
 

 

1 

                                                              Wzór umowy                                               zał. nr  1 do SIWZ 
 

UMOWA Nr …………  
 

NA ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH                     
OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH 

POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY SĘKOWA 
 

 
zawarta w dniu ……………….. w Sękowej, pomiędzy:  
GMINĄ  SĘKOWA z siedzibą w Sękowej nr 252, 38-307 Sękowa, zwaną dalej „Zamawiającym”   
reprezentowaną przez: 
mgr inż. Małgorzatę Małuch -  WÓJTA  GMINY 
 
a firmą:…………………………………………………………………………………………………………… 
zwaną dalej „Wykonawcą” 
reprezentowaną przez: 
………………………………………………………….. 
 
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu                                 
o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy                
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2018 poz 1986 ze zm.) - zwanej 
dalej ustawą Pzp, została zawarta umowa o treści następującej: 
 
 

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest usługa polegającą na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów 

komunalnych w 2019 roku od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych 
położonych na terenie Gminy Sękowa w tym: 
1) odpadów komunalnych zmieszanych (niesegregowanych), 
2) odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny z podziałem na:  

a) papier i tekturę,  
b) szkło, 
c) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe oraz metal, 

3) odpadów zbieranych selektywnie wyszczególnionych poniżej:  
a) odpadów wielkogabarytowych,  
b) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,  
c) zużytych opon,  
d) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 
e) odpadów niebezpiecznych powstających w gospodarstwach domowych (chemikaliów, 

zużytych baterii i akumulatorów i innych),  
f) przeterminowanych leków,  
g) odpadów ulegających biodegradacji w tym bioodpadów. 

 
2. Zagospodarowanie odpadów komunalnych należy wykonywać w sposób uwzględniający 

poniższe warunki: 
1) przekazywanie odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów ulegających 

biodegradacji w tym bioodpadów oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych 
przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów 
komunalnych, właściwej dla regionu małopolskiego.  

2) przekazywanie odpadów zbieranych w sposób selektywny do odzysku lub unieszkodliwiania 
zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 
2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.). 

3. Wykonawca w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do: 
1) udostępnienia zamawiającemu do korzystania na czas trwania umowy odpowiednio opisanych 

pojemników (o pojemności co najmniej 1,1 m3) do gromadzenia: 
a) papieru i tektury (w kolorze niebieskim): 5 szt.,  
b) szkła (w kolorze zielonym): 5 szt., 
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c) tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych oraz metalu (w kolorze żółtym): 
5 szt., 

d) odpadów komunalnych zmieszanych – niesegregowanych (w kolorze innym, niż 
pojemniki określone pod lit. a-c): 10 szt., 

i ich ustawienia w miejscach uzgodnionych z zamawiającym. 
2) dostarczenia zamawiającemu w okresie obowiązywania umowy  worków o podwyższonej 

wytrzymałości, odpowiednio opisanych na odpady zbierane selektywnie: 
a) szkło (w kolorze zielonym), 
b) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe oraz metal (w kolorze żółtym), 
w ilości gwarantującej zapewnienie pełnego zapotrzebowania właścicieli nieruchomość w 
tym zakresie. 

4. (niniejszy punkt będzie obowiązujący jeżeli Wykonawca w ofercie zapewni dodatkowe pojemniki do 
gromadzenia odpadów) 

Podczas realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewni dodatkowe 
pojemniki (o pojemności co najmniej 1,1 m3) do gromadzenia: papieru i tektury (w kolorze 
niebieskim): 5 szt., szkła (w kolorze zielonym): 5 szt., tworzyw sztucznych, opakowań 
wielomateriałowych oraz metalu (w kolorze żółtym): 5 szt., i ustawi je w miejscach uzgodnionych  
z Zamawiającym. 

 
§ 2 

1. Szacunkowa ilość odpadów przewidywanych do odbioru i zagospodarowania w ramach 
niniejszego zamówienia wynosi: 
1) odpadów zmieszanych, odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i 

rozbiórkowych, zużytych opon, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 
powstających w gospodarstwach domowych odpadów niebezpiecznych, przeterminowanych 
leków, odpadów ulegających biodegradacji w tym bioodpadów: ok. 700 Mg. 

2) odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny (papier i tektura, szkło, tworzywa 
sztuczne, opakowania wielomateriałowe oraz metal): ok. 180 Mg. 

