
  

Załącznik Nr 8  do SWZ  
 

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 

 
Zawarta w dniu .................. 2022 r. w Urzędzie Gminy w Wierzbicy, pomiędzy: 
Gminą Wierzbica, z siedzibą w Wierzbicy , ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica  
woj. mazowieckie NIP 9482382481 
reprezentowaną przez: 
Wójta Gminy Wierzbica–Zdzisława Duliasa, 
przy kontrasygnacie:   
Skarbnika Gminy – Jolanty Szkopek, zwaną w umowie „Zamawiającym” ,                                                                                         
 
a  

…………………………………………………………………      z      siedzibą      w      ……......………      pod      adresem 
……………………….......................……., zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym ………………..,Sąd 
Gospodarczy,    ….........………..    Wydział    Gospodarczy    Krajowego    Rejestru   Sądowego    nr    KRS 
………….....………, REGON …………...…….., NIP ……………………… zwaną 
(-ym) dalej „Wykonawcą” reprezentowaną (-ym) przez: 1) 
Prezesa – …………………… 
1) Wiceprezesa – ……..……….. 
 
lub 
 
…….………………………...……. zam. pod adresem …………………......………... prowadzącym działalność 
gospodarczą …………………………….…………………….. pod adresem ………………………………..., działającym na 
podstawie wpisu do CEIDG, zwanym dalej Wykonawcą. 
 

 
Niniejsza Umowa zostaje zawarta w wyniku dokonania wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 

zorganizowanego przez Zamawiającego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 roku 
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r., poz.1129 ze zm.) zwanej dalej Pzp. oraz na podstawie 

Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
 

                                              §1 
Przedmiot umowy 

 
Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego zgodnie 
z ustawą z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.) 
i dokonanym przez Zamawiającego wyborem oferty przetargowej – Zamawiający zleca, a Wykonawca 
zobowiązuje się wobec Zamawiającego do świadczenia usług Odbiór, transport  i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych   z terenu Gminy Wierzbica oraz odbiór, 
transport   i zagospodarowanie odpadów z PSZOK w m-ci Rzeczków Kolonia. 
 

1. Szczegółowy    zakres     i     opis     usług     będących     przedmiotem     umowy     zawarty     jest 
w Opisie przedmiotu zamówienia ( załącznik nr 9 do SWZ), który to OPZ stanowi integralną 
część do niniejszej umowy. 

2. WYKONAWCA będzie przekazywał odebrane odpady komunalne do: 
- …………………………………………………………………………………………….. 
- ……………………………………………………………………………………………. 
- ……………………………………………………………………………………………. 



  

Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 
niezależnie od obowiązków wynikających z przepisów szczególnych, zobowiązuje się do: 
1) przestrzegania przepisów prawa, w szczególności: 

a) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022r., poz. 699), 
b) ustawy o utrzymaniu czystości u porządku w gminach (Dz. U. z 2021r., poz. 888, 

1648, 2151), 
c) właściwych przepisów prawa miejscowego; 

2) wykonania  przedmiotu  umowy  z  należytą  starannością  wynikającą  z  charakteru  swojej 
działalności. 

3. Zakres   art.   6f   ustawy   o   utrzymaniu   czystości   u   porządku   w   gminach   (Dz.   U.  

z 2021r., poz. 888, 1648, 2151) zawarty został w Opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 
9 SWZ. 

4. Za wszelkie wypadki i ich następstwa wynikłe przy i w związku ze świadczoną usługą 
p o w s t a ł e  z  w i n y  W y k o n a w c y  odpowiada Wykonawca. 

5. Wykonawca naprawi bądź poniesie koszty naprawy wszelkich szkód wynikłych w trakcie 
wykonania umowy, a związanych z realizacją przedmiotu umowy i wynikłych z  w i n y  
W y k o n a w c y . 

6. Za działania lub zaniechania swoich pracowników, współpracowników, podwykonawców 
uczestniczących w wykonaniu przedmiotu umowy, Wykonawca odpowiada, jak za działania lub 
zaniechania własne. 

7. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne wpisy do rejestrów i zezwolenia wymagane do 
wykonywania przedmiotu zamówienia. 

8. Wykonawca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oświadcza, że spełnia 
wymagania określone w przepisach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz 
wymagania określone w SWZ i: 
a) posiada  wyposażenie  umożliwiające  odbieranie  odpadów  komunalnych  od  właścicieli 

nieruchomości oraz zapewnia jego odpowiedni stan techniczny; 
b) utrzyma   odpowiedni   stan   sanitarny   pojazdów   i   urządzeń   do   obierania   odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości; 
c) spełnia wymagania dotyczące wyposażenia technicznego pojazdów do odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości; 
d) zapewnia odpowiednie usytuowanie i wyposażenie bazy magazynowo -transportowej; 
e) wszystkie pojazdy będące w posiadaniu Wykonawcy są trwale i czytelnie oznakowane 

(nazwa firmy, dane adresowe i numery telefonu) są zarejestrowane, posiadają aktualne 
badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu oraz OC. 

9. Wykonawca zobowiązuje się bez zbędnej zwłoki, pisemnie zawiadomić Zamawiającego o: 
a) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy; 
b) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę; 
c) złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości; 
d) ogłoszeniu likwidacji; 

e) zawieszeniu działalności. 

§2 
Termin realizacji 

 

Wykonawca zrealizuje usługę objętą przedmiotem zamówienia w terminie od dnia 

podpisania umowy przez o k r e s  1 2  m i e s i ę c y . , jednak nie wcześniej niż od dnia 

01.09.2022r. lub do wyczerpania środków, przeznaczonych na realizację zamówienia, w 

zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej. 

 

 
 



  

§3 
Wynagrodzenie 

 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem kosztorysowym stanowiącym iloczyn cen 

jednostkowych wszystkich usług wskazanych w załącznikach do Formularza ofertowego – Tabele 
kosztow - załącznik nr 1a i 1b. 

2. Za wykonanie usługi będącej przedmiotem Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za 
faktycznie odebrane i zagospodarowane odpady komunalne stanowiące iloczyn cen 
jednostkowych określonych w formularzu ofertowymi - tabelach kosztowych Wykonawcy, 
stanowiącym załącznik N r  1  do Umowy oraz ilości odebranych i zagospodarowanych 
odpadów komunalnych w zakresie poszczególnych frakcji, wynikających z kart przekazania 
odpadów. Całkowit a wart ość Umowy /łączne wynagrodzenie za wykonanie całość Umowy 
zgodnie z ofertą Wykonawcy wynosi………………..brutto PLN (słownie: ……….), 

3. Ceny jednostkowe za odebrane i zagospodarowane odpady pozostają bez zmian przez cały 

okres realizacji Umowy zgodnie z ofertą Wykonawcy. Jednostką miary, według której następuje 
rozliczanie Umowy jest tona (Mg). 

4. Ilości i rodzaje odpadów komunalnych do odbioru i zagospodarowania określone przez 
Zamawiającego w SWZ są szacunkowe, ich łączna wartość służy zamawiającemu do obliczenia 
punktów w kryterium Cena. Ilości te mogą ulec zmianie w trakcie realizacji Umowy - wzrosnąć 
lub zmaleć w ramach określonej frakcji/rodzaju odpadów. Zamawiający zgodnie z art. 433 
ustawy Pzp zastrzega, że świadczona usługa na podstawie wskazanych ilości szacunkowych nie 
będzie niższa niż 70% wskazanych w załączniku nr 9 do SWZ ilości przez cały okres trwania 
umowy że gwarantowana wartość zamówienia która zostanie udzielona Wykonawcy na 
podstawie niniejszej umowy wynosi 70% całkowitej wartości umowy/łącznego wynagrodzenia 
za wykonanie całości umowy zgodnie z ofertą Wykonawcy brutto, określonego ust. 2 niniejszego 
paragrafu.  

5. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty poniesione przez Wykonawcę 
niezbędne do prawidłowego (zgodnego z warunkami Umowy) - wykonania Umowy, w tym 
koszty wykonania wszystkich obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy, w tym  
z Opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 9 do SWZ, nie podlega zmianie 
w trakcie trwania umowy z zastrzeżeniem par.12. 

6. Ustala się miesięczny okres rozliczeniowy wykonania usług objętych umową. 
7. Niedoszacowanie, pominięcie w ofercie oraz brak rozpoznania zakresu jakiejkolwiek części 

przedmiotu umowy nie może być podstawą żądania zmiany wynagrodzenia określonego  
w ust. 2. 

8. W przypadku, gdy ilość odpadów komunalnych odebranych przez Wykonawcę przekroczy 
maksymalną wartość wynagrodzenia określoną w umowie, Zamawiający udzieli Wykonawcy 
zamówienia bagatelnego do 50 000 zł, a strony dokonają rozliczenia dodatkowych ilości na 
zasadach określonych w umowie, w tym na podstawie cen jednostkowych podanych w umowie. 

9. W przypadku wyczerpania 80% wartości wynagrodzenia maksymalnego, Zamawiający pisemnie 
poinformuje w tym Wykonawcę. 

 
§ 4 

Warunki płatności 
 

1. Wypłata wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 następować będzie w okresach miesięcznych, 
na podstawie faktury VAT prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę, przelewem na konto 
Wykonawcy, w terminie ……. dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego faktury 
przez Zamawiającego. Faktura wystawiana będzie na podstawie masy faktycznie odebranych  
i zagospodarowanych poszczególnych frakcji odpadów z zastosowaniem cen jednostkowych 
podanych w ofercie. 

2. Podstawą wystawienia faktury jest przedłożenie Zamawiającemu miesięcznego raportu  



  

w formie elektronicznej w terminie do 10 dnia następnego miesiąca, o którym mowa w ustępie  
poniżej. 

3. W razie braku akceptacji raportu, jako sporządzonego wadliwie lub niekompletnego, 
Zamawiający odmówi płatności faktury VAT do momentu przekazania prawidłowo 
sporządzonego raportu miesięcznego. 

4. Wykonawca ma prawo złożyć ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną za pośrednictwem 
platformy do składania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. 

5. W  sytuacji,   gdy   rachunek   bankowy   Wykonawcy   wskazany   na   fakturze   nie   figuruje 
w   wykazie    podmiotów    zarejestrowanych    jako    podatnicy    VAT,    o    którym    mowa 
w  przepisach  ustawy  z  dnia  11  marca  2004  r.  o  podatku  od  towarów  i  usług  (Dz.  U.  
z 2022r. poz. 931, 974), zwanym dalej „Wykazem” (tzw. Biała lista podatników VAT), 
Zamawiający wstrzymuje wypłatę wynagrodzenia do czasu zgłoszenia rachunku bankowego 
do Wykazu. W tym przypadku wypłata wynagrodzenia nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni 
od dnia poinformowania Zamawiającego w formie pisemnej lub elektronicznej o ujawnieniu 
rachunku bankowego w Wykazie. 

6. Do faktury, o której mowa w  ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest obligatoryjnie dołączyć 
raport miesięczny ( załącznik Nr 2 do umowy )wraz z poświadczonymi za zgodność z 
oryginałem kserokopiami dowodów dostarczonych odpadów do instalacji odzysku lub 
unieszkodliwiania, tj. karty przekazania odpadów oraz informację potwierdzającą 
stwierdzenie niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie 
selektywnego zbierania odpadów. 

7. Faktura, która zostanie wystawiona bezpodstawnie, nieprawidłowo lub zostanie doręczona 
bez wymaganych załączników, zostanie zwrócona Wykonawcy z zastrzeżeniem, że w 
powyższym przypadku Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do czasu usunięcia 
niezgodności przez Wykonawcę/odpowiednio do czasu uzupełnienia wszystkich wymaganych 
załączników, a także w razie potrzeby do otrzymania faktury lub noty korygującej VAT; 
wstrzymanie płatności z przyczyn określonych powyżej zawiesza termin zapłaty, co oznacza że 
Zamawiający nie pozostaje w opóźnieniu z zapłatą za ten okres, skutkującym obowiązkiem 
zapłaty odsetek za opóźnienie w zapłacie. 

