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U M O W A Nr OŚ.272.10.2021 /projekt umowy/  
 

zamówienie publiczne dokonane w trybie przetargu nieograniczonego – ustawa z dnia 11 września 2019 roku  
Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) 

 
zawarta w Byczynie, w dniu ………………………………. 
pomiędzy Gminą Byczyna – Urzędem Miejskim w Byczynie, Byczyna, ul. Rynek 1, 46 – 220 Byczyna,  
posiadającą nr NIP 751 175 01 02 
reprezentowaną przez: 
…………………………– ……………………….  
przy kontrasygnacie – …………………………. 
zwaną dalej Zamawiającym, 
a  …………………………………………………….  z  siedzibą w…………………………... przy ul…………………………………, zarejestrowanym 
w Wydziale ……... Krajowego Rejestru Sądowego w ……………pod nr …………, kapitał zakładowy w wysokości………………,  
NIP…………., Regon………………  , reprezentowana przez 
lub   
(imię)  ……..  (nazwisko)  …………..  zam.  (adres  miejsca  zamieszkania) ……………., prowadzący działalność 
gospodarczą pod firmą (imię) ………….. (nazwisko) ………….. (nazwa handlowa) ……………..….. z siedzibą w (adres 
prowadzonej działalności gospodarczej) ……………………………………, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej, reprezentowaną przez  
zwaną dalej Wykonawcą, 
zwane Stronami 
 

§1 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pod nazwą „Odbiór 
i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych z terenu Gminy” polegające na odbiorze, transporcie 
i zagospodarowaniu odpadów komunalnych zmieszanych (niesegregowanych) oraz segregowanych 
gromadzonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkanych, miejsc użyteczności publicznej z terenu gminy 
Byczyna oraz odbiór, załadunek, transport i zagospodarowanie odpadów zebranych w Punkcie Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych (dalej: „PSZOK”) oraz wyposażenie w pojemniki, worki na odpady – zgodnie ze 
Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia (dalej: „OPZ”). 

2. Zamówienie o którym mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności:  
a) odbieranie odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Byczyna pochodzących od właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna) oraz miejsc 
użyteczności publicznej i ich transport do miejsca zagospodarowania, w tym odbiór odpadów w ramach 
akcji zbiórki odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego, zużytych 
opon pochodzących z gospodarstw domowych, 

b) zagospodarowanie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy z terenu Gminy Byczyna oraz odpadów odebranych z PSZOK oraz w ramach akcji zbiórki, 

c) odbiór odpadów zebranych w ramach PSZOK oraz zagospodarowanie zebranych od mieszkańców Gminy 
Byczyna w ramach PSZOK odpadów komunalnych, 

d) wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w worki na odpady, 
e) wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej w pojemniki typu „dzwon-igloo”, 
f) wyposażenie PSZOK w pojemniki 
 – zgodnie z OPZ. 

3. Szczegółowy zakres i opis usług będących przedmiotem umowy zawarty jest w Szczegółowym opisie 
przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik do SWZ, która stanowi integralna część niniejszej umowy. 

 
§2 

TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY 
1. Strony zgodnie ustalają, że wykonanie przedmiotu niniejszej umowy następować będzie w okresie od dnia 

podpisania umowy, nie wcześniej jednak niż od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. 
2. Odbiór i zagospodarowanie odpadów z miejsc użyteczności publicznej następować będzie od 01.02.2022 r. 
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§3 
OŚWIADCZENIA WYKONAWCY 

 
1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę oraz niezbędne uprawnienia, potencjał techniczny 

i osobowy oraz bazę magazynowo - techniczną niezbędne do należytego, terminowego i zgodnego 
z przepisami prawa wykonania przedmiotu niniejszej umowy, z zachowaniem profesjonalnego charakteru 
świadczonych przez Wykonawcę usług, a w szczególności: 
a) Aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Byczyny odpadów 

komunalnych co najmniej w zakresie kodów objętych przedmiotem zamówienia zgodnie z art. 9c ustawy  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (t.j. Dz.U. 2021 r., poz. 888 – zwane 
dalej „Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”), 

b) Aktualny wpis do rejestru Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), 
utworzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t. j. Dz.U. 2021, poz. 779 ze 
zm. – dalej zwana „Ustawa o odpadach”), 

c) Aktualny wpis do rejestru Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) 
w zakresie odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 

d) Aktualny wpis do rejestru prowadzonego przez właściwego Marszałka Województwa w zakresie transportu 
odpadów zgodnie z ustawą o odpadach co najmniej w zakresie kodów objętych przedmiotem zamówienia 

e) Umowę z instalacjami komunalnymi do przetwarzania odpadów komunalnych, do której będzie przekazywał 
odebrane odpady komunalne lub posiada własna instalację komunalną do przetwarzania odpadów. 

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

3. Wykonawca oświadcza, że posiada wymaganą ilość oraz rodzaj środków transportu niezbędnych do realizacji 
przedmiotu niniejszej umowy, a każdy ze środków transportu wyposażony jest w system monitoringu bazujący na 
systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający stałe monitorowanie tras ich przejazdu oraz pracy.  

4. Wykonawca oświadcza, że posiada bazę magazynowo transportową usytuowaną na terenie …………….. Baza 
magazynowo transportowa spełnia warunki określone w Rozporządzeniu 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). 

5. Wykonawca zobowiązuje się do spełniania wymagań określonych w ust. 1, 3 i 4 przez cały okres realizacji 
postanowień niniejszej umowy.  

§4 
OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, z zachowaniem należytej staranności wymaganej od profesjonalisty. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, w 

szczególności opisanych w SWZ (wraz z jej załącznikami) oraz ofertą Wykonawcy;. 
3. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania poufności co do informacji pozyskanych w związku z realizacją 

umowy, do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Wykonawca nie może 
wykorzystywać pozyskanych danych w żaden inny sposób lub w innym celu niż dla wykonania umowy, w 
szczególności zakazuje się wykorzystywania danych w celach reklamowych lub marketingowych. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do monitorowania ciążącego na właścicielu nieruchomości obowiązku w zakresie 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

5. Wykonawca w ramach czynności odbioru odpadów winien sprawdzić poprawność segregacji przeznaczonych do 
odbioru odpadów, poprzez skontrolowanie, czy w pojemniku/worku: 
a) przeznaczonym na odpady podlegające selektywnej zbiórce znajduje się dedykowana dla tego 

pojemnika/worka frakcja odpadów, 
b) przeznaczonym na pozostałości po segregacji (odpady zmieszane) znajdują się odpady z frakcji podlegającej 

selektywnej zbiórce.  
6. W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku w zakresie selektywnego 

zbierania odpadów, Wykonawca odbiera odpady jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne zgodnie z 
przyjętym harmonogramem i niezwłocznie powiadamia o tym Zamawiającego (za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej lub w formie pisemnej za potwierdzeniem odbioru) nie później niż w ciągu 7 dni od dnia 
zaistnienia zdarzenia oraz zawiadamia o tym fakcie właściciela nieruchomości (w formie pisemnej za 
potwierdzeniem odbioru lub osobiście za potwierdzeniem odbioru). 

7. Informacja, o której mowa w ust. 6 zawiera w szczególności datę stwierdzenia nieprawidłowej segregacji, adres 
punktu odbioru w którym stwierdzono nieprawidłowość, rodzaj zabudowy nieruchomości, do której przypisany 
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jest pojemnik/worek, oznaczenie rodzaju odpadów, jakie były w danym dniu odbierane, informację jakiego   
rodzaju odpady znajdowały się w pojemniku/worku, a do zbierania których pojemnik/worek nie był 
przeznaczony.  

8. Wykonawca obowiązany jest przekazać Zamawiającemu dokumentację zdjęciową (lub filmową) niepoprawnej 
segregacji ujętych w informacji, o której mowa w ust. 5, 6 i 7. Wykonawca przekazuje dokumentację 
zdjęciową/filmową niepoprawnej segregacji na płycie/płytach CD/DVD obejmującą przypadki niepoprawnej 
segregacji nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zaistnienia zdarzenia. Dokumentacja zdjęciowa/filmowa powinna 
być sporządzona w sposób umożliwiający powiązanie poszczególnych fotografii z danymi, o których mowa w ust. 
6 i 7. Film lub zdjęcia muszą zostać wykonane w taki sposób, aby pozwalały na przypisanie pojemników/ worków 
do konkretnej nieruchomości. Zamawiający dopuszcza przesyłanie dokumentacji zdjęciowej, fotograficznej w 
postaci elektronicznej, na wskazany przez Zamawiającego adres poczty elektronicznej. 