2. Ilość odpadów będących przedmiotem niniejszej umowy nie jest zależna od Zamawiającego. 
Ilości odpadów wskazanych w ust. 1 są szacunkowe i mogą ulec zmianie stosownie do 
rzeczywistych ilości odpadów wytworzonych na terenie Gminy Sękowa w okresie obowiązywania 
umowy. Wykonawcy nie przysługuje prawo odszkodowania za nieosiągnięcie wskazanych 
w ust. 1 wielkości. 

 
§ 3 

1. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest do: 
1) Zbiórki i wywozu odpadów komunalnych wystawianych przez właścicieli nieruchomości 

w workach lub pojemnikach wzdłuż dróg publicznych w sposób następujący:  
a) odpadów komunalnych zmieszanych (niesegregowanych) – 1 raz w miesiącu w okresie 

od stycznia do marca oraz w listopadzie i grudniu, 2 razy w miesiącu w okresie do 
kwietnia do października.  

b) odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny, tj. papieru i tektury, szkła, 
tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, metalu i odpadów ulegających 
biodegradacji w tym bioodpadów – 1 raz w miesiącu. 

Wykaz dróg na terenie gminy Sękowa wzdłuż których odbywać się będzie zbiórka odpadów 
komunalnych określa zał. nr 1 do umowy. 

2) Odbioru i wywozu odpadów z kontenerów i pojemników ustawionych przy: cmentarzach 
wyznaniowych, budynkach użyteczności publicznej, budynkach wielorodzinnych oraz 
z koszy na śmieci usytuowanych przy drogach publicznych, ulicach i placach 
ogólnodostępnych w sposób następujący: 
a) odpadów komunalnych zmieszanych (niesegregowanych) – co najmniej 1 raz w miesiącu 

w okresie od stycznia do marca oraz w listopadzie i grudniu i co najmniej 2 razy 
w miesiącu w okresie do kwietnia do października oraz w przypadku przepełnienia 
pojemników po każdorazowym zgłoszeniu przez Zamawiającego. 

b) odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny, tj. papieru i tektury, szkła, 
tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych oraz metalu – co najmniej 1 raz 
w miesiącu oraz w przypadku przepełnienia pojemników po każdorazowym zgłoszeniu 
przez Zamawiającego. 

3) Zbiórki i wywozu odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, 
zużytych opon, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wystawianych przez 
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właścicieli nieruchomości wzdłuż dróg publicznych – 1 raz na pół roku (albo 2 razy na pół 
roku – w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę w ofercie). 

4) Zbiórki i wywozu powstających w gospodarstwach domowych odpadów niebezpiecznych 
przy użyciu specjalistycznego środka transportowego odpowiednio wyposażonego na 
potrzeby odbioru i transportu odpadów niebezpiecznych oraz przeterminowanych leków ze 
wskazanego przez Zamawiającego punktu zbiórki – 1 raz na pół roku (albo 2 razy na pół 
roku – w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę w ofercie). 

        Odbiór odpadów odbywał się będzie w godzinach  od 1000 do 1700.  
2. Szczegółowy harmonogram zbiórki i wywozu odpadów z uwzględnieniem wymogów określonych 

w ust. 1 zostanie określony w dniu podpisania umowy i stanowić będzie załącznik do niniejszej 
umowy. 

3. Załadunek jak i transport odpadów będzie odbywał się we własnym zakresie Wykonawcy za 
pomocą odpowiedniego sprzętu, zapewnionego przez Wykonawcę. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usługi pojazdami wyposażonymi w system 
monitoringu bazujący na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe 
zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdów i miejscach postojów 
umożliwiający weryfikację tych danych oraz system czujników zapisujących dane o miejscach 
wyładunku odpadów, który będzie umożliwiał weryfikację tych danych.  

5. Wykonawca przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest zapewnić w 
siedzibie Zamawiającego na 1 stanowisku komputerowym dostęp do portalu internetowego 
umożliwiającego na bieżąco monitoring pracy pojazdów Wykonawcy. 

6.  Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości pracy systemu monitorującego oraz do 
archiwizowania na swoim serwerze wszystkich zarejestrowanych przez urządzenia pokładowe 
danych przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy i zapewnienia wglądu w te dane przez 
Zamawiającego.    

