Strzelce Wielkie 

przy kontrasygnacie  .………………………Skarbnika Gminy Strzelce Wielkie 

a  

……………………………………………………., NIP: ………………….., REGON:……………, 

z siedzibą …………………………………………, zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym 

przez:  

……………………………………………….  

  

w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego według ustawy z dnia                             

29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) pn.                                           

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Strzelce Wielkie”                                     

Strony oświadczają co następuje:  

  

  

§ 1  

  

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi w ramach zadania „Odbiór                            

i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Strzelce Wielkie” zgodnie z warunkami 

zamówienia określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).  

2. Zakres usług obejmuje:  

1) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w okresie od 01.07.2019 r. do 30.06.2020 

r. pochodzących od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od 

właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne, z terenu Gminy Strzelce Wielkie oraz wyposażenie na czas trwania zamówienia 

wszystkich przedmiotowych nieruchomości w pojemniki na odpady niesegregowane 

(zmieszane)oraz pojemniki na odpady selektywnie zbierane  (oddzielnie pojemnik na szkło, 

pojemnik na metale i tworzywa sztuczne, worek na papier i tekturę oraz worek na odpady 

ulegające biodegradacji , ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, 

2) wyposażenie aptek i placówek użyteczności publicznej w pojemniki na przeterminowane leki, 

baterie i akumulatory oraz odbiór i zagospodarowanie tych odpadów,  

3) zorganizowanie zbiórki odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego                       

i elektronicznego (w tym zbiórka opon każdej wielkości) pochodzących z gospodarstw 

domowych  polegająca na zorganizowaniu przez Wykonawcę dwa razy w trakcie trwania 

zamówienia akcji odbioru w/w odpadów, 

4) wyposażenie w pojemniki Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz 

odbieranie i zagospodarowanie odpadów w nim gromadzonych, z częstotliwością                                 

w zależności od potrzeb. 

 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wskazany został Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia stanowiącej załącznik 1 do niniejszej umowy.  

  



Gmina Strzelce  Wielkie    Załącznik nr 3 do SIWZ  
Znak sprawy nr ZP.271.3.2019 

 

Strona 2 z 11  
  

 

 

§ 2  

  

1. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych 

oraz pozostałości z sortowania zmieszanych odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania 

do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych właściwej dla regionu II lub,                    

w szczególnych przypadkach, do instalacji przewidzianej do zastępczej obsługi regionu, zgodnie                          

z uchwałą Sejmiku Województwa Łódzkiego XL/502/17 z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie 

uchwalenia Planu odpadami województwa łódzkiego 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania odpadów ulegających biodegradacji w tym odpadów 

zielonych do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych właściwej dla regionu 

II lub, w szczególnych przypadkach, do instalacji przewidzianej do zastępczej obsługi regionu, zgodnie 

z uchwałą Sejmiku Województwa Łódzkiego XL/502/17 z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie 

uchwalenia Planu gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2016-2022 z uwzględnieniem lat 

2023-2028.  

3. W przypadku odmowy przyjęcia odpadów ulegających biodegradacji w tym odpadów zielonych przez 

kompostownię, ze względu na obecność w tych odpadach odpadów komunalnych zmieszanych, 

odpady należy przekazać do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych 

właściwej dla regionu II lub, w szczególnych przypadkach, do instalacji przewidzianej do zastępczej 

obsługi regionu, zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Łódzkiego XL/502/17 z dnia 20 czerwca 

2017 r. w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2016-2022                         

z uwzględnieniem lat 2023-2028.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania selektywnie zebranych odpadów komunalnych do 

instalacji odzysku i unieszkodliwiania zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa 

w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t j. Dz. U. z 2018 r., poz. 992 ze zm.).  