9. Wykonawcę obowiązuje zakaz mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych z niesegregowanymi 
(zmieszanymi) odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości,  oraz selektywnie zebranych 
odpadów komunalnych różnych rodzajów ze sobą. 

10. Wykonawcę obowiązuje zakaz mieszania odpadów zebranych w ramach usług świadczonych na podstawie 
przedmiotowej umowy z odpadami zbieranymi w ramach umów i usług świadczonych na rzecz innych 
podmiotów niż Zamawiający. 

§5 
UPRAWNIENIA i OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

 
1. Zamawiający, zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą w celu wykonania umowy, a w szczególności: 

a) przy opracowywaniu harmonogramu odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości; 
b) udostępniania Wykonawcy danych o nieruchomościach objętych obowiązkiem odbierania odpadów; 
c) przekazywania informacji niezbędnych dla prawidłowego wykonywania umowy, w szczególności 

informowania o zmianach w liczbie i lokalizacji nieruchomości objętych obowiązkiem odbierania odpadów 
komunalnych. 

2. Zamawiający, zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia na warunkach i w terminach określonych w 
niniejszej umowie. 

3. Zamawiający uprawniony jest przez okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy do: 
a) nadzoru oraz dokonywania kontroli sposobu, jakości i terminowości wykonywania przez Wykonawcę 

postanowień niniejszej umowy, 
b) kontroli zasobów sprzętowych (służących do odbioru odpadów) oraz bazy magazynowo - transportowej, 
c) bieżących, fizycznych kontroli przebiegu tras pojazdów Wykonawcy pod kątem ich zgodności z odczytami 

nadajników GPS zainstalowanych w pojazdach Wykonawcy zapisanych w systemie informatycznym 
Zamawiającego, 

d) bieżących, fizycznych kontroli miejsc odbioru odpadów w celu weryfikacji prawidłowości realizacji 
przedmiotu umowy, 

e) kontroli pojazdów pod kątem spełnienia wymogów przewidzianych przepisami prawa,  
f) żądania od Wykonawcy przedstawienia dokumentów oraz informacji dotyczących lub związanych z 

wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy, w tym tzw. „kwitów wagowych”, 
g) posiadania dostępu do systemu monitorowania lokalizacji i pracy pojazdów. 

 
§6 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ 
 LUB PODWYKONAWCĘ OSÓB BA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ 

 
1. Stosownie do treści art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w 
zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób 
określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.). 

2. Wymagania te obejmują wszelkie czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem usług będących 
przedmiotem zamówienia, tj.: operatorów, kierowców, ładowaczy, osoby wykonujące czynności związane z 
organizacją i logistyką odbioru odpadów komunalnych o ile nie będą wykonywane przez daną osobę w ramach 
prowadzonej przez nią działalności gospodarczej. 

3. Najpóźniej do dnia podpisania umowy Wykonawca (Podwykonawca) zobowiązany jest do przedstawienia 
oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w 
ust.2. 

4. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 
datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 
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podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz 
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się, iż zarówno on jak i Podwykonawcy będą zatrudniać pracowników wykonujących 
czynności wskazane w ust. 2 na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.). 

6. Wykonawca zobowiązuje się, iż każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym, nie 
krótszym niż 10 dni roboczych, przedłożyć przedstawicielowi Zamawiającego dokumenty potwierdzające 
zatrudnianie tych osób na umowę o pracę w szczególności: 
1) oświadczenie zatrudnionego pracownika; 
2) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę; 
3) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 
4) inne dokumenty 
− 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. 

7. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego 
dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 2 niniejszego paragrafu 
czynności; 

8. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec 
wykonawcy i podwykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 2 czynności. Zamawiający uprawniony jest w 
szczególności do:  
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich 

oceny, 
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

9. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 
§7 

WYMAGANE POZIOMY RECYKLINGU 
 
1. Wykonawca jest zobowiązany do osiągnięcia na obszarze gminy Byczyna objętej przedmiotem niniejszej umowy  

a) poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu frakcji odpadów obejmujących: papier, metale, 
tworzywa sztuczne i szkło, 

b) recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne 
odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne 

określonych aktualnie w art. 3b ust. 1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz w przepisach 
wykonawczych do ustawy tj. Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie poziomów recyklingu, 
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
przekazywanych do składowania, zgodnie z poziomami określonymi aktualnie na podstawie w art. 3c ust. 1 i 2 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz w przepisami wykonawczymi do ustawy.  

3. Osiągnięcie poziomów wskazanych w ust. 1 i 2, wymagane jest w każdym roku kalendarzowym. 
4. Ustalenie, czy Wykonawca osiągnął wymagane poziomy o którym mowa w ust. 1 i 2  nastąpi na podstawie 

sprawozdania, o którym mowa w § 8 ust. 8 umowy. 
 

§ 8 
RAPORTY I SPRAWOZDANIA 

 
1. Wykonawca jest zobowiązany przekazywać Zamawiającemu miesięczne raporty z realizacji umowy zawierające: 

a) informacje o masie i sposobie zagospodarowania poszczególnych rodzajów odpadów odebranych od 
właścicieli nieruchomości z podziałem na odebrane bezpośrednio sprzed nieruchomości i z miejsc 
użyteczności publicznej oraz odebrane z PSZOK,   

b) wskazanie instalacji do których zostały przekazane poszczególne odpady,  
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c) wykaz nieruchomości na których nie dopełnia się obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych, 

d) liczbę worków wydanych właścicielom posesji zamieszkałych, 
e) wyciąg z rejestru odpadów odbieranych z PSZOK, o którym mowa w OPZ. 

2. Do miesięcznego raportu Wykonawca dołączy:  
a) dokumenty potwierdzające masę odpadów przekazanych do zagospodarowania (tzw. „kwity wagowe”), 
b) karty ewidencji i przekazania odpadów,  
c) informację o przebiegu poszczególnych tras odbioru odpadów wraz z podaniem faktycznej ilości wykonanych 

wozokilometrów, 
oraz 
d) adresach nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i powstają odpady komunalne, a nie ujętych 

w bazie danych prowadzonej przez Zamawiającego, 
e) adresach nieruchomości, na której wystawiane są do odbioru odpady biodegradowalne, a której właściciel 

zgłosił posiadanie kompostownika i korzysta z ulgi z tego tytułu, 
f) adresach nieruchomościach, które nie są wyposażone w pojemniki do odbioru odpadów lub pojemniki te nie 

spełniają wymagań określonych przepisami prawa,  
lub oświadczenie, że taka sytuacja nie zaistniała. 
3. Wykonawca sporządza raport w formie elektronicznej lub pisemnej, pod rygorem nieważności, z Zamawiającym 

i przesyła go w ciągu 7 dni od zakończenia miesiąca, którego dotyczy. 
4. Zamawiający w terminie 7 dni roboczych akceptuje raport lub zgłasza uwagi. 
5. Zaakceptowany raport jest podstawą do wystawienia faktury za wykonaną usługę.  
6. Wykonawca zobowiązany jest przekazywać Zamawiającemu sprawozdania i informacje określone w załączniku – 

OPZ.  
7. Wykonawca sporządza w sposób i w terminach zgodnych z przepisami obowiązującego prawa i przekazuje 

Zamawiającemu sprawozdania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
 

§9 
WYNAGRODZENIE i warunki płatności  

 
1. Strony ustalają, że okresem rozliczeniowym wykonania przedmiotu umowy jest miesiąc kalendarzowy. 
2. Strony ustalają że wynagrodzenie należne wykonawcy obliczane będzie jako iloczyn faktycznej ilości odebranych i 

zagospodarowanych zgodnie z umową odpadów danej frakcji wyrażonej w Mg, która wynikać będzie z 
zaakceptowanych przez Zamawiającego bez żadnych zastrzeżeń Raportów miesięcznych o których mowa w §8 
oraz cen jednostkowych netto za odbiór i zagospodarowanie  1 Mg (jednej tony) poszczególnych rodzajów 
odpadów komunalnych zgodnie ze złożoną ofertą wykonawcy (Formularzem cenowym odbioru i 
zagospodarowania odpadów – który stanowi załącznik nr…….. do umowy – powiększony o obowiązującą stawkę 
VAT. 

3. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowiązującej w chwili 
powstania obowiązku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany 
Umowy. 

4. Szacunkowa wartość umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy wynosi ………….… złotych brutto (słownie ……………..), w 
tym obowiązujący na dzień podpisania umowy podatek VAT. 

5. Podstawą rozliczenia usług wykonanych przez Wykonawcę za dany miesiąc i wystawienia z tego tytułu faktur Vat 
jest zaakceptowany przez Zamawiającego Raport miesięczny, o którym mowa § 8 Umowy.  

6. Faktury VAT należy wystawiać na: Nabywca/odbiorca: Gmina Byczyna, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna, NIP: 751 175 
01 02.  

7. Wykonawca wystawia odrębne faktury za: 
1) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, 
2) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z PSZOK 
jednocześnie Zamawiający wymaga, aby na tych fakturach wykonawca wyodrębnił koszt zrealizowanej usługi  
w miejscach użyteczności publicznej. Strony wypracują odpowiedni sposób wyodrębnienia tych kosztów. 

8. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie regulowane w terminie 30 dni od daty doręczenia do siedziby Zamawiającego 
prawidłowo wystawionych pod względem formalnym i merytorycznym faktur Vat na rachunek bankowy 
Wykonawcy figurujący w wykazie podatników VAT (tzw. biała księga podatników”) podany w fakturze Vat,  
z zastrzeżeniem konieczności uprzedniego zaakceptowania przez Zamawiającego ww. raportu miesięcznego,  
z zastrzeżeniem konieczności przedłożenia w tym terminie dowodu zapłaty Podwykonawcy/om wraz ze zgodnymi 
z tymi dowodami zapłaty odpowiednimi kopiami faktur VAT wystawionymi przez Podwykonawcę/ców za okres 
rozliczeniowy pokrywający się z okresem rozliczeniowym objętym daną fakturą VAT wystawioną przez 
Wykonawcę. 

9. Jako termin zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.   
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10. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnie z Umową lub obowiązującymi przepisami 
prawa, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności w części spornej do czasu wyjaśnienia przez 
Wykonawcę przyczyn oraz usunięcia tej niezgodności, a także w razie potrzeby prawidłowego wystawienia 
faktury lub noty korygującej, bez obowiązku płacenia odsetek ustawowych za opóźnienie za ten okres. 

11. Brak dowodu zapłaty Podwykonawcy/com i kopii faktur VAT wystawionych przez Podwykonawcę/ów jest 
podstawą do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy do czasu uzupełnienia ww. dokumentów. 
Wstrzymanie zapłaty z tego tytułu wstrzymuje bieg terminu zapłaty faktury Vat i nie stanowi podstaw do 
jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy ani jego  wierzycieli w stosunku do Zamawiającego z tego tytułu, w tym w 
szczególności Wykonawcy nie przysługuje prawo do odsetek ustawowych za opóźnienie w płatności zaległego 
wynagrodzenia. 

12. Wykonawca nie ma prawa dokonywania cesji wierzytelności przysługujących mu z tytułu wykonywania niniejszej 
umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

13. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich należnych jemu na 
podstawie niniejszej Umowy kwot, w szczególności z tytułu kar umownych, chyba że przepisy szczególne będą 
stanowić inaczej. 

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania wypłaty wynagrodzenia lub odmowy jego wypłaty  
w przypadku, gdy: 
a) dokumenty przedstawione przez Wykonawcę w celu potwierdzenia ilości odpadów będą budziły 

uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności danych w tych dokumentach przedstawionych w 
zakresie pochodzenia odpadów, ich ilości lub prawidłowości postępowania z odpadami. 

b) Odpady odebrane z  PSZOK nie zostaną zagospodarowane zgodnie z zapisami Opisu Przedmiotu 
Zamówienia. 

§ 10 
PRZEKAZANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH 

 
Wykonawca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Byczyna obowiązany 
przekazać odebrane odpady do następujących instalacji: (należy wskazać nazwy i adresy instalacji w odniesieniu do 
poszczególnych rodzajów odpadów): 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

§11 
KOORDYNATORZY UMOWY 

 
1. W celu zapewnienia koordynacji prac wynikających z realizacji niniejszej umowy Strony ustanawiają 

Koordynatorów umowy w osobach: 
a) ze strony Zamawiającego –  ……….. e-mail: …………………..  tel. ………………………  
b)    ze strony Wykonawcy - ……………    ……, e-mail:………………… , tel. …………………………………… 

2. Zmiana danych wskazanych w ust. 1 wymaga każdorazowego, pisemnego zawiadomienia drugiej strony umowy. 
Zmiana ta nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporządzenia do niej aneksu. Zmiana ta jest skuteczna z 
chwilą złożenia drugiej Stronie umowy stosownego oświadczenia w taki sposób, że druga Strona mogła się ze 
stosownym oświadczeniem zapoznać. 

3. Wykonawca oświadcza, iż udzieli osobie wskazanej w ust. 1 lit. b) wszelkich niezbędnych pełnomocnictw do 
działania w jego imieniu w związku z realizacją postanowień niniejszej umowy. 

4. Z Koordynatorem umowy ustanowionym przez Wykonawcę, Zamawiający będzie mógł się kontaktować 
bezpośrednio w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 15.00. Koordynator umowy 
odpowiedzialny będzie za nadzorowanie i koordynowanie wykonywania przez Wykonawcę postanowień 
niniejszej umowy.  

§12 
PODWYKONAWCY 

 
1. W przypadku, gdy w ofercie Wykonawca przewidział, że część przedmiotu zamówienia powierzy do wykonania 

Podwykonawcom, zastosowanie będą miały postanowienia niniejszego paragrafu. 
2. Zlecenie wykonania części usług podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego 

za wykonanie tej części usług. W toku realizacji umowy w sprawie zamówienia możliwa jest zmiana 
Podwykonawców, wyłącznie za zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej. 

3. Wykonawca zobowiązany jest w najpóźniej w dniu zawarciu niniejszej umowy do przedłożenia nazwy, danych 
kontaktowych i danych przedstawicieli podwykonawców zaangażowanych w realizację umowy, a w terminie 7 
dni roboczych od dnia podpisania niniejszej umowy przedłożenia Zamawiającemu poświadczonych za zgodność 
z oryginałem kopii umów z poszczególnymi podwykonawcami – jeżeli są oni znani. 
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4. W przypadku, gdy poszczególni Podwykonawcy nie są znani w dniu podpisania niniejszej umowy, Wykonawca 
zobowiązany jest w terminie 7 dni kalendarzowych po zawarciu umowy z Podwykonawcą do przedłożenia 
Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umów z poszczególnymi podwykonawcami 
oraz podania nazwy, danych kontaktowych i dane przedstawicieli podwykonawców zaangażowanych w 
realizację umowy.  

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania i uchybienia podwykonawców, jego przedstawicieli i 
pracowników jak za swoje. 

6. Zmiana podwykonawcy dopuszczalna jest jedynie po wyrażeniu uprzedniej pisemnej zgody przez 
Zamawiającego.  

7. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał 
się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca 
lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 pzp stosuje się 
odpowiednio. 

8. Podwykonawca nie może zlecić wykonania przedmiotu umowy innym podwykonawcom czy dalszym 
podwykonawcom bez uprzednie zgody Wykonawcy i Zamawiającego. 

9. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, 
w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty  wynagrodzenia, w sposób dla 
niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej 
między Zamawiającym a Wykonawcą. 

