
Załącznik nr 7 do SIWZ  ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY  

Umowa Nr RI-KR.271.5.2020 
 

ODBIÓR  I  ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI 
NIERUCHOMOŚCI  ZAMIESZKAŁYCH, NIERUCHOMOŚCI  REKREACYJNO-

WYPOCZYNKOWYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY PRZYSTAJŃ 
 

 
W dniu  …….... w Przystajni pomiędzy GMINĄ PRZYSTAJŃ,  

NIP: 5742055766   REGON: 151398379 z/s  w Przystajni, ul. Częstochowska 5,                    

zwaną dalej Zamawiającym  reprezentowaną przez Wójta Gminy Przystajń:                                                                                             

Pana Henryka Mach 

a  

……………………………., NIP:  ……………….  REGON:  ……………...  z siedzibą w  ………………………...  

zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:  

………………………... 

została zawarta umowa o następującej treści: 

 
§ 1 

 
1. Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień 
Publicznych pod numerem 540664-N-2020 w dniu 15.05.2020 r. Zamawiający zleca,                       a 
Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pod nazwą „Odbiór i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości  
rekreacyjno-wypoczynkowych położonych na terenie Gminy Przystajń”, zwane dalej 
przedmiotem umowy. 
2. Niniejsza umowa stanowi uzupełnienie i uszczegółowienie zapisów specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia przeprowadzonego postępowania przetargowego (zwana dalej SIWZ), w 
tym w szczególności opisu przedmiotu zamówienia.  
 

§ 2 
Czas trwania umowy 

 
Przedmiot umowy będzie realizowany w okresie od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r. 
 

 § 3 
Wynagrodzenie i warunki płatności 

 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy odpowiada złożonej ofercie i wynosi: 
I. Cena jednostkowa brutto za odbiór, transport i zagospodarowanie niesegregowanych 
(zmieszanych) odpadów bezpośrednio sprzed nieruchomości za okres 1.07.2020 r. – 31.03.2021 
r. (1 odbiór w miesiącu) – ....................................... zł/Mg 
słownie ….....................................................................................................zł/Mg 
 
II. Cena jednostkowa brutto za odbiór