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UMOWA Nr …………….. 

zawarta w……., w dniu .................................................. , pomiędzy: 

 

Związek Międzygminny pod nazwą „Natura” z siedzibą w Grójcu przy 

ul. Mszczonowskiej 23, NIP 797 20 51 709, REGON 146731578 

 

reprezentowaną przez: 

…………………………………………………….. 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

a 

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

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

reprezentowanym przez: 

………………………………………………………… 

…………………………………………………………. 

zwaną/ym w dalszej części umowy „Wykonawcą” 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (zwanego 

dalej „postępowaniem”) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie 

ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze 

zm.) Strony zawierają umowę o następującej treści: 

 

§ 1 

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na 

odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach 

zamieszkałych Gmin Związku oraz PSZOK-u na terenie związku. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. 

 

§ 2 

 

1. Strony zgodnie ustalają, iż wykonanie przedmiotu umowy następować będzie w okresie od 

dnia 01.01.2020r. do 31.12.2020r. 

2. Odbiór odpadów z nieruchomości i ich zagospodarowanie Wykonawca będzie realizował 

począwszy od 01.01.2020r. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji, o której 

mowa w § 8 ust. 3 za miesiąc grudzień 2020 roku w terminie do dnia 10 stycznia 2021 roku. 

 

§ 3 

 

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

techniczny i osobowy oraz bazę magazynowo - transportową na terenie działania Związku, 

zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122) niezbędną do należytego, terminowego i zgodnego 

z przepisami prawa wykonania przedmiotu niniejszej Umowy, z zachowaniem 

profesjonalnego charakteru świadczonych przez Wykonawcę usług, a w szczególności: 

a) posiada wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonej przez Związek 

Międzygminny pod nazwą „Natura” w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie 
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całego Związku na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach (Dz. U. 2018 r., poz. 1454 ze zm.); 

b) posiada zezwolenie na przetwarzanie lub zbieranie odpadów albo posiada umowę z 

podmiotem posiadającym zezwolenie na przetwarzanie lub zbieranie odpadów, o których 

mowa w art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach; 

c) posiada wpis do rejestru w Bazie Danych o Odpadach w zakresie 

transportu odpadów komunalnych o kodach odpowiadających przedmiotowi zamówienia  

d) nie otwarto jego likwidacji i nie zachodzą inne okoliczności, które mogłyby wpływać na 

zdolność Wykonawcy do wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy; 

e) realizuje odbiór odpadów z wykorzystaniem pojazdów określonych w formularzu oferty 

oraz SIWZ. 

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

realizacji niniejszej Umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, 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. Zobowiązuje się również do oznakowania pojazdów logo Związku według podanego 

wzoru. 

4. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu nieprzerwany dostęp w dowolnym czasie do 

danych zarejestrowanych przez system monitoringu poprzez sieć internetową. Wykonawca 

dostarczy i zainstaluje w siedzibie Zamawiającego system monitorujący do bieżącej kontroli 

pojazdów odbierających odpady, spełniający wymagania szczegółowo określone w opisie 

przedmiotu zamówienia. 

 

 

§ 4 

 

Realizując przedmiot zamówienia Wykonawca: 

a) zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy z zachowaniem należytej staranności 

wymaganej od profesjonalisty oraz zgodnie z obowiązującymi w czasie realizacji Umowy 

przepisami prawa, w szczególności: 

- ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, 

- ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, 

- ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku; 

b) zobowiązany jest posiadać stosowne zezwolenia i wpisy uprawniające do prowadzenia 

działalności niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy przez cały okres realizacji 

niniejszej Umowy; 

c)  zobowiązuje się do wykonania wszystkich obowiązków opisanych w Załączniku nr 2 do 

Umowy w sposób tam i w niniejszej Umowie określony, zgodnie z zaakceptowanym przez 

Zamawiającego Harmonogramem wywozu odpadów komunalnych lub jego zmianą, 

d) wyznaczy osobę Koordynatora Umowy, z którym Zamawiający będzie mógł się 

kontaktować bezpośrednio w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 

godziny 15.00. Koordynator Umowy odpowiedzialny będzie za nadzorowanie i 

koordynowanie wykonywania przez Wykonawcę postanowień niniejszej Umowy, 

e) zobowiązuje się do niezwłocznego przekazywania informacji dotyczących realizacji 

Umowy, na każde żądanie Zamawiającego, jednak nie później niż w terminie jednego dnia 

roboczego od dnia otrzymania żądania, 

f)  zobowiązuje się do terminowego sporządzania i przekazywania Zamawiającemu 

miesięcznych sprawozdań z wykonania przedmiotu Umowy, zawierających informacje 

wskazane w Umowie i Załączniku nr 2, 
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g) zobowiązuje się do przestrzegania poufności co do informacji lub danych pozyskanych w 

związku lub w wyniku realizacji Umowy, w szczególności do przestrzegania przepisów 

dotyczących ochrony danych osobowych, które to informacje i dane nie mogą być 

wykorzystywane przez Wykonawcę w celu innym niż dla potrzeb realizacji postanowień 

Umowy, w szczególności informacje i dane nie mogą zostać wykorzystane w celach 

marketingowych, reklamowych, 

h) zobowiązany jest do posiadania ważnej przez cały okres realizacji niniejszej umowy polisy 

ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej związanej z realizacją przedmiotu Umowy, na kwotę nie niższą niż 

1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy zł) złotych. Wykonawca zobowiązuje 

się przedłożyć Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy 

ubezpieczenia lub polisy ubezpieczeniowej w dniu podpisania niniejszej Umowy. W 

przypadku, gdy okres ubezpieczenia wynikający z umowy ubezpieczenia zawartej przez 

Wykonawcę jest krótszy niż okres realizacji niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązany 

jest do kontynuacji umowy ubezpieczenia na warunkach tożsamych lub nie mniej 

korzystnych niż dotychczasowa umowa ubezpieczenia, na kwotę ubezpieczenia wskazaną w 

zdaniu pierwszym. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć nową 

umowę z Ubezpieczycielem i przedłożyć Zamawiającemu kopię nowo zawartej umowy 

ubezpieczenia lub polisy ubezpieczeniowej, potwierdzonej za zgodność z oryginałem przed 

dniem wygaśnięcia poprzednio obowiązującej umowy ubezpieczenia, 

i)  w przypadku wygaśnięcia bądź rozwiązania w trakcie okresu realizacji niniejszej Umowy, 

umowy opisanej w § 3 ust. 1 lit. b, Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia  nowej 

umowy oraz przekazania Zamawiającemu jej kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem 

w terminie 21 dni od daty wygaśnięcia bądź rozwiązania tej umowy, 

j)  zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu potwierdzonej za zgodność z oryginałem 

kopii umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 lit. b, w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej 