 
§13 

KARY UMOWNE 
 
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne. 
2. Zamawiający uprawniony jest do naliczenia Wykonawcy kar umownych a Wykonawca jest zobowiązany do 

zapłaty w terminie 7 dni od wezwania do zapłaty, na rzecz Zamawiającego kary umownej w następujących 
przypadkach i wysokościach: 

a) 50,00 zł. za każdy dzień zwłoki w odbiorze odpadów komunalnych w odniesieniu do terminu określonego w 
harmonogramie, od każdego punktu odbioru. Kara będzie obliczana w następujący sposób: wysokość kary = 
20,00 zł x liczba punktów odbioru, z których nie odebrano odpadów w terminie zgodnym z 
harmonogramem x ilości dni zwłoki w odebraniu odpadów, 

b) 50,00 zł. za każdy dzień zwłoki w odbiorze odpadów komunalnych z PSZOK w odniesieniu do terminu 
określonego w pkt III ppkt 22 OPZ. Kara będzie obliczana w następujący sposób: wysokość kary = 50,00 zł x 
ilości dni zwłoki w odebraniu odpadów, 

c) 50,00 zł. za każdy dzień zwłoki w odbiorze odpadów z każdego wyznaczonego punktu w ramach zbiórki 
odpadów wielkogabarytowych w odniesieniu do terminu określonego w harmonogramie, Kara będzie 
obliczana w następujący sposób: wysokość kary = 20,00 zł x liczba punktów odbioru, z których nie odebrano 
odpadów wielkogabarytowych w terminie zgodnym z harmonogramem x ilości dni zwłoki w odebraniu 
odpadów, 

d) 300,00 zł. za każdy dzień, w którym łącznie przez co najmniej 2 godziny pracy co najmniej jednego pojazdu 
odbierającego odpady nie działał system monitorowania lub, w którym niemożliwe było bieżące 
kontrolowanie przez Zamawiającego pracy pojazdów wykorzystywanych do wykonywania usług związanych 
z odbieraniem odpadów komunalnych,  

e) 50,00 zł. za każdy dzień zwłoki w zapewnieniu zamawiającemu dostępu do „systemu monitorowanie 
lokalizacji pojazdów” – zgodnie z zapisami pkt VI ppkt 9a OPZ, 

f) 50,00 zł. za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu Zamawiającemu nagrań z kamer zgodnie z zapisami pkt VI 
ppkt 11 OPZ. 

g) 10,00 zł. za każde naruszenie któregokolwiek z postanowień zapisów pkt III ppkt 11 OPZ (wyposażenie w 
worki), 

h) 50,00 zł za każdy przypadek nieuprzątnięcia miejsca odbioru, gdy zanieczyszczenie nastąpiło z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy,   

i) 500,00 zł. za każdy przypadek odebrania odpadów z nieruchomości nieobjętej gminnym systemem 
(przedmiotem umowy), w tym odebranie odpadów biodegradowalnych z nieruchomości, której właściciel 
zgłosił posiadanie kompostownika i korzysta z ulgi z tego tytułu, z zastrzeżeniem, że dane o tych 
nieruchomościach wynikają z ostatniego wykazu nieruchomości dostarczonego przez Zamawiającego, 

j) za mieszanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych z niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami 
komunalnymi lub selektywnie zebranych odpadów komunalnych różnych rodzajów ze sobą – za każdy 
zaistniały przypadek w wysokości 10 000 zł; 
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k) za mieszanie odpadów zebranych w ramach usług świadczonych na podstawie przedmiotowej umowy 
z odpadami zbieranymi w ramach umów i usług świadczonych na rzecz innych podmiotów niż Zamawiający 
– za każdy zaistniały przypadek w wysokości 10 000 zł; 

l) 100,00 zł za każdy dzień zwłoki w złożeniu któregokolwiek z dokumentów lub informacji , o których mowa w 
§ 8 Umowy, z wyjątkiem sytuacji gdy z tożsamego tytułu zostanie na Wykonawcę nałożona administracyjna 
kara określona w obowiązujących przepisach prawa, 

m) 100,00 zł. za każdy przypadek naruszenia obowiązku, o którym mowa w § 4 ust. 4-8 Umowy, 
n) 100,00 zł. za każdy przypadek naruszenia obowiązku, o którym mowa  w § 8 ust. 2 ppkt d), e), f) Umowy, 
o) 100,00 zł za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu Zamawiającemu projektu harmonogramu, o którym mowa w 

pkt IV OPZ, 
p) 2.000,00 zł za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu właścicielom nieruchomości harmonogramów, zgodnie z 

pkt IV OPZ, przy czym za niedostarczenie harmonogramu uważa się sytuację w której spośród 50 wybranych 
przez Zamawiającego właścicieli nieruchomości więcej niż 25 osób oświadczy, iż nie otrzymało od 
Wykonawcy harmonogramu. 

q) za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu pojemników na wniosek właściciela nieruchomości w wysokości 50,00 
zł od każdego niedostarczonego pojemnika; 

r) 50,00 zł. za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu któregokolwiek z pojemników zgodnie z zapisami pkt III ppkt 
16 OPZ (PSZOK), 

s) 50,00 zł. za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu któregokolwiek z pojemników zgodnie z zapisami pkt III ppkt 
13 i 14 OPZ (typu „dzwon  - igloo”), 

t) 500,00 zł. za każdy przypadek stwierdzenia, że pojazd Wykonawcy nie jest czytelnie oznaczony nazwą 
przedsiębiorcy i numerem jego telefonu,  

u) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom w wysokości 100 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  

v) za niedopełnienie wymogu zatrudniania na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu przepisów Kodeksu 
pracy, osób wykonujących w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia czynności opisanych w §6 niniejszej – 
w wysokości 1.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie wobec tej 
samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas podejmowanych czynności kontrolnych stwierdzi, że Wykonawca 
nadal nie dopełnia obowiązku, o którym mowa w § 6 niniejszej umowy) – dotyczy to także osób 
zatrudnionych przez podwykonawców; 

w) za uniemożliwianie przeprowadzenia czynności kontrolnych lub odmowę złożenia dokumentów o których 
mowa w §6 niniejszej umowy – w wysokości 1.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek;  

x) za niedopełnienie obowiązku powierzenia wykonania usług przez podmiot udostępniający zasoby w 
odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, do 
realizacji których te zasoby są wymagane -  w wysokości 10.000,00 zł.  

y) Jeśli Wykonawca nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w § 7 podlega karze pieniężnej obliczonej 
odrębnie dla wymaganego poziomu: 
 przygotowania do ponownego użycia i recyklingu frakcji odpadów obejmujących: papier, metale, 

tworzywa sztuczne i szkło, 
 recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne 

odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne, 
 ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. 

Kara pieniężna, zostanie obliczona zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach oraz wydanych do niech przepisów wykonawczych.  

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od 
Zamawiającego w wysokości 20%  wynagrodzenia ofertowego  brutto.   

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy w wysokości 20%  wynagrodzenia ofertowego  brutto.   

5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn 
zależnych od Wykonawcy, określonych w § 16 Umowy w wysokości 20%  wynagrodzenia ofertowego  brutto.  W 
przypadku, gdy Zamawiający odstąpi od części umowy, kara naliczana będzie w wysokości 20 % wynagrodzenia za 
tą część umowy, od Której Zamawiający odstępuje. 

6. O wystąpieniu okoliczności stanowiących podstawę do naliczenia kar umownych Zamawiający zawiadomi 
pisemnie Wykonawcę i wezwie do złożenia wyjaśnień w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania. 
Po zapoznaniu się ze złożonymi wyjaśnieniami lub po bezskutecznym upływie terminu na ich złożenia, 
Zamawiający podejmie ostateczną decyzję w sprawie naliczenia kary umownej. 

7. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z wynagrodzenia 
Wykonawcy. 

8. Naliczenie i zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku niezwłocznego i prawidłowego 
wykonania usługi, której dotyczyła kara. 
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9. Strony ustalają, że maksymalna wysokość kar umownych jaką mogą się obciążyć z tytułów, o których mowa w 
niniejszym paragrafie nie może przekroczyć 30 % wynagrodzenia ofertowego  brutto.   

10. W sytuacji gdy kara umowna nie pokrywa szkody, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania na 
zasadach ogólnych. 