7. Do obowiązków Wykonawcy należy ponadto (bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia): 
1) Porządkowanie terenu obok kontenerów i pojemników oraz miejsc odbioru odpadów.  
2) Utrzymywanie w należytym stanie sanitarnym i technicznym pojazdów, narzędzi, urządzeń 

oraz obiektów wykorzystywanych na potrzeby realizacji niniejszej umowy. 
8. Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania usługi do: 

1) osiągnięcia w roku rozliczeniowym poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, ustalanego zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów 
ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. 
poz. 2412),   

2) osiągnięcia w roku rozliczeniowym poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i 
odzysku  innymi metodami odpadów w postaci papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła – 
ustalanego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w 
sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 
metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2167), 

3) osiągnięcia w roku rozliczeniowym poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia 
i odzysku  innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 
obowiązujących w poszczególnych latach określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska 
z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego 
użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 2167); 

9. Informację o osiągniętych poziomach o których mowa w ust 8, przedstawiającą sposób ich 
wyliczenia, Wykonawca zobligowany jest przedłożyć za rok rozliczeniowy wraz z fakturą za 
ostatni miesiąc roku.  

 
§ 4  

1. Zbiórka poszczególnych rodzajów odpadów wymienionych w § 1 ust. 1 odbywać się będzie 
w sposób gwarantujący nie mieszanie selektywnie zbieranych odpadów komunalnych ze 
zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości oraz  selektywnie 
zbieranych odpadów komunalnych różnych rodzajów ze sobą. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia dokładnej masy odpadów zebranych z terenu Gminy 
Sękowa dokonując ważenia poszczególnych grup odpadów wskazanych w § 1 ust. 1 przed ich 
przeładunkiem i transportem do miejsca odzysku lub unieszkodliwienia. Wykonawca 
zobowiązany jest do odpowiedniego dokumentowania ww. czynności, w szczególności 
sporządzając protokół zawierający informacje o terminie zbiórki, ilość zebranych „samochodów 
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z odpadami” oraz masie zebranych odpadów wg rodzajów. Protokół winien zostać podpisany 
przez osoby dokonujące czynności ważenia po stronie Wykonawcy. Zamawiającemu przysługuje 
prawo uczestniczenia przy ww. czynnościach i kontroli prawidłowości ich przeprowadzania. 
Ważenie odpadów odbywać się będzie na koszt Wykonawcy. 

3. Wykonawca ma obowiązek uzyskać potwierdzenie przekazania odpadów do odzysku lub 
unieszkodliwiania - kart przekazania odpadów sporządzonych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Ilość poszczególnych rodzajów odpadów wykazanych na kartach przekazania 
odpadów powinna odpowiadać masie odpadów ustalonej przez Wykonawcę za ten sam okres, 
zgodnie z ust. 2. 

4. Wykonawca ma obowiązek sporządzania i przedkładania Wójtowi Gminy Sękowa półrocznych 
sprawozdań zgodnie z art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.). Sprawozdanie należy przekazać                    
w terminie do końca miesiąca następującego po upływie półrocza którego dotyczy. 

5. Zgodnie z postanowieniem przepisu art. 6d ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach, Wykonawca wskazuje następujące instalacje do przetwarzania 
odpadów komunalnych, do których zobowiązuje się przekazywać odebrane odpady: 
1) zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne : ……………………………………………… 
2) odpady papieru i tektury: ……………………………..……………………………………………… 
3) odpady szkła: …………………………………………………………………………………………. 
4) odpady tworzyw sztucznych:………………………………………………………………………… 
5) odpady opakowań wielomateriałowych:………………………………………….………………… 
6) odpady metalu:……………………………..………………………………………….…................ 
7) odpady wielkogabarytowe: ………………………………………………………………………….. 
8) odpady budowlane  i rozbiórkowe: …………………………………………………………………. 
9) zużyte  opony: ………………………………………………………………………………………… 
10) odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:……………………………………. 
11) odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych (tj. chemikalia, zużyte 

baterie  i akumulatory i inne) :………………………………………………………………………... 
12) przeterminowane leki:…………………………………………………………………………………. 
13) odpady ulegające biodegradacji w tym bioodpady: ……………………………………………….. 