Umowy, 

k) zobowiązuje się do używania sprawnych technicznie pojemników oraz pojazdów 

specjalistycznych o parametrach technicznych wraz z wyposażeniem szczegółowo opisanym 

w Załączniku nr 2 do niniejszej Umowy, w ilości i w okresie tam wskazanym, 

gwarantujących terminowe, stałe, bezawaryjne wykonanie przedmiotu Umowy, 

l)  zobowiązuje się do utrzymania pojemników na odpady zmieszane i segregowane w 

odpowiednim stanie technicznym. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do mycia i 

dezynfekcji pojemników stosowanych w zabudowie wielorodzinnej dwa razy w roku w 

okresie wiosenno/letnim i jesienno/zimowym, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, 

m) w sytuacji występowania przepełnienia pojemników, wykonawca zobowiązuje się do 

zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej 

oraz odbioru odpadów ze zmienionych miejsc ich gromadzenia bez prawa do zmiany 

wysokości należnego Wykonawcy wynagrodzenia, 

n) zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o zaistnieniu okoliczności 

uzasadniającej zmianę częstotliwości odbioru odpadów komunalnych zmieszanych lub 

segregowanych, 

o) zobowiązuje się do sporządzenia i przekazania Zamawiającemu celem akceptacji 

Harmonogramu odbiorów odpadów komunalnych oraz jego zmian, 

p) zobowiązuje się, że w dniu rozpoczęcia świadczenia usług tj. 01.01.2020r. wszystkie 

wskazane przez Zamawiającego nieruchomości będą wyposażone w harmonogramy odbioru 

odpadów oraz w należące do Wykonawcy pojemniki do składowania odpadów 

komunalnych zmieszanych i segregowanych w liczbie i w rodzaju wskazanym przez 

Zamawiającego, a także w worki na odpady segregowane (pakiet startowy), 
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r)  zobowiązuje się do kontroli sposobu gromadzenia odpadów stosownie do złożonej 

deklaracji – dotyczy to pojemników/ worków na segregowane odpady komunalne jak 

również pojemników na zmieszane odpady komunalne oraz zobowiązuje się  przekazać 

protokoły z „czerwonych kartek” z nieruchomości na których stwierdzono 

nieprawidłowości. 

s)  informuje Zamawiającego o niedokończonym odbiorze odpadów z rejonu w terminie 

wynikającym z harmonogramu oraz zobowiązuje się do podania terminu dokończenia 

odbioru odpadów z ww. rejonu– nie później niż do 7.30 dnia następnego; 

t) zobowiązuje się do wywozu odpadów wielkogabarytowych …… * razy w okresie realizacji 

umowy (tj. od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.). 

* w zależności od deklaracji złożonej w ofercie 

§5 

 

1. Zamawiający uprawniony jest przez okres realizacji niniejszej umowy do: 

a) nadzoru oraz dokonywania kontroli sposobu wykonywania przez Wykonawcę postanowień 

niniejszej Umowy, 

b) żądania od Wykonawcy przedstawienia dokumentów lub informacji dotyczących lub 

związanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, w tym dokumentów potwierdzających 

ważenie oraz zagospodarowanie odebranych przez Wykonawcę odpadów, 

c) posiadania nieograniczonego dostępu do systemu monitorowania lokalizacji i pracy 

pojazdów, o którym mowa w § 3 ust. 3 Umowy w zakresie świadczonej usługi. 

2. W przypadku wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy przez Wykonawcę z udziałem 

podwykonawców informacje lub dane opisane w ust. 1 lit. b), odnoszące się do usług 

świadczonych przez podwykonawców Zamawiający może żądać od Wykonawcy lub od 

podwykonawców. 

3. Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli sposobu wykonywania przez 

Wykonawcę lub podwykonawców przedmiotu Umowy bez konieczności uprzedniego 

informowania Wykonawcy lub podwykonawców o zamiarze, czasie i miejscu jej 

przeprowadzenia. Zamawiający zobowiązany jest do przeprowadzania kontroli w sposób 

nieutrudniający wykonywanie przez Wykonawcę lub podwykonawców Umowy. 

4. Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszelkie 

żądane przez niego informacje lub dane bez względu na formę ich utrwalenia lub 

przetwarzania, związane ze sposobem lub zakresem wykonywania Umowy, jak również 

spełnianiem przez Wykonawcę lub podwykonawców wymogów opisanych w § 3, § 4 i § 17 

Umowy, w terminie i w sposób określony przez Zamawiającego. 

5. Zamawiający wyznaczy osobę Koordynatora Umowy, z którym Wykonawca będzie mógł 

się kontaktować bezpośrednio w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy 

Zamawiającego to jest 7.30-15.00. Koordynator Umowy odpowiedzialny będzie za 

nadzorowanie i koordynowanie wykonywania przez Wykonawcę postanowień niniejszej 

Umowy. 

 

§6 

 

Zamawiający w trakcie realizacji postanowień niniejszej Umowy zobowiązuje się do bieżącej 

i stałej współpracy z Wykonawcą w celu zapewnienia wykonania przedmiotu Umowy 

zgodnie z jej postanowieniami, w szczególności do: 

a) współpracy z Wykonawcą przy akceptacji Harmonogramu wywozu odpadów komunalnych 

oraz jego zmian, 

b) informowania Wykonawcy o zaistnieniu okoliczności uzasadniającej zmianę częstotliwości 

odbioru odpadów komunalnych zmieszanych lub segregowanych, w zabudowie 

wielorodzinnej, jak również o konieczności zmiany ilości lub rodzajów pojemników lub 



Załącznik nr 7 do SIWZ 

(wzór umowy) 

 

 

 

worków przeznaczonych do gromadzenia odpadów, 

c) odbioru miesięcznych sprawozdań oraz innych informacji przekazywanych przez 

Wykonawcę w związku z realizacją Umowy, 

d) terminowej zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w okolicznościach uzasadniających jego 

wypłatę, 

e) umieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego zaakceptowanego przez 