8. Fakturę należy wystawić na: 
Gmina Wierzbica 

ul. T. Kościuszki 73 

26-680 Wierzbica 

NIP: 9482382481 

9. Za termin zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego 
poleceniem przelewu wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy. 

10. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania przedmiotu umowy. 
11. Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu sprawozdania, o których 

mowa w art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz.U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.). 

12. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany będzie do niezwłocznego – nie dłużej niż 
w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania żądania – pisemnego dostarczenia 
Zamawiającemu informacji niezbędnych do prawidłowego wypełnienia ww. sprawozdania o 
odpadach tj. m.in. pełnej nazwy instalacji w której ostatecznie zagospodarowano odpad; adresu 
tej instalacji; numeru miejsca prowadzenia działalności; kodu procesu w którym 
zagospodarowany został odpad lub innych dokumentów niezbędnych do zweryfikowania 
prawidłowości złożonego przez Wykonawcę sprawozdania lub raportu miesięcznego. 

 
§ 5 

Obowiązek zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę 



  

1. Zamawiający działając na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących 
bezpośrednio czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia (tj. operatorzy sprzętu, 
kierowcy, ładowacze), których realizacja polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w   

art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy ( t.j.Dz. U. z 2020 r.poz. 1320, z 
2021r. poz. 1162, z 2022 r. poz. 655).   

2.  W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o  pracę  osób  wykonujących  wskazane  w punkcie 
3.1 SWZ czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

a) żądania oświadczeń i  dokumentów w  zakresie  potwierdzenia spełnienia
 w/w wymogów i dokonywania ich oceny, 
b) żądania   wyjaśnień   w przypadku   wątpliwości   w zakresie potwierdzenia   spełnienia 
ww. wymogów, 
c) przeprowadzania kontroli  na miejscu wykonywania świadczenia. 

a) W       trakcie       realizacji        zamówienia        na        każde        wezwanie        Zamawiającego 
w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 
wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełniania wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących 
wskazane w punkcie 3.1 SWZ czynności w trakcie realizacji zamówienia: oświadczenie 
wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy  
o pracę osób wykonujących czynności, których  dotyczy wezwanie zamawiającego. 
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 
czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze skazaniem 
liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej 
do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

 
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy 
(wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia 
umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. 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; 

 
c) zaświadczenia z właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę 

lub podwykonawcę składek na ubezpieczenie społecznej zdrowotne z tytułu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

 
d) poświadczona za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie 
danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

 
4.  Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób realizujących przedmiot zamówienia, Zamawiający przewiduje sankcję  
w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej  
w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez 



  

Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego 
dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób. 

 
5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 
Państwową Inspekcję Pracy. 

§ 6 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 
1. Wykonawca wniósł na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy,  

w formie ……………………w wysokości ………………. zł stanowiącej 5% kwoty brutto określonej w 
§ 3 ust. 2 niniejszej umowy. 

2. Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie jest przeznaczone na pokrycie roszczeń 
Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia 
wykonania całości przedmiotu zamówienia oraz uznania przez Zamawiającego za należycie 
wykonaną. 

4. Wniesienie zabezpieczenia nie wyklucza możliwości dochodzenia pełnej wartości poniesionych 
przez Zamawiającego szkód, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 
§ 7 

Odstąpienie i wypowiedzenie umowy 
 

1. Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli poweźmie 
wiadomość o tym, że Wykonawca: 
a) został postawiony w stan likwidacji lub upadłości, 
b) został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
c) przystąpił do rozwiązania firmy, 
d) zawiesił działalność gospodarczą, 
e) utracił uprawnienia do wykonywania przedmiotu umowy wynikające 

z przepisów szczególnych. 
2. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego może nastąpić, jeżeli Wykonawca: 

a) nie   rozpoczął   wykonywania   usług   w   pełnym   zakresie   objętym   umową   z   dniem 
01.09.2022r., po upływie 14 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. 