 
§ 5 

1. Przedmiot umowy należy wykonać z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej 
działalności, z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym przepisami 
ochrony środowiska), zgodnie warunkami przetargu, zgodnie ze złożoną ofertą, zgodnie                           
z niniejszą umową oraz zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Zamawiającym, z zastrzeżeniem, iż 
ustalenia te nie mogą wykraczać poza przedmiot umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do spełniania przez cały okres wykonywania usługi wszystkich 
wymogów wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących odbierania i zagospodarowania 
odpadów komunalnych 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność finansową i prawną za prawidłową gospodarkę 
odebranych odpadów zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie m.in. za  zgodny z 
przepisami odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów oraz za terminowe i rzetelne 
wykonywanie przedmiotu umowy. 

4. Zamawiający ma prawo kontroli sposobu wykonywania usługi. 
5. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 24 godzin od wezwania przez Zamawiającego do 

złożenia pisemnych wyjaśnień w zakresie stwierdzonych przez Zamawiającego nieprawidłowości 
w realizacji przedmiotu umowy. 

6. W przypadku wadliwego wykonania usługi Zamawiający domagał się będzie usunięcia 
stwierdzonych uchybień wyznaczając w tym celu odpowiedni termin. Po jego bezskutecznym 
upływie Zamawiający może powierzyć (zlecić) poprawienie usługi innemu podmiotowi na koszt 
Wykonawcy. 

7. Reklamacje dotyczące jakości świadczonych usług Zamawiający może składać telefonicznie, 
drogą elektroniczną lub pisemnie. 

 
§ 6 

1. Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia: 
      a) ….................................. 
      b)......................................*  
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* w razie niezgłoszenia  części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom 
wraz z ofertą, powyższy ust. 1 będzie miał brzmienie następujące: 
1. Wykonawca w ofercie na podstawie której zawarto niniejszą umowę nie wskazał części zamówienia 

które zamierza powierzyć podwykonawcom.  
2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za czynności w ramach 

realizacji umowy, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.  
3. Wykonawca w trakcie realizacji niniejszej umowy może zrezygnować lub zmienić podwykonawcę 

jednakże jeżeli zmiana lub rezygnacja dotyczy podmiotu na którego zasoby Wykonawca powoływał 
się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp w celu wykazania spełnienia warunków 
udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż 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. 

4. Zamawiający wymaga, aby osoby które będą świadczyły pracę przy realizacji przedmiotu niniejszej 
umowy u Wykonawcy lub podwykonawcy w sposób określony  w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 108 ze zm.), zwane dalej „Pracownikiem” 
lub „Pracownikami” zatrudnione były na podstawie umowy o pracę. Wymaganie powyższe dotyczy 
wszystkich pracowników wykonujących czynności polegające na pracy fizycznej wynikające z 
niniejszej umowy, z wyłączeniem przypadków w których wyżej wymieniony rodzaj pracy może być 
wykonywany na podstawie innych przepisów prawa. 

5. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego, w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie, wykonawca przedłoży zamawiającemu oświadczenie w celu potwierdzenia 
spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub 
podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 4  czynności w trakcie realizacji zamówienia. 
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 wskazaniem liczby tych osób, rodzaju 
umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 
wykonawcy lub podwykonawcy.  

6. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 
oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób 
wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy oświadczenie 
wykonawcy lub podwykonawcy o którym mowa w ust. 5 (wraz z dokumentem regulującym zakres 
obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać sporządzona z 
zachowaniem zasad zapewniających ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 
przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „RODO” oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o 
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz. 1000) – zwanego dalej RODO,w szczególności 
bez adresów, nr PESEL pracowników. Informacje takie jak: imiona, nazwiska, data zawarcia 
umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. Ponieważ 
umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji, każda umowa 
powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów wskazanych powyżej. 
Wykonawca pozostaje administratorem danych osobowych udostępnianych w związku z realizacją 
umowy. 

7. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę i podwykonawców z 
osobami o których mowa w ust. 4 w terminie określonym w ust. 6 może stanowić podstawę do 
odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy. 

8. Wykonawca zobowiązuje się, że przed rozpoczęciem wykonania przedmiotu umowy Pracownicy 
zostaną przeszkoleni w zakresie przepisów BHP oraz przepisów o ochronie danych osobowych. 

9. Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy będą posiadali aktualne badania lekarskie, niezbędne 
do wykonania powierzonych im obowiązków. 

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wyposażenie Pracowników wykonujących 
czynności wchodzące w zakres niniejszej usługi oraz za ich bezpieczeństwo w trakcie 
wykonywania przedmiotu umowy. 