  

  

§ 3  

  

1. Wykonawca oświadcza, że odebrane odpady komunalne przekazywane będą do następujących  

instalacji, w szczególności regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych:  

  

1) instalacji do mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych                   

i wydzielenia ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części 

do odzysku…………………………………………………………………………………………, 

  

2) instalacji do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielnych i innych bioodpadów oraz 

wytwarzania z nich produktów o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających 

uprawę roślin, spełniającego wymagania określone w przepisach odrębnych lub materiału po 

procesie kompostowania lub fermentacji dopuszczonego do odzysku w procesie R10, 

spełniającego wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy o 

odpadach 

…………………………………………………………………………………………………;  

  

3) instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno–biologicznego 

przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów 

komunalnych o pojemności pozwalającej na przyjmowanie prze okres nie krótszy niż 15 lat 

odpadów w ilości nie mniejszej niż powstająca w instalacji do mechaniczno-biologicznego  

przetwarzania zmieszanych odpadów …………………………………………………………….. 
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2. Wykonawca przed zawarciem umowy przedłożył  Zamawiającemu dokumenty wskazujące na prawo 

dostarczania odpadów do tych instalacji.  

3. Wykonawca zobowiązany jest pisemnie powiadomić Zamawiającego o konieczności zmiany 

instalacji, do której przekazywane będą zebrane odpady komunalne w terminie 5 (pięciu) dni 

roboczych od wystąpienia okoliczności powodujących konieczność dokonania takiej zmiany.  

4. Zmiana instalacji, do których Wykonawca przekazywać będzie zebrane odpady komunalne nie 

wymaga aneksu do niniejszej umowy.  

  

  

§ 4  

  

1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę jakiejkolwiek części 

zamówienia.  

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli 

lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. Powierzenie wykonania części niniejszej 

umowy podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte jej wykonanie.  

3. Wykonawca może na warunkach określonych w niniejszej umowie:  

1) powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcom, pomimo nie wskazania w Ofercie  

Wykonawcy takiej części do powierzenia podwykonawcom,  

2) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w Ofercie Wykonawcy,  

3) zrezygnować z podwykonawcy  

4. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania niniejszej umowy Wykonawca, o ile są 

już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i ich 

przedstawicieli prawnych, zaangażowanych w wykonywanie usług. Wykonawca zawiadamia 

Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie 

realizacji umowy, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym                            

w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług.  

5. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części niniejszej umowy następuje w trakcie jego 

realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 

25a ust. 1 i ust. 5 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz oświadczenia lub dokumenty 

potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie 

prawo żądania oświadczeń lub dokumentów, o którym mowa w zdaniu pierwszym w stosunku do 

podwykonawców, o których mowa w ust. 7.  

6. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 

Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania 

tej części niniejszej umowy podwykonawcy.  

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

powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,                       

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.   

8. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia podwykonawcy, jeżeli sprzęt 

techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca, nie spełniają warunków lub 

wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego lub nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych podwykonawcy usług.  
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§ 5  

  

Terminy realizacji usługi strony ustalają w następujący sposób:  

1) od 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r. - w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów 

komunalnych, 

2) do dnia 30 czerwca 2019 r. termin ustawienia pojemników na nieruchomościach. Dopuszcza 

się zmianę terminu ustawienia pojemników na nieruchomościach, określonego powyżej  w 

zależności od terminu podpisania umowy, nie dłużej niż 14 dni od daty podpisania umowy. 

3) w trakcie trwania umowy w terminie 7 dni od daty przekazania informacji o takiej 

konieczności przez Zamawiającego. Termin ten dotyczy również konieczności odebrania 

pojemników z nieruchomości, 

 

 

§ 6  

1. Za wykonanie całości przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:  

Cena netto (bez VAT) –…………………………………….  

słownie złotych: 

(………………………………………………………………………………………………..) stawka 

podatku VAT:8%  

Cena brutto (z VAT) – 

………………………………………………………………………………………….  

Słownie złotych: 

(……………………………………………………………………………………………….)  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem 

przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ łącznie z wykonaniem obowiązków ciążących na 

Wykonawcy wynikających z postanowień niniejszej umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu 

oszacowania, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na 

koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 

podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1. Cena zamówienia w okresie 

realizacji umowy jest niezmienna.  

3. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty na rzecz Wykonawcy za wykonane usługi w okresach 

miesięcznych, po zakończeniu każdego miesięcznego okresu świadczenia usług, licząc początek 

pierwszego okresu od pierwszego dnia miesiąca lipca 2019, na podstawie faktury VAT.  

4. Każdorazowo do faktury Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu miesięczne sprawozdanie  

zawierające: 

1) Karty przekazania odpadów zawierające datę, kod, rodzaj, wagę przekazanych odpadów, 

sposób ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji, do której zostały przekazane 

odebrane odpady z PSZOK i od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne oraz 

inne rodzaje selektywnie zbieranych odpadów, a także informacje, że przekazane odpady 

pochodzą z terenu Gminy Strzelce Wielkie, 

2) Liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne, 

3) Informację o ilości i rodzajach pojemników, z których odebrane zostały poszczególne rodzaje 

odpadów, 

4) Wskazanie właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne w sposób niezgodny                          

z regulaminem. 
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5. Wynagrodzenie płatne po odbiorze przedmiotu umowy (zatwierdzeniu sprawozdania) w terminie 

……… dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania przez Zamawiającego.  

6. Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 

wskazany w fakturze VAT.  

7. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

8. W przypadku zwłoki w płatności jakiejkolwiek kwoty należnej, Wykonawca ma prawo dochodzić 

odsetek w wysokości ustawowej za opóźnienie w transakcjach handlowych.  

  

§ 7  

  

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania Przedmiotu Umowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, z zachowaniem należytej staranności wymaganej od profesjonalisty.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszystkich obowiązków opisanych w SIWZ.  

3. W przypadku utraty w trakcie realizacji umowy uprawnień niezbędnych do świadczenia usług 

będących przedmiotem niniejszego zamówienia, w tym utraty ważności posiadanych wpisów                             

i zezwoleń Wykonawca obowiązany jest bez dodatkowego wezwania Zamawiającego do przedłożenia 

kserokopii nowych dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do wykonywania 

działalności objętej niniejszą umową.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania niezwłocznie informacji dotyczących realizacji 

Umowy na każde żądanie Zamawiającego, jednak nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia 

otrzymania zapytania.  

5. Wykonawca wyznaczy Koordynatora Umowy, z którym Zamawiający będzie mógł się  kontaktować 

bezpośrednio w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 8.00 do 15.00. Koordynator 

będzie odpowiadał za nadzorowanie wykonywania Umowy ze strony Wykonawcy. Dane 

Koordynatora wskazane są w § 16.  

6. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania poufności co do informacji pozyskanych w związku                

z realizacją Umowy, w szczególności do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych 

osobowych. Wykonawca nie może wykorzystywać pozyskanych danych w żaden inny sposób lub                   

w innym celu niż dla wykonywania Umowy, w szczególności zakazuje się wykorzystywania danych 

w celach  reklamowych lub marketingowych.  

7. Wykonawca zobowiązuje się kontrolowania właścicieli nieruchomości pod kątem wypełniania 

obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz informowanie 

Zamawiającego i właściciela nieruchomości o przypadkach niedopełnienia przez właścicieli 

nieruchomości w/w obowiązku, według zasad określonych w SIWZ.  

8. Wykonawca zobowiązuje się skierować do realizacji zamówienia …....(ilość sztuk) pojazdy 

przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych lub selektywnie zebranych 

odpadów komunalnych spełniające normę emisji spalin minimum EURO 6.  

 

  

§ 8  

1. Zamawiający zobowiązuje się do współpracy w celu wykonania Umowy, w szczególności:  

1) współpracy z Wykonawcą przy akceptacji harmonogramu odbierania odpadów,  

2) przekazywania informacji niezbędnych dla prawidłowego wykonywania Umowy,                                

w szczególności informowania o zmianach w liczbie i  lokalizacji nieruchomości objętych 

obowiązkiem odbierania odpadów.  

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

określonych w § 6 niniejszej umowy.  
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§ 9  

  

1. Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania na obszarze Gminy Strzelce Wielkie poziomu ograniczenia 

masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie                   

z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji z dnia 15 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017, poz. 2412).  

2. Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania na obszarze Gminy Strzelce Wielkie:  

1) poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów 

komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła,  

2) poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych 

niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2016, poz. 2167) w sprawie 

poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

niektórych frakcji odpadów komunalnych. 

  

  

§ 10  

  

1. Wykonawca sporządza zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.) sprawozdania o których mowa 

w art. 9n w zakresie przewidzianym tym przepisem i w terminach tam określonych i przekazywania 

ich Wójtowi Gminy Strzelce Wielkie. 

  

§ 11  

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) 60,00 zł za każdy dzień zwłoki w wyposażeniu każdego miejsca gromadzenia odpadów  

w niezbędne pojemniki/worki określone w SIWZ, jeśli zwłoka wynika z winy Wykonawcy, 

2) 150 zł za każdy dzień zwłoki w złożeniu raportu o ilości i rodzaju pojemników znajdujących 

się na poszczególnych nieruchomościach na dzień 15.07.2019 r. wraz z informacją                                  

o posesjach, do których pojemników nie dostarczono (z podaniem przyczyny niedostarczenia), 

3) 60,00 zł za każdy potwierdzony przypadek nieodebrania odpadów z nieruchomości 

zamieszkałej z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

4) 10 zł za każdy stwierdzony przypadek niedostarczenia właścicielom nieruchomości 

uzgodnionego z Zamawiającym harmonogramu odbioru odpadów komunalnych, 

5) 20 zł za każdy dzień zwłoki w przekazaniu Zamawiającemu harmonogramów zbiórki 

odpadów  wielkogabarytowych, 

6) 2000 zł w przypadku wykazania, że do obsługi gminy nie są wykorzystywane pojazdy 

zadeklarowane w kryterium oceny ofert „aspekt środowiskowy” za każdy ujawniony 

przypadek, 

7) za niedotrzymanie wymogu zatrudnienia osób, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

przepisu Kodeksu Pracy – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 

3000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek skierowania do wykonywania prac osoby nie 

zatrudnionej na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy (kara może 

być nakładana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas kolejnej 

kontroli stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na umowę o pracę). 
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8) za brak osiągnięcia poziomów odzysku i recyklingu wymaganych przepisami prawa oraz 

poziomu ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji, w wysokości 

równej,  przewidzianej przepisami prawa kary dla gminy za niewywiązanie się z 

obowiązków.                   

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych, do wysokości poniesionej szkody i utraconych korzyści.  

3. Wykonawca pokryje również ewentualne kary związane z zanieczyszczeniem środowiska oraz 

niewłaściwym postępowaniem z odpadami wynikające z działalności Wykonawcy.  

4. O naliczeniu kar umownych Zamawiający informuje pisemnie Wykonawcę, określając wysokość 

kary.   

5. Wykonawca  wyraża  zgodę,  by  naliczane  kary  umowne  były  potrącane  z  należności za wykonane 

usługi.   

6. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od 

Zamawiającego w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia całkowitego brutto zamówienia, o którym 

mowa w § 6 ust. 1 umowy. Kary  nie obowiązują jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn,                    

o których mowa w § 12 ust. 1 i 2.  

7. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą 

dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 

  

§ 12  

  

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy, jeżeli Wykonawca nie rozpoczął realizacji 

usługi z dniem 01.07.2019 r., w terminie 7 dni od powzięcia informacji o tej okoliczności.  

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o następujących okolicznościach:  

1) w razie wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie zamówienia nie leży                              

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy;  

2) jeżeli Wykonawca utraci uprawnienia do wykonywania usług będących przedmiotem 

niniejszej umowy,  

3) Wykonawca wykonuje usługi złej jakości i pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego nie 

nastąpiła poprawa ich wykonywania;  

4) Wykonawca, któremu termin objęcia ochroną ubezpieczeniową upłynął w trakcie realizacji 

zamówienia, nie przedłużył go przed tym terminem i nie przedstawił Zamawiającemu polisy 

lub innego dokumentu potwierdzającego dalsze posiadanie umowy ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.  

