
Strona 1 z 10  

Projekt 

 

UMOWA nr … 

 

zawarta w Widuchowej, w dniu …………………………… pomiędzy: 

 

Gminą Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa, NIP: 8581726084, reprezentowana przez: 

Annę Kusy – Kłos – Wójta Gminy Widuchowa 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Widuchowa – Marcina Bachty 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

 

a 

 

……………………………………………………………………….. 

 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

 

wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych, (t. .j. Dz. U. z 2019., poz. 1843), dalej: PZP, o następującej treści:  

 

 

§1 

Przedmiot umowy 

 

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług polegających na: 

1) odbieraniu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Widuchowa oraz 

ich zagospodarowanie w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, 

przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ich zagospodarowanie 

w sposób zgodny z przepisem art. 9e z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach, (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010); 

2) zorganizowaniu i prowadzeniu PSZOK; 

3) wyposażenie nieruchomości w worki na odpady komunalne – worki powinny zostać dostarczone 

mieszkańcom co najmniej na 5 dni przed planowanym pierwszym odbiorem odpadów; 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ, który stanowi 

integralną część niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania (w formie papierowej i elektronicznej) Zamawiającemu 

sprawozdań zgodnych z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. 

4. Osiągnięcie przez Wykonawcę odpowiednich poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego 

użycia i odzysku innymi metodami odpadów komunalnych oraz poziomu ograniczenia masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji powinno następować w odniesieniu do poziomów wskazanych 

w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz aktów 

wykonawczych do tej ustawy. Brak osiągnięcia przez Wykonawcę zakładanych poziomów recyklingu 

i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów komunalnych oraz poziomu 
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ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, będzie podstawą do naliczenia 

Wykonawcy kary umownej, w wysokości i na warunkach wynikających z niniejszej umowy.  

 

§2 

Dodatkowe zobowiązania Stron 

 

1. Wykonawca oświadcza, że ma niezbędne kompetencje, potencjał techniczny i kadrowy oraz bazę 

magazynowo transportową, niezbędne do realizacji niniejszej umowy. 

2. Wykonawca oświadcza także, że zapoznał się szczegółowo z warunkami realizacji niniejszej umowy 

i nie zgłasza wobec nich żadnych zastrzeżeń bądź przeszkód w prawidłowej realizacji niniejszej umowy. 

3. Strony zobowiązują się do współdziałania przy realizacji niniejszej umowy.  

 

§3 

Kontrola realizacji usług 

 

1. Rzetelność i terminowość realizacji przez Wykonawcę umowy będzie weryfikowana przez 

Zamawiającego z uwzględnieniem Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia, zapisów 

harmonogramu odbioru odpadów komunalnych, powszechnie obowiązujących przepisów prawa 

i zapisów aktów prawa miejscowego. 

2. Wykonawca będzie zobowiązany do umożliwienia Zamawiającemu bieżącego dostępu do systemu online 

oraz do przedkładania Zamawiającemu wydruków z systemu monitoringu (GPS) w celu weryfikacji trasy 

pojazdów, niezależnie obowiązku wskazanego w ust. 5 poniżej. 

3. Zamawiający będzie uprawniony do kontroli realizacji świadczonych przez Wykonawcę usług, w tym 

w szczególności w zakresie: 

1) terminowości i rzetelności realizacji usługi odbioru odpadów; 

2) prowadzenia PSZOK; 

3) ważenia odpadów; 

4) dostarczania właścicielom nieruchomości oraz Zamawiającemu harmonogramu odbioru odpadów 

komunalnych; 

5) wyposażania pojemników i worków na odpady w system identyfikacji; 

6) sprawności funkcjonowania systemu GPS; 

7) właściwego dokumentowania świadczonych usług (miesięczne raporty, w tym karty przekazania 

odpadów, o których mowa w ust. 5 poniżej); 

8) oznakowania pojazdów. 

4. Zamawiający będzie kontrolował świadczenie usług przez Wykonawcę bezpośrednią obserwację 

w terenie, weryfikację danych z systemu monitoringu, a także dokumentów, które Wykonawca 

zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu miesięcznego raportu zawierającego 

informacje związane z realizacją niniejszej umowy, w tym: 

1) informację dotyczącą ilości odpadów odebranych od właścicieli nieruchomości i odebranych 

z PSZOK; 

2) karty przekazania odpadów, o których mowa w pkt 1 powyżej; 

3) raporty z systemu monitoringu (GPS) obrazującego trasę pojazdów; 
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4) zbiorcze zestawienie nieruchomości, na których nie była prowadzona selektywna zbiórka odpadów 

komunalnych, na których nie wystawiono worków lub pojemników celem odbioru odpadów, bądź do 

których nie było możliwości dojazdu. 

