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Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

UMOWA Nr ……..………………  

(PROJEKT) 

 

zawarta dnia………………….. w Gdyni 

pomiędzy: 

Gminą Miasta Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia,  
zwanym w dalszej części Umowy „Zamawiającym”, 

reprezentowaną przez: 

…………………………………………………… 

a: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
................................................................................................................................., 
zwanym w dalszej części Umowy „Wykonawcą”  

reprezentowanym w niniejszej Umowie przez: 

…………………………………………………… 

 

Niniejsza Umowa została zawarta na podstawie zarządzenia Nr………….. Prezydenta Miasta 
Gdyni z dnia……….. w wyniku postępowania o udzielenie zamówienie publicznego nr 
…………… na część …….., przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o 
którym mowa w art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 907 ze zm.). 

 

§ 1 

Przedmiot i zakres umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pod nazwą 
„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy 
Miasta Gdyni z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wraz z 
wyposażeniem tych nieruchomości w pojemniki w tym worki do zbierania odpadów 
komunalnych”, polegające na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych 
z sektora/sektorów …….(Przedmiot Umowy) 

2. Przedmiot Umowy został szczegółowo określony w Szczegółowym Opisie Przedmiotu 
Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 

 

§ 2 

Termin wykonania Przedmiotu Umowy 

Strony ustalają, że usługi objęte przedmiotem zamówienia o którym mowa w §1 
wykonawca świadczył będzie na rzecz Zamawiającego w okresie od dnia 1 stycznia 
2016r. do dnia 31 grudnia 2019r. 

 

 

 



2 

 

§ 3 

Oświadczenia Wykonawcy  

1. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia oraz potencjał techniczny i 
osobowy, w celu wykonania Przedmiotu Umowy w szczególności: 

1) posiada wpis do rejestru działalności regulowanej, o której mowa w art. 9b i 
następne ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach, prowadzonego przez Prezydenta gminy Miasta Gdyni, w zakresie 
objętym przedmiotem zamówienia; 

2) posiada zezwolenie na transport odpadów o którym mowa w art. 28 z dnia 27 
kwietnia 2001r. o odpadach w związku z art. 233 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 
grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 21 ze zm.) w 
zakresie objętym przedmiotem zamówienia lub zezwolenie na przetwarzanie 
odpadów uprawniające go do transportu odpadów w zakresie określonym w tabeli 
powyżej; 

3) posiada zezwolenie na przetwarzanie odpadów, o którym mowa w art. 41 ust. 1 
ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach w zakresie obejmującym 
przetwarzanie odpadów szkła, papieru i opakowań wielomateriałowych, tworzywa 
sztucznego i metalu, odpadów wielkogabarytowych, opon, popiołu oraz drzewek 
świątecznych, lub zawarł umowę z podmiotem posiadającym takie zezwolenie, a 
jeśli wykonawca zamierza przekazywać odpady innemu podmiotowi 
prowadzącemu przetwarzanie poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, wykonawca 
zawarł umowę na przetwarzanie odpadów z podmiotem posiadającym zezwolenie 
w tym zakresie o ile prawo kraju przeznaczenia tego wymaga;  

4) zawarł umowę z Regionalną Instalacją do Przetwarzania Odpadów Komunalnych 
dla regionu Eko Dolina na przyjmowanie odebranych od właścicieli nieruchomości 
zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów zielonych, 

5) posiada sprzęt niezbędny do wykonania przedmiotu umowy określony w pkt 3.7 
SOPZ zgodny z obowiązującymi przepisami i wymaganiami zamawiającego oraz 
spełnia pozostałe wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 
dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013r. poz. 122). 

2. Wykonawca zobowiązuje się do spełniania wymagań określonych w ust. 1 przez cały 
okres realizacji Umowy. 

 

§ 4 

Obowiązki Wykonawcy  

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania Przedmiotu Umowy w zakresie i w 
sposób zgodny ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa, z zachowaniem należytej staranności wymaganej 
od profesjonalisty. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania odpadów komunalnych innych niż 
odpady zmieszane oraz zielone do następujących instalacji lub podmiotów 
zbierających: 

1) ……………………………………………………………….- w zakresie………………….. 

2) ……………………………………………………………….- w zakresie………………….. 