3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca zobowiązany jest do pozostawienia pojemników na 

odpady do czasu wyłonienia przez Zamawiającego podmiotu, który przejmie wykonywanie usług 

będących przedmiotem niniejszej umowy, nie dłużej niż 1 miesiąc od daty rozwiązania umowy,                        

w ramach dotychczasowego rozliczenia.   

4. Odstąpienie od niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

  

§ 13  

  

1. Zamawiający może także rozwiązać niniejszą umowę, jeżeli zachodzi, co najmniej jedna                                          

z następujących okoliczności:  

1) wykonawca w chwili zawarcia niniejszej umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na 

podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,  
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2) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej       

w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło 

zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 

2014/25/UE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów 

prawa Unii Europejskiej.  

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

z tytułu wykonania części niniejszej umowy.  

3. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy postanowienia § 12 ust. 3  niniejszej umowy stosuje się 

odpowiednio.  

  

§ 14  

  

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca, przez cały okres realizacji zamówienia 

zatrudniał na podstawie umowy o pracę osoby zaangażowane bezpośrednio przy odbiorze odpadów            

z nieruchomości tj. kierowców samochodów odbierających odpady oraz pracowników zajmujących 

się odbieraniem odpadów.  

2. Każdorazowo na żądanie i w terminie wskazanym przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się 

przedłożyć potwierdzone za zgodność zanonimizowane kopie umów o pracę (wraz z dokumentem 

regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony) zawartych przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę z Pracownikami wykonującymi usługi objęte niniejszą umową wraz z oświadczeniem 

Wykonawcy lub Podwykonawcy, że osoby te wykonują usługi objęte niniejszą umową. Kopia 

umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.. o ochronie danych osobowych (tj. 

w szczególności  bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega 

anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu 

powinny być możliwe do zidentyfikowania. W tym celu Wykonawca i Podwykonawca zobowiązany 

jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami 

o ochronie danych osobowych.  

3. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę potwierdzonych za zgodność kopii umów wraz z oświadczeniem, 

o których mowa w ust. 4 w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako 

niewypełnienie obowiązku zatrudniania Pracowników, o których mowa w niniejszym paragrafie.  

4. Zamawiający ma prawo w każdym czasie dokonać kontroli osób wykonujących na terenie Gminy 

Strzelce Wielkie usługi objętej niniejszą umową oraz żądać od Wykonawcy i Podwykonawcy 

przedłożenia potwierdzonych za zgodność dokumentów potwierdzających wypełnienie wynikających 

z niniejszego paragrafu obowiązków w zakresie zatrudniania osób na podstawie umowy o pracę.  

 

  

§ 15  

  

1. Wszelkie zmiany  umowy wymagają uprzedniej akceptacji stron i formy pisemnego aneksu, pod 

rygorem nieważności, muszą być dokonane przez umocowanych do tego przedstawicieli obu stron.   

2. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje 

zmiany niniejszej umowy w następujących okolicznościach:  

1) z powodu zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji Przedmiotu umowy mających 

wpływ na zakres lub termin wykonania niniejszej umowy w zakresie niezbędnym do 

dostosowania się do nowych przepisów,  

2) w przypadku zmiany stawki podatku VAT wprowadzonej przez władzę ustawodawczą                         

w trakcie trwania Umowy i wynikającej z tego tytułu zmiany kwoty podatku VAT przyjętej 
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do wyliczenia Wynagrodzenia, bez zmiany wysokości wynagrodzenia netto dostosowując 

kwotę podatku VAT i należne od dnia zmiany przepisów Wynagrodzenie do obowiązujących 

przepisów,  

3) z powodu wystąpienia nadzwyczajnej zmiany okoliczności, których strony Umowy nie były 

w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności w zakresie niezbędnym do 

należytego wykonania Umowy  

4) działania siły wyższej  

5) w zakresie zmiany harmonogramów i częstotliwości odbioru poszczególnych rodzajów 

odpadów w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa;  

3. W okolicznościach określonych w ust. 2 pkt 1, 3 i 5 Zamawiający, jeżeli będą one miały wpływ na 

pierwotny zakres zobowiązania Wykonawcy dopuszcza możliwość zmiany tego zakresu oraz sposobu, 

terminu wykonania niniejszej umowy i wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy.  