 

Wskazane informacje Wykonawca będzie przedkładał Zamawiającemu w drodze elektronicznej (e-mail) 

i papierowej w do 5- ego dnia następnego miesiąca. Zamawiający akceptuje raport lub zgłasza do niego 

uwagi w terminie 5 dni od dnia jego otrzymania. Zaakceptowany raport jest podstawą do wystawienia 

faktury przez Wykonawcę.  

 

§4 

Pracownicy 

 

1. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a PZP Zamawiający wymaga, aby czynności polegające na wykonywaniu 

prac związanych z wykonaniem całego zamówienia, w szczególności czynności: operatorów urządzeń, 

kierowców, ładowaczy, obsługi PSZOK oraz sprawujących nadzór i koordynację wykonywanych usług 

były wykonywana przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę w oparciu o umowę o pracę w rozumieniu 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.). 

2. W celu udokumentowania spełnienia wskazanego w ust. 1 powyżej wymogu: 

1) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu, drogą elektroniczną, najpóźniej 

w dniu zawarcia niniejszej umowy, wykazu pracowników, o których mowa w ust. 1 powyżej, przy 

pomocy których realizować będzie przedmiotowe zamówienie; 

2) Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego aktualizowania wykazu swoich pracowników 

i niezwłocznego (na koniec miesiąca) informowania, drogą elektroniczną, o zaistniałych zmianach 

Zamawiającego.  

3. Zamawiający jest uprawniony do weryfikowania spełniania przez Wykonawcę wymogu, o którym mowa 

w ust. 1. W tym celu może żądać od Wykonawcy w szczególności: 

1) kopii umów o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1 powyżej, przy czym zastrzega 

się, że kopie umów o pracę powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych (zgodnie z Rozporządzeniem 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), dalej: RODO Dz. U. UE. L z 2016 r. Nr 119, str. 1 

z późń. zm. i ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 

1781), ale powinny pozwalać na identyfikację imienia, nazwiska i obowiązków zawodowych 

pracownika; 

2) zaświadczenia z właściwego oddziału ZUS potwierdzającego opłacenie (ostatni okres rozliczeniowy) 

przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu 

zatrudnienia na podstawie umów o pracę, przy czym dokument powinien zapewniać ochronę danych 

osobowych (zgodnie z RODO i ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych), ale 

powinny pozwalać na identyfikację imienia, nazwiska i obowiązków zawodowych pracownika.  

4. Wykonawca zobowiązuje się dopełnić w imieniu Zamawiającego obowiązku informacyjnego 

dotyczącego przetwarzania danych osobowych względem swoich pracowników, zgodnie z art. 14 RODO.  
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§5 

Wykaz pojazdów 

 

1. W terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wykaz 

wszystkich pojazdów przy pomocy, których będzie realizował przedmiotowe zamówienie. Wykaz 

zawierać powinien numery VIN pojazdów.  

2. W przypadku zmiany pojazdów w stosunku do tych, zadeklarowanych w ofercie, pojazdy, przy użyciu 

których Wykonawca realizować będzie umowę muszą spełniać co najmniej wymogi wskazane przez 

Zamawiającego w SIWZ i ofercie Wykonawcy. Brak spełnienia powyższego wymogu może być 

podstawą do odstąpienia od umowy z Wykonawcą z przyczyn leżących po jego stronie.  

3. W przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę dysponowania pojazdami spełniającymi normę emisji 

spalin Euro 6, Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług przy ich pomocy. 

4. Zamawiający będzie uprawniony do weryfikowania, przy pomocy jakich pojazdów Wykonawca świadczy 

usługę. Czynności kontrolne mogą być również przeprowadzone na terenie PSZOK czy też w siedzibie 

Wykonawcy.  

 

§6 

Wynagrodzenie 

 

1. Maksymalna wartość nominalna zobowiązania Zamawiającego w całym okresie obowiązywania 

niniejszej umowy nie może przekroczyć … zł brutto (słownie: …). 

