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Załącznik nr 3 do SIWZ 

UMOWA NR  

 

Zawarta w dniu  ……………………….. w Skoroszycach pomiędzy: 

 

Gminą Skoroszyce, ul. Powstańców Śląskich 17, 48-320 Skoroszyce,  

NIP: 753-24-06-077, REGON  531412941 reprezentowaną przez: 

Barbarę Dybczak  - Wójta Gminy Skoroszyce 

przy kontrasygnacie: 

Jadwigi Piela -   Skarbnika Gminy Skoroszyce 

zwanej  dalej „Zamawiającym” 

a 

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

NIP: ……………………, REGON: ……………………,  KRS: ……………………………… 

reprezentowanym  przez: 

…………………….. – ……………………… 

zwanym  dalej „Wykonawcą” 

 

Umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego 

przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.2164 ze zm.) ogłoszonego w Biuletynie Zamówień 

Publicznych pod numerem: ZP.271.1.2017.IBK na „Odbiór i zagospodarowanie  odpadów 

komunalnych zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z nieruchomości 

niezamieszkałych oraz z PSZOK-u a także innych usług opisanych w Załączniku nr 1 do SIWZ”. 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.  

„Odbiór i zagospodarowanie  odpadów komunalnych z terenu Gminy Skoroszyce”. 

2. Integralną część umowy stanowi oferta Wykonawcy (Załącznik nr 2 do SIWZ) oraz 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz ze wszystkimi wyjaśnieniami  

i zmianami. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania w toku wykonywania przedmiotu umowy 

przepisów prawa odnoszących się do zleconych usług, w tym w szczególności 

obowiązujących na terenie Gminy Skoroszyce przepisów prawa miejscowego. 
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§ 2 

Oświadczenia Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się szczegółowo z warunkami wykonywania przedmiotu 

umowy, w tym : z miejscem świadczenia usług, postanowieniami SIWZ oraz z aktami prawa 

regulującymi sposób wykonywania zleconych usług. 

2. Wykonawca oświadcza, że w całym okresie realizacji przedmiotu umowy będzie posiadał 

uprawnienia niezbędne do realizacji przedmiotu umowy, w szczególności uprawnienia do 

wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 roku o odpadach (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.) nakładają obowiązek ich 

posiadania, jak również inne zezwolenia, decyzje administracyjne, wpisy do rejestrów itp., 

jeśli konieczność ich posiadania zostanie ujawniona w toku wykonywania przedmiotu 

umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje i umiejętności niezbędne do 

wykonania przedmiotu umowy, w sposób zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami 

i zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań do tego, by przedmiot umowy wykonać w sposób 

oczekiwany przez Zamawiającego. 

§ 3 

Podstawowe obowiązki Wykonawcy 

1.  Wykonawca zobowiązuje się nie mieszać selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze 

zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, jak również 

poszczególnych frakcji selektywnie zebranych odpadów komunalnych. 

2. Wykonawca zobowiązuje się przekazywać odebrane od właścicieli nieruchomości odpady 

komunalne do instalacji wskazanej w SIWZ i w ofercie. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do odzysku odpadów odebranych od właścicieli nieruchomości 

selektywnie zebranych w systemie workowo - pojemnikowym  we własnej instalacji lub 

przekazania do instalacji, która prowadzić będzie odzysk tych odpadów. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie  

z postanowieniami dokumentów stanowiących integralną część umowy i obowiązującymi w tym 

zakresie postanowieniami  umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do okazywania na żądanie Zamawiającego  dokumentów 

potwierdzających wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z określonymi przez Zamawiającego 

wymaganiami i obowiązującymi przepisami prawa. 

6. Wykonawca odpowiedzialny jest za osiąganie poziomów odzysku odpadów komunalnych  

z uwzględnieniem poziomów odzysku w skazanych w ustawie z dnia 13 września 1996 r.  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250 ze zmianami), 

rozporządzeniu Ministra  Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, 
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przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów 

komunalnych (Dz.U. z 2012 r. poz. 645) oraz rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 maja 

2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych 

odpadów (Dz.U. z 2012 r. poz.676).  