3) ……………………………………………………………….- w zakresie…………………… 

3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania wszystkich obowiązków określonych w 
Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (SOPZ). 
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4. W przypadku dokonania zmiany granicy dzielnic Gminy Miasta Gdyni mającej wpływ 
na przebieg granic sektora/sektorów objętego/tych niniejszą umową Wykonawca 
zobowiązany jest do wykonywania przedmiotu do końca umowy na dotychczasowym 
obszarze. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przekazywania na każde żądanie 
Zamawiającego wszelkich dokumentów i informacji dotyczących przebiegu realizacji 
Umowy, jednak nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania wezwania. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przekazywania drogą telefoniczną 
informacji o wszelkich zdarzeniach związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy, 
mogących mieć negatywny wpływ na wizerunek Zamawiającego jako zapewniającego 
odbiór odpadów komunalnych. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania poufności co do informacji 
pozyskanych w związku z realizacją Umowy, w szczególności do przestrzegania 
przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Wykonawca nie może 
wykorzystywać pozyskanych danych w żaden inny sposób lub w innym celu niż dla 
wykonywania Umowy, w szczególności zakazuje się wykorzystywania danych w celach 
reklamowych lub marketingowych. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności 
cywilnej z tytułu prowadzonej działalności objętej niniejszą umową na kwotę nie 
niższą niż 500 000 zł na każdy sektor objęty umową przez cały okres realizacji 
Umowy. W terminie 3 dni od podpisania Umowy Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu kopię umowy ubezpieczenia (lub polisy). W przypadku gdy umowa 
obejmuje okres krótszy niż okres realizacji Umowy Wykonawca obowiązany jest do 
zachowania ciągłości ubezpieczenia na wymaganą kwotę oraz przedkładania kopii 
kolejnych umów (polis). W przypadku nie przedłożenia umowy ubezpieczenia (polisy) 
o której mowa w zdaniu 1, Zamawiający uprawniony jest do zawarcia umowy 
ubezpieczenia na koszt Wykonawcy. 

9. W przypadku, gdy wpisy do rejestrów lub zezwolenia tracą moc obowiązującą, 
Wykonawca obowiązany jest do uzyskania nowych wpisów lub zezwoleń oraz 
przekazania kopii tych dokumentów Zamawiającemu w terminie 21 dni od dnia 
wykreślenia z rejestru lub wygaśnięcia uprawnień wynikających z zezwoleń, pod 
rygorem odstąpienia od Umowy. 

10. W przypadku gdy zawarte umowy wskazane w §3 ust 1. pkt 3 i 4 wygasną, 
Wykonawca obowiązany jest do zawarcia nowych umów oraz przekazania ich kopii 
Zamawiającemu w terminie 21 dni od dnia wygaśnięcia umów, pod rygorem 
odstąpienia od Umowy.  

 

§ 4a 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przejazdów w ramach Przedmiotu 
zamówienia pojazdami spełniającymi normę emisji spalin EURO 4 określoną w 
Dyrektywie 98/69/EC i Dyrektywie 2002/80/EC lub normę wyższą określonej w 
przepisach wydanych później. 

2. Udział przejazdów pojazdami, o których mowa w ust. 1, wynosi w miesiącu co 
najmniej ….. %. 

3. Udział liczony będzie według wzoru: 

 

P EURO 4 

udział= ----------------- x 100% 

  P all 
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gdzie: 

P EURO 4 – liczba kilometrów przejechanych w danym miesiącu przez pojazdy, o 
których mowa w ust. 1 w ramach wykonywania Przedmiotu zamówienia 

P all – liczba kilometrów przejechanych w danym miesiącu przez wszystkie pojazdy 
Wykonawcy w ramach wykonywania Przedmiotu zamówienia  

Udział będzie wyrażony liczbą całkowitą, zgodnie z przyjętymi zasadami zaokrągleń 
(tj. w przypadku wartości po przecinku mniejszej niż 0,5 zaokrąglenie do liczby 
całkowitej niższej, w przypadku wartości po przecinku równej 0,5 i wyższej – 
zaokrąglenie do liczby całkowitej wyższej). 

4. Wykonawca przedstawia wraz z miesięcznym sprawozdaniem, o którym mowa w § 7 
ust. 1 Umowy, raport wygenerowany z oprogramowania, o którym mowa w pkt 3.8.3. 
SOPZ zawierający: 

1) liczbę kilometrów przejechanych przez pojazdy, o których mowa w ust. 1, w 
ramach wykonywania Przedmiotu zamówienia; 

2) liczbę kilometrów przejechanych przez wszystkie pojazdy Wykonawcy w ramach 
wykonywania Przedmiotu zamówienia.  

 

§ 5  

Obowiązki Zamawiającego 

5. Za wykonywanie Przedmiotu Umowy Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na 
rzecz Wykonawcy wynagrodzenia, na warunkach i w terminach określonych w § 8 
niniejszej umowy. 

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

1) współpracy z Wykonawcą przy akceptacji Harmonogramu odbierania odpadów, o 
którym mowa w pkt 3.6. Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia; 

2) udostępniania Wykonawcy oprogramowania do monitoringu nieruchomości 
objętych odbiorem odpadów komunalnych, na których zamieszkują mieszkańcy; 

3) udostępnienia Wykonawcy oprogramowania pozwalającego na bezpośrednią 
komunikację pomiędzy Zamawiającym z Wykonawcą. 