b) zaniechał realizacji umowy, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje jej przez kolejnych  
7 dni kalendarzowych, 

c) pomimo uprzednich, pisemnych, co najmniej dwukrotnych wezwań ze strony 
Zamawiającego nie wykonuje usług zgodnie z postanowieniami umowy lub w istotny 
sposób narusza zobowiązania umowne. Zamawiający w każdym wezwaniu wyznaczy 
Wykonawcy termin na zmianę wykonywania usług wraz ze wskazaniem postanowień 
umowy lub zobowiązań umownych, które są naruszane. Wykonawca w terminie 3 dni 
roboczych od dnia otrzymania każdego wezwania będzie miał możliwość przedstawienia 
swojego stanowiska w kwestiach przedstawionych w wezwaniu. Zamawiający w terminie 3 
dni roboczych od otrzymania odpowiedzi Wykonawcy odniesie się do otrzymanej 
odpowiedzi. 

3. Zamawiający może odstąpić również od umowy w sytuacji, gdy wykonanie nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie 
umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 
publicznemu 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 wykonany przez Wykonawcę usług, a Wykonawca 
zobowiązuje się współpracować z Zamawiającym w tym zakresie. 

4. Wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym i odstąpienie umowy wymaga formy 
pisemnej pod rygorem nieważności. Do oświadczenia należy dołączyć pisemne uzasadnienie. 
Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o zaistnieniu jakichkolwiek okoliczności wymienionych w ust. 1, 2 i 3 powyżej. 

5. W przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym przez 
Zamawiającego Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za należycie zrealizowane prace. 
Zamawiający winien ustalić wartość należycie zrealizowanych przez Wykonawcę prac. W celu 
ustalania wartości zrealizowanych prac Zamawiający będzie współpracował z Wykonawcą. 

6. Wykonawcy przysługuje odstapienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego  
w przypadku: 
a) braku płatności należnego Wykonawcy wynagrodzenia w terminie 14 dni od upływu terminu 

płatności ustalonego w umowie, 
b) odmowy bez uzasadnienia zatwierdzenia dokumentów potwierdzających wykonanie usług 

w okresie rozliczeniowym pomimo skierowania przez Wykonawcę do Zamawiającego 
pisemnego wezwania do przedstawienia uzasadnienia odmowy z wyznaczeniem 
Zamawiającemu terminu na przedstawienie wskazanego uzasadnienia, w terminie 30 dni od 
dnia, w którym Wykonawca dowiedział się o zaistnieniu okoliczności uzasadniających 
złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, 

W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonane usługi 

obliczone zgodnie z postanowieniami umowy. 

 
 

§ 8 
Ubezpieczenia 

 
1. Celem wyłączenia odpowiedzialności materialnej Zamawiającego lub Wykonawcy z tytułu 

szkód    powstałych    w    zawiązku    z    zaistnieniem    określonych    zdarzeń    losowych    i 

odpowiedzialności cywilnej w czasie realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć 
odpowiednie umowy ubezpieczenia. 

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 
a) urządzenia, mienie ruchome związane z prowadzeniem usług – od zdarzeń losowych, 
b) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

dotyczące         pracowników         i         osób         trzecich         powstałe         w         związku 
z prowadzonymi usługami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. 

3. Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca. 
4. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia na każde żądanie Zamawiającego polisy 

ubezpieczeniowej oraz dowodów opłacania składek. 
 

§ 9 
Podwykonawstwo 

 
1. Strony dopuszczają możliwość zlecenia przez Wykonawcę wykonania części zamówienia 

będącego przedmiotem umowy podwykonawcom, o ile Wykonawca zamiar zlecenia prac 
podwykonawcy/om zawarł w ofercie. 

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia 
realizowanego przy pomocy podwykonawców. 