4. Zamawiający przewiduje także możliwość zmiany niniejszej umowy w stosunku do treści Oferty 

Wykonawcy, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:  

1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile 

stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:  

a) zmiana nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych,                     

w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub 

instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,  

b) zmiana spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla 

Zamawiającego,  

c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 10% wartości Wynagrodzenia;  

2) zostały spełnione łącznie następujące warunki:  

a) konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których 

Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 

b) wartość zmiany nie przekracza 10% wartości Wynagrodzenia;  

3) Wykonawcę ma zastąpić nowy wykonawca:  

a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub 

nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy 

wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego 

podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,  

b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego 

podwykonawców,  

4) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Prawo 

zamówień publicznych,  

5) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 

art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych i jest mniejsza od 10% wartości 

wynagrodzenia wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.  

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2 oraz pkt 3 lit a, Zamawiający nie może wprowadzać 

kolejnych zmian Umowy w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień 

publicznych.  

6. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 i ust. 4 pkt 1, 2 i 5, zmiany postanowień umownych nie 

mogą prowadzić do zmiany charakteru niniejszej umowy.  

7. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 4 pkt 1, 2, 4 i 5 wykonanie przewidzianych w nich usług 

musi być stwierdzone w Protokole konieczności.  

8. W przypadku wystąpienia usług określonych w ust. 3 i 4 pkt 1,2,4 i 5 do Protokołu konieczności 

Wykonawca załączy ich rozliczenie.   
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9. Postanowienie umowne zmienione z naruszeniem ustawy Prawo zamówień publicznych podlega 

unieważnieniu. Na miejsce unieważnionych postanowień niniejszej umowy wchodzą postanowienia 

umowne w pierwotnym brzmieniu.  

10. Zamawiający zamierzając dokonać zmiany warunków realizacji Przedmiotu umowy, które wykraczają 

poza zmiany niniejszej umowy dopuszczalne przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych 

obowiązany jest przeprowadzić nowe postępowanie o udzielenie zamówienia.  

11. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają możliwości dokonywania zmian, o których mowa 

w innych postanowieniach umowy.  

  

   

§ 16  

  

1. Wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszące się do lub wynikające z realizacji 

przedmiotu umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. Pisma Stron powinny powoływać się na tytuł umowy i mogą być przesyłana listem poleconym, 

osobiście, emailem (za potwierdzeniem) lub faksem (za potwierdzeniem).  

3. Korespondencję należy kierować na wskazane adresy:   

   

Korespondencja kierowana do Zamawiającego:   

Imię i Nazwisko:………………………………………… 

Adres: ……………………………………………….….. 

Telefon: ………………………………………….……… 

Fax: ……………………………………………….…….. 

e-mail: …………………………………………………..  

Korespondencja kierowana do Wykonawcy:   

Imię i Nazwisko: ………………………………………. 

Adres: ………………………………………………….. 

Telefon: ………………………………………………… 

Fax: ……………………………………………………..  

e-mail: ………………………………………………….  

  

4. Zmiana danych wskazanych w ust. 3, nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie pisemnego 

powiadomienia drugiej Strony.   

  

§ 17  

  

1. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania, by rozstrzygnąć ewentualne spory i nieporozumienia 

wynikające z umowy ugodowo poprzez bezpośrednie negocjacje.  

2. Jeżeli po upływie 30 dni od daty powstania sporu Zamawiający i Wykonawca nie będą w stanie 

rozstrzygnąć sporu ugodowo, spór zostanie rozstrzygnięty przez sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego.   

  

§ 18  

  

Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki:  

1) Nr 1 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;  

2) Nr 2 - Formularz ofertowy.  
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§ 19  

  

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy                   

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) i ustawy 

z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 

1454 ze zm.).   

  

§ 20  

  

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz dla 

Wykonawcy, a dwa egzemplarze dla Zamawiającego.   

  

  

  

 Zamawiający:                  Wykonawca:  