4) przekazywania drogą elektroniczną informacji niezbędnych dla prawidłowego 
wykonywania Umowy będących w posiadaniu Zamawiającego, o ile przepisy 
prawa nie stoją temu na przeszkodzie. 

 

§ 6 

Wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 

1. Wykonawca jest zobowiązany do osiągnięcia na obszarze sektora/sektorów objętych 
przedmiotem zamówienia określonych w pkt 3.9 ppkt 2 i 3 poziomów recyklingu, 
przygotowania do ponownego użycia i odzysku frakcji odpadów obejmujących papier, 
metale, tworzywa sztuczne i szkło. Wyliczenia osiągniętych poziomów dokonuje się na 
zasadach określonych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia. 

2. Osiągniecie poziomów o których mowa w ust. 1 w odniesieniu do każdej z 
wskazanych tam frakcji odpadów wymagane jest w każdym roku obowiązywania 
Umowy. 
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§ 7  

Sprawozdania 

1. W terminie 7 dni od zakończenia każdego miesiąca wykonywania Umowy Wykonawca 
jest zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu w formie elektronicznej, 
uzgodnionej z Zamawiającym, miesięcznego sprawozdania z wykonywania Umowy. 
Szczegółowy zakres sprawozdania określa SOPZ. 

2. Zamawiający w terminie 7 dni akceptuje miesięczne sprawozdanie lub zgłasza uwagi.  

3. Zaakceptowane przez Zamawiającego miesięczne sprawozdanie jest podstawą do 
wypłaty wynagrodzenia. 

4. Wykonawca sporządza sprawozdanie, o którym mowa w art. 9n ustawy z dnia 13 
września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Sprawozdanie 
sporządzone w sposób wymagany przez przepisy prawa Wykonawca przekazuje 
Komunalnemu Związkowi Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w terminie do końca 
miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy. 

 

§ 8  

Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu wykonywania Umowy 
nie przekroczy kwoty ……………….. zł netto oraz kwoty………………. zł brutto (całkowita 

cena oferty brutto) z zastrzeżeniem ust 9 i 11. 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe należne za 1 miesiąc świadczenia usług wynosi:……………….. 
netto, tj. ……………………brutto.  

3. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 2 płatne będzie po zakończeniu 
danego miesiąca świadczenia usługi, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury 
VAT, wystawionej po zaakceptowaniu przez Zamawiającego sprawozdania, o którym 
mowa w § 7 ust 1 Umowy. 

4. Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie przelewem na rachunek bankowy 
Wykonawcy wskazany w fakturze VAT, w ciągu 21 dni od otrzymania przez 
Zamawiającego faktury VAT wystawionej zgodnie z ust. 3. 

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

6. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnie z Umową lub 
obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności 
do czasu wyjaśnienia przez Wykonawcę przyczyn oraz usunięcia tej niezgodności, a w 
razie potrzeby otrzymania faktury lub noty korygującej VAT, bez obowiązku płacenia 
odsetek za ten okres. 

7. W przypadku zwłoki w płatności jakiejkolwiek kwoty należnej, Wykonawca ma prawo 
dochodzić odsetek w wysokości 7% rocznie. 

8. Wszelkie kwoty należne Zamawiającemu, w szczególności z tytułu kar umownych, 
mogą być potrącane z płatności realizowanych na rzecz Wykonawcy. 

9. W przypadku zmiany wysokości stawki podatku VAT za świadczenie usług opisanych 
w §1 ust. 2, wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 2 przysługuje w określonej 
w tym ustępie wysokości netto powiększonej o podatek VAT określony według stawki 
obowiązującej w ostatnim dniu miesiąca którego dotyczy rozliczenie. 

10. Jeżeli zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług obowiązek podatkowy w 
zakresie uiszczenia podatku VAT za usługi będące przedmiotem niniejszej umowy 
spoczywa na Zamawiającym, Wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie 
netto. 
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11. Wynagrodzenie o którym mowa w pkt 2 ulegnie zmianie także w przypadku zmian: 

− minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 
ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu (Dz. U. z 
2002r. Nr 200 poz. 1679 ze zm.) lub, 

− zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub, 

jeżeli Wykonawca złoży pisemny wniosek w którym wykaże, bezpośredni wpływ tych 
zmian na koszty wykonania przedmiotu niniejszej umowy, zarówno co do faktu jak i 
co do wysokości, przedstawiając na to wiarygodne dowody.  