Zamawiającego harmonogramu odbioru przez Wykonawcę odpadów lub jego zaakceptowanej 

przez Zamawiającego zmiany. Zamawiający zobowiązany jest do wykonania obowiązku 

opisanego w zdaniu pierwszym w terminie 3 dni od daty zaakceptowania harmonogramu lub 

jego zmiany, 

f) przekazania Wykonawcy ostatecznego wykazu nieruchomości objętych obowiązkiem 

odbierania odpadów oraz miejsc lokalizacji punktów wywozowych przed dniem rozpoczęcia 

wykonywania Umowy, 

g) przekazywania Wykonawcy drogą elektroniczną informacji niezbędnych dla prawidłowego 

wykonywania Umowy, w szczególności informowania nie rzadziej niż raz w miesiącu o 

zmianach w liczbie i w lokalizacji nieruchomości objętych obowiązkiem odbierania odpadów 

oraz innych informacji wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, 

h) zdalnego udostępnienia Wykonawcy danych o nieruchomościach i treści złożonych przez 

ich właścicieli deklaracji odnoszących się do ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów 

objętych systemem gospodarowania odpadami, po wdrożeniu systemu informatycznego 

umożliwiającego tego rodzaju sposób przekazywania informacji. 

 

§7 

1. Wykonawca zobowiązany jest dołożyć należytej staranności aby zagospodarować odpady 

komunalne w sposób zapewniający Zamawiającemu osiągnięcie na obszarze objętym 

przedmiotem niniejszej Umowy poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia 

frakcji odpadów komunalnych składających się z papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 

obliczonych na podstawie wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 

14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i 

odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 

2167). 

2. Wymagany do uzyskania poziom recyklingu, o którym mowa w ust. 1, wynosi w roku 2020 

– co najmniej 50%. 

3. Wykonawca zobowiązany jest dołożyć należytej staranności aby zagospodarować w 

sposób zapewniający Zamawiającemu masę odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania - wagowo za każde półrocze, obliczonych w 

sposób wskazany w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie poziomów ograniczania 

masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 

oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów z dnia 15 grudnia 2017 r. 

w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 2412). 

 

§8 

 

1. Strony zgodnie postanawiają, iż tytułem realizacji niniejszej umowy, wykonawcy 

przysługuje całkowite wynagrodzenie do kwoty………………………….. 

(słownie: …………………………………….) złotych brutto, w tym należny podatek VAT. 

Wskazane wynagrodzenie stanowi graniczną wartość umowy. 

2. Tytułem miesięcznej realizacji usługi wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w 

kwocie ………… złotych brutto, w tym należny podatek VAT za 
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3. Podstawą wystawienia faktury VAT za usługi wykonane przez Wykonawcę w danym 

miesiącu i roku kalendarzowym będzie Protokół Wykonania Usług podpisany przez Strony po 

uprzednim sporządzeniu i przedstawieniu Zamawiającemu przez Wykonawcę w formie 

elektronicznej następujących dokumentów: 

a) sprawozdania miesięcznego, o którym mowa w § 9 ust.1, 

b) zbiorczego zestawienia ważeń odpadów sporządzonego dla potrzeb dokumentowania 

przekazania i zagospodarowania odpadów, 

c) ewidencji realizacji wszystkich odbiorów odpadów komunalnych zmieszanych z posesji 

nie ujętych w wykazie, 

d) ewidencji realizacji wszystkich odbiorów odpadów gromadzonych selektywnie z posesji 

nie ujętych w wykazie, 

e) ewidencji przypadków, w których odbiór odpadów zmieszanych lub selektywnych nie 

został dokonany, ze wskazaniem przyczyn nie dokonania ich odbioru. 

4. Dokumentację opisaną w ust. 3 lit. a) i b), z zastrzeżeniem § 2 ust. 3 i § 9 ust. 3 in fine, 

Wykonawca doręczać będzie Zamawiającemu co miesiąc, w terminie 10 dni od zakończenia 

miesiąca, którego przedmiotowa dokumentacja dotyczy. 
5. Na podstawie prawidłowo sporządzonych raportów, o których mowa w ust. 3 lit. a- e, 
Zamawiający przekaże Wykonawcy Protokół Wykonania Usług. 

6. Przekazanie przez Zamawiającego Protokołu Wykonania Usług Wykonawcy nastąpi w 
terminie do 5 dni roboczych od następnego dnia po otrzymaniu prawidłowo sporządzonych 
raportów za miesięczny okres rozliczeniowy, o których mowa w ust. 3 lit. a- e. 

7. Wykonawca, w terminie do 5 dni roboczych od dnia zatwierdzenia Protokołu Wykonania 
Usług, przekaże Zamawiającemu fakturę VAT. Zamawiający nie dopuszcza możliwości 
składania faktury przed zatwierdzeniem wykonania usługi. 

8. Zamawiający w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT 
dokona należnych płatności w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy 
Wykonawcy wskazany w fakturze. 

9. Na fakturze VAT musi być podany numer przedmiotowej Umowy. 

10. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnie z Umową lub 

obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania zapłaty 

wynagrodzenia do czasu usunięcia tej niezgodności. W takim przypadku Zamawiający nie  

jest zobowiązany do zapłaty odsetek za opóźnienie za okres wstrzymania się z dokonaniem 

zapłaty wynagrodzenia. 

11. Strony zgodnie postanawiają, iż za termin zapłaty uznają dzień obciążenia rachunku 

bankowego Zamawiającego. 

12. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich 

należnych jemu na podstawie niniejszej Umowy kwot, w szczególności z tytułu kar 

umownych. 

13. Wszelkie koszty związane z realizacją Umowy ponosi Wykonawca. 

 

§ 9 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu miesięcznych pisemnych 

i elektronicznych sprawozdań, według wzoru wskazanego w Załączniku nr 1 do Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania w ramach sprawozdań opisanych w ust. 1 

informacji wskazanych w Załączniku nr 1, a w szczególności informacji o: 

a) ilości odebranych i zagospodarowanych z podziałem na poszczególne gminy: 

- zmieszanych odpadów komunalnych [Mg], 

- odpadów szkła opakowaniowego [Mg], 

- odpadów segregowanych (plastik, metal opakowania wielomateriałowe Tetra - Pac) [Mg], 
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- odpadów segregowanych papier, tektura [Mg], 
- odpadów mebli i innych odpadów wielkogabarytowych [Mg]. 

