
 
UMOWA 

Nr ……………………… 

 

zawarta w dniu ………………….. r. w Kamienniku pomiędzy: 

Gminą Kamiennik, ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik, którą reprezentuje : 

Wójt Gminy – Kazimierz Cebrat 

NIP: 753-12-16-624 

zwanym dalej Zamawiającym 

z kontrasygnatą Skarbnika Gminy Krystyny Żukowskiej 

a ………………………………….. 

którą reprezentuje: 

…………………………………… 

NIP: ………………….., REGON: ……………….. 

wpisanym do CEIDG lub KRS 

zwanym dalej Wykonawcą 

o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Na podstawie rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie  

z ustawą z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający zleca,  

a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę pod nazwą „ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE 

ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI 

ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY KAMIENNIK”. 

2. Przedmiot umowy został szczegółowo opisany w Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ), 

w tym w Opisie Przedmiotu Zamówienia (dalej OPZ). 

3. Przedmiot umowy winien być realizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa  

i zasadami wiedzy technicznej oraz obejmować wszystkie działania z punktu widzenia celu, któremu 

ma służyć. 

4. Wykaz nieruchomości objętych przedmiotem zamówienia wraz z podziałem na rodzaj zabudowy 

oraz szacowaną liczbą mieszkańców Zamawiający dostarczy Wykonawcy po podpisaniu umowy 

przed rozpoczęciem realizacji zamówienia.. 

5. W trakcie realizacji usługi wykaz nieruchomości, o którym mowa w § 1 ust. 3 będzie podlegał 

aktualizacji przez Zamawiającego, w związku z czym możliwe są zmiany adresów i liczby 

obsługiwanych nieruchomości, jak i liczby mieszkańców. 

6. Integralną częścią niniejszej umowy jest: 

1) Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ), 

2) Opis przedmiotu zamówienia (OPZ), 

3) oferta Wykonawcy, 

4) harmonogram odbioru odpadów komunalnych przekazany przez Wykonawcę 

 

§ 2 

Przedmiot umowy będzie realizowany przez Wykonawcę w okresie od dnia 01.01.2022r.  

do dnia 31.12.2022r. 

 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 

1) wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej oraz 

należytą, wymaganą od profesjonalisty starannością, a także zgodnie z obowiązującymi  



w tym zakresie przepisami prawa oraz aktami prawa miejscowego, jak również wszystkimi 

wymaganiami wynikającymi ze stanowiących integralną część umowy załączników, 

2) zapewnienia przez cały czas trwania umowy sprawnych środków technicznych gwarantujących 

terminowe i jakościowe wykonanie przedmiotu umowy w liczbie nie mniejszej, niż podana w 

złożonej w postępowaniu przetargowym ofercie, 

3) zapewnienia właściwego stanu sanitarnego pojazdów do odbioru i transportu odpadów,  

w tym mycia pojazdów do transportu odpadów zmieszanych zarówno z zewnątrz, jak  

i wewnątrz minimum jeden raz na tydzień, 

4) zabezpieczenia przewożonych odpadów przed wysypywaniem, a także przed wydzielaniem 

nieprzyjemnych zapachów, 

5) udostępniania Zamawiającemu, w każdym czasie i na każde żądanie, dokumentacji związanej 

z działalnością objętą przedmiotem zamówienia, 

6) zorganizowania zaplecza biurowego wraz z obsługą w taki sposób, aby możliwy był kontakt z 

Wykonawcą codziennie w dni robocze w godzinach od 800 do 1500 oraz wskazania osoby lub 

osób upoważnionych do kontaktów z Zamawiającym i danych kontaktowych, 

7) wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub kontenery i worki na odpady we właściwej liczbie 

i rodzaju w terminie 14 dni od daty podpisania umowy 

8) przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, 

odpadów zielonych lub pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do 

składowania, do instalacji komunalnych. 