7. Wykonawca zobowiązany jest do podsiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 

 z tytułu prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy na kwotę nie niższą niż 

200 000 zł  przez cały okres realizacji umowy. W przypadku gdy polisa obejmuje okres krótszy niż 

okres realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest do zachowania ciągłości ubezpieczenia na 

wymaganą kwotę oraz przedłożenia kopii kolejnych umów (polis). 

8.  Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania umowy przy użyciu pojazdów oraz bazy 

magazynowo - transportowej wskazanych w Załączniku nr 9  do SIWZ celem wykazania 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu przy czym Zamawiający dopuszcza zmianę  

pojazdów w razie: awarii pojazdu wskazanego w ofercie, zmiany podwykonawcy, utraty pojazdu 

pod warunkiem, że  pojazd zamienny spełnia wymagania określone SIWZ. Baza magazynowo -

transportowa Wykonawcy powinna spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Środowiska  

z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r. poz.122). 

 

§ 4 

Obowiązki Wykonawcy związane z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych 

1. Wykonawca zobowiązany jest opracować na podstawie informacji przekazanej przez 

Zamawiającego oraz uwzględniając postanowienia obowiązujących na terenie Gminy Skoroszyce , 

aktów prawa miejscowego harmonogram odbioru odpadów komunalnych, obowiązujący w danym 

roku kalendarzowym.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania harmonogramu odbioru odpadów z terenu 

zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej oraz nieruchomości niezamieszkałych (forma 

papierowa i elektroniczna – w formie Word lub Excel).  

3.  Harmonogram wywozu odpadów powinien być opracowany przez Wykonawcę w terminie 5 dni 

po podpisaniu umowy. 

4. Harmonogram  powinien odpowiadać następującym wytycznym: 

a) powinien być sformułowany w sposób przejrzysty, jasny, pozwalający na szybkie 

zorientowanie się co do konkretnych dat odbierania odpadów, jak też regularności  

i powtarzalności odbierania odpadów poszczególnych rodzajów, 

b) powinien wskazywać na daty odbierania poszczególnych rodzajów odpadów  

z nieruchomości, 
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c)     powinien zawierać adres oraz informację o dniach i godzinach otwarcia PSZOK 

d)    powinien zawierać informację o numerach telefonu Wykonawcy, adres e-mail 

e)  nie powinien zawierać żadnych dodatkowych treści ponad informacje związane  

z wykonaniem zamówienia, w szczególności reklam itd., 

5. Zamawiający i Wykonawca wspólnie odpowiadają za informowanie mieszkańców o zasadach 

i terminach odbierania poszczególnych rodzajów odpadów. W tym celu Wykonawca 

sporządza harmonogramy odbioru, które Zamawiający będzie publikował na stronie 

internetowej Urzędu Gminy Skoroszyce. Wykonawca dostarczy w formie pisemnej 

harmonogram właścicielom nieruchomości, a w przypadku zabudowy wielorodzinnej 

zarządcy nieruchomości w terminie 7 dni po podpisaniu umowy. 

6. Wykonawca przekaże harmonogram odbierania odpadów komunalnych w ciągu tygodnia  

właścicielom nieruchomości nowo  ujętym w bazie danych Wykonawcy. 

7. Wszelkie zmiany harmonogramu wymagają pisemnej  zgody Zamawiającego, a Wykonawca 

jest zobowiązany do dostarczenia zmienionych harmonogramów do każdej nieruchomości, 

 z której odbierane są odpady wg. nowego terminarza.  

8.   Harmonogram należy tak opracować by odbiór następował poza dniami wolnymi od pracy 

(niedziele i święta). Harmonogram powinien być tak skonstruowany by odbiór odpadów 

był regularny i powtarzalny, co ułatwi mieszkańcom przygotowanie i wystawianie 

odpadów do odbioru. 

 

§ 5 

Obowiązki Wykonawcy w zakresie wyposażenia nieruchomości w pojemniki, worki  

i wieszaki na worki  na odpady komunalne zbierane selektywnie  

1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia właścicielom nieruchomości w całym okresie 

realizacji przedmiotu umowy pojemników , worków i wieszaków na worki w ilościach, 

 i rodzajach niezbędnych do należytego funkcjonowania w Gminie Skoroszyce systemu 

gospodarki odpadami komunalnymi. Ilości pojemników, worków i wieszaków na worki 

podane w SIWZ są ilościami maksymalnymi, a Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek 

roszczenia względem Zamawiającego, jeśli w okresie realizacji przedmiotu zamówienia ilość 

ta będzie mniejsza  od podanej. 