- odpadów zielonych [Mg], 

b) sposobie zagospodarowania odpadów opisanych w lit. a) tiret od 1 do 6 ze wskazaniem 

instalacji do których odpady oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych 

przeznaczonych do sortowania zostały przekazane. 

3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca doręczy Zamawiającemu w formie 

pisemnej i elektronicznej w terminie 10 dni od daty zakończenia miesiąca, którego dotyczy, z 

tym zastrzeżeniem, że sprawozdanie za grudzień każdego roku Wykonawca przesyła 

Zamawiającemu w terminie do dnia 10 stycznia roku następnego. W przypadku, gdy termin 

przesłania sprawozdania upływa w dzień wolny od pracy u Zamawiającego, termin do 

doręczenia tych dokumentów upływać będzie dnia następnego. 

4. Niezależnie od obowiązków opisanych w ustępach powyżej, Wykonawca zobowiązany jest 

do sporządzania rocznych sprawozdań, o których mowa w art. 9n ustawy z dnia 13 września 

1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w sposób i w terminach tam 

określonych. 

5. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać Zamawiającemu w formie elektronicznej raporty 

o: 

a) konieczności zmiany ilości lub rodzaju używanych na danej nieruchomości pojemników 

lub worków, 

b) konieczności zmiany częstotliwości odbioru odpadów komunalnych w zabudowie 

wielorodzinnej, 

c) adresach nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady, nieujętych w 

gminnym systemie gospodarowania odpadami, 

d) konieczności wymiany lub naprawy pojemników na gromadzenie odpadów, 

e) trudnościach dokonania odbioru lub zagospodarowania odpadów, ze wskazaniem 

okoliczności zdarzeń, 

f) braku możliwości dokonania odbioru lub zagospodarowania odpadów, ze wskazaniem 

okoliczności zdarzeń, 

g) niesprawności któregokolwiek z urządzeń służących do odbioru i zagospodarowania 

odpadów. 

6. Wykonawca w przypadkach wskazanych w ust. 5 zobowiązany jest do sporządzenia 

raportu oraz dokumentacji fotograficznej lub wideo potwierdzającej zaistnienie 

któregokolwiek z opisanych zdarzeń w sposób umożliwiający jednoznaczne potwierdzenie 

nieprawidłowości i identyfikację miejsca oraz daty jej zaistnienia. 

7. Z zastrzeżeniem zdania drugiego, w przypadkach, o których mowa w ust. 5 lit. a), d), g), a 

w szczególności w przypadku składowania odpadów zmieszanych lub podlegających 

segregacji poza pojemnikami lub workami, w które wyposażona została nieruchomość, a w 

przypadku wystawienia mebli i innych odpadów wielkogabarytowych w terminach innych niż 

wynikające z harmonogramu, Wykonawca po wykonaniu czynności opisanych w ust. 6 nie 

jest zobowiązany do dokonania odbioru i zagospodarowania tych odpadów. W przypadku, w 

którym właściciel nieruchomości wielorodzinnej, który złożył deklarację o selektywnym 

sposobie gromadzenia odpadów, a odpady na terenie nieruchomości nie są gromadzone w 

sposób selektywny, Wykonawca zobowiązany jest dokonać odbioru gromadzonych odpadów 

jako odpadów zmieszanych. 

8. Wykonawca w przypadku opisanym w ust. 5 lit. d) zobowiązany jest wyposażyć 

nieruchomość w zinwentaryzowane na te potrzeby pojemniki lub worki do składowania 

odpadów w ilości i rodzaju wskazanym przez Zamawiającego w terminie 7 dni od daty 

zgłoszenia przez Zamawiającego żądania. 

 

§10 
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1. W celu zapewnienia koordynacji prac wynikających z realizacji niniejszej Umowy Strony 

ustanawiają Koordynatorów Umowy w osobach: 

a) ze strony Zamawiającego - .............................................................................. email: 

…………………...…, Tel. ............................................................................................... , 

b) ze strony Wykonawcy - ................................... email: 

……………………… , Tel. ……………………………………………………………. 

2. Zmiana danych osób lub danych wskazanych w ust. 1 wymaga każdorazowego, pisemnego 

zawiadomienia drugiej strony Umowy. Zmiana ta nie wymaga sporządzenia do aneksu do 

umowy. Zmiana ta jest skuteczna z chwilą złożenia drugiej Stronie Umowy oświadczenia o 

zmianie. 

3. Wykonawca oświadcza, iż udzieli osobie wskazanej w ust. 1 lit. b) wszelkich niezbędnych 

pełnomocnictw do działania w imieniu Wykonawcy w związku z realizacją niniejszej 

Umowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu oryginału pełnomocnictwa 

udzielonego Koordynatorowi Umowy każdorazowo w terminie 7 dni od daty jego udzielenia. 

 

§11 

 

1. Strony zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego, pisemnego powiadamiania się o 

zmianach dotyczących określonych w umowie nazw, adresów, danych kontaktowych bez 

konieczności 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, ze ich aktualne adresy do korespondencji oraz dane kontaktowe są 

następujące: 

a) Zamawiający: ……………………………………………………………………… 

b) Wykonawca: ……………………………………………………………………….. 

3. Strony zgodnie postanawiają, iż 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, zaś 

korespondencja elektroniczna na adresy poczty elektronicznej wskazanej w § 10 ust. 1. 

5. Każda ze stron, na żądanie drugiej, zobowiązana jest niezwłocznie, nie później niż w 

terminie 3 dni potwierdzić drugiej Stronie otrzymanie korespondencji wysłanej w formie 

elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

 

§12 

 
1. W przypadku gdy Wykonawca świadczy Usługi niezgodnie z Umową, jest zobowiązany 

do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych. 

2. Postanowienie ust. 1 nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu innych  kar, 
które mogą być nałożone na Wykonawcę przez właściwe organy na podstawie przepisów 
prawa. 