§14 
WYKONYWANIE PRZEDMIOTU UMOWY 

 
1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania całości przedmiotu umowy w sposób i na warunkach określonych w 

niniejszej umowie oraz zgodnie z przepisami prawa, w tym prawa miejscowego. 
2. Wykonawcy wspólnie realizujący przedmiot umowy ponoszą solidarną odpowiedzialność za jej wykonanie  

i ustanowienie zabezpieczenia jej należytego wykonania. 
3. Strony zgodnie postanawiają, iż w przypadku gdy Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy lub wykonuje go 

w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiający wezwie Wykonawcę do wykonania lub 
należytego wykonania przedmiotu umowy i wyznaczy mu w tym celu dodatkowy termin.  

4. W przypadku bezskutecznego upływu wyznaczonego przez Zamawiającego terminu, Zamawiający może 
powierzyć wykonanie przedmiotu umowy do czasu wyrażenia przez Wykonawcę woli wykonania wezwania 
Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności i faktycznego przystąpienia do wykonania wezwania 
Zamawiającego, innemu podmiotowi, chyba że Wezwanie zostało już przez inny podmiot zrealizowane, na koszt i 
ryzyko Wykonawcy. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy kwoty 
wynagrodzenia należnego podmiotowi trzeciemu w związku z wykonaniem usługi, o której mowa w zdaniu 
drugim. 

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody będące wynikiem nieopróżniania lub 
nieterminowego opróżniania pojemników lub zmieszania odbieranych odpadów, jak również za ewentualne kary 
nałożone przez organy porządkowe z tych tytułów. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód powstałych podczas lub w związku  
z wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec 
Zamawiającego i osób trzecich za szkody w mieniu lub zdrowiu osób trzecich powstałe w okolicznościach 
opisanych w zdaniu pierwszym. 

§15 
ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY 

 
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w Umowie. Zmiana Umowy może być dokonana w 

granicach wyznaczonych obowiązującymi przepisami ustawy Pzp, wyłącznie za zgodą stron, w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności. Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych, oczywistych omyłek pisarskich 
oraz zmian będących następstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez konieczności 
sporządzania aneksu. 

2.  Zmiany Umowy, o których mowa w art. 436 pkt 4) lit b) ustawy Pzp:  
1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) oraz podatku akcyzowego. Zmiana 

ustawowej wysokości podatku powoduje odpowiednią zmianę wynagrodzenia brutto od daty 
wprowadzenia zmiany, z zastrzeżeniem braku zmiany wynagrodzenia netto. Naliczenie podatku w nowej 
wysokości dopuszcza się tylko od wynagrodzenia za część Umowy realizowanej po dniu wejścia w życie 
przepisów ustalających zmiany stawki podatku; 

2) w przypadkach następujących zmian : 
a) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę, 

b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 
składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, 

c) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w 
ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. 2020 poz. 1342) 

         - skutkujących zmianą kosztów wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę,  
 
Wykonawca uprawniony jest do wystąpienia do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zmianę umowy w 
terminie do 30 dni od wejścia w życie ww. zmiany, wskazując podstawę prawną oraz uzasadnienie faktyczne 
zawierające w szczególności wykazanie związku pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a 
wpływem zmiany określonych w ppkt a), b) lub c) na kalkulację wynagrodzenia oraz wyliczenie kwoty 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie umowy (Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć 
zaktualizowany Formularzu cenowym odbioru i zagospodarowania odpadów zawierający dane uwzględniające 
wnioskowane zmiany). Wniosek uwzględniać może jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, do których 
poniesienia Wykonawca jest zobligowany w związku ze zmianą wysokości ww składników. Zamawiający nie 
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wyraża zgody na akceptację kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, 
które nie wynikają z konieczności ich dostosowania do wysokości wynagrodzenia w kwocie przewyższającej 
wysokość ww składników; 
Strona składając wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym winna wykazać ponad wszelką wątpliwość, 
że zaistniała zmiana czynników cenotwórczych ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia. W 
przypadku składania wniosku przez Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia 
przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających zasadność złożenia takiego wniosku. 
W szczególności Zamawiający może żądać odpowiednio:  

a. aktualnego wykazu pracowników (wraz z wskazaniem procentowego ich zaangażowania w realizację  
zamówienia w przypadku osób zatrudnionych na pełen etat oraz wskazaniem stosownego 
proporcjonalnie zmniejszonego tego wymiaru w przypadku zatrudnionych w wymiarze niższym niż 
pełen etat), których ta zmiana dotyczy wraz z poświadczonymi za zgodność z oryginałem kopiami 
dotychczas zawartych umów o pracę, 

b. pisemnego zestawienia wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników realizujących 
przedmiot umowy, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace 
bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej 
temu zakresowi; 

c. pisemnego zestawienia wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników realizujących 
przedmiot umowy, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem 
zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu 
umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi. 

d. wpływu zmiany na koszty związane z wykonaniem umowy, w szczególności z wyspecyfikowaniem 
wszystkich tych kosztów, na które ta zmiana miała wpływ, w którym zostanie wskazana wartość o jaką 
powinna wzrosnąć wartość wynagrodzenia oraz jaki te zmiany mają wpływ na zakładany zysk. 

Wzrost kosztu Wykonawcy będzie odnosił się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników realizujących 
przedmiot umowy, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją 
przedmiotu umowy na rzecz Zamawiającego.  
W przypadku udokumentowania zmian ww. kosztów, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość 
kosztu Wykonawcy zaakceptowanego przez Zamawiającego a wynikającą bezpośrednio ze zmian wskazanych 
we wniosku, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych związanych ze zmianą oraz w proporcji 
do zaangażowania pracowników w realizację pozostałej do wykonania części zamówienia – w przeliczeniu na 
cenę jednostkową wykonania usługi odbioru i zagospodarowania 1 Mg odpadów komunalnych w odniesieniu 
do każdej z frakcji odpadów wskazanej w Formularzu cenowym odbioru i zagospodarowania odpadów. 
Zmiana wysokości wynagrodzenia, o której mowa w pkt 2) będzie mieć zastosowanie od dnia złożenia 
uzasadnionego i zaakceptowanego przez Zamawiającego wniosku Wykonawcy lub Zamawiającego, z 
zastrzeżeniem ust. 10. 
 

3. Zmiany umowy, o których mowa w art. 439 pzp: 
1) ustala się, że umowa może zostać zmieniona w przypadku wystąpienia zmiany w wysokości opłaty za 

korzystanie ze środowiska (zwanej „opłatą marszałkowską”) wpływającej na koszty realizacji – 
zagospodarowania odpadów komunalnych na podstawie niniejszej umowy a określonej w akcie 
wykonawczym wydanym na podstawie art. 290 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.) w stosunku do wysokości opłaty marszałkowskiej.  
a) Zamawiający dopuszcza taką zmianę od 1 stycznia 2023 r.  

W przypadku wystąpienia przesłanek dla tej zmiany, zmianie ulegną ceny jednostkowe poszczególnych 
frakcji odpadów (netto) wykazane w Formularzu cenowym odbioru i zagospodarowania odpadów w 
następujący sposób: od cen jednostkowych poszczególnych frakcji odpadów, co do których zmianie 
uległa opłata marszałkowska, odjęta zostanie odpowiednio: 

- kwota odpowiadająca danej frakcji opłaty marszałkowskiej z dnia 1.01.2022 r. jeśli w dniu składania 
ofert była znana stawka opłaty marszałkowskiej dla tej frakcji odpadów, 

albo 
- kwota odpowiadająca danej frakcji opłaty marszałkowskiej z dnia złożenia oferty, jeśli w dniu 

składania ofert nie była znana stawka opłaty marszałkowskiej dla tej frakcji odpadów obowiązująca 
w dniu 1.01.2022 r., 

a następnie do uzyskanego w ten sposób wyniku dodana zostanie kwota odpowiadająca danej frakcji 
opłaty marszałkowskiej po zmianie, t.j. obowiązująca w dacie złożenia wniosku o podwyższenie 
wynagrodzenia.  
Zamawiający dopuszcza jedną taka zmianę w 2023 r. – raz dla każdej z frakcji. 