3. Wykonawca ma prawo zgłosić zamiar korzystania z podwykonawcy przy realizacji przedmiotu 
umowy, o ile konieczność ta wystąpiła w trakcie realizacji umowy, a konieczności skorzystania 



  

z podwykonawcy Wykonawca nie mógł przewidzieć chwili składania oferty. Wykonawca w toku 
realizacji zamówienia poinformuje pisemnie Zamawiającego o zmianach dotyczących 
podwykonawców , którym powierzył do realizacji część zamówienia podając imię i nazwisko lub 
nazwę i siedzibę podwykonawcy oraz zakres powierzonych usług 

4. Wykonawca lub podwykonawca zamówienia zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej 
zmiany, w terminie 7 dni od jej zawarcia. 

5. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z 
podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania usług określonych w 
umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził 
zgodę na zawarcie umowy. 

6. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

7. 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. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia podwykonawców o uregulowaniu 
płatności za poprzedni miesiąc. Zamawiający uzależnia zapłatę wynagrodzenia na rzecz 
Wykonawcy od uprzedniego przedłożenia oświadczeń Podwykonawców o uregulowaniu 
wobec niego wszystkich należności wynikających z zawartej umowy pomiędzy Wykonawcą  
a Podwykonawcą. 

9. W przypadku braku potwierdzenia, o którym mowa w pkt. 8 Zamawiający zatrzyma wypłatę 
należną Wykonawcy do czasu uregulowania jej zobowiązań wobec podwykonawcy. 

10. Jeżeli  w  terminie   określonym   w   umowie   z   podwykonawcą   Wykonawca   nie   dokona 
w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zawróci się  
z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego i udokumentuje 
zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami 
potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych usług. Zamawiający zapłaci na rzecz 
podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania. 

11. Zamawiający dokona potrącenia kwoty wymienionej w pkt. 9 z płatności przysługującej 
Wykonawcy. 

12. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymaga zgoda 
Zamawiającego i Wykonawcy. 

13. Wykonanie usług w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności  
za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. 

14. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne. 

15. Zapis umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą, nie mogą być sprzeczne  
z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

16. Zmiana lub rezygnacja przez Wykonawcę, w trakcie realizacji zamówienia, z podwykonawcy, 
na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełnienia warunków udziału 
w postępowaniu, wymaga wykazania przez Wykonawcę Zamawiającemu, iż proponowany inny 
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunku udziału w postępowaniu w 
stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenia zamówienia 
publicznego. 

 
§ 10 

Kary umowne 
 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
a) za wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za wykonanie całej umowy- 
wynagrodzenia określonego w § 3 ust.2, 



  

b) w przypadku zwłoki w dostarczeniu haromonogramu odbioru odpadów w wysokości 50 zł 
brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia zwłoki liczony od dnia upływu terminu 
określonego w OPZ, 

c) za   zwłokę   w    odbiorze    odpadów    nieterminowe zrealizowanie reklamacji dla danego 
punktu odbioru z    nieruchomości    w    terminie    przewidzianym w harmonogramie,     dla     
danego      punktu      odbioru,      za      każdy      dzień      zwłoki w wysokości 50 zł brutto, 

d) za zwłokę w odbiorze odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w 
terminie przewidzianym w OPZ – II pkt. 8, za każdy dzień zwłoki 100 zł brutto, 

e) za odbieranie odpadów bez zachowania należytego stanu sanitarnego lub technicznego 
pojazdów w wysokości 500 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek naruszenia, 

f) za każdy przypadek nieuprzątnięcia terenu z odpadów komunalnych, które uległy 
rozsypaniu podczas załadunku w wysokość 50 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek 
naruszenia, 

g) za nieprzekazywanie Zamawiającemu w terminie raportu, o którym mowa w § 4 ust 6 
niniejszej umowy w wysokości 200 zł brutto za każdy dzień opóźnienia zwłoki , 

h) za    niewskazanie     właścicieli     nieruchomości,     którzy     nie     dopełniają     obowiązku 
w zakresie selektywnego zbierania odpadów w wysokości 200 zł brutto za każdy 

stwierdzony przypadek naruszenia, 
i) za każdy przypadek zmieszania przez Wykonawcę selektywnie zebranych odpadów 