2. Umowa wygasa w przypadku wykorzystania maksymalnej wartości umowy. 

3. Wykonawcy nie będą przysługiwały jakiekolwiek roszczenia względem Zamawiającego w przypadku 

niewykorzystania maksymalnej wartości umowy, o której mowa w ust. 1 powyżej. 

4. Miesięczne wynagrodzenie Wykonawcy będzie obliczane z uwzględnieniem cen jednostkowych 

wskazanych przez Wykonawcę w ofercie, jako iloczyn liczby ton odebranych odpadów i ceny 

jednostkowej netto za Mg danego odpadu. Wynagrodzenie będzie powiększone o wysokość podatku od 

towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Tak obliczone wynagrodzenie obejmuje 

wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy. 

5. Podstawę wystawienia przez Wykonawcę faktury stanowić będzie sporządzony przez Wykonawcę 

i zaakceptowany przez Zamawiającego raport z wykonania usług, o którym mowa w §3 ust. 5 niniejszej 

umowy. 

6. Zapłata wynagrodzenia następować w terminie 21 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo 

wystawionej faktury, na numer rachunku bankowego Wykonawcy wskazany na fakturze. 

7. Zakazuje się cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej, pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

8. Fakturę należy wystawić na:  

Gminę Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa, NIP: 858-17-26-084. 
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§7 

Podwykonawcy 

 

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy zrealizuje samodzielnie/ przy udziale podwykonawców 

w następującym zakresie: …………………………………………………………………………………. 

2. W przypadku, gdyby w trakcie realizacji umowy Wykonawca zamierzał zawrzeć stosowną umowę 

z podwykonawcą, musi uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego. Termin zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy przewidziany w umowie podwykonawczej nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie przez podwykonawcę 

przedmiotu umowy podwykonawczej.  

3. Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za jakość i terminowość prac świadczonych przez 

podwykonawcę. 

4. Zamawiający nie wyraża zgody na zawierania umów z dalszymi podwykonawcami. 

5. W przypadku niedochowania przez Wykonawcę warunków określonych w ust. 2 lub 4 powyżej, 

Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy. 

6. Zamawiający będzie uprawniony do żądania od Wykonawcy przedłożenia oświadczenia podwykonawcy 

bądź innego dokumentu potwierdzającego, że wszelkie należności na rzecz tego podwykonawcy zostały 

uregulowane.  

7. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy na zasadach określonych w art. 143c PZP. 

 

§8 

Kary umowne 

 

1. Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej w niżej wymienionych 

sytuacjach i wysokościach: 

1) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - kara umowa w wysokości 

15% maksymalnego wynagrodzenia brutto przewidzianego dla Wykonawcy; 

2) za zwłokę w przeprowadzeniu prelekcji dla uczniów – 100 zł za każdy dzień zwłoki w stosunku do 

terminu uzgodnionego z Zamawiającym, przy czym łącznie kara ta nie może być wyższa niż 15% 

maksymalnego wynagrodzenia brutto przewidzianego dla Wykonawcy; 

3) za niewyposażenie właścicieli w worki w terminie 3 dni od podpisania umowy – kara umowna 

w wysokości 20 zł za każdy niedostarczony worek, przy czym kara ta nie może przekroczyć 15% 

wynagrodzenia Wykonawcy za ten miesiąc świadczenia usługi, do którego odnosi się stwierdzona 

nieprawidłowość; 

4) za niewyposażenie właścicieli w worki z kodem kreskowym – kara umowna w wysokości 10 zł za 

każdy worek lub pojemnik pozbawiony kodu kreskowego, przy czym kara ta nie może przekroczyć 

15% wynagrodzenia Wykonawcy za ten miesiąc świadczenia usługi, do którego odnosi się 

stwierdzona nieprawidłowość i może być naliczona w odniesieniu najwcześniej do drugiego miesiąca 

świadczenia przez Wykonawcę usług; 

5) za nieprzekazanie Zamawiającemu, w terminie 3 dni od podpisania umowy, do zatwierdzenia 

harmonogramu odbioru odpadów komunalnych lub nieupublicznienie zatwierdzonego harmonogramu 

odbioru odpadów komunalnych – kara umowa w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki, przy czym 
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kara ta nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia Wykonawcy za ten miesiąc świadczenia usługi, 

do którego odnosi się stwierdzona nieprawidłowość; 