12. Zmiana wynagrodzenia o której mowa w ust. 11 następuje, o ile zmiany przepisów 
prawa wskazane w tym ustępie spowodowały wzrost kosztów wykonania zamówienia 
o więcej niż 8 % w stosunku do kosztów poniesionych w miesiącu poprzedzającym tę 
zmianę. Zmiana wynagrodzenia dotyczy tylko tej części wynagrodzenia, która 
pozostała do zapłacenia przez Zamawiającego i nie może przekroczyć łącznie 5 % 
wartości wynagrodzenia pozostałego do zapłacenia.  

13. Każda ze stron umowy, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów o których 
mowa w ust. 11 występuje do drugiej strony z uzasadnionym wnioskiem o zmianę 
wynagrodzenia. Wzrost kosztów usług wykonywanych przez podwykonawców będzie 
brany pod uwagę tylko w zakresie, w jakim zostały one zgłoszone Zamawiającemu. 
Strony ustalą wysokość nowego wynagrodzenia miesięcznego aneksem do niniejszej 
umowy. 

 

§ 9 

Kary umowne 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w 
przypadku nie osiągnięcia wymaganych zgodnie z § 6 Umowy poziomów recyklingu, 
przygotowania do ponownego użycia i odzysku papieru, metali, tworzyw sztucznych i 
szkła, dla każdego sektora w wysokości obliczonej na zasadach określonych w art. 9x 
ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  

2. Obowiązek zapłaty kary, o której mowa w ust. 1, powstaje w przypadku nałożenia 
przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Gdańsku na Zamawiającego 
kary z tytułu nie osiągnięcia przez Gminę Miasta Gdyni wymaganych poziomów 
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku papieru, metali, tworzyw 
sztucznych i szkła.  

3. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej: 

1) w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, które przypadałaby do zapłaty z tytułu 
wykonywania Umowy do końca okresu obowiązywania Umowy, gdyby od Umowy 
nie odstąpiono, w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

2) w wysokości 2000 zł w przypadku nie stawienia się w wyznaczonym przez 
Zamawiającego miejscu i godzinie w dniu 2.01.2016r. w celu przekazania 
Wykonawcy kluczy, pilotów lub innych środków technicznych zapewniających 
dostęp do miejsc ustawienia pojemników na nieruchomości pozostające w 
posiadaniu Zamawiającego, 

3) w wysokości 50 zł za każdy przypadek nieodstawienia pojemników do miejsc 
gromadzenia odpadów lub innych miejsc ich ustawienia po ich opróżnieniu, 
uwzględniającego ich ustawienie zgodnie z oznaczeniem znajdującym się w 
miejscu gromadzenia odpadów, o ile ono występuje; kara będzie naliczana jako 
iloczyn kwoty 50 zł oraz liczba gospodarstw domowych na nieruchomości, na 
której nie odstawiono pojemników do miejsc gromadzenia odpadów lub innych 
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miejsc ich ustawienia po ich opróżnieniu, w sposób zgodny z oznaczeniem 
znajdującym się w miejscu gromadzenia odpadów, o ile ono występuje, 

4) w wysokości 10 zł za każdy przypadek niezabezpieczania pojemników przed ich 
samodzielnym przemieszczaniem się po wykonanym odbiorze odpadów; kara 
będzie naliczana jako iloczyn kwoty 10 zł oraz liczba gospodarstw domowych na 
nieruchomości, na której nie zabezpieczono pojemników przed ich samodzielnym 
przemieszczaniem się po wykonanym odbiorze odpadów, 

5) w wysokości 10 zł za każdy przypadek nie zamknięcia furt, bram wjazdowych oraz 
miejsc gromadzenia odpadów na nieruchomość po wykonanym odbiorze odpadów; 
kara będzie naliczana jako iloczyn kwoty 10 zł oraz liczba gospodarstw domowych 
na nieruchomości na której nie zamknięto furt, bram wjazdowych oraz miejsc 
gromadzenia odpadów po wykonanym odbiorze odpadów, 

6) w wysokości 50 zł za każdy przypadek nieuprzątnięcia oraz niezabrania z miejsc 
gromadzenia lub wystawienia wszystkich odpadów umieszczonych w workach lub 
luzem obok pojemników, w tym worków, odpadów, które uległy wysypaniu oraz 
odpadów w bezpośrednim sąsiedztwie miejsc gromadzenia odpadów; kara będzie 
naliczana jako iloczyn kwoty 50 zł oraz liczba gospodarstw domowych na 
nieruchomości, na której nie uprzątnięto oraz nie zabierano z miejsc gromadzenia 
lub wystawienia wszystkich odpadów umieszczonych w workach lub luzem obok 
pojemników, w tym worków, odpadów, które uległy wysypaniu oraz odpadów w 
bezpośrednim sąsiedztwie miejsc gromadzenia odpadów, 