2. Po każdorazowym odbiorze odpadów  Wykonawca dostarczy właścicielom nieruchomości 

kolejne  worki do selektywnego zbierania poprzez  dostarczenie właścicielom  nieruchomości 

nowych worków w ilości odpowiadającej liczbie odebranych worków. 

3. Worki od chwili przekazania ich przez Wykonawcę  właścicielom nieruchomości stanowią 

własność Gminy Skoroszyce. 
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4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu worków do selektywnego 

zbierania odpadów na wypadek zdarzeń losowych w ilości zapewniającej ciągłość 

funkcjonowania systemu zbiórki odpadów komunalnych.  

5. W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do  wyposażenia w worki  

i wieszaki na worki nowych nieruchomości najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od daty 

zawiadomienia przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca na wniosek Zamawiającego dostarczy właścicielom nieruchomości dodatkowe 

worki w przypadku zadeklarowania przez właścicieli nieruchomości w trakcie realizacji 

Zamówienia większej ilości odpadów. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do ustawienia kontenera na gruz w ilości 1 szt. o poj. 7m
3
 na 

terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Skoroszycach przy  

ul. Nyskiej 11. 

 

§ 6 

Dodatkowe obowiązki Wykonawcy związane z odbiorem odpadów 

1.  Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego sprawdzania zawartości pojemnika na 

segregowane odpady komunalne, a w przypadku stwierdzenia, że w pojemniku znajdują się inne  

odpady, których obowiązek selektywnego zbierania wynika z Uchwały Rady Gminy Skoroszyce 

nr XXI/140/2016 z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku 

na terenie Gminy Skoroszyce – do udokumentowania tego faktu ( fotografia) oraz niezwłocznego 

i skutecznego powiadomienia Zamawiającego za pomocą e-maila lub listu wraz ze wskazaniem 

adresu nieruchomości.  

1. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich 

nieprawidłowościach stwierdzonych w trakcie świadczenia usługi. 

2. Wykonawca zobowiązany jest odebrać wszystkie odpady zgromadzone w pojemnikach, jak 

 i odpady pozostawione w odległości do 2 metrów od pojemników, a także odpady, które 

zostały wysypane z pojemników w trakcie ich opróżniania, wywiane, lub wyrzucone przez 

osoby trzecie. 

4. W przypadku  stwierdzenia, że na nieruchomości nie ujętej w wykazie nieruchomości 

powstają odpady i są one oddawane przez jej właściciela Wykonawca jest zobowiązany do 

niezwłocznego zawiadomienia o tym Zamawiającego. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do mycia i dezynfekcji pojemników na odpady zmieszane, jeden 

raz w roku. 

 

 



6 

Nazwa zadania: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Skoroszyce” 

 Nr sprawy: ZP.271.1.2017.IBK  

 

§ 7 

Obowiązki odbioru odpadów przez Wykonawcę 

1. Wykonawca w ramach umowy zobowiązuje się do odbioru odpadów komunalnych zebranych 

selektywnie w każdej ilości oraz do przestrzegania częstotliwości i terminowości ich odbioru tj.: 

a) z nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej: 

-  odpady surowcowe (tzw. „suche”) – w worku o poj. 120l w kolorze żółtym, 

-  szkło  – w osobnym worku o poj. 120l w kolorze zielonym, 

-  popiół – w osobnym pojemniku metalowym ocynkowanym, 

b) z nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej: 

- odpady surowcowe (tzw. „suche”) – w osobnym pojemniku w kolorze żółtym, 

- szkło  –  w osobnym pojemniku, 

-   popiół – w osobnym pojemniku metalowym ocynkowanym, 

c) z nieruchomości niezamieszkałych: 

-  odpady surowcowe (tzw. „suche”) – w osobnym pojemniku lub worku w kolorze żółtym, 

- szkło – w osobnym pojemniku lub worku 

d) częstotliwość odbioru przez Wykonawcę odpadów: 

- surowcowych tzw. „suchych”  z wszystkich nieruchomości – jeden raz na miesiąc 

- szkło  – jeden raz na dwa miesiące 

- popiołu - jeden raz na miesiąc w okresie zimowym od 1 września  do 30 kwietnia oraz  

w miesiącu  lipcu. 