3.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach i w 
wysokości: 

1) za nienależyte wykonanie umowy dotyczące obioru i transportu odpadów, kontroli oraz 
skarg i wniosków, w szczególności za: 
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a) odebranie odpadów, które nie zostały wytworzone przez właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych na terenie Związku, a oddane do RIPOK w 
usłudze realizowanej dla Zamawiającego - 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia 
tysięcy złotych) za każdy przypadek; 

b) odmowę poddania się kontroli, o której mowa w § 5, w tym nieudostępnienie 
Dokumentacji lub Wyposażenia dla celów kontroli - 5 000,00 zł (słownie: pięć 
tysięcy złotych) za każdy przypadek; 

c) nieodebranie odpadów zgodnie z Harmonogramem po upływie procedury 
reklamacyjnej - 200,00 zł (słownie: dwieście złotych) za każdy dzień zwłoki dla 
jednego punktu odbioru odpadów; 

d) nieuprzątnięcie odpadów, które wypadły z pojemnika przy jego opróżnianiu lub 
leżących w promieniu jednego metra od niego – 100,00 zł (słownie: sto złotych) za 
każdy stwierdzony przypadek; 

e) niedostarczenia harmonogramu odbioru odpadów w terminie, o którym mowa w § 
4 lit. p – 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) za każdy stwierdzony przypadek; 

f) niedostarczenia pojemników lub worków, o których mowa w § 4 lit. p – 150 zł 
(słownie: sto pięćdziesiąt złotych) za każdy przypadek; 

g) niewykonanie obowiązku, o którym mowa w § 4 lit. s – 2.000 zł za każdy 
przypadek; 

2) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego brak odbioru odpadów 
wielkogabarytowych z zadeklarowaną przez Wykonawcę w formularzu oferty 
częstotliwością – w wysokości 100.000 zł za każdy stwierdzony brak 
zadeklarowanego odbioru; 

3) za nienależyte wykonanie umowy polegające na nieoznakowaniu pojemnika naklejką 
lub niewymienienie uszkodzonej naklejki - w wysokości 50,00zł (słownie: pięćdziesiąt 
złotych) za każdy pojemnik; 

4) za opóźnienie w uruchomieniu u Zamawiającego oprogramowania do obsługi systemu 
rejestrującego prace pojazdów GPS i/lub kamer, i/lub czujników na samochodach w 
stosunku do terminów określonych w opisie przedmiotu zamówienia - w wysokości 
800,00 zł za każdy dzień opóźnienia; 

5) za każdy przypadek stwierdzenia, że Wykonawca używa worków (seria worków w 
ilości przekraczającej 2000 sztuk) nieodpowiadających wymaganiom zawartym w 
opisie przedmiotu zamówienia - w wysokości 1 000,00 zł; 

6) w przypadku, gdy wpisy do rejestrów, o których mowa w § 3 ust. 1 lit. a-c umowy 
tracą obowiązującą moc, a Wykonawca nie uzyska nowych wpisów oraz nie przekaże 
tych dokumentów Zamawiającemu w terminie do 30 dni od dnia wykreślenia z rejestru 
lub wygaśnięcia uprawnień wynikających z wpisów lub zezwoleń - w wysokości 100 
000,00 zł. Zamawiający przed nałożeniem kary wezwie Wykonawcę do usunięcia 
naruszenia i wyznaczy termin jego usunięcia. W przypadku nie usunięcia naruszenia w 
wyznaczonym terminie, Zamawiający naliczy karę i przysługuje mu prawo odstąpienia 
od umowy; 

7) za każdy pojemnik niedokładnie umyty, tj. nie oczyszczony ze wszystkich resztek 
odpadów przyklejonych do dna lub do boków pojemnika - w wysokości 200,00 zł. 
Zamawiający przed nałożeniem kary wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszenia i 
wyznaczy termin jego usunięcia. W przypadku nie usunięcia naruszenia w 
wyznaczonym terminie, Zamawiający naliczy karę; 

8) za każdy przypadek opóźnienia w dostarczeniu worków do selektywnej zbiórki 
odpadów lub na odpady zielone do Zamawiającego w terminie do 2 dni roboczych od 
otrzymania zgłoszenia o konieczności ich dostawy - w wysokości 500,00 zł; kara 
będzie naliczana za każdy dzień opóźnienia po przekroczeniu terminu do 2 dni 
roboczych od otrzymania zgłoszenia o braku worków w siedzibie Zamawiającego; 
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9) za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania (niezgodnie z 
wymaganiami zawartymi w SIWZ i umowie) obowiązków nałożonych na 
Wykonawcę w SIWZ i umowie, a niewyspecyfikowanych w niniejszym paragrafie - 
w wysokości 2 000,00 zł. Zamawiający przed nałożeniem kary wezwie Wykonawcę 
do usunięcia naruszenia i wyznaczy termin jego usunięcia. W przypadku 
nieusunięcia naruszenia w wyznaczonym terminie, Zamawiający naliczy karę; 

10) za nienależyte wykonanie umowy polegające na realizacji Usług Pojazdem: 

a) niespełniającym wszystkich wymogów pod względem wyposażenia w 
urządzenia lub systemy określone w Umowie bądź realizującego Usługi z 
niesprawnymi lub wyłączonymi urządzeniami lub systemami - 5 000,00 zł 
(słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy dzień za każdy Pojazd; 

b) nieopróżnionym z odpadów po zakończeniu świadczenia Usług danego dnia - 5 
000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy przypadek; 

c)  brudnym wewnątrz lub na zewnątrz lub z widocznymi oznakami uszkodzeń 
przed rozpoczęciem świadczenia Usług danego dnia - 300,00 zł (słownie: trzysta 
złotych) za każdy dzień za każdy Pojazd; 

d) nieoznakowanym lub oznakowanym niezgodnie z Umową -300,00 zł (słownie: 
trzysta złotych) za każdy dzień za każdy Pojazd; 

e) niespełniającym wszystkich parametrów technicznych określonych w Umowie - 
300,00 zł (słownie: trzysta złotych) za każdy dzień za każdy Pojazd. 