b) Zamawiający dopuszcza taką zmianę od 1 stycznia 2024 r.  
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W przypadku wystąpienia przesłanek dla tej zmiany, zmianie ulegną ceny jednostkowe poszczególnych 
frakcji odpadów (netto) wykazane w Formularzu cenowym odbioru i zagospodarowania odpadów w 
następujący sposób: od cen jednostkowych poszczególnych frakcji odpadów, co do których zmianie 
uległa opłata marszałkowska, odjęta zostanie odpowiednio: 

- kwota odpowiadająca danej frakcji opłaty marszałkowskiej obowiązującej dla danej frakcji w dniu 
wprowadzenia dla niej zmiany o której mowa w ppkt a) – jeśli taka zmiana w roku 2023 nastąpiła, 
 

a jeśli zmiana ceny dla danej frakcji w roku 2023 nie nastąpiła: 
- kwota odpowiadająca danej frakcji opłaty marszałkowskiej z dnia 1.01.2022 r. jeśli w dniu składania 

ofert była znana stawka opłaty marszałkowskiej dla tej frakcji odpadów, 
albo 
- kwota odpowiadająca danej frakcji opłaty marszałkowskiej z dnia złożenia oferty, jeśli w dniu 
składania ofert nie była znana stawka opłaty marszałkowskiej dla tej frakcji odpadów obowiązująca w 
dniu 1.01.2022 r., 
 
a następnie do uzyskanego w ten sposób wyniku dodana zostanie kwota odpowiadająca danej frakcji 
opłaty marszałkowskiej po zmianie. 
Zamawiający dopuszcza jedną taka zmianę w 2024 r. – raz dla każdej z frakcji. 
 

Zmieniona wysokości wynagrodzenia, o której mowa w lit a) i b) będzie mieć zastosowanie od dnia złożenia 
uzasadnionego i zaakceptowanego przez Zamawiającego wniosku Wykonawcy lub Zamawiającego a w 
przypadku gdy wniosek zostanie złożony przed zmianą wysokości opłaty będącą podstawą wniosku nie 
wcześniej niż od dnia zmiany opłaty wprowadzonej przepisem prawa, z zastrzeżeniem ust. 10. 
Do wniosku załączyć należy zaktualizowany wg zasad określonych w ppkt a) i b) w Formularz cenowy 
odbioru i zagospodarowania odpadów, przy założeniu konsekwencji zmian poszczególnych stawek, jeśli taka 
zmiana nastąpiła na innej podstawie niż określonej w tym punkcie umowy. 

2) Strony dopuszczają waloryzację wynagrodzenia wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy – w części 
niepodlegającej waloryzacji wg zasad określonych w ust.2 pkt 2) - w okresie realizacji umowy, zgodnie ze 
zmianami wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych – wg danych ostatecznych, publikowanego przez 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, przy założeniu, że: 
a) Zamawiający dopuszcza jedną taką zmianę w 2023 r. - od dnia 1 stycznia 2023 r. – o wskaźnik cen 

towarów i usług konsumpcyjnych (wg danych ostatecznych) ogłoszony w  Komunikacie Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie: wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w 
styczniu 2022 r. 

b) Zamawiający dopuszcza jedną taką zmianę w 2024 r. - od dnia 1 stycznia 2024 r. – o wskaźnik cen 
towarów i usług konsumpcyjnych (wg danych ostatecznych) ogłoszony w Komunikacie Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie: wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w 
styczniu 2023 r. 

c) W przypadku wystąpienia tej zmiany, zmianie ulegną ceny jednostkowe poszczególnych frakcji 
odpadów wykazane w Formularzu cenowym odbioru i zagospodarowania odpadów w następujący 
sposób: 
(sd  x ww):100 
Gdzie: sd – dotychczasowa stawka poszczególnych frakcji odpadów pomniejszona o wartość 
zwaloryzowana na podstawie przesłanek z ust. 2 pkt 2), ww – wskaźnik określony odpowiednio w ppkt 
a) albo b). 

 
Zmiana wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ppkt a) lub b) będzie mieć zastosowanie od dnia złożenia 
uzasadnionego i zaakceptowanego przez Zamawiającego wniosku Wykonawcy lub Zamawiającego. Zmiana jest 
możliwa, jeśli wskaźnik określony w ppkt a) lub b) jest różny od 100, z zastrzeżeniem ust. 10. 
Do wniosku załączyć należy zaktualizowany wg zasad określonych w ppkt a) lub b) w Formularzu cenowym 
odbioru i zagospodarowania odpadów, przy założeniu konsekwencji zmian poszczególnych stawek, jeśli taka 
zmiana nastąpiła na innej podstawie niż określonej w tym punkcie umowy. 

4. Strony zgodnie oświadczają, iż Zamawiający uprawniony jest do żądania dodatkowych wyjaśnień od Wykonawcy 
do składanych wniosków o podwyższenie wynagrodzenia, kalkulacji i dokumentów, przedstawienia dodatkowych 
dokumentów potwierdzających prawdziwość przedstawionych danych oraz składania zastrzeżeń do złożonych 
dokumentów i żądania wprowadzenia wprowadzania do przedstawionej kalkulacji zmian uwzględniających 
zastrzeżenia Zamawiającego 

5. W przypadku złożenia wniosku o dokonanie zmiany wynagrodzenia Zamawiający w terminie 14 dni roboczych od 
daty złożenia dokumentów zgłosi zastrzeżenia do złożonych dokumentów lub złoży wniosek o ich wyjaśnienie. 
Niezależnie od zastrzeżonego terminu Zamawiający uprawniony jest do żądania dalszych wyjaśnień i uzupełnień 
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jeśli uzupełnione dokumenty lub wyjaśnienia są niewystarczające do podjęcia decyzji w przedmiocie 
wnioskowanej zmiany. Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia dokumentów lub złożenia wyjaśnień w 
terminie 7 dni od daty wystąpienia z takim wnioskiem przez zamawiającego. Nie uzupełnienie dokumentów bądź 
nie złożenie wyjaśnień w wyznaczonym terminie powoduje, iż Zamawiający podejmie decyzję na podstawie 
posiadanych dokumentów.  

6. Decyzja w sprawie złożonego wniosku o wprowadzenie zmian wynagrodzenia powinna zostać podjęta w terminie 
30 dni roboczych od daty przekazania przez Wykonawcę wniosku o zmianę wraz z dokumentami uzasadniającymi 
tą zmianę.  

7. Ustala się dzień 1 stycznia 2023 r. jako początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia wg którejkolwiek  
z  zasad określonych w ust. 2 lub 3. 

8. Przy każdej zmianie wynagrodzenia, Strona która zainicjowała zmianę, zobowiązana jest przedstawić 
zaktualizowany Formularzu cenowym odbioru i zagospodarowania odpadów, odzwierciedlający wprowadzane 
zmiany. Zaktualizowany Formularzu cenowym odbioru i zagospodarowania odpadów wymaga zaakceptowania 
przez drugą stronę. Podstawą każdej kolejnej aktualizacji Formularza cenowego będzie Formularz cenowy 
wprowadzony ostatnim obowiązującym aneksem do Umowy – jeśli zapisy ust. 2 lub 3 nie stanowią inaczej. 

9. W przypadku uznania wniosku o wprowadzenie zmiany wynagrodzenia za zasadny, Strony zawrą aneks do 
umowy, którego załącznikiem będzie zaktualizowany Formularz cenowym odbioru i zagospodarowania odpadów. 

10. Zmiana wysokości wynagrodzenia w oparciu o przesłanki określone w ust. 1 obowiązywać będzie od dnia 
podpisania aneksu, o którym mowa w zdaniu powyżej. 

11. Przez zmianę wynagrodzenia rozumie się zmianę każdej z poszczególnych stawek jednostkowych netto (kolumna 
C Formularza cenowego odbioru i zagospodarowania odpadów). 