11. Zmiana Pracownika będzie możliwa w następującej sytuacji: 
1) na żądanie Zamawiającego w przypadku nienależytego wykonania przez niego czynności 

związanych z realizacją przedmiotu umowy; 
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2) na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi okolicznościami, w szczególności 
rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem; 

12. Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego w formie pisemnej o zmianie 
pracownika w terminie 7 dni roboczych od zaistnienia takiej zmiany. W przypadku dokonania takiej 
zmiany, Wykonawca zobowiązany będzie do potwierdzenia, iż osoba ta spełnia wymagania 
określone w SIWZ oraz postanowienia umowy. Przepis ustępów 6-11 niniejszego paragrafu stosuje 
się odpowiednio. 

13. Zmiana pracownika wykonującego przedmiot  umowy skutkuje zmianą Wykazu Pracowników 
wykonujących przedmiot umowy i nie wymaga zawierania przez Strony aneksu do umowy. 

14. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub 
podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy. 

15. Wykonawca oświadcza, że jako administrator danych osobowych wypełni obowiązki informacyjne 
przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 
bezpośrednio lub pośrednio pozyska w celu realizacji postanowień niniejszego paragrafu umowy. 

 
§ 7 

1. Dopuszcza się zmiany postanowień umowy w okolicznościach określonych w art. 144 ustawy Pzp. 
2. Każdorazowa zmiana umowy może nastąpić wyłącznie za uprzednią zgodą Zamawiającego 

wyrażoną na  piśmie pod rygorem nieważności. 
3. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez 

Wykonawcę 
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy 

Pzp, w przypadku realizacji dodatkowych usług. Płatność za dodatkowe usługi realizowana będzie 
w cenach określonych w § 8 ust.2 niniejszej umowy. 

 
§ 8 

1. Strony ustalają za przedmiot umowy wynagrodzenie równe iloczynowi ilości ton odebranych i 
zagospodarowanych odpadów (z uwzględnieniem ich rodzaju) i cen jednostkowych brutto 
określonych w ust. 2. 

2. Zgodnie z treścią oferty Wykonawcy cena jednostkowa za 1 Mg odebranych 
i zagospodarowanych odpadów jest następująca: 

a) odpadów zmieszanych, odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i 
rozbiórkowych, zużytych opon, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 
powstających w gospodarstwach domowych odpadów niebezpiecznych, przeterminowanych 
leków, odpadów ulegających biodegradacji w tym bioodpadów: cena  brutto …………..… zł 
(słownie złotych: ………………………), w tym wartość netto ……….. zł (słownie złotych: 
………………), podatek VAT ….% tj.  ………..... zł (słownie złotych: ……………….), 

b) odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny (papier i tektura, szkło, tworzywa 
sztuczne, opakowania wielomateriałowe oraz metal): cena brutto ………… zł (słownie 
złotych: ……………), w tym wartość netto …………. zł (słownie złotych: ………………), 
podatek VAT …..% tj.  ………..... zł (słownie złotych: ……………….). 

3. Ceny określone w ust. 2 uwzględniają wszelkie koszty Wykonawcy związane z realizacją 
przedmiotu umowy, w tym obowiązujące w Polsce podatki oraz wszelkie inne opłaty związane z 
wykonywaniem usługi. Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego ponosi opłaty za 
korzystanie ze środowiska w związku z realizacją niniejszej umowy. 

4. Zamawiający oświadcza, że na dzień zawarcia umowy posiada zabezpieczenie środków na 
realizację przedmiotu umowy w 2019 r. w kwocie …………… zł.   

5. Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu niniejszej umowy nie może 
przekroczyć kwoty określonej w ust. 4. 

6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy jedynie za rzeczywistą ilość zebranych i zagospodarowanych 
odpadów. Wykonawca nie może podnosić wobec Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń 
finansowych z powodu odbioru mniejszej ilości odpadów w stosunku do podanej w § 2 ust. 1 
szacunkowej ilości. 

7. Dopuszcza się następujące zmiany cen jednostkowych brutto określonych w ust. 2: 
a) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług wprowadzonej odpowiednim aktem 

prawnym – zmianie ulegnie wyłącznie kwota VAT o wartość wynikającą z wprowadzonej 
zmiany, natomiast wartość netto pozostanie bez zmian, 
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b) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 
podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu 
za pracę, 

c) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

8. W przypadku zmian określonych w ust. 7 lit. b) i c) Wykonawca może wystąpić do 
Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o odpowiednią zmianę wynagrodzenia. 