11) za nienależyte wykonanie umowy polegające na nieterminowym dostarczeniu 
Zamawiającemu dokumentacji, to jest: 

a) za zwłokę w dostarczeniu Zamawiającemu projektu Harmonogramu - 300,00 zł 
(słownie: trzysta złotych) za każdy dzień zwłoki; 

b) za zwłokę w dostarczeniu Zamawiającemu raportów - 300,00 zł (słownie: trzysta 
złotych) za każdy dzień zwłoki; 

12) za nienależyte wykonanie umowy polegające na braku prawidłowego 
funkcjonowania Systemu monitoringu oraz braku dostępu do Systemu przez 
Zamawiającego, w szczególności: 

a) za brak dostępu dla Zamawiającego do podglądu Systemu w czasie i na 
warunkach określonych w Umowie - w wysokości 1000,00 zł (słownie: jeden 
tysiąc złotych) za każdy dzień roboczy; 

b) za brak udostępnienia przez Wykonawcę danych, które powinny być dostępne 
do pobrania przez Zamawiającego z Systemu przez co najmniej 90 dni od 
momentu zarejestrowania zdarzenia - w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden 
tysiąc złotych) za każdy dzień, z którego dane zostały utracone. 

13) w przypadku niewyposażenia lub nieterminowego wyposażenia wskazanego przez 
Zamawiającego punktu wywozowego w określone przez Zamawiającego pojemniki 
lub worki w ilości lub rodzaj inny niż wskazane przez Zamawiającego: 
a)  w stosunku do pojemników – w wysokości stanowiącej iloczyn dni opóźnienia  

i stawki 10 zł. za pojemnik na odpady, który nie został dostarczony lub został 
dostarczony w terminie innym niż ustalony przez Zamawiającego lub w ilości 
lub o rodzaju innym niż wskazany przez Zamawiającego, 

14) w przypadku nieprzedłożenia lub nieterminowego przedłożenia przez Wykonawcę 
Zamawiającemu zawartej z podwykonawcą warunkowej umowy o świadczenie usług 
lub umów lub oświadczenia, o których mowa w § 4 lit. i) – j), § 13 ust. 9 – w 
wysokości 200 (słownie: dwieście) złotych za każdy dzień opóźnienia w 
przedłożeniu umów lub oświadczenia; 

15) z tytułu rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy - w wysokości 10% wartości brutto kwoty, o której mowa w § 8 ust. 1. 

4. Kary umowne będą płacone na podstawie stosownej noty księgowej na konto wskazane w 
tej nocie, w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. 
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5. Przysługującą Zamawiającemu wobec Wykonawcy wierzytelność z tytułu kary umownej, 
Zamawiający może: 

1) potrącić z wierzytelności przysługującej Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu 
wynagrodzenia, lub 

2) zaspokoić z zabezpieczenia. 

6. W przypadku gdy wysokość szkody poniesionej przez którąkolwiek ze Stron przenosi 
wartość zastrzeżonej na rzecz tej Strony kary umownej, Strona ta uprawniona jest do 
dochodzenia odszkodowania przenoszącego wartość kary umownej na zasadach ogólnych. 

7. Zapłacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku świadczenia usług, ani 
żadnych innych obowiązków wynikających z umowy. 

8. Rozwiązanie umowy przez którąkolwiek ze Stron nie wyłącza dochodzenia kar 
umownych. 

 

§ 13 

 

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 Umowę ponoszą solidarną odpowiedzialność za jej 

wykonanie i ustanowienie zabezpieczenia jej należytego wykonania. 

3. W przypadku wykonywania przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawców, 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wszystkie działania lub 

zaniechania podwykonawców jak za własne. 

4. W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawców, 

podwykonawcy zobowiązani są do posiadania na dzień zawarcia z Wykonawcą umowy 

świadczenia usług wszelkich stosownych zezwoleń oraz wpisów do właściwych rejestrów 

umożliwiających wykonywanie Umowy w sposób zgodny z jej treścią i odpowiednimi 

przepisami prawa. 

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody będące wynikiem 

nieopróżniania lub nieterminowego opróżniania pojemników lub zmieszania odbieranych 

odpadów, jak również za wykonywanie przedmiotu Umowy pomimo zaistnienia okoliczności, 

o których mowa w §15 ust. 2 Umowy, w tym również za ewentualne kary nałożone przez 

organy porządkowe z tych tytułów. 

6. Wykonawca w przypadku uszkodzenia pojemnika lub worka do składowania odpadów 

lub zaistnienia innej przyczyny uniemożliwiającej lub utrudniającej z nich korzystanie, 

zobowiązany jest do dokonania ich wymiany na pojemniki lub worki spełniające wymogi 

określone w zdaniu pierwszym, na swój koszt i ryzyko, w terminie do 7 dni od dnia powzięcia 

informacji o takiej potrzebie lub zgłoszenia jej przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód powstałych podczas lub w 

związku z wykonywaniem przedmiotu 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. 

 

§14 

 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod 

rygorem nieważności, z zastrzeżeniem przypadków określonych w umowie, które nie 

wymagają aneksowania umowy. 

2. Zmiana postanowień niniejszej Umowy w zakresie odnoszącym się do ceny, terminu, 

sposobu realizacji i zakresu usług, jest dopuszczalna w przypadku: 
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1)  zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Umowy zgodnie z jej 

postanowieniami lub obowiązującymi przepisami prawa, 

2)  gdy dotyczy realizacji dodatkowych usług, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile 

stały się niezbędne z uwagi na zwiększenie liczby gmin uczestników Związku 

Międzygminnego pod nazwą „Natura”, a łączna wartość zmian nie przekracza 50% 

wartości zamówienia określonej w § 8 ust. 1, 

3. Warunki dokonywania zmian: 

1) zmiana postanowień zawartej umowy może być inicjowana na wniosek 

Zamawiającego lub Wykonawcy, przy czym strona wnioskująca zobowiązana jest do 

szczegółowego uzasadnienia i udokumentowania proponowanych zmian. Wniosek 

składany przez Stronę o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na 

piśmie; 

2) zmiana musi uzyskać aprobatę obu stron; 

3) zmiana umowy nie może naruszać zasady zachowania uczciwej konkurencji oraz 

równego traktowania Wykonawców, 

4) zmiana musi być wprowadzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 

5) zmiana nie może spowodować wykroczenia usługi poza przedmiot zamówienia 

opisany w SIWZ. 

4. Zamawiający może nie wyrazić zgody na dokonanie zmian postanowień umowy, jeżeli 

proponowana zmiana może wpłynąć na opóźnienie lub zwiększenie kosztów w wykonaniu 

niniejszej umowy czy obniżenie jakości wykonania. 