2. Wykonawca zobowiązuje się odbierać od właścicieli nieruchomości zamieszkałych każdą 

ilość niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z pojemników w kolorze 

czarnym, metalowym (pojemnik ocynkowany) lub ciemnoszarym z miejsc wskazanych 

przez właściciela nieruchomości z częstotliwością: 

a) w zabudowie jednorodzinnej – jeden raz w miesiącu, 

b) w zabudowie wielorodzinnej – dwa razy w miesiącu, 

3. Wykonawca zobowiązuje się odbierać od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych 

niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z pojemników lub worków  

|w kolorze czarnym, metalowym (pojemnik ocynkowany) lub ciemnoszarym w ilości nie 

przekraczającej minimalnej pojemności pojemnika określonego uchwałą Rady Gminy  

w Skoroszycach z miejsc wskazanych przez właściciela nieruchomości z częstotliwością – 

jeden raz w miesiącu. 
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4. Wykonawca zobowiązuje się do odbioru i transportu w celu unieszkodliwienia lub 

wtórnego wykorzystania przeterminowanych lub zbędnych leków z pojemnika 

znajdującego się w aptece przy ul. Działkowej 12 w Skoroszycach.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do odbioru i zagospodarowania odpadów z koszy 

znajdujących się przy przystankach autobusowych, na terenach zielonych jak również 

odpadów leżących obok wymienionych pojemników. 

 

§ 8 

Odbiór odpadów z PSZOK-u 

Wykonawca zobowiązuje się do odbioru zebranych selektywnie z Punktu Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) położonego w Skoroszycach przy ul. Nyskiej 11, 

 i wywozie tych odpadów do RIPOK-u lub do instalacji zastępczej znajdującego się na terenie 

Województwa Opolskiego zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla 

Województwa Opolskiego na lata 2012 – 2017 lub do instalacji spełniającej wymagania odzysku 

i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w 

ustawie o odpadach.  

 

§ 9 

Sprawozdawcze obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji i  przekazywania jej 

Zamawiającemu w postaci: 

1) raportów miesięcznych w terminie 5 dni roboczych od zakończenia danego miesiąca, 

zawierających informację o ilości zebranych odpadów z  nieruchomości. 

Raport  powinien zawierać:  

a) miejscowość i numery posesji, z których odbierane są odpady, 

b) zestawienie ilości i wagi odpadów odebranych od właścicieli nieruchomości oraz 

dostarczonych odpadów do instalacji, 

c)  odebraną ilość worków lub/i pojemników z uwzględnieniem poszczególnych  frakcji 

odpadu z danej nieruchomości;  

 - zmieszane odpady komunalne, 

 - odpady surowcowe tzw. „suche”, 

-  szkło 

- popiół, 

d)  informację o ilości wydanych worków 120 l na odpady surowcowe tzw. „suche” 

 i szkło o raz wieszaków na worki, 
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e) ilość odpadów odebranych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, 

f) kopie kart przekazania poszczególnych odpadów zgodnie z obowiązującymi wzorami, 

g) informację o sposobie zagospodarowania odpadów ze wskazaniem instalacji, na 

którą zostały przekazane, potwierdzone kartą ewidencji odpadów zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie 

wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów  

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1973) 

h) wykaz nieobsłużonych nieruchomości z podaniem przyczyny, 

               i)  wykaz reklamacji i sposób ich wykonania, 

  

2) Raport winien być sporządzony w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej. 

6. Wykonawca zobowiązany jest przekazywać niezbędne informacje umożliwiające 

sporządzenia przez Zamawiającego rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu 

gospodarowania odpadami komunalnymi, o którym mowa w art. 9q ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach; 

7. Wykonawca zobowiązany będzie również do przedkładania Zamawiającemu innych 

informacji dot. odbioru, unieszkodliwienia i segregacji odpadów, jeśli w trakcie realizacji 

zamówienia na Zamawiającego nałożony zostanie obowiązek sporządzenia innych 

sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami. Dotyczy to tylko informacji w posiadaniu, 

których będzie Wykonawca a nie Zamawiający. 