9) przekazywania selektywnie zebranych odpadów komunalnych do wskazanych  

w ofercie instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z określoną   

w obowiązujących przepisach prawa hierarchią postępowania z odpadami, w szczególności w 

art. 17 ustawy o odpadach, z zastrzeżeniem, że jeżeli przed przekazaniem odebranych 

selektywnie odpadów do instalacji odzysku i unieszkodliwiania zostały one przez Wykonawcę 

skierowane do przesortowania, to powstałe w wyniku tej czynności pozostałości z sortowania, 

oznaczone kodem  19 12 12, przeznaczone do składowania, muszą zostać przekazane  do 

instalacji przetwarzania odpadów komunalnych lub instalacji zastępczych, 

10) w przypadku wystąpienia awarii Instalacji Komunalnych, uniemożliwiającej odbieranie 

zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów  zielonych lub pozostałości z sortowania 

odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, Wykonawca przekazuje te odpady do 

instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi. 

11) wykonywania odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

z częstotliwością zgodną z SWZ. 

12) poinformowania właścicieli nieruchomości o treści zatwierdzonego harmonogramu wywozu 

odpadów komunalnych.   

13) zatrudnienie wszystkich osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zadania   

w okresie realizacji niniejszej umowy, przez Wykonawcę na podstawie umowy  

o pracę  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.   

14) każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym, nie krótszym niż 

3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu Zamawiającemu 

poświadczone za zgodność z oryginałem kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę z pracownikami, o których mowa w punkcie 13, zawierające informacje, w tym 

dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w 

szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj 

umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. W przypadku podjęcia przez Zamawiającego 

wątpliwości co do rzetelności wskazanych powyżej dokumentów przedstawionych przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający ma prawo zwrócić się z wnioskiem do 

właściwego inspektoratu pracy o dokonanie kontroli w zakresie spełnienia przez Wykonawcę 



lub Podwykonawcę obowiązku zatrudnienia osób wykonujących czynności objęte przedmiotem 

zamówienia na podstawie umowy o pracę. W przypadku podjęcia przez Zamawiającego 

wątpliwości co do rzetelności wskazanych powyżej dokumentów przedstawionych przez 

Wykonawcę, Zamawiający ma prawo zwrócić się z wnioskiem do właściwego inspektoratu 

pracy o dokonanie kontroli w zakresie spełniania przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia 

osób wykonujących czynności objęte przedmiotem zamówienia, o których mowa w punkcie 13 

na podstawie umowy o pracę. 

15) W okresie obowiązywania umowy Wykonawca obowiązany jest zapewnić osiągnięcie 

poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku odpadów  

komunalnych oraz poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających  

biodegradacji wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa – w 

szczególności z uwzględnieniem poziomów wskazanych w art. 3b i 3c ustawy z dnia 13  

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  

16) Przeprowadzenia akcji promocyjnej w placówkach oświatowych: 

a) Szkoła Podstawowa w Kamienniku 

b) Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Marii Skłodowskiej- Curie w Karłowicach Wielkich 

c) Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi  

w Lipnikach 

2. Przed wykonaniem usługi odbioru odpadów z nieruchomości Wykonawca jest zobowiązany do 

kontroli rodzaju odpadów i zgodności ich z przeznaczeniem pojemnika lub worka. W przypadku, w 

którym właściciel nieruchomości nie dopełnił obowiązku selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych Wykonawca odbierać będzie wszystkie odpady z nieruchomości jako niesegregowane 

(zmieszane) i zobowiązany będzie do powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego oraz właściciela 

nieruchomości. Przed zabraniem odpadów Wykonawca sporządza dokumentację fotograficzną, 

która potwierdza zastrzeżenia Wykonawcy dotyczące nieprowadzenia zbiórki w sposób selektywny. 

W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Wykonawca sporządza raport wraz z dokumentacją 

fotograficzną, które stanowią dowód niewywiązania się właściciela nieruchomości z obowiązku 

prowadzenia selektywnej zbiórki i przekazuje go Zamawiającemu w ciągu 72 godzin od momentu 

stwierdzenia naruszenia zasad selektywnej zbiórki odpadów. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do realizowana umowy zgodnie z przepisami prawa 

obowiązującymi w trakcie obowiązywania umowy. 

4. Wykonawca będzie przekazywał odpady komunalne odebrane z terenu Gminy Kamiennik do 

instalacji ….............. 

 

§ 4 

1. Zamawiający w trakcie realizacji umowy zastrzega sobie prawo do kontrolowania prac 

wykonywanych przez Wykonawcę, zarówno przy udziale Wykonawcy, jak i samodzielnie. 