5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy dokonane w sposób zgodny z ustawą Prawo 

zamówień publicznych nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy lub do całkowitej 

zmiany rodzaju zamówienia. 

6. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień 

publicznych jest nieważna. 

 

 

§15 

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy: 

1) w przypadku zaprzestania działalności Wykonawcy – w terminie 30 dni od dnia 

otrzymania informacji o zaprzestaniu działalności; 

2) w przypadku otwarcia likwidacji działalności Wykonawcy - w terminie 30 dni od 

dnia powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o tej okoliczności; 

3) gdy Wykonawca nie rozpoczął wywozu odpadów zgodnie z obowiązującym 

Harmonogramem do 3 dni od dnia rozpoczęcia świadczenia usług odbierania 

odpadów, zgodnie z § 2 umowy lub ich nie kontynuuje bez uzasadnionych 

przyczyn, pomimo wezwania złożonego na piśmie przez Zamawiającego z 

wyznaczeniem terminu do rozpoczęcia lub kontynuacji usługi; odstąpienie od 

umowy może nastąpić wówczas do 30 dni od bezskutecznego upływu terminu 

wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego do rozpoczęcia lub kontynuacji 

usługi w wezwaniu przesłanym drogą pocztową i/lub faxem i/lub mailem; 

4) gdy Wykonawca nie zapewnia właściwej jakości usług, zgodnej z umową, SIWZ i 

złożoną ofertą, pomimo wezwania złożonego na piśmie przez Zamawiającego ze 

wskazaniem właściwej jakości usług, które powinny być realizowane zgodnie z 

umową, SIWZ i złożoną ofertą z wyznaczeniem terminu do poprawienia jakości 

świadczonych usług; odstąpienie od umowy może nastąpić wówczas do 30 dni od 

bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez 

Zamawiającego do poprawienia jakości świadczonych usług w wezwaniu 

przesłanym drogą pocztową i/lub faxem i/lub mailem; 
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5) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego trzykrotnego niewykonania lub 

nienależytego wykonania usług określonych niniejszą umową, co zostanie 

potwierdzone pisemnym protokołem. W takim przypadku Zamawiający ma prawo 

do odstąpienia do 30 dni od dnia dostarczenia protokołu Wykonawcy; 

6) w przypadku, gdy wpisy do rejestrów lub zezwolenia, o których mowa w § 3 ust. 

1 lit. a - c umowy utracą obowiązującą moc, a Wykonawca nie uzyska nowych 

wpisów lub zezwoleń oraz nie przekaże tych dokumentów Zamawiającemu w 

terminie 30 dni od dnia wykreślenia z rejestru lub wygaśnięcia uprawnień 

wynikających z zezwoleń. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy z 

wyżej wskazanych przyczyn w terminie 30 dni od dnia uzyskania informacji o 

utracie mocy obowiązującej przedmiotowych wpisów do rejestrów lub zezwoleń; 

7) w przypadku braku opłaconej polisy OC o której mowa w § 4 lit. h umowy w 

trakcie trwania umowy lub braku ciągłości ubezpieczenia w trakcie trwania 

niniejszej umowy. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni 

od dowiedzenia się o tej okoliczności. 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od 

umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym 

przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 

czynności wykonanych do dnia odstąpienia od umowy. 

3. Odstąpienie od umowy wywołuje ten skutek, że Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu prawidłowego wykonania części umowy do dnia 

wygaśnięcia umowy na skutek odstąpienia. 

4. Wykonanie prawa odstąpienia wywołuje skutek na przyszłość. W przypadku wykonania 

prawa odstąpienia pozostają w mocy postanowienia umowne dotyczące kar umownych, 

prawa dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne oraz wzajemnych 

rozliczeń stron niniejszej Umowy. 
5. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem 

natychmiastowym, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 
1) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na 

podstawie art. 24 ust. 1 ustawy pzp; 
2) Wykonawca przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z postanowieniami 

niniejszej umowy, 
3) Wykonawca powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez 

zgody Zamawiającego; 
4) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli 

Wykonawca nie usunął ich w wyznaczonym termin,; zgodnie z § 17 ust. 17 umowy. 
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 

7. Odstąpienie od Umowy oraz oświadczenie o rozwiązaniu umowy powinno pod rygorem 

nieważności, zostać dokonane na piśmie i zawierać uzasadnienie. 

8. Odstąpienie od umowy nie powoduje utraty możliwości dochodzenia przez 

Zamawiającego odszkodowania przewyższającego kary umowne. 

9.  Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

 

§16 

1. Przed zawarciem Umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy w formie ………… w wysokości równowartości kwoty 10% ceny oferty brutto 
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wskazanej w § 8 ust. 1. 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania postanowień Umowy. 

3. Zabezpieczenie wniesione w formie innej aniżeli w pieniądzu nie może wygasnąć 

wcześniej niż w terminie 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę kompletu 

dokumentów opisanych w § 8 ust. 3 Umowy dotyczących wykonania Umowy za miesiąc 

grudzień 2020 roku. 

4. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia rozliczenia 

wykonania przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiającego usługi za należycie 

wykonaną. 

 

§17 

 

1. Wykonawca nie może wykorzystywać pozyskanych danych osobowych w żaden inny 

sposób lub w innym celu, niż dla wykonania niniejszej umowy, w szczególności zakazuje się 

wykorzystywania danych osobowych w celach reklamowych lub marketingowych. 

2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”) 

dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie. 

3. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z 

niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą. 

4. Wykonawca oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi 

Rozporządzenia. 

5. Wykonawca przetwarza powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, 

Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które 

chronią prawa osób, których dane dotyczą, w ramach wynagrodzenia określonego niniejszą 

umową. 

6. Wykonawca będzie przetwarzał powierzone na podstawie niniejszej umowy dane 

zwykłe w postaci: 

1) adresu nieruchomości, z której mają być odbierane odpady komunalne; 

2) adresu nieruchomości, z której dostarczono odpady do Punktu Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych; 

3) telefonu kontaktowego osób, od których mają być odbierane odpady komunalne; 

4) kodów do bram nieruchomości; 

5) zdjęć oraz nagrań (filmów) nieruchomości potwierdzających wykonanie usługi 

odbierania odpadów komunalnych lub z innych czynności zleconych przez 

Zamawiającego. 