7) w wysokości 50 zł za każdy przypadek nieopróżnienia pojemnika ustawionego w 
miejscach gromadzenia odpadów lub wystawionego przed nieruchomość; kara 
będzie naliczana jako iloczyn kwoty 50 zł oraz liczba gospodarstw domowych na 
nieruchomości, na której nie opróżniono pojemnika ustawionego w miejscach 
gromadzenia odpadów lub wystawionego przed nieruchomość, 

8) w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu Zamawiającemu 
harmonogramu mycia pojemników;  

9) w wysokości 50 zł za każdy dzień opóźnienia w umyciu pojemnika w stosunku do 
terminu określonego w harmonogramie mycia pojemników;  

10) w wysokości 10 zł za każdy dzień opóźnienia w oznaczeniu pojemnika objętego 
przedmiotem zamówienia transponderem RFID spełniającym wymagania SOPZ;  

11) w wysokości 10 zł za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu zestawu worków, 
zgodnie z zasadami opisanym w pkt 3.4 ppkt 3 lit. a, tiret 1 SOPZ; 

12) w wysokości 10 zł za każdy dzień opóźnienia w pozostawieniu pustego worka 
zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 3.4 ppkt 3) lit. a, tiret 2 SOPZ; 

13) w wysokości 200 zł za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu zestawu 20 szt. 
worków przeznaczonych do zbierania odpadów zielonych, zgodnie z zasadami 
opisanymi w pkt 3.4 ppkt 3) lit. b SOPZ;  

14) w wysokości 50 zł za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu zestawu worków do 
siedziby Zamawiającego zgodnie z zasadami określonymi w pkt 3.4 ppkt 3) lit c 
SOPZ, 

15) w wysokości 300 za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu Zamawiającemu projektu 
harmonogramu, o którym mowa w pkt 3.6 ppkt 2) i 3) SOPZ, 

16) w wysokości 50 zł za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu właścicielowi 
nieruchomości w zabudowie do 4 lokali harmonogramu odbioru odpadów,  

17) w wysokości 5 000 zł za każdy przypadek niedostarczenia właścicielom 
nieruchomości w zabudowie do 4 lokali harmonogramu zaakceptowanego przez 
Zamawiającego; Za równoznaczne z niedostarczeniem harmonogramu uważa się 
sytuację w której spośród 50 wybranych przez Zamawiającego właścicieli 
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nieruchomości więcej niż 25 osób oświadczyło, iż nie otrzymało od Wykonawcy 
harmonogramu, 

18) w wysokości 300 zł za każdy dzień nieumieszczenia harmonogramu na stronie 
internetowej Wykonawcy, 

19) w wysokości 50 zł za każdy dzień nieodebrania odpadów z nieruchomości w 
terminie określonym w harmonogramie, o którym mowa w 3.6 SOPZ lub w 
uchwale o standardzie; kara będzie naliczana jako iloczyn kwoty 50 zł oraz liczby 
gospodarstw domowych, od których nie odebrano odpadów, 

20) w wysokości 200 zł za każdy przypadek stwierdzenia, że pojazd Wykonawcy nie 
jest czytelnie oznaczony firmą przedsiębiorcy i numerem jego telefonu, 

21) w wysokości 5000 zł za każdy przypadek stwierdzenia, że Wykonawca 
wykorzystuje do odbierania odpadów zbieranych w sposób selektywny pojazdy, 
którymi wcześniej odbierał odpady zmieszane, a komora pojazdu nie została 
opróżniona z odpadów zmieszanych i umyta, 

22) w wysokości 500 zł za każdy dzień, w którym w godzinach od 8.00 do 16.00, z 
przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, oprogramowanie do monitoringu 
pracy Wykonawcy nie działało, lub w którym nie było możliwe bieżące 
kontrolowanie przez Zamawiającego pracy sprzętu wykorzystywanego do 
wykonywania usług związanych z odbieraniem, zagospodarowaniem odpadów oraz 
wyposażaniem nieruchomości w pojemniki, trwające co najmniej 2 godziny, 

23) w wysokości 50 za każdy przypadek niewłaściwego przypisania notatki do 
konkretnego zidentyfikowanego pojemnika lub punktu gromadzenia odpadów wraz 
z dokumentacją fotograficzną wykonaną na miejscu odbioru odpadów; 

24) w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki w terminie przeprowadzenia szkolenia w 
zakresie obsługi oprogramowania do monitoringu pracy wykonawcy; 

25) w wysokości 500 zł za każdy przypadek odbierania odpadów przed godziną 6.00 
lub po godz. 17.00; 

26) w wysokości 500 zł za każdy przypadek odbierania w sobotę odpadów mebli i 
innych odpadów wielkogabarytowych przed godziną 10.00 lub po godz. 17.00; 

27) w wysokości 500 zł za każdy przypadek niewypełnienia obowiązku określonego w 
3.2.3 pkt 1) lit. c) SOPZ w zakresie dokonania doczyszczenia miejsc gromadzenia 
odpadów oraz wykonania dokumentacji fotograficznej lub filmowej; 