2. Na zakończenie każdego miesiąca rozliczeniowego Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć 

Zamawiającemu: 

1) miesięczny protokół wskazujący ilość odebranych odpadów z podziałem na frakcje 

2) wykaz nieruchomości, z których odebrano odpady wraz z informacją o liczbie  

i rodzaju pojemników 

3) wykaz pojazdów wykonujących odbiór odpadów 

4) kserokopie Kart Przekazania Odpadów z wyraźnie oznaczonym faktem pochodzenia 

odpadów z terenu Gminy Kamiennik 

5) dowodów ważenia lub raportów wagowych wszystkich przekazanych do zagospodarowania 

odpadów wystawionych przez odbiorcę odpadów i potwierdzonych przez Wykonawcę. 



3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać Zamawiającemu roczne sprawozdania, o których mowa w art. 

9n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy w 

sposób i terminach tam określonych. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji związanej z działalnością objętą 

zamówieniem na zasadach określonych w SWZ. 

 

§ 5 

Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli realizacji usług świadczonych przez Wykonawcę na 

podstawie niniejszej umowy oraz innych elementów, których zakres podlega ocenie na podstawie 

obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz z umowy, a w szczególności: 

1) realizacji odbioru i transportu odpadów pod względem jakości, terminowości, 

kompleksowości i zgodności z umową, 

2) oznakowania, wyposażenia i liczby pojazdów Wykonawcy, 

3) opróżnienia pojazdów z odpadów oraz czystości zewnętrznej i wewnętrznej  pojazdów przed 

rozpoczęciem  odbioru odpadów, 

4) sprawności elektronicznych systemów monitorowania usług odbioru odpadów  

w szczególności GPS i ich użytkowania zgodnie z umową, 

5) prawidłowości rejestracji w systemach wszystkich zdarzeń związanych z odbiorem  

i transportem odpadów, 

6) wyposażenia przez Wykonawcę nieruchomości w niezbędne urządzenia do gromadzenia 

odpadów, 

7) dostarczania do właścicieli nieruchomości oraz Zamawiającego harmonogramów odbioru 

odpadów, 

8) dokumentów w postaci protokołów miesięcznych wraz z kartami przekazania odpadów, 

które winny być dostarczone Zamawiającemu przez Wykonawcę, 

9) liczby pracowników wykonujących przedmiot umowy 

 

 

§6 

1. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktów z Wykonawcą : 

1) …………………………………………………….., 

……………………………………………………... 

2. Wykonawca wyznacza następujące osoby do kontaktów z Zamawiającym : 

1) …………………………………………………………………………… 

2) …………………………………………………………………………… 

3. W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji umowy strony zobowiązują się działać 

niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa i ustalonych zwyczajów  

z poszanowaniem praw drugiej strony umowy. 

4. Strony dopuszczają możliwość zmiany osób wymienionych w ust. 1 i 2 o czym niezwłocznie 

powiadomią drugą stronę w formie pisemnej bez potrzeby wprowadzania zmian w niniejszej umowie. 

 

§7 

1. Strony ustalają, że ceny jednostkowe za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych   

z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik w całym okresie jej 

obowiązywania wynosić będą, zgodnie z ofertą Wykonawcy: 

 

L.p. Rodzaj odpadów Cena netto (zł/Mg) Cena brutto (zł/Mg) 

1. Cena jednostkowa za odbiór i 

zagospodarowanie 1 Mg odpadów 

zmieszanych odpadów komunalnych 

  



2. Cena jednostkowa za odbiór i 

zagospodarowanie  1 Mg odpadów 

tworzyw sztucznych i metali 

  

3. Cena jednostkowa za odbiór i 

zagospodarowanie        1 Mg odpadów 

typu szkło 

  

4. Cena jednostkowa za odbiór i 

zagospodarowanie          1 Mg odpadów 

typu papier i tektura 

  

5. Cena jednostkowa za odbiór i 

zagospodarowanie        1 Mg odpadów 

ulegających biodegradacji  

i zielonych 

  

6. Cena jednostkowa za odbiór i 

zagospodarowanie          1 Mg zużytego 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego 

  

7. Cena jednostkowa za odbiór i 

zagospodarowanie          1 Mg odpadów 

mebli i innych odpadów 

wielkogabarytowych 

  

8. Cena jednostkowa za odbiór i 

zagospodarowanie          1 Mg odpadów 

zmieszanych z betonu, gruzu ceglanego 

  