6) za zwłokę w przygotowaniu lub dostarczeniu właścicielom nieruchomości informacji dotyczącej 

prawidłowej segregacji lub harmonogramu odbioru odpadów komunalnych – 100 zł za każdy dzień 

zwłoki za każdy przypadek, przy czym kara ta nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia 

Wykonawcy za ten miesiąc świadczenia usługi, do którego odnosi się stwierdzona nieprawidłowość; 

7) za każdy przypadek naruszenia harmonogramu odbierania odpadów (dotyczy sytuacji braku odbioru 

odpadów w danym dniu, odbioru odpadów innej frakcji niż ta, wynikająca z harmonogramu; 

nie dotyczy ewentualnych pominięć przy odbiorze odpadów z poszczególnych punktów) – kara 

umowna w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek; 

8) za zwłokę w odbiorze odpadów z punktu odbioru odpadów w czasie 48 godzin po wcześniejszym 

pominięciu tego punktu odbioru – kara umowna w wysokości 50 zł za każdy dzień zwłoki w odbiorze 

odpadów z danego punktu, przy czym kara ta nie może przekroczyć 15% wynagrodzenia Wykonawcy 

za ten miesiąc świadczenia usługi, do którego odnosi się stwierdzona nieprawidłowość; 

9) za zmieszanie przez Wykonawcę selektywnie zebranych odpadów komunalnych – kara umowna 

w wysokości 15.000 zł za każdy stwierdzony przypadek; 

10) za zmieszanie przez Wykonawcę odpadów pochodzących z Gminy Widuchowa z odpadami 

pochodzącymi z nieruchomości spoza tereny Gminy Widuchowa – kara umowna w wysokości 50.000 

zł za każdy stwierdzony przypadek; 

11) za odebranie odpadów od osób lub podmiotów, od których w ramach niniejszej umowy odpady 

nie powinny być odbierane  –  kara umowa w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek; 

12) za każdy przypadek niedziałania systemu monitoringu (GPS) w pojazdach – 500 zł za każdy 

stwierdzony przypadek, chyba że Wykonawca wykaże, iż niesprawność systemu była spowodowana 

okolicznościami od niego niezależnymi; 

13) za zwłokę w przekazaniu Zamawiającemu raportu, o którym mowa w §3 ust. 5 umowy – 500 zł za 

każdy dzień zwłoki, przy czym kara ta nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia Wykonawcy za ten 

miesiąc świadczenia usługi, do którego odnosi się stwierdzona nieprawidłowość; 

14) za każdy przypadek świadczenia usługi pojazdem innym niż zadeklarowany i niespełniający 

wymogów z SIWZ – 3000 zł za każdy stwierdzony przypadek; 

15) za nieosiągnięcie przez Wykonawcę odpowiednich poziomów recyklingu i przygotowania 

do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów komunalnych lub poziomu ograniczenia 

masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wynikającymi z poziomów wskazanych 

w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz aktów 

wykonawczych do tej ustawy – kara umowna w wysokości obliczonej jako iloczyn kwoty 300 zł 

i brakującej masy odpadów komunalnych wyrażonej w Mg, wymaganej dla osiągnięcia właściwego 

poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów 

komunalnych lub poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

wynikającymi z poziomów wskazanych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach, przy czym kara ta nie może przekroczyć 15% maksymalnej wartości umowy; 

16) za zwłokę w przekazaniu Zamawiającemu listy pracowników – kara umowna w wysokości 200 zł 

za każdy dzień zwłoki, przy czym kara z tego tytułu nie może przekroczyć 15% maksymalnego 

wynagrodzenia brutto przewidzianego dla Wykonawcy; 

17) za świadczenie usługi pojazdami niespełniającymi zadeklarowanej przez Wykonawcę normy emisji 

spalin Euro 6 (dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca złożył taką deklarację w ofercie) – kara umowna 
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w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek, przy czym kara z tego tytułu nie może 

przekroczyć 15% maksymalnego wynagrodzenia brutto przewidzianego dla Wykonawcy; 

18) za nieprzedłożenie dokumentu, o którym mowa w §12 ust.2 niniejszej umowy – kara umowa umowna 

w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki, przy czym kara z tego tytułu nie może przekroczyć 15% 

maksymalnego wynagrodzenia brutto przewidzianego dla Wykonawcy. 

2. Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego Wykonawcy przysługiwać 

będzie od Zamawiającego kara umowa w wysokości 15% maksymalnego wynagrodzenia brutto 

przewidzianego dla Wykonawcy 

3. Kara umowna powinna być zapłacona w terminie 14 dni od wystąpienia z takim żądaniem przez 

uprawnioną stronę. 

4. W przypadku braku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w terminie wskazanym w ust. 3 

Zamawiający będzie uprawniony do jej potrącenia bezpośrednio z wynagrodzenia Wykonawcy. 

 

§9 

Odstąpienie od Umowy 

 

1. Z wyjątkiem okoliczności wskazanych w niniejszej umowie lub powszechnie obowiązujących przepisach 

prawa Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy w następujących sytuacjach: 

1) Wykonawca nie rozpoczął świadczenia usług lub ich nie kontynuuje pomimo wezwania go przez 

Zamawiającego do realizacji niniejszej umowy; 

2) Wykonawca nie realizuje umowy w sposób rzetelny lub terminowy, pomimo wcześniejszego 

wezwania go przez Zamawiającego do zaniechania naruszeń; 

3) utraty przez Wykonawcę uprawnień do realizacji niniejszej umowy. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić na piśmie i zawierać uzasadnienie.  

3. Zamawiający może skorzystać z przysługującego mu uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie 

30 dni od ujawnienia okoliczności uzasadniających skorzystanie z tego prawa. 

4. W przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie niniejszej umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcie umowy, 

Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od ujawnienia okoliczności 

stanowiących podstawę do odstąpienia od umowy. W takim przypadku Wykonawcy będzie przysługiwało 

jedynie wynagrodzenia za dotychczas świadczone usługi. 

 

§10 

Ochrona danych osobowych 

 

Wykonawca oświadcza, że wypełnił oraz zobowiązuje się każdorazowo wypełniać obowiązki informacyjne 

wynikające z art. 13 lub 14 RODO wobec osób fizycznych, których dane osobowe pozyskał w celach związanych 

z realizacją niniejszej umowy. 

 

§11 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 

1. Wykonawca, przed zawarciem niniejszej umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w 

wysokości 5% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania tj. … (słownie: … złotych). 
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2. Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia w terminie 30 dni 

od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

3. Pozostała kwota tj. 30% wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia zostanie mu zwrócona 

nie później niż w 15 – tym dniu po upływie okresu rękojmi za wady.  

 

§ 12 

Ubezpieczenie 

 

1. W okresie trwania niniejszej umowy Wykonawca obowiązany jest posiadać i utrzymywać ubezpieczenie 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną 

nie mniejszą niż 1.000.000 zł, w ramach którego ochroną ubezpieczeniową objęte będą wszelkie szkody 

osobowe, rzeczowe, wynikające z działań lub zaniechań Wykonawcy powstałych w okresie 

obowiązywania niniejszej umowy. 

2. Wykonawca obowiązany jest przedłożyć kopię dokumentu, potwierdzającego spełnienie obowiązku, 

o którym mowa w ust. 1 powyżej w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia takiego żądania przez 

Zamawiającego. Dokument ten może być przesłany Zamawiającemu drogą elektroniczną. 

 

§13 

Zmiany do umowy 

 

1. Niezależnie od innych okoliczności wskazanych w art. 144 PZP przewiduje się możliwość wprowadzenia 

zmian do niniejszej umowy w następujących przypadkach: 

1) w przypadku zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa lub przepisów prawa 

miejscowego, mających wpływ na sposób lub zakres wykonywania przez Wykonawcę niniejszej 

Umowy, w szczególności wpływających na system odbioru odpadów lub system segregacji odpadów 

komunalnych - zmiana może dotyczyć każdego postanowienia umowy; 

2) w przypadku wydania aktów administracyjnych mających istotny wpływ na zakres i sposób 

wykonywania przez Wykonawcę niniejszej Umowy – zmiana może dotyczyć każdego postanowienia 

umowy; 

3) w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy (np. działanie siły wyższej, 

w tym w szczególności długotrwałe opady deszczu, inne zjawiska atmosferyczne, które 

uniemożliwiają świadczenie usług zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy) – zmiana powinna 

być związana ze skutkami zaistniałych okoliczności i dotyczyć w szczególności zmiany wysokości 

wynagrodzenia, zakresu lub sposobu świadczenia usług przez Wykonawcę; 