28) w wysokości 300 zł za każdy przypadek nieuprzątnięcia i nieodbierania z miejsc 
gromadzenia odpadów, które nie zostały umieszczone w pojemnikach, 

29) w wysokości 50 zł za każdy przypadek niepoinformowania właściciela 
nieruchomości w zabudowie do 4 lokali o braku możliwości odebrania odpadów 
zgromadzonych w pojemnikach z powodu jego nieobecności; 

30) w wysokości 50 zł na każdy przypadek stwierdzenia, że Wykonawca dostarczając 
pojemniki nie optymalizuje ich ilości i pojemności poprzez uwzględnienie 
wymiarów miejsca usytuowania pojemników oraz warunków dostępu do tego 
miejsca; kara będzie naliczana jako iloczyn kwoty 50 zł oraz liczby gospodarstw 
domowych na nieruchomości, na której ilości i pojemności pojemników nie są 
optymalizowane, 

31) w wysokości 50 zł za każdy przypadek stwierdzenia, że pojemnik nie jest opisany 
zgodnie z Regulaminem ucpg oraz wzorem przekazanym przez Zamawiającego; 

32) w wysokości 50 zł za każdy dzień niewyposażenia nieruchomości przez 
Wykonawcę w pojemniki na odpady, inne niż worki, zgodne z Regulaminem ucpg, 
uchwałą o standardzie i SOPZ w wymaganej ilości; kara będzie naliczana jako 
iloczyn kwoty 50 zł oraz liczby gospodarstw domowych na nieruchomości, która 
nie została wyposażona w pojemniki na odpady; karę tę nalicza się także w 
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przypadku niedostarczenia w terminie pojemników w sytuacji określonej w pkt 
3.3.1. ppkt 2), 4) lub 8) SOPZ, 

33) w wysokości 50 za każdy dzień zwłoki w naprawie, wymianie uszkodzonego 
pojemnika podstawionego przez Wykonawcę ponad termin określony w pkt 3.3.1. 
pkt 7) SOPZ; 

34) w wysokości 10 000 zł za każdy przypadek, w którym Wykonawca dokona 
zmieszania ze sobą poszczególnych frakcji odpadów zebranych selektywnie oraz 
zmieszania odpadów zebranych selektywnie z odpadami zmieszanymi, 

35) w wysokości 2 000 zł za każdy przypadek, w którym Wykonawca zbiera dwie lub 
więcej frakcji odpadów gromadzonych w workach jednym pojazdem, chyba że 
Wykonawca transportuje poszczególne frakcje odpadów osobno pojazdem 
konstrukcyjnie przystosowanym do takiego przewozu; 

36) w wysokości 2 000 zł za każdy przypadek przeładowywania odebranych odpadów 
na nieruchomości, do której Wykonawca nie posiada tytułu prawnego, 

37) w wysokości 2 000 zł za każdy ujawniony przypadek nieprzekazania odebranych 
zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych do Regionalnej 
Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych Eko Dolina Sp. z o.o. albo do 
instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi regionu, 

38) w wysokości 2 000 zł za każdy ujawniony przypadek pozbycia się odpadów 
komunalnych odebranych selektywnie w inny sposób niż poprzez przekazanie ich 
do instalacji lub podmiotu zbierającego wskazanego w § 4 ust. 2, 

39) w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia w złożeniu sprawozdania, o którym 
mowa w § 7 ust. 1, 

40) w wysokości 0,05% wynagrodzenia za miesiąc świadczenia usługi, o którym mowa 
w par. 8 ust. 2 Umowy, za każdy 1 punkt procentowy różnicy pomiędzy udziałem 
określonym w § 4a ust. 2 Umowy a (minus) udziałem faktycznie osiągniętym w 
danym miesiącu. W przypadku gdy różnica jest wyrażona liczbą ujemną kara nie 
jest nakładana. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania 
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście 
poniesionej szkody, na zasadach ogólnych uregulowanych w Kodeksie Cywilnym. 

 

§ 10 

Zabezpieczenie 

1. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia przed podpisaniem Umowy zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to zabezpiecza w szczególności 
terminowe wykonywanie obowiązków umownych oraz roszczenia o szkodę powstałą 
na skutek niewykonywania lub nienależytego wykonania umowy. 

2. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5% ceny oferty brutto, o której mowa w §8 
ust. 1 niniejszej umowy.  

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie innej niż w 
pieniądzu nie może wygasać wcześniej niż w terminie 30 dni od dnia przekazania 
przez Wykonawcę raportu miesięcznego, o którym mowa w §7 ust. 1 za grudzień 
2019 roku 

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub 
ubezpieczeniowej, Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca przedłożył gwarancję na 
okres minimum 2 lat, a następnie przedłożył kolejną gwarancję na pozostały okres. W 
takim wypadku treść przedłożonej gwarancji, jako jedną z przesłanek zatrzymania 
zabezpieczenia, wskazywać musi brak wniesienia zabezpieczenia na dalszy okres nie 
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później niż w terminie 30 dni przed upływem ważności dotychczasowej gwarancji.  