7. Powierzone przez Zamawiającego dane osobowe, będą przetwarzane przez 

Wykonawcę wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy, w zakresie świadczenia usług 

odbierania i zagospodarowania wszystkich odpadów powstających na nieruchomościach 

zamieszkałych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach. 

8. Wykonawca zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, 

do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i 

organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku 

związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 

Rozporządzenia. 

9. Wykonawca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu 

powierzonych danych osobowych. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych 
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osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji 

niniejszej umowy. 

11. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w 

art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do 

przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie 

zatrudnienia ich u Wykonawcy, jak i po jego ustaniu. 

12. Wykonawca po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem usuwa 

wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub 

prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. 

13. W miarę możliwości Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie 

wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz 

wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia. 

14. Wykonawca po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej 

zwłoki zgłasza je Zamawiającemu do 24 godzin na adres biuro@iodaconsulting.pl do 

Inspektora Ochrony Danych Osobowych Związku Międzygminnego pod nazwa „Natura”. 

Zgłoszenie musi być zgodne z art. 33 ust. 3 Rozporządzenia. 

15. Zamawiający zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy 

środki zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych 

danych osobowych spełniają postanowienia umowy. 

16. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy i z 

minimum 3 dniowym jego uprzedzeniem. 

17. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w 

terminie wskazanym przez Zamawiającego nie dłuższym niż 3 dni robocze. 

18. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania 

spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 

19. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego 

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej 

pisemnej zgody Zamawiającego. 

20. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na 

pisemne polecenie Zamawiającego chyba, że obowiązek taki nakłada na Wykonawcę prawo 

Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Wykonawca. W takim przypadku 

przed rozpoczęciem przetwarzania Wykonawca informuje Zamawiającego o tym obowiązku 

prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes 

publiczny. 

21. Podwykonawcy wini spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na 

Wykonawcę w niniejszej Umowie. 

22. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za niewywiązanie 

się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych. 

23. Wykonawca jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych 

osobowych niezgodnie z treścią niniejszej umowy, a w szczególności za udostępnienie 

powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym. 

24. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego, do 24 godzin, poinformowania 

Zamawiającego o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub 

sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych w 

niniejszej umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym 

przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich planowanych, 

o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania u 

Wykonawcy tych danych osobowych. 

25. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, 

danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego i od 

współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, 
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zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”). 

26. Wykonawca oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy 

danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej 

zgody Zamawiającego w innym celu niż wykonanie niniejszą Umową, chyba że konieczność 

ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub niniejszej 

Umowy. 

 

 

§18 

1. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP, wymaga zatrudnienia przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności 

w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w 

sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. 

2.  Zamawiający wymaga, aby osoby realizujące przedmiot zamówienia, które wykonywać będą 

czynności faktycznie związane z przedmiotem zamówienia, były zatrudnione na podstawie 

umowy o pracę. Czynności, o których mowa w zdaniu pierwszym polegać będą na: 

a)  wykonywaniu pracy kierowcy samochodu o dopuszczalnej masie przekraczającej 3,5 tony, 

b) wykonywaniu prac fizycznych związanych z załadunkiem odpadów, wystawianiem i 

wstawianiem pojemników, sprzątaniem terenu, obsługą PSZOK, selektywnej zbiórki 

odpadów oraz zbiórki odpadów wielkogabarytowych. 

3. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje 

się Wykonawcę do niezwłocznego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na to miejsce 

innej osoby. 

4. Na każde wezwanie Zamawiającego, w terminie wyznaczonym w wezwaniu Wykonawca 

lub podwykonawca zobowiązany będzie potwierdzić fakt zatrudniania na podstawie stosunku 

pracy ww. osób, przedstawiając stosowne oświadczenie i poświadczone za zgodność z 

oryginałem  kopie umów o pracę lub innych dokumentów zawierających 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 oraz zakres obowiązków pracownika. 

5. W przypadku nieprzedstawienia w terminie informacji, o której mowa w ust. 4, 

Wykonawca będzie każdorazowo płacił Zamawiającemu karę w wysokości 300,00 PLN. 

6. W przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia osób wykonujących czynności 

objęte przedmiotem zamówienia na podstawie umowy o pracę lub zmiany sposobu 

zatrudnienia osób wykonujących te czynności w trakcie realizacji zamówienia, wykonawca 

będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej Zamawiającemu, w wysokości 1000,00 zł , 

za każdą osobę zatrudnioną w sposób niezgodny z wymaganiami określonymi w niniejszej 

umowie i SIWZ. 

7. W razie powzięcia wątpliwości co do prawdziwości dokumentów, o których mowa w pkt. 

4, Zamawiający uprawniony będzie do wystąpienia do Państwowej Inspekcji Pracy z 

wnioskiem o przeprowadzenie kontroli w zakresie prawidłowości podstawy zatrudnienia 

pracownika. 

 

§ 19 

 

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 niniejszej 



Załącznik nr 7 do SIWZ 

(wzór umowy) 

 

 

 

Umowy lub interpretacji jej postanowień będą rozstrzygać polubownie w drodze negocjacji, 

przy czym klauzula ta nie stanowi zapisu na sąd polubowny. 

3. W przypadku nierozstrzygnięcia 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 niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

 

§20 

 

1. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji 

podatkowej NIP: 7972051709 

2. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji 

podatkowej NIP: ………………………………………………………………………….. 

3. Wszelkie zmiany Umowy, oświadczenie o rozwiązaniu lub odstąpieniu od Umowy 

wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Prawem właściwym do rozstrzygania sporów powstałych w związku lub na tle realizacji 

Umowy jest prawo polskie. 

5. Niniejszą umowę sporządzono wraz z załącznikami w dwóch jednobrzmiących 

egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

6. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie znajdują 

przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

7. Integralną część Umowy stanowią: 

1) Załącznik Nr 1 - Wzór sprawozdania, 

2) Załącznik Nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia 

3) Załącznik Nr 3 - Harmonogram wywozu odpadów komunalnych, 

4) Załącznik Nr 4 - Oferta Wykonawcy z dnia ............................. , 

5) Załącznik Nr 5 – SIWZ, 

6) Załącznik Nr 6– Klauzula RODO. 
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