9. Cena jednostkowa za odbiór i 

zagospodarowanie          1 Mg odpadów 

innych niewymienionych frakcji 

zbieranych w sposób selektywny (popioły 

paleniskowe powstające w 

gospodarstwach domowych) 

  

10. Cena jednostkowa za odbiór i 

zagospodarowanie          1 Mg  

zużyte opony 

  

11. Cena jednostkowa za odbiór i 

zagospodarowanie          1 Mg 

przeterminowane leki 

  

 

2. Ceny jednostkowe, o których mowa w ust. 1 obejmują wszystkie zobowiązania oraz koszty 

związane z realizacją zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich 

kosztów związanych z realizacją przedmiotu niniejszej umowy, a także oddziaływania innych 

czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 

3. Wynagrodzenie za świadczenie usług, objętych niniejszą Umową, obliczone będzie jako iloczyn 

cen jednostkowych, o których mowa w ust. 1 i odebranej ilości odpadów, potwierdzonej przez 

Strony Umowy w stosownym raporcie miesięcznym. 

4. Przy wystawianiu faktur zostanie zastosowana stawka podatku od towarów i usług 

obowiązująca w dniu jej wystawienia (w dniu powstania obowiązku podatkowego). 

5. Wynagrodzenie, płatne będzie Wykonawcy po zakończeniu danego miesiąca świadczenia 

usługi. 

6. Podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę stanowić będą zestawienia  miesięczne i 

protokoły (załączniki do OPZ ) z wykonania usługi w okresie rozliczeniowym, sporządzony 

przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego, zawierający w zakresie odpadów 

odbieranych bezpośrednio od właścicieli nieruchomości - ilość odebranych odpadów 

komunalnych z podziałem na poszczególne frakcje [Mg], - sposób i miejsce zagospodarowania 

w/w odpadów. 



7. Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie płatne przelewem na rachunek Wykonawcy 

wskazany na fakturze, w terminie do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury 

Zamawiającemu wraz z raportami i dokumentami. 

 

§8 

1. Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną: 

1) za odbieranie odpadów, które nie zostały wytworzone przez właścicieli nieruchomości 

objętych odbiorem przez Zamawiającego, na terenie obejmującym realizację przedmiotu 

zamówienia, a oddane zostały przez Wykonawcę do RIPOK w ramach usługi realizowanej 

dla Zamawiającego – w wysokości 20.000,00 zł za każde zdarzenie, 

2) za dostarczenie do RIPOK, w ramach usługi realizowanej dla Zamawiającego, odpadów 

innych niż objęte przedmiotem umowy (kody odpadów) – w wysokości 10.000,00 zł za 

każdy przypadek, 

3) za rozpoczęcie realizacji odbioru i transportu odpadów pojazdem nieopróżnionym  

z odpadów – w wysokości 5.000,00 zł za każdy przypadek, 

4) za nieudostępnienie pojazdu, w celu jego kontroli, upoważnionym pracownikom 

Zamawiającego lub osobom upoważnionym przez Zamawiającego  – w wysokości 5.000,00 

zł za każdy przypadek, 

5) za nienależyte wykonywanie przez Wykonawcę obowiązków z zakresu kontroli 

nieruchomości pod kątem segregacji odpadów (brak właściwej reakcji na niedopełnienie 

obowiązków właściciela nieruchomości w zakresie selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych) – w wysokości 2.000,00 zł za każdy przypadek, 

6) za nieusunięcie pojemników po zakończeniu umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy – w wysokości 100,00 zł za każdy pojemnik za każdy dzień zwłoki, 

7) za zwłokę w wyposażeniu wszystkich nieruchomości (tzw. pierwsze rozstawienie 

pojemników), wskazanych przez Zamawiającego, w pojemniki lub kontenery  

i worki do zbierania odpadów komunalnych, w liczbie i pojemności podanej przez 

Zamawiającego, w wysokości: 30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych) za każdy punkt 

gromadzenia odpadów, za każdy dzień zwłoki, w stosunku do terminu określonego  

w umowie, 

8) za nieprzekazywanie dokumentów, o których mowa  w OPZ w terminie określonym  

w OPZ w wysokości 100 zł za każdy dokument za każdy dzień zwłoki, 

9) za nieprzekazywanie zestawień miesięcznych, o którym mowa w OPZ  w wysokości 100 zł 