5. Zabezpieczenie wnosi się w formach określonych w art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. 

6. Zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub w formie 
poręczenia powinno być ustanowione jako bezwarunkowe i nieodwołalne. 
Zabezpieczenia wynikające z poręczenia lub gwarancji powinny podlegać wyłącznie 
prawu polskiemu oraz zgodnie z wyborem Zamawiającego wskazywać jako sąd 
właściwy sąd miejsca spełnienia świadczenia lub sąd właściwy miejscowo dla 
Zamawiającego. 

7. Koszty wystawienia zabezpieczenia ponosi Wykonawca. 

 

§ 11  

Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w przypadku:  

1) istotnego naruszenia przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej 
Umowy, a w szczególności  

a) nierozpoczęcia wykonywania przedmiotu niniejszej umowy z przyczyn 
nieleżących po stronie Zamawiającego pomimo wezwania przez 
Zamawiającego do wykonywania umowy, 

b) zaprzestania odbierania odpadów z nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy objętych niniejszą umową, przez okres dłuższy niż 7 dni, 

c) niewykonywania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z ustawy z 
dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

2) poprzez sytuację opisaną w pkt 1 lit. b rozumie się zaprzestanie odbierania 
odpadów co najmniej jednej frakcji przez wskazany tam okres z więcej niż 20% 
nieruchomości, których dotyczy umowa, 

3) utraty przez Wykonawcę prawa do wykonywania działalności będącej 
przedmiotem niniejszej umowy, z zastrzeżeniem §4 ust. 6 niniejszej umowy, 

4) gdy Wykonawca znajduje się w stanie zagrażającym niewypłacalnością lub 
przechodzi w stan likwidacji w celach innych niż przekształcenia przedsiębiorstwa 
lub połączenia się z innym przedsiębiorstwem, 

5) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub gdy zostanie 
wszczęte postępowanie egzekucyjne w stopniu uniemożliwiającym realizację 
Umowy. 

2. Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone w terminie 30 dni od dnia powzięcia 
wiadomości o przyczynach stanowiących podstawę odstąpienia. 

3. Warunkiem odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy w przypadkach opisanych w 
ust. 1 pkt 1 jest uprzednie wezwanie Wykonawcy do wykonywania swoich 
obowiązków  oraz wyznaczenie w tym celu dodatkowego 7 dniowego terminu.  

4. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić na piśmie oraz zawierać uzasadnienie. 
Odstąpienie od Umowy wywiera skutek ex nunc. 

5. Wykonawca uprawniony jest do odstąpienia od Umowy, jeśli Zamawiający pozostaje 
w zwłoce z zapłatą wynagrodzenia przekraczającą 60 dni, na które Wykonawca 
należycie i w zgodzie z postanowieniami Umowy oraz przepisami prawa wystawił 
fakturę VAT. Przed odstąpieniem Wykonawca wezwie Zamawiającego do wykonania 
zobowiązania wyznaczając dodatkowy co najmniej 14 dniowy termin do dokonania 
płatności rozpoczynający się od dnia dostarczenia wezwania. 
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§ 12 

Zmiana Umowy 

1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w 
zakresie wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 2 dopuszczalna jest w przypadku: 

1) zmiany stawek opłat za przyjęcie odpadów w Regionalnej Instalacji do 
Przetwarzania Odpadów Komunalnych; 

2) zmiany wysokości innych opłat wynikających wprost z przepisów prawa a 
mających istotny wpływ na koszty świadczenia usługi; 

3) zmiany przepisów, o której mowa w §8 ust. 11; 

4) innej zmiany prawa powszechnie obowiązującego wpływającej na zasady 
odbierania i zagospodarowania odpadów; 

5) odstąpienia na wniosek 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 publicznych, 

6) wprowadzenia zmian w stosunku do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia 
w zakresie wykonania prac nie wykraczających poza zakres przedmiotu 
zamówienia, w sytuacji konieczności usprawnienia procesu realizacji zamówienia. 

2. W związku z wskazanymi w ust. 1 okolicznościami dopuszczalne jest zmniejszenie lub 
zwiększenie wynagrodzenia, przy czym zwiększenie wynagrodzenia dopuszczalne jest 
o kwotę nie większą niż udokumentowany wzrost kosztów świadczenia usługi. 

3. Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie sposobu wykonywania przez Wykonawcę 
przedmiotu zamówienia w przypadku: 

1) zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego wpływających na sposób 
spełnienia świadczenia, 

2) zmiany instalacji lub podmiotu zbierającego, do których Wykonawca zobowiązany 
jest przekazywać odpady komunalne odebrane w wykonaniu niniejszej umowy w 
celu ich zagospodarowania na zasadach określonych w §12 ust. 4 Umowy. 

3) w sytuacji konieczności usprawnienia procesu realizacji zamówienia. 

4. Zmiana instalacji lub podmiotu zbierającego następuje na wniosek Wykonawcy i 
wymaga zgody Zamawiającego. Wykonawca przekazuje wniosek o planowanej 
zmianie Zamawiającemu w terminie co najmniej 14 dni przed planowaną zmianą. Do 
zawiadomienia o zmianie Wykonawca załącza umowę lub projekt umowy z nową 
instalacją lub podmiotem zbierającym. Zamawiający może odmówić dokonania 
zmiany w przypadku, gdy proponowany sposób zagospodarowania odpadów stoi w 
sprzeczności z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy 
z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21 ze zm.).  

5. Zmiana umowy określona w ust. 4 nie stanowi podstawy do zmiany wynagrodzenia 
Wykonawcy. 

6. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

7. W trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego 
powiadamiania Zamawiającego o: 

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy, 
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2) zmianie osób reprezentujących, 

3) ogłoszeniu upadłości 

4) ogłoszeniu likwidacji, 

5) zawieszenia działalności, 

6) wszczęcia postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca. 

 

§ 13 

Porozumiewanie się Stron 

1. Wykonawca wyznacza Koordynatora Umowy, z którym Zamawiający może się 
kontaktować bezpośrednio w dni robocze (od poniedziałku do soboty) w godzinach od 
8.00 do 17.00. Koordynator odpowiada za nadzorowanie wykonywania Umowy ze 
strony Wykonawcy. Dane Koordynatora wskazane są w ust. 4.  

2. Wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszące się do lub wynikające z 
realizacji przedmiotu umowy, wymagają formy pisemnej lub elektronicznej. 

3. Pisma Stron powinny powoływać się na tytuł umowy i jej numer. Za datę otrzymania 
dokumentów, o których mowa w ust. 1, Strony uznają dzień ich przekazania pocztą 
elektroniczną lub faksem, jeżeli ich treść zostanie niezwłocznie potwierdzona 
pisemnie, chyba że postanowienia Umowy stanowią inaczej. 

4. Korespondencję należy kierować na wskazane adresy: 

Korespondencja kierowana do Zamawiającego: 

Imię i Nazwisko: ………………………………………………… 

Adres:      ………………………………………………… 

Telefon:      ……………………………………………….. 

Fax:      ……………………………………………….. 

e-mail:      ……………………………………………….. 

 

Korespondencja kierowana do Wykonawcy: 

Imię i Nazwisko ………………………………………………… (Koordynator) 

Adres:    ………………………………………………… 

Telefon kom.: ………………………………………………… 

Fax:    ………………………………………………… 

e-mail:  ………………………………………………… 

5. Zmiana danych wskazanych w ust. 4 nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie 
pisemnego powiadomienia drugiej Strony. 

 

§ 14 

Obowiązki związane z wygaśnięciem umowy 

1. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od dnia zakończenia obowiązywania 
niniejszej umowy do przekazania Zamawiającemu wszystkich kluczy, pilotów i innych 
środków technicznych zapewniających dostęp do miejsc ustawienia pojemników na 
nieruchomości, przekazanych Wykonawcy przez Zamawiającego oraz przez właścicieli 
nieruchomości w celu wykonywania niniejszej umowy. 
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2. Przekazanie nastąpi osobno dla każdego sektora, na podstawie protokółu zdawczo-
odbiorczego. Każdy przekazywany klucz, pilot i inny środek techniczny powinien być 
oznaczony w sposób identyfikujący go z właściwym adresem nieruchomości. 

 

§ 15 

Rozstrzyganie sporów 

1. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania, by rozstrzygnąć ewentualne spory i 
nieporozumienia wynikające z umowy ugodowo poprzez bezpośrednie negocjacje. 

2. Jeżeli po upływie 30 dni od daty powstania sporu Zamawiający i Wykonawca nie 
będą w stanie rozstrzygnąć sporu ugodowo, spór zostanie rozstrzygnięty przez sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 16 

Postanowienia końcowe 

1. Umowę sporządzono w ........ jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden 
egzemplarz dla Wykonawcy, a ....... egzemplarze dla Zamawiającego 

2. Następujące załączniki do Umowy stanowią jej integralną część: 

1) Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

2) Załącznik nr 2 – Formularz Oferty Wykonawcy wraz z Formularzem cenowym. 

 

 

ZAMAWIAJACY       WYKONAWCA 

 

..................................      .................................. 