4) w przypadku kierowania przez Wykonawcę odpadów do innych instalacji niż te, wskazane w ofercie 

Wykonawcy – zmiana taka nie może wpływać na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy; 

5) w przypadku zmian ilości punktów gromadzenia odpadów w stosunku do ilości wskazanych 

w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik do SIWZ, przy czym 

zmiana w zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy będzie możliwa wyłącznie w przypadku 

gdy ilość punktów zmniejszy się lub zwiększy o więcej niż 15% w stosunku do ilości punktów 

wskazanych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia i wykazany zostanie wpływ zmiany 

ilości punktów na zasadność dokonania zmiany. 

2. Zamawiający będzie uprawniony do żądania od Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów 

potwierdzających zasadność wprowadzenia zmian do niniejszej umowy, o których mowa w ust. 1 
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powyżej. W szczególności Zamawiający może zwrócić do Wykonawcy o wyjaśnienie, czy wnioskowana 

zmiana wpływa na zmianę stawek jednostkowych i wnosić o przedłożenie kalkulacji na powyższe. 

3. Nadto, dopuszcza się zmiany Umowy w przypadku: 

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług; 

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę wynikającej z art. 2 ustawy z dnia 

10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t. .j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2177, z późn. 

zm.), zmian podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 

3) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa 

w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018, 

poz. 2215); 

- o ile zmiany wskazane w pkt 1-3 powyżej będą miały wpływ na koszty wykonywania zamówienia przez 

Wykonawcę.  

4. Składając wniosek o zmianę niniejszej umowy w związku z zaistnieniem okoliczności, o których mowa 

w ust. 3 powyżej Wykonawcy zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu dokumenty, który będą 

uzasadniać wpływ kosztów zmiany na koszty wykonywania niniejszej umowy. Zamawiający będzie też 

uprawniony do zastosowania procedury, o której mowa w ust. 2 powyżej. 

5. Wykonawca będzie uprawniony do wnioskowania o zmianę harmonogramu odbioru odpadów 

komunalnych, co zostało dodatkowo opisane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, 

przy czym zobowiązany jest uzasadnić chęć wprowadzenia zmiany. 

6. Dopuszcza się również zmiany w zakresie funkcjonowania PSZOK, w szczególności dotyczące: 

1) godzin otwarcia PSZOK; 

2) sposobu prowadzenia PSZOK, w tym m.in. w związku z  

3) rozszerzenia rodzaju odbieranych na PSZOK odpadów 

7. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego, nie później jednak niż 

w terminie 7 dni od zaistnienia okoliczności, o: 

1) zmianie osób odpowiedzialnych za realizację niniejszej umowy; 

2) zmianie danych adresowych Wykonawcy lub innych danych kontaktowych Wykonawcy; 

3) zmianie numeru rachunku bankowego Wykonawcy. 

8. W przypadku braku aktualizacji danych, o których mowa w ust. 7 powyżej, ewentualną korespondencję 

lub inne czynności dokonane przez Zamawiającego w oparciu o dotychczasowe dane, uważa się za 

skuteczne.  

 

§14 

Osoby do kontaktu 

 

1. Strony wskazują następujące osoby odpowiedzialne za realizację niniejszej umowy tj. 

1) ze strony Zamawiającego - ……………………… , nr tel. ………………………, e-mail: 

……………………..; 

2) ze strony Wykonawcy - ……………………… , nr tel. ………………………, e-mail: 

……………………………. 

2. O każdej zmianie osób wskazanych przez siebie w ust. 1 powyżej strona zobowiązuje się powiadomić 

drugą stronę w terminie 7 dni od zmiany osoby, wskazując nową osobę do kontaktu w sprawach 

związanych z realizacją niniejszej umowy.  
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§ 15 

Postanowienia końcowe 

 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zmiana osób odpowiedzialnych za wykonanie Umowy nie wymaga zmiany Umowy, lecz jednostronnego 

pisemnego zawiadomienia drugiej strony o zmianie. 

3. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy, a nie rozstrzygnięte na drodze negocjacji, będą rozpatrywane 

przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

4. Integralną cześć Umowy stanowią: 

1) oferta Wykonawcy; 

2) Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze 

stron. 

 

 

 

……………………………………    …….…………………………. 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 