12. Zamawiający zastrzega, maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia w efekcie zastosowania postanowień o 
zasadach wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia określonych w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu na 
poziomie nie wyższym niż 10 % w ramach każdej ze stawek – w stosunku rocznym, a równocześnie ogólne 
wynagrodzenie wykonawcy wskazane w Formularzy cenowym odbioru i zagospodarowania odpadów (Łączna 
cena ofertowa brutto) nie może wzrosnąć więcej niż o 5 % ogólnego wynagrodzenia wskazanego w Formularzy 
cenowym odbioru i zagospodarowania odpadów załączonego do oferty – w stosunku rocznym.  

13. Zapisu ust. od 4 do 12 nie mają zastosowania do zasad określonych w ust. 2 pkt 1). 
 
 

14. Nadto Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, w poniższym 
zakresie, w przypadku wystąpienia następujących okoliczności: 

1) w zakresie sposobu realizacji Umowy oraz jej zakresu w przypadku zmiany przepisów prawa powszechnie 
obowiązującego i aktów prawa miejscowego wpływających na sposób realizacji Umowy, w szczególności w 
zakresie: 

a) rodzajów odpadów podlegających odbiorowi przez Wykonawcę zgodnie z prawem powszechnie 
obowiązującym lub aktami prawa miejscowego, obejmującymi wprowadzenie dodatkowych rodzajów 
odpadów bądź ich ograniczenie, 

b) częstotliwości (odbieranych odpadów i innych obowiązków), w tym zarówno zwiększeniu jak i zmniejszeniu 
powyższej częstotliwości, 

c) wymagań co do pojemników lub worków, co obejmuje między innymi przypadki gdy: 
- nastąpi konieczność wprowadzenia nowych lub odmiennych wymagań, w tym zakresie, w tym dotyczących kolorów 
pojemników lub worków na odpady, lub wystąpią zmiany w zakresie obowiązków związanych z dostarczeniem 
pojemników lub worków, lub wystąpią zmiany dotyczące zakresu lub sposobu mycia pojemników, 

d) wymagań dotyczących działalności prowadzonej przez podmiot odbierający odpady komunalne od 
właścicieli nieruchomości,  

e) frakcji odpadów podlegających zgodnie z przepisami selektywnemu zbieraniu lub obowiązkowemu 
przekazaniu do instalacji lub instalacji komunalnej lub innego określonego w przepisach miejsca,  

f) miejsca, sposobu lub innych warunków zagospodarowywania odpadów, w tym dotyczących instalacji, do 
których podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, jest obowiązany przekazać 
odebrane odpady.  

g) w zakresie terminu wykonania którejkolwiek z usług lub innych świadczeń stanowiących przedmiot Umowy 
wywołanych okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji Umowy i niezależnymi od Stron Umowy, 
polegających na skróceniu lub wydłużeniu któregokolwiek z przewidzianych terminów, o liczbę dni 
uzasadnioną powyższymi okolicznościami, która nie wpływa na zakres zamówienia oraz wysokość 
wynagrodzenia Wykonawcy,  

h) w zakresie sposobu spełnienia świadczenia w przypadku wystąpienia siły wyższej, czyli zdarzenia 
zewnętrznego o obiektywnie małym stopniu prawdopodobieństwa pojawienia się go w określonej sytuacji, 
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a którego szkodliwe następstwo przy zastosowaniu współczesnej techniki uniemożliwia Wykonawcy 
wykonanie w części lub całości jego zobowiązań lub mającego bezpośredni wpływ na terminowość 
wykonywania prac Do zdarzeń takich należy zaliczyć w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski 
żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej, epidemii, których nie można było przewidzieć 
w dniu zawarcia Umowy, przy czym przedłużenie terminu zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą 
okresowi występowania okoliczności siły wyższej. Z uwagi na zawarcie niniejszej Umowy w okresie epidemii, 
możliwość uznania przez Strony wystąpienia siły wyższej w postaci aktualnej epidemii za podstawę do 
zmiany Umowy będzie mogła mieć miejsce jedynie w wyjątkowych przypadkach, których Strony nie mogły 
przewidzieć w okresie zawierania Umowy, jednakże nie mogą to być sytuacje, podobne do sytuacji 
mających miejsce w roku 2020 i 2021r. np. ograniczenia w funkcjonowaniu urzędów, organów administracji, 
ograniczenia w przemieszczaniu się.  

i) odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części zamówienia, pod warunkiem wystąpienia 
obiektywnych okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie przygotowania 
postępowania, a które powodują, że wykonanie usługi bez ograniczenia zakresu zamówienia 
powodowałoby dla Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji usługi i związane 
z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych oraz przepisy prawa, w tym aktów prawa 
miejscowego,  

j) w zakresie przekazywanych informacji dotyczących przedmiotu Umowy, w tym raportowania, kontroli i 
zarządzania jakością świadczonych usług, dopuszcza się zmianę sposobu, terminów i treści przekazywanych 
informacji, w tym raportów, pod warunkiem, że w konsekwencji nie zostaną obniżone standardy 
świadczenia usługi określone przez Zamawiającego w OPZ i Umowie, jeżeli zmiana pozwala na prawidłową 
realizację przez Zamawiającego jego zadań dotyczących gospodarki odpadami, usprawnienie realizacji 
Umowy, obniżenie kosztów świadczenia usługi lub podniesienie standardów świadczonej usługi. 

2) W każdym z przypadków, o których mowa w pkt 1) powyżej, dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia 
Wykonawcy polegająca zarówno na obniżeniu, jak i podwyższeniu tego wynagrodzenia, o wysokość  
odpowiadającą zmianie wykazanych kosztów wykonania zamówienia lub proporcjonalnie do zmniejszonego 
zakresu wykonania zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że zmiana nie może prowadzić do zmiany charakteru  
Umowy lub mieć na celu uniknięcie stosowania przepisów Ustawy pzp. Podstawą do ustalenia wysokości 
nowego wynagrodzenia, będzie przedstawiana każdorazowo Zamawiającemu szczegółowa kalkulacja kosztów 
Wykonawcy, uwzględniająca wpływ zmian na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę 
(porównanie procentowego udziału tych kosztów w całości kosztów w dniu złożenia oferty z ich udziałem po 
zmianie). Wykonawca wraz z wnioskiem będzie zobowiązany do przedstawienia  dokumentów 
potwierdzających zmiany ww. kosztów. Zastosowanie będą tu miały zapisy ust. 2 ppkt a, b, c, d oraz ust od 4 do 
11 niniejszego paragrafu. 

3) W zakresie terminu wykonania umowy w przypadku wystąpienia okoliczności nieprzewidzialnych w dniu 
udzielenia zamówienia, w szczególności przedłużenia się  procedur związanych z przeprowadzeniem kolejnego 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w szczególności ewentualnych procedur 
odwoławczych, które uniemożliwiać będą zawarcie nowej umowy przed upływem okresu obowiązywania 
niniejszej umowy. 

15. Zmiany postanowień umownych zakwalifikowane przez Strony jako nieistotne, mogą być wprowadzone do 
Umowy w każdym czasie. 

16. Wprowadzanie zmian w zakresie ilości i lokalizacji punktów odbioru dla odpadów komunalnych (przyrost lub 
ubytek) nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy sporządzonego w formie pisemnej w zakresie opisanym w OPZ. 

17. W przypadku waloryzacji wynagrodzenia zgodnie z ust. 2 i 3, Wykonawca zobowiązany jest do waloryzacji 
wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z tytułu realizacji usług, jeżeli okres obowiązywania umowy z 
podwykonawcą przekracza 12 miesięcy. 