9. Wykonawca winien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana o której mowa w 
ust. 7 lit. b) i c) miała wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień w jakim 
wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto 
wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. 
Wniosek Wykonawcy powinien odnosić się do kalkulacji kosztów pracy Wykonawcy oraz kosztów 
pracy wynikających z bieżącego i planowanego stanu zatrudnienia przy realizacji zamówienia 
osób wykonujących pracę na rzecz Wykonawcy. 

10. Wniosek winien zawierać wyliczenia w odniesieniu do ilości pracowników zatrudnionych przy 
realizacji niniejszego zamówienia z uwzględnieniem ilości przepracowanych przez tych 
pracowników roboczogodzin oraz rodzaju posiadanych przez nich umów. 

11. Zamawiający zastrzega, iż dokona weryfikacji poprawności obliczeń dokonanych przez 
Wykonawcę w zakresie postulowanej zmiany wynagrodzenia w terminie 10 dni od dnia 
otrzymania wniosku o zmianę wynagrodzenia. 

12. W razie zaakceptowania wniosku o którym mowa w ust. 8 powyżej, zmiana zostanie dokonana 
na drodze pisemnego aneksu do umowy. 

13. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie nie wcześniej niż od dnia wejścia w życie 
przepisów warunkujących zmianę. 

14. W przypadku zmiany o której mowa w ust.7 lit. a, wartość netto wynagrodzenia jednostkowego 
Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia jednostkowego 
zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 

15. W przypadku zmiany o której mowa w ust.7 lit. b, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie w 
cenie jednostkowej brutto o zweryfikowaną przez Zamawiającego wartość (procentowo) sumy 
wzrostu kosztów Wykonawcy zamówienia publicznego wynikających z podwyższenia 
wynagrodzeń poszczególnych pracowników biorących udział w realizacji pozostającej do 
wykonania w momencie wejścia w życie zmiany części zamówienia, do wysokości 
wynagrodzenia minimalnego obowiązującego po zmianie przepisów lub jej odpowiedniej części, 
w przypadku osób zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełny etat. 

16. W przypadku zmiany o której mowa w ust.7 lit. c, wynagrodzenie jednostkowe brutto Wykonawcy 
ulegnie zmianie o zweryfikowaną przez Zamawiającego wartość (procentowo) wzrostu kosztów 
Wykonawcy zamówienia publicznego oraz drugiej strony umowy o pracę lub innej umowy 
cywilnoprawnej łączącej Wykonawcę zamówienia publicznego z osobą fizyczną nieprowadzącą 
działalności gospodarczej, wynikających z konieczności odprowadzenia dodatkowych składek od 
wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę o pracę lub na podstawie innej umowy 
cywilnoprawnej zawartej przez Wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności 
gospodarczej a biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania w momencie wejścia w 
życie zmiany części zamówienia, przy założeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osób.. 

 
§ 9 

1. Rozliczenie za przedmiot umowy dokonywane będzie w okresach miesięcznych, na podstawie 
faktur wystawianych przez Wykonawcę za usługę zrealizowaną w poprzednim miesiącu. 

2. Z fakturą Wykonawca przekazuje Zamawiającemu dokumenty potwierdzające masę 
poszczególnych rodzajów odpadów zebranych w okresie rozliczeniowym, ustaloną zgodnie z § 4 
ust. 2 i stanowiących podstawę płatności oraz kopie kart przekazania odpadów, a z fakturą za 
ostatni miesiąc roku, informację o osiągniętych poziomach o których mowa w § 3 ust. 8 niniejszej 
umowy. 

3. Płatności dokonywane będą przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty 
otrzymania faktury z kompletem dokumentów, o których mowa w ust. 2. 

4. Przedłożenie przez Wykonawcę faktury bez wymienionych wyżej wymaganych dokumentów lub 
nieprawidłowo wystawionej faktury skutkować będzie jej zwrotem do Wykonawcy nie powodując 
skutków wobec Zamawiającego, a w szczególności nie dając prawa do naliczania odsetek za 
opóźnienie. 

5. Płatnik –  Gmina Sękowa, Sękowa 252, 38-307 Sękowa, NIP 7381013686. 
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6. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego sumą 
płatności. 

7. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności 
wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. 