za każdy dzień zwłoki, 

10) za zwłokę w wyposażeniu nieruchomości, wskazanych przez Zamawiającego,  

w pojemniki lub kontenery i worki do zbierania odpadów komunalnych, w trakcie realizacji 

umowy w wysokości 30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych) za każdy pojemnik, za każdy 

dzień zwłoki, w stosunku do terminu określonego w umowie, 

11) za zwłokę w wykonaniu odbioru odpadów z kontenerów lub pojemników  

i worków zgodnie z zaakceptowanym harmonogramem, w wysokości 30,00 zł (słownie: 

trzydzieści złotych) za każde zdarzenie, za każdy dzień zwłoki, 

12) za zwłokę w wykonaniu odbioru mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,  

w wysokości 30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych) za każdy punkt gromadzenia odpadów, 

za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w harmonogramie, 



13) za podstawienie pojemnika niezgodnie z wykazem nieruchomości, przekazanym przez 

Zamawiającego, w wysokości 30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych 00/100) za każdy 

stwierdzony przypadek, 

14) za nieodebranie pojemnika lub  pojemników z nieruchomości, dla których złożono 

deklarację powodującą wygaśnięcie obowiązku ponoszenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, w wysokości  30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych) za każdy 

pojemnik, za każdy dzień zwłoki, 

15) za niewyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki we właściwym kolorze (zgodnie  

z SIWZ) – w wysokości 100,00 zł  (słownie: sto złotych) za każdy punkt, za każdy dzień 

zwłoki, 

16) za nieterminowe bądź niezgodne z postanowieniami OPZ dostarczanie worków  

w systemie „worek za worek” w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych), za każdy 

stwierdzony przypadek, 

17) za stwierdzenie nieoznakowania, względnie nieczytelnego lub nietrwałego oznakowania w 

widocznym miejscu pojemnika w sposób uniemożliwiający odczytanie przeznaczenia 

pojemnika w wysokości 5,00 zł (słownie: pięć złotych) za każdy pojemnik, za każdy dzień, 

18) za stwierdzenie nieoznakowania względnie nieczytelnego lub nietrwałego oznakowania  

w widocznym miejscu pojazdów służących do wykonania przedmiotu umowy, poprzez 

umieszczenie na nich nazwy  i danych teleadresowych przedsiębiorcy i frakcji odbieranych 

tym pojazdem odpadów, w wysokości 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każde 

stwierdzenie takiego zdarzenia, 

19) za każde stwierdzone przez osobę sprawującą nadzór w imieniu Zamawiającego odbieranie 

odpadów bez zachowania należytego stanu sanitarnego lub technicznego pojazdów w 

wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych)  za każdy stwierdzony przypadek, 

20) za nieuprzątnięcie terenu z odpadów komunalnych, które uległy rozsypaniu podczas 

załadunku, w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych) za każdy punkt gromadzenia 

odpadów, w którym stwierdzono to uchybienie, 

21) za pozostawienie odpadów komunalnych, które znajdowały się w workach oznaczonych 

odpowiednio co do danej frakcji poza przeznaczonym do tego pojemnikiem, w przypadku 

nieruchomości zamieszkałych, w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych) za każdy punkt 

gromadzenia odpadów, w którym stwierdzono to uchybienie, 

22) za nieusunięcie po zakończeniu umowy pojemników wykonawcy w wysokości 500 zł za 

każdy dzień opóźnienia, w odniesieniu do jednego punktu wywozowego, 

23) za realizowanie odbioru i transportu odpadów pojazdem niespełniającym wymagań pod 

względem jego wyposażenia w urządzenia i systemy określone w obowiązujących 

przepisach oraz SIWZ, bądź realizującego przedmiot zamówienia z niesprawnymi lub 

wyłączonymi urządzeniami/systemami – w wysokości 5.000,00 zł ( słownie: pięć tysięcy 

złotych) za każdy dzień/za każdy pojazd. Zamawiający odstąpi od nałożenia kar umownych 

z tego tytułu w przypadku stwierdzenia, że awaria systemu GPS powstała  

z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np.: brak transmisji danych z winy operatora 

GSM itp.), 

24) za realizowanie odbioru i transportu odpadów pojazdem niespełniającym wymagań 

określonych w SIWZ – w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy 

dzień za każdy pojazd, 



25) za niewykonanie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy  

o pracę, o którym mowa w §3 ust. 1 pkt 13 w wysokości 1.000,00 zł. (słownie: jeden tysiąc 

złotych) za każdą osobę, 

26) za nieprzeprowadzenie akcji promocyjnej, o której mowa w §3 ust. 1 pkt 16 w wysokości 

500,00 zł (słownie: pięćset złotych), 

27) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

w wysokości 20% ceny ofertowej brutto wskazanej w ofercie wykonawcy. 