§16 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 
1. Oprócz wypadków wymienionych w treści Kodeksu Cywilnego stronom przysługuje w każdym czasie prawo 

odstąpienia od umowy w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu 
następujących sytuacji: 

1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy lub jej części, w szczególności w razie: 
a) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 
b) pogarszającej się sytuacji finansowej Wykonawcy w sposób grożący jego niewypłacalności (dowodem 

tego będzie np.: wszczęcie postępowania egzekucyjnego przeciw wykonawcy/jednego z wykonawców, 
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zajęcie wierzytelności, informacje od podwykonawców, dostawców materiałów czy usług o 
nieterminowej płatności faktur lub inne sytuacje świadczące o utracie płynności finansowej wykonawcy) 

c) nie rozpoczęcia świadczenia usługi bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuowania ich przez 
Wykonawcę pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

d) przerwania przez Wykonawcę świadczenia usługi, gdy przerwa trwa dłużej niż 7 kolejnych dni 
kalendarzowych, 

e) gdy Wykonawca, pomimo uprzednich, pisemnych, co najmniej dwukrotnych zastrzeżeń ze strony 
Zamawiającego nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy lub w istotny 
sposób narusza zobowiązania umowne,   

f) utraty przez Wykonawcę uprawnień do wykonywania przedmiotu umowy wynikające z przepisów 
szczególnych, 

g) W przypadku gdy wpisy do rejestrów lub zezwolenia wymienione w § 3 umowy tracą moc obowiązującą, 
a Wykonawca nie uzyskał nowych wpisów lub zezwoleń oraz nie przedłożył kopii tych dokumentów 
Zamawiającemu w terminie 21 dni od dnia wykreślenia z rejestru lub wygaśnięcia uprawnień 
wynikających z tych wpisów do rejestrów lub zezwoleń. 

Ww przyczyny mogą dotyczyć całości Umowy lub jej części.  
2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli: 

a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 
miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w niniejszej umowie, 

b) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny zatwierdzenia miesięcznego zestawienia wykonanych 
usług, który jest podstawą do wystawienia faktury za wykonaną usługę  

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

3. Odstąpienie od umowy wywołuje ten skutek, że Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu 
z tytułu prawidłowego wykonania części umowy do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W 
tym celu Zamawiający wraz z Wykonawcą winni ustalić wartość faktycznie wykonanych przez Wykonawcę 
usług, a Wykonawca zobowiązuje się współpracować z Zamawiającym w tym zakresie. 

4. Po upływie terminu określonego w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca powinien możliwie 
najszybciej usunąć z obsługiwanego terenu wszystkie swoje urządzenia techniczne w szczególności urządzenia 
do gromadzenia odpadów. 

§17 
ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY 

 
1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny ofertowej brutto, co stanowi  

kwotę  …………… zł. 
2. Powyższe zabezpieczenie  zostało  wniesione  w formie: ……………………………… 
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy jest nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne  na  pierwsze żądanie. 
4. W przypadku należytego wykonania niniejszej umowy, 100% wniesionego  zabezpieczenia należytego  wykonania  

umowy  zostanie  zwrócone w  terminie 30 dni licząc od terminu zakończenia świadczenia usług, określonych w 
niniejszej umowie.   

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy. 

6. Forma  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  może  być  zmieniona  w trakcie  realizacji  na wniosek  
Wykonawcy w ramach  form wymienionych  w  specyfikacji. 

7. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego 
wysokości. 

§18 
OCHRONA i PRZETWARZANIE DANYCH 

 
1. Strony zgodnie oświadczają, iż zapewniają przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych, 

zgodnie z przepisami 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. 
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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 Ustawie o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniach 
wykonawczych do ustawy. 

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

8. Strony wyrażają zgodę na przetwarzanie przez podanych przez siebie danych osobowych w celu wykonania 
niniejszej umowy, w celu realizacji ewentualnych roszczeń Stron wynikających z niniejszej umowy. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 
10. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda Stron oraz konieczność przetwarzania danych osobowych do 

wykonania umowy. 
11. Każda ze Stron ma prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. 
12. Dane osobowe będą przetwarzane do ewentualnego odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres 

przedawnienia roszczeń przysługujących danej Stronie. 
13. Każda ze Stron ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 

§ 19 
INFORMACJE POUFNE 

 
1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, o których dowiedziały się w związku z 

wykonywaniem obowiązków powierzonych mu na podstawie niniejszej Umowy (Dalej: „Informacje Poufne”). 
Informacje Poufne obejmują w szczególności wszelkie informacje prawne, organizacyjne, techniczne, a także 
wszelkie inne informacje na temat drugiej Strony, otrzymane od drugiej Strony, w szczególności przekazane 
pisemnie, w formie informacji elektronicznych, a także pozyskane w jakikolwiek inny sposób. 

2. Strony zobowiązują się posługiwać Informacjami Poufnymi wyłącznie w celu należytego wykonywania swoich 
obowiązków i powstrzymać się od przekazywania Informacji Poufnych osobom trzecim, z wyjątkiem tych osób 
trzecich, z którymi współdziała w celu realizacji zadań wynikających z postanowień niniejszej umowy. 

3. Postanowienia § 2 ust. 1 i 2 niniejszej umowy  nie będą miały zastosowania do informacji, które Strona 
zobowiązana będzie ujawnić na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 

 
§20 

ROZSTRZYGANIE SPORÓW 
 

1. Jeżeli jakakolwiek część umowy zostanie uznana za nieważną, podlegającą unieważnieniu, pozbawioną mocy 
prawnej, nieobowiązującą lub niewykonalną, pozostałe części umowy będą nadal uważane za w pełni 
obowiązujące i wiążące, a Strony działając w dobrej wierze zastąpią takie postanowienie postanowieniem 
ważnym i wykonalnym, które będzie najpełniej oddawać ekonomiczny sens pierwotnego zapisu. 

2. Strony zgodnie postanawiają, iż ewentualne spory wynikłe na tle realizacji postanowień niniejszej umowy lub 
interpretacji jej zapisów będą rozstrzygać polubowną w drodze negocjacji, przy czym klauzula ta nie stanowi 
zapisu na sąd polubowny. 

3. W przypadku nie rozstrzygnięcia sporu w sposób określony w ust. 2 w terminie 1 miesiąca liczonego od chwili 
rozpoczęcia negocjacji, każda ze Stron uprawniona jest do wystąpienia na drogę sądową celem rozstrzygnięcia 
sporu. 

4. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów powstałych w wyniku lub w związku z realizacją przedmiotu 
niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 
§21 

POROZUMIEWANIE SIĘ STRON 
 

1. Strony zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego, pisemnego pod rygorem nieważności powiadamiania się 
o zmianach dotyczących określonych w umowie nazw, adresów, danych kontaktowych bez konieczności 
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sporządzania aneksu do niniejszej umowy. Korespondencję doręczoną na adresy do korespondencji wskazane w 
ust. 2, każda ze Stron uznaje za prawidłowo doręczoną w przypadku nie powiadomienia drugiej Strony o zmianie 
swego adresu. Każda ze Stron przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie negatywne skutki wynikłe z 
powodu nie wskazania drugiej Stronie aktualnego adresu. 

2. Strony ustalają, że ich aktualne adresy do korespondencji oraz dane kontaktowe są następujące: 
a) Zamawiający: Gmina Byczyna – Urząd Miejski w Byczynie, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna 
b) Wykonawca: ………………………………………………………    ……………………………………………………………………….. 

3. Strony zgodnie postanawiają, ze z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w umowie, wszelkie zawiadomienia, 
zapytania informacje lub dane związane lub wynikające z realizacji przedmiotu umowy będą przekazywane 
drugiej Stronie umowy w formie pisemnej lub elektronicznej. 

4. Korespondencja pisemna Stron kierowana będzie na adres wskazany w ust. 2 umowy, zaś korespondencja 
elektroniczna na adresy poczty elektronicznej wskazanej w §11 ust. 1 umowy. 

 
§22 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
1. Rozwiązanie lub odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Prawem właściwym do rozstrzygania sporów powstałych w związku lub na tle realizacji niniejszej umowy jest 

prawo polskie. 
3. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy Strony podejmą rokowania w celu polubownego 

załatwienia sporu. W przypadku braku polubownego rozstrzygnięcia sporu spór zostanie poddany rozstrzygnięciu 
Sądu właściwego miejscowo dla Zamawiającego.  

4. Niniejszą umowę sporządzono wraz z załącznikami w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla 
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

5. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie znajdują przepisy powszechnie 
obowiązujące, a w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

6. Załącznikami do niniejszej umowy są: 
1) Formularz cenowy odbioru i zagospodarowania odpadów, 
2) ……………… 

 
 
 
  Z A M A W I A J Ą C Y:       W Y K O N A W C A: 
 
 
........................................                                                                    .......................................... 
 
 
Kontrasygnata Skarbnika Gminy 
 
 
 
…………………………………….. 