 
                                                                           § 10 

Termin realizacji zamówienia 

 

1. Przedmiot umowy będzie realizowany przez Wykonawcę w okresie od 1 kwietnia  2017 r. 

do 31 grudnia  2020 r.  

2. Przekazanie ostatniego raportu miesięcznego za ostatni miesiąc wykonywania usługi 

nastąpi w terminie  5 dni od zakończenia miesiąca. 

 

§ 11 

Osoby kontaktowe 

1. Do koordynacji i nadzoru w zakresie realizacji umowy ze strony Zamawiającego będzie 

występował pracownik Urzędu Gminy w Skoroszycach: ………………………………… . 

2. Wykonawca wyznacza koordynatora umowy, który będzie nadzorował wykonanie umowy 

ze strony Wykonawcy w osobie:……………………, z którym Zamawiający będzie mógł 
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kontaktować się we wszystkie dni robocze po numerem telefonu: ……………../ , e-mail: 

……………………………………… 

 
§ 12 

Obowiązki Zamawiającego 
 
1. Zamawiający przekaże Wykonawcy w dniu podpisania umowy wykaz adresów   

nieruchomości objętych umową odbioru odpadów oraz miejsc  do usytuowania 

pojemników  do selektywnej zbiórki  szkła  w zabudowie wielorodzinnej, 

2. Zamawiający zastrzega, iż wykaz o jakim mowa w ust. 1 może ulegać zmianie w przypadku: 

1) zwiększenia lub zmniejszenia liczby obsługiwanych nieruchomości zamieszkałych  

i niezamieszkałych, 

2) konieczności zmiany lokalizacji pojemników, 

3) konieczności zmiany pojemności pojemników na nieruchomości, 

4) zwiększenia lub zmniejszenia ilości pojemników na danej nieruchomości. 

 

§ 13 
Wynagrodzenie 

 
1.  Z tytułu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, 

wynagrodzenie w kwocie…………………. zł netto ( wynagrodzenie za 45 miesięcy świadczenia 

usługi). 

2.   Do wynagrodzenia zostanie doliczony podatek VAT w wysokości wynikającej z przepisów 

obowiązujących w dacie wystawienia faktury. Na dzień zawarcia niniejszej umowy podatek 

VAT wynosi …….%. 

3. Z zastrzeżeniem ust. 4, wynagrodzenie wskazane w ust. 1 powyżej ma charakter ryczałtu- 

pozostaje niezmienne w całym okresie realizacji umowy i obejmuje wszelkie koszty 

związane w realizacją przedmiotu umowy.  

4. Wynagrodzenie Wykonawcy skalkulowane zostało przy założeniu, że rocznie ilość 

wszystkich frakcji odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości, 

zebranych w PSZOK, koszy ulicznych nie przekroczy 1600 Mg/rok. W sytuacji, gdy w danym 

roku kalendarzowym wielkość ta zostanie przekroczona, Wykonawca otrzyma od 

Zamawiającego wynagrodzenie wyrównawcze ustalone jako 1/1600 wynagrodzenia 

miesięcznego Wykonawcy za każdą dodatkową tonę odpadów komunalnych odebranych w 

danym roku przez Wykonawcę w stosunku do założonej wielkości maksymalnej. 
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5. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane będzie w systemie miesięcznym (z dołu), w ten 

sposób, iż po zakończeniu każdego miesiąca wykonywania przedmiotu umowy, Wykonawca 

otrzyma od Zamawiającego 1/48 kwoty wskazanej w ust. 1 umowy. 

6. Wynagrodzenie wyrównawcze o którym mowa w ust.4 ,  rozliczone zostanie po zakończeniu 

danego roku kalendarzowego w oparciu o dane przekazane prze Wykonawcę w kolejnych 

raportach miesięcznych i na następujących zasadach: 

1) w terminie 5 dni roboczych po zakończeniu danego roku kalendarzowego, Wykonawca 

przedstawi Zamawiającemu informację o wysokości należnego mu wynagrodzenia 

wyrównawczego; 

2) Zamawiający najpóźniej w terminie 30 dni roboczych od otrzymania tej informacji 

potwierdzi zasadność wyliczeń Wykonawcy, co stanowić będzie podstawę do wystawienia 

przez Wykonawcę faktury VAT z tytułu wynagrodzenia wyrównawczego. 