Kary umowne potrącane będą z faktury Wykonawcy, wystawianej na bieżący miesiąc rozliczeniowy.   

Zamawiający uprawniony jest do zaspokojenia wymagalnych kar umownych oraz ewentualnego 

odszkodowania uzupełniającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy  

z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego 

ponad wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Zamawiający,  w wysokości 20% ceny ofertowej brutto wskazanej w ofercie 

Wykonawcy, za wyjątkiem sytuacji opisanej w art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 25 % ceny ofertowej brutto 

wskazanej w ofercie Wykonawcy. 

 

 

§9 

1. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego opóźnień w wykonaniu umowy przez 

Wykonawcę lub nieprawidłowości wynikających z winy Wykonawcy, Zamawiający wyznaczy 

dodatkowy termin wykonania usługi lub usunięcia nieprawidłowości. 

2. Wyznaczenie dodatkowych terminów w okolicznościach przedstawionych w ust. 1 nie zwalnia 

Wykonawcy z obowiązku zapłaty kar umownych. 

 

§10 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody wynikłe w związku 

wykonywaniem umowy. 

 

§11 

Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zwane dalej zabezpieczeniem, w 

wysokości ………………… zł (słownie: …………………………………….. złotych), co stanowi 

5% ceny ofertowej. 

 

§12 

1.  Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której 

dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach: 

1) zmiany prawa powszechnie obowiązującego, mającego wpływ na zasady odbierania  i 

zagospodarowania odpadów (na realizację przedmiotu umowy); 

2) wprowadzenia zmian w stosunku do Opisu Przedmiotu Zamówienia w zakresie wykonania prac 

niewykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, w sytuacji możliwości usprawnienia 

realizacji przedmiotu umowy; 

3) w uzasadnionych przypadkach zmiany częstotliwości wywozu odpadów komunalnych, jeśli 

zmiana ta będzie dotyczyła nie więcej niż 5% ogólnej liczby punktów odbioru odpadów; 



4) zmiany sposobu wykonywania umowy w sytuacji, gdy w okresie realizacji Umowy,  w wyniku 

okoliczności wynikających z rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2,  dojdzie do 

opóźnienia w realizacji prac z powodu braku personelu Wykonawcy w liczbie koniecznej do 

terminowej realizacji prac, stanowiących przedmiot umowy. W takim przypadku Wykonawca 

obowiązany jest wykazać Zamawiającemu zasadność wprowadzenia takiej zmiany, poprzez 

złożenie pisemnego uzasadnienia wraz  z niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi 

zaistniałą sytuację (m.in.  stanowisko właściwego organu), ewentualnymi wyliczeniami, 

sporządzonymi przez Wykonawcę oraz do przedstawienia Zamawiającemu propozycji zmiany 

sposobu wykonywania umowy; 

5) zmiany Regulaminu czystości i porządku w Gminie, powodującej konieczność dostosowania 

postanowień umowy do tych zmian; 

6) zmiany uchwał Rady Gminy Kamiennik regulujących kwestie związane  z gospodarowaniem 

odpadami komunalnymi. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie 

pisemnej, pod rygorem nieważności. 

 

§13 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

2. Ponadto Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku istotnego naruszenia przez 

Wykonawcę postanowień umowy, w szczególności: 

1) nie rozpoczęcia przez Wykonawcę wykonywania przedmiotu umowy, 

2) nie wyposażenia przez Wykonawcę nieruchomości w pojemniki lub kontenery i worki 

na odpady we właściwej liczbie i rodzaju w terminie 14 dni od daty podpisania umowy 