8. Wykonawca oświadcza, że nie jest przyjmującym zlecenie lub świadczącym usługi w rozumieniu 
art. 1 pkt 1b Ustawy z dnia 10 października 2002 o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. 
U. z 2017 poz. 847). W razie zmiany okoliczności o której mowa w zdaniu poprzedzającym, 
Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie – nie później niż w ciągu 3 dni roboczych - 
poinformować o tym fakcie Zamawiającego.  

 
§ 10 

1. Osobą odpowiedzialną za bieżące kontakty z Wykonawcą po stronie Zamawiającego jest: 
………………………... 

2. Osobą odpowiedzialną za bieżące kontakty z Zamawiającym po stronie Wykonawcy jest: 
………………………… 

 
§ 11 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od …………….. r. do 31.12.2019 r. 
2. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w przypadku zmiany przepisów prawa 

regulujących obowiązki Stron z zakresu zagospodarowania odpadów, uniemożliwiającą realizację 
umowy na jej warunkach. 

§ 12 
1. Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV księgi trzeciej kodeksu cywilnego oraz 

wskazanych w niniejszej umowie, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w 
następujących wypadkach: 
1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 

a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić bezpieczeństwu publicznemu; odstąpienie 
od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 
powyższych okolicznościach, 

b) Wykonawca zostanie skreślony z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez Wójta Gminy 
Sękowa zgodnie z  art. 9j ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach, 

c) Wykonawca zakończy lub zawiesi prowadzenie działalności gospodarczej albo przystąpi 
do procedury likwidacji, 

d) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
e) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz 

nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 
f) Wykonawca nie wywiązuje się z postanowień niniejszej umowy, rażąco narusza istotne 

postanowienia umowy, 
g) w przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy na którego zasoby wykonawca 

powoływał się  na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp w celu wykazania 
warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, jeśli 
Wykonawca nie wykaże Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub 
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia realizowanego na podstawie niniejszej umowy, 

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni licząc od dnia  
stwierdzenia okoliczności o których mowa w lit. b – g.  

2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający zawiadomi 
Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł 
spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy, 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 
§ 13 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne. 
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne za: 
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a) nieterminowy wywóz odpadów w wysokości 10 % wartości brutto faktury za okres, którego 
opóźnienie dotyczy. 

b) zanieczyszczenie lub pozostawienie nieuporządkowanego miejsca gromadzenia odpadów, 
zanieczyszczenie trasy przejazdu w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek 
zanieczyszczenia lub pozostawienia nieuporządkowanego miejsca gromadzenia odpadów 
oraz za każdy stwierdzony przypadek zanieczyszczenia trasy przejazdu, 

c) odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub za które odpowiedzialność 
ponosi Wykonawca w wysokości 20 000,00 zł, 

2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn 
zawinionych przez Zamawiającego z wyjątkiem okoliczności za które Zamawiający nie ponosi 
odpowiedzialności w wysokości 20 000,00 zł. 

3. Wykonawca oświadcza, że poprzez podpisanie niniejszej umowy wyraził zgodę na potrącenie 
kwoty naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy przysługującego mu z tytułu 
wykonania niniejszej umowy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od naliczania kary w przypadku niezwłocznego 
usunięcia nieprawidłowości w wykonywaniu usługi przez Wykonawcę. 
 

§ 14 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 
nieważności. 
 

 
§ 15 

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego 
Wykonawca zobowiązany jest przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania 
reklamacyjnego. 

2. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego. 
3. Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez 

Wykonawcę roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia. 
4. W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie 

udzielenia odpowiedzi na roszczenia w terminie, o którym mowa w ust. 3 Wykonawca uprawniony 
jest do wystąpienia na drogę sądową. 

5. Do rozpatrzenia sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy właściwy jest sąd dla 
siedziby Zmawiającego. 

§ 16 

Integralną częścią niniejszej umowy  są załączniki:  
1. Wykaz dróg na terenie gminy Sękowa wzdłuż których odbywać się będzie zbiórka odpadów 

komunalnych – zał. nr 1 do umowy 

2. Szczegółowy harmonogram zbiórki i wywozu odpadów – zał. nr 2 do umowy 

 
§ 17 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się obowiązujące przepisy prawa polskiego. 
 

 
§ 18 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla Zamawiającego, jeden dla 
Wykonawcy. 
 
ZAMAWIAJĄCY:                                                                                             WYKONAWCA: 
 
 
 
 
Kontrasygnata Skarbnika Gminy Sękowa 
 

 

 