7.  Faktura za każdy miesiąc realizacji umowy wystawiana będzie i dostarczana do siedziby 

Zamawiającego w terminie do 20 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni z wyjątkiem 

faktury za miesiąc grudzień , którą należy dostarczyć w dniu 31 grudnia. Do faktury 

Wykonawca ma obowiązek załączyć raport miesięczny o którym mowa w SIWZ. 

8. Wynagrodzenie na rzecz Wykonawcy płatne będzie przelewem na rachunek wskazany przez 

Wykonawcę na fakturze w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego 

poprawnie wystawionej faktury VAT. 

 

§ 14 

Informacja o podwykonawcach 

1. Zakres usług , które Wykonawca będzie wykonywał za pomocą podwykonawców : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.   Zawarcie umowy z podwykonawcą  wymaga zgody Zamawiającego , a także zawarcie umowy 

podwykonawcy z dalszym podwykonawcą wymaga zgody Zamawiającego i Wykonawcy. 

Ustala się ,że : 

1) 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, 

2) w przypadku nie dostarczenia oświadczeń w terminie ustalonym do zapłaty 

wynagrodzenia za wykonaną usługę Zamawiający wstrzyma wypłatę części należności 

wynikających z umów z podwykonawcami. 

3. Wykonawca bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie nie może przelewać 

wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich. 
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§ 15 

Zmiany umowy 

Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w przypadku : 

1. Zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy, 

2. Wprowadzenia  zmian w stosunku do SIWZ w zakresie wykonywania prac  

wykraczających poza zakres przedmiotu umowy w razie konieczności usprawnienia 

procesu realizacji zamówienia, 

3. Wystąpieniem potrzeby wykonania usług zamiennych, a koniecznych do prawidłowego 

wykonania zamówienia, w szczególności bez których nie zostałyby osiągnięte zakładane 

poziomy, 

4. Zaistnienia okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili podpisania 

umowy, 

5. Zmiany częstotliwości odbioru odpadów, rodzaju i ilości frakcji odbieranych odpadów od 

właścicieli nieruchomości w przypadku zmiany Regulaminu utrzymania czystości  

i porządku na terenie Gminy Skoroszyce, 

6. Odstąpienia przez Zamawiającego od realizacji części zamówienia i związanej z tym 

zmiany wynagrodzenia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, 

których Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie przygotowania postępowania,  

a które powodują, że wykonanie  przedmiotu zamówienia bez ograniczenia zakresu 

zamówienia powodowałoby dla Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na 

zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia i związane z tym racjonalne 

wydatkowanie środków pieniężnych. 

 

§ 16 

Odstąpienie 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 

a) nie rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy w pełnym zakresie objętym umową, 

b) zaniechania wykonywania usługi i nie realizowania jej zgodnie z przedłożonym 

harmonogramem oraz opóźnienie trwającego  dłużej niż 7 dni, 

c) nie realizowania usługi zgodnie z postanowieniami umowy lub po pisemnym 

dwukrotnym zgłoszonym na piśmie zastrzeżeniu co do rzetelności wykonywanej usługi, 

d) zagrożenie niewypłacalnością Wykonawcy, złożenie przez Wykonawcę wniosku  

o ogłoszenie upadłości lub otwarcie likwidacji w celach innych niż przekształcenie 

przedsiębiorstwa lub połączenie się z innym przedsiębiorstwem, 
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e) zajęcia majątku Wykonawcy w toku postępowania zabezpieczającego lub egzekucyjnego 

w administracji lub prowadzonego w oparciu o kodeks postępowania cywilnego  

w stopniu uniemożliwiającym realizację umowy. 

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

wystąpienia jednej z okoliczności wymienionej w ust 1. 

3. W przypadku utraty przez Wykonawcę prawa do wykonywania działalności będącej 

przedmiotem niniejszej umowy, w tym wykreślenie Wykonawcy z rejestru działalności 

regulowanej, zamawiający rozwiązuje umowę bez wypowiedzenia ze skutkiem 

natychmiastowym. 

4. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach, na zasadach i w terminie określonych 

w art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W razie odstąpienia od umowy przez 

Zamawiającego w tym trybie Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego  

z tytułu wykonania części umowy, bez prawa naliczania kar umownych. 

5. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności . 

 

§17 

Kary umowne 

1. Zamawiającemu  przysługują od Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach  

i wysokości: 

a) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn  leżących po stronie Wykonawcy  

w wysokości  5% wynagrodzenia brutto określonego w § 13 ust. 1  umowy. 

b) za każde nieterminowe przekazanie sprawozdania lub raportu w wysokości 100 zł 

za każdy dzień opóźnienia. 

c) za niewywiązywanie się z obowiązku osiągnięcia poziomów, których mowa  

w § 3 ust. 6 umowy, w wysokości 2000 zł za każdy brakujący procent, 

d) za zmieszanie przez Wykonawcę odpadów zebranych na nieruchomości w sposób 

selektywny, w wysokości 2000 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

e) za przekazanie odpadów komunalnych do innej instalacji niż wskazana w SIWZ  

i w ofercie, w wysokości 10000 zł za każdy stwierdzony przypadek, w sytuacji gdy 

przekazanie odpadów było nieuzasadnione  ( niezgodne z obowiązującym prawem), 

f) Za nieodebranie odpadów z poszczególnych nieruchomości zgodnie  

z harmonogramem za każdy dzień opóźnienia od jednej nieruchomości 2,00 zł . 

g) Za niewypełnienie obowiązków  związanych z sprzątaniem terenu 

zanieczyszczonego odpadami wysypanymi z pojemników, worków, pojazdów  

w trakcie realizacji usługi odbioru odpadów komunalnych oraz za niedopełnienie 
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obowiązków każdorazowego porządkowania terenu zanieczyszczonego odpadami  

w promieniu 3m od pojemników na odpady komunalne zmieszane i zbierane 

selektywnie, w wysokości 100 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

h) Za odmowę udostępnienia pojazdów, bazy transportowo – magazynowej celem 

przeprowadzenia kontroli przez Zamawiającego, w wysokości 10 000 zł za każdy 

przypadek odmowy, 

2.  W przypadku gdy Wykonawca nie realizuje obowiązku odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości Zamawiający obciąża Wykonawcę kosztami, 

 o których mowa w art. 6s ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 5% netto wynagrodzenia wskazanego  

w § 13 ust. 1 umowy z zastrzeżeniem § 17 ust. 4. 

4. Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy kary umowne za niedopełnienie wymogu 

zatrudniania Pracowników świadczących Usługi na podstawie umowy o pracę                                

w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy – w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia 

za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 

(obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez 

Wykonawcę wymogu zatrudniania Pracowników świadczących Usługi na podstawie umowy 

o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji 

Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę poniżej 

liczby wymaganych Pracowników świadczących Usługi na podstawie umowy o pracę 

wskazanej przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; 

5. Strony zastrzegają do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

określonych w Kodeksie Cywilnym, jeżeli wysokość naliczonych kar będzie niższa niż 

wysokość rzeczywistej szkody poniesionej przez daną stronę w związku z niewykonaniem 

lub nienależytym wykonaniem umowy przez stronę przeciwną. 

6. Wszelkie kwoty należne Zamawiającemu, w szczególności z tytułu kar umownych mogą być 

potrącone z płatności realizowanych na rzecz Wykonawcy. 

 

       § 18 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2% kwoty 

umownej brutto co stanowi kwotę …………………….. zł w formie: 

      ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2. 100% zabezpieczenia zwrócone będzie w ciągu 30 dni od dnia 31.12.2020 roku i przyjęciu 

przez Zamawiającego wykonania usługi jako należycie wykonanej. 

 

       § 19 

Postanowienia końcowe 

1.  Zmiana  umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy ustawy – Prawo zamówień 

publicznych ,  Kodeksu cywilnego oraz w sprawach procesowych – przepisy Kodeksu 

postępowania cywilnego. 

3. Wszelkie spory, jakie mogą powstać na tle umowy zostaną poddane pod rozstrzygnięcie 

sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

4.  Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla 

każdej ze stron. 

 

                Z A M A W I A J Ą C Y     W  Y K ON A W C A  

 

 

 

 

 

 

 Kontrasygnata Skarbnika        

 Gminy Skoroszyce 

 

 