3) przerwania wykonywania przedmiotu umowy na okres dłuższy niż  3 dni, 

4) braku właściwej jakości usług świadczonych przez Wykonawcę, to jest niezgodnej  

z SWZ oraz ofertą Wykonawcy, a w szczególności przekazywania odpadów 

komunalnych zmieszanych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych 

przeznaczonych do składowania do zagospodarowania do instalacji innej, niż wskazana 

w SWZ, pomimo dwukrotnego wezwania do poprawy jakości usług złożonego na 

piśmie przez Zamawiającego, 

5) uporczywego i notorycznego nieprzestrzegania przez Wykonawcę zapisów niniejszej 

umowy oraz wymagań wynikających z SWZ, 

6) utraty przez Wykonawcę uprawnień do wykonywania umowy, wynikających  

z przepisów prawa, 

7) zaprzestania działalności przez Wykonawcę – w terminie 3 dni od dnia otrzymania 

informacji o zaprzestaniu działalności, 

3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia za 

wykonaną część umowy. 

 

 

§14 

1. Zakres przedmiotu umowy przewidziany do wykonania przez Podwykonawców zawarty jest w 

ofercie Wykonawcy. 

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za przedmiot umowy, który 

wykonuje przy pomocy Podwykonawców. 

3. Umowy z Podwykonawcami nie zwalniają Wykonawcy z żadnego zobowiązania lub 

odpowiedzialności wynikającej z niniejszej umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

działania lub zaniechania Podwykonawców lub osób przy pomocy których wykonuje lub którym 



powierza Wykonawca lub Podwykonawca wykonanie umowy jak za własne działania lub 

zaniechania. 

 

 

§15 

 

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikającej z 

niniejszej umowy. 

 

§16 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy  

z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny oraz przepisy odrębne, a w szczególności:  ustawa z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, ustawa z dnia 13 września 1996r.  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach oraz 

aktualnie obowiązujące akty prawa miejscowego. 

 

§17 

1. Strony zgodnie oświadczają, iż zapewniają przestrzeganie zasad przetwarzania  

i ochrony danych osobowych, 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) (Dz. 

Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, ustawy o ochronie danych osobowych, które 

będą przekazywane lub udostępnione w związku lub w wyniku realizacji postanowień niniejszej 

umowy. 

2. Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się nie ujawniać, nie przekazywać, nie przetwarzać, nie 

wykorzystywać dla celów własnych lub osób trzecich danych opisanych w ust. 1 jak również  

wszelkich innych informacji lub danych przekazanych w związku lub w celu realizacji niniejszej 

umowy, chyba że stan tajemnicy wobec tych informacji lub danych ustał  

i są one znane publicznie lub ich ujawnienia zażąda uprawniony organ w przewidzianej prawem 

formie i treści, jednakże wówczas tylko w niezbędnym zakresie. Obowiązek zachowania 

poufności nie ma ograniczeń czasowych i nie wygasa po rozwiązaniu umowy. Obowiązek ten 

obejmuje zarówno informacje wynikające z niniejszej umowy jak również informacje uzyskane 

przez Wykonawcę lub pracowników Wykonawcy oraz osoby, którymi się posługuje w związku 

lub przy okazji wykonywania niniejszej umowy. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne skutki udostępnienia, przekazania, 

przetworzenia, wykorzystania dla celów własnych lub osób trzecich danych lub informacji 

opisanych w ust. 1-2, lub inne działania lub zaniechania skutkujące lub mogące skutkować 

wykorzystaniem tych danych w celu innym niż realizacja przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że sposób pozyskiwania, wysyłania i przetwarzania danych lub 

informacji opisanych w ustępach powyżej spełnia wymogi określone w RODO, ustawie  

o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniach wykonawczych do ustawy. 

5. Wykonawca zapewnia, że przetwarzane dane osobowe będą wykorzystywane tylko  

i wyłącznie w celu realizacji umowy. 

6. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę próby lub faktu naruszenia poufności przekazanych 

jemu danych lub informacji, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia 

Zamawiającego, nie później niż w dniu następnym po dniu w którym stwierdził ten fakt. 

7. W przypadku naruszenia postanowień ust. 1-6 Strona, która dokonała naruszenia zobowiązana 

jest do naprawienia szkody jaką druga Strona poniosła z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania zobowiązania na zasadach ogólnych. 



 

§ 18 

Spory jakie mogą wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu Sądu 

powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.   

 

§19 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, a dwa dla 

Zamawiającego. 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY     WYKONAWCA 

 

 