komunalnych      ze      sobą       lub       ze       zmieszanymi       odpadami       komunalnymi 

w wysokości 5 000,00 zł brutto, 

j) odbieranie odpadów, które nie zostały wytworzone przez właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych na terenie gminy Wierzbica, a oddanie do instalacji w usłudze realizowanej 

dla Zamawiającego – 20 000 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek naruszenia, 

k) w przypadku naruszenia obowiązku zatrudnienia osób, o których mowa w par.5 Umowy 
oraz w Rozdziale II pkt 9 SWZ, na podstawie umowy o pracę zgodnie z zasadami 
określonymi w rozdziale II pkt 9 ppkt 9.2 SWZ lub nieprzedstawienia Zamawiającemu 
dokumentów lub oświadczeń określonych w rozdziale II pkt 9 ppkt. 9.3 SWZ, Wykonawca 
zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 zł brutto za każdy przypadek 
naruszenia. 

l) za niewykonanie dodatkowej zbiórki odpadów wielkogabarytowych na przełomie 
październik/listopad 2022 r.  (w przypadku przyznania przez  Zamawiającego punktów        
za       to       kryterium)        jednorazowa        kara w wysokości 2000 zł brutto. 

2. Kary umowne zawiązane  z  podwykonawstwem za niewykonanie obowiązku wobec 
podwykonawcy w zakresie opisanym w § 9 umowy: 
a) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom, 

Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokości 0,3 % wynagrodzenia 
umownego brutto należnego podwykonawcy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

b) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, w wysokości 

0,3% ustalonego w § 3 ust. 2 wynagrodzenia umownego brutto, za każdy stwierdzony 
przypadek. 

c) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo w wysokości 0,3% ustalonego w § 3 ust. 2 wynagrodzenia umownego 

brutto, za każdy stwierdzony przypadek. 
d) za    brak    zmiany     umowy     o     podwykonawstwo     w     zakresie     terminu     zapłaty 

w wysokości 1% ustalonego w § 3 ust. 2 wynagrodzenia umownego brutto za każdy 

stwierdzony przypadek. 

 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy,  

a Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie. 
4. Jeśli wynagrodzenie Wykonawcy jest niższe niż wyliczona do potrącenia kara umowna, 



  

Wykonawca zobowiązuje się tę różnicę dopłacić. 
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych do 

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
6. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy: 

a) ustawowe  odsetki  za  opóźnienie  w  przypadku  zwłoki  w  uregulowaniu  wynagrodzenia, 
o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, 

b) karę umowną – 10 % kwoty brutto określonej w § 3 ust. 2 umowy za odstąpienie od umowy 
z przyczyn zawinionych leżących po stronie Zamawiającego. 

7. Zastrzeżone kary umowne obowiązują również w przypadku zakończenia obowiązywania 
niniejszej umowy poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od tej umowy przez 
którąkolwiek ze Stron na warunkach opisanych w niniejszej umowie i regulowanych  
w Kodeksie Cywilnym. 

8. Łączna wysokość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 50% 20% wartości 
zamówienia. 

 
§ 11 

Osoby do kontaktu 
 

1. Do koordynacji i nadzoru w zakresie realizacji umowy ze strony Zamawiającego będą 
występowali         pracownicy         Urzędu         Gminy         w         W i e r z b i c y  :         K a r o l  
N o g a j  a także inne osoby przez niego wskazane, tel.: …. 

2. Wykonawca wyznacza Koordynatora Umowy, który będzie nadzorował wykonanie umowy ze 
strony Wykonawcy w osobie: …………………………, z którą Zamawiający będzie mógł kontaktować 
się we wszystkie dni robocze pod numerem telefonu: ……………………………. 

3. Zmiana danych wskazanych w ust. 1 wymaga każdorazowego, pisemnego zawiadomienia 
drugiej strony Umowy. Zmiana ta nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporządzenia do 
niej aneksu. Zmiana ta jest skuteczna z chwilą złożenia drugiej Stronie Umowy oświadczenia                    
o zmianie. 

§ 12 
Zmiana umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy 
na podstawie art. 455 ustawy Pzp. w szczególności w zakresie: 
1) terminu wykonania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany; 
2) zmiany zakresu przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany; 
3) sposobu wykonywania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany;. 

4) wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy (kwoty, o których mowa w § 3 ust. 1 
wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany). 

2. Warunkiem dokonania zmiany określonej w ust. 1 powyżej są następujące sytuacje: 
1) zmiana  powszechnie  obowiązujących  przepisów  prawa   w   zakresie   mającym   wpływ na 

realizację przedmiotu umowy lub świadczenia Stron; 
2) zmiana umowy dokonana w szczególności na podstawie art. 455 ust. 1 oraz ust. 2 
3) wystąpienie następstw siły wyższej, niezależnej od Zamawiającego i Wykonawcy, a której 

nie można było przewidzieć i która nie pozwala na kontynuację usług będących 
przedmiotem umowy, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki 
zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego 
bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych 
rozmiarach; 

4) działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, które to 
działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron; 

5) uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych 
przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego. 

3. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę Strony umowy poinformują się  



  

w formie pisemnej. Zamawiający lub Wykonawca w terminie do 10 dni od dnia złożenia przez 
drugą stronę wniosku oceni, czy wykazano rzeczywisty wpływ zmian, o których mowa w ust. 1 
powyżej. Strony zastrzegają sobie możliwość wezwania Strony wnioskującej do przedłożenia 
dodatkowych dokumentów czy wyliczeń do złożonego wniosku. W przypadku zaakceptowania 
wniosku Strony wyznaczą datę podpisania aneksu do umowy. 

4.    Zamawiający przewiduje również możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy 
w zakresie zmian nieistotnych m.in.: 

1) zmian w zakresie klasyfikacji kodów odbieranych odpadów; 
2) zmian w zakresie ilości i lokalizacji Punktów Gromadzenia Odpadów; 
3) zmian w harmonogramie realizacji usługi w zakresie terminów odbioru odpadów; 
4) zmian  w  zakresie  wyposażenia  i  personelu  przy  pomocy  których  realizowana  jest 

usługa; 
5) zmian w danych kontaktowych Wykonawcy (adres, e-mail, numer telefonu); 
6) zmiany Pełnomocników 
7) zmian numeru konta bankowego Wykonawcy 

5. Zmiana   postanowień   niniejszej   umowy   wymaga   zachowania   formy   pisemnego   aneksu 
pod rygorem nieważności. 

 
§ 13 

Postanowienia końcowe 
 

1. Zamawiający będzie wykonywał nadzór nad realizacją zadania zleconego niniejszą umową za 
pośrednictwem wyznaczonego pracownika. 

2. Za wszelkie szkody zaistniałe w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy oraz w stosunku 
do osób trzecich odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

3. Wykonawca bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie nie może przelewać wierzytelności 
wynikającej z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich. 

4. W   sprawach   nieuregulowanych   niniejszą   umową   mają   zastosowanie   przepisy   Kodeksu 
Cywilnego oraz obowiązujące przepisy prawa o zamówieniach publicznych. 

 
§ 14 

Rozstrzyganie sporów 
 

1. Strony   zobowiązują    się    współpracować    ze    sobą,    dokładając    najwyższej    staranności 
w przestrzeganiu wymogów technicznych, organizacyjnych i proceduralnych określonych                  
w umowie. 

2. Wszelkie  spory  wynikające  z  niniejszej  Umowy  Strony  poddadzą  pod  rozstrzygnięcie  Sądu 
właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 
§ 15 

Egzemplarze 
 

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje 
Zamawiający, a jeden Wykonawca. 

 

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA: 
 
 

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

Kontrasygnata Skarbnika Gminy: 



  

 
 

………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Integralna częścia umowy są: 
1. Oferta Wykonawcy wraz z tabelami kosztowymi - Załącznik Nr 1 do umowy 
2. Opis przedmiotu zamówienia  
3. SWZ  
4. Raport miesięczny - Załącznik Nr 2  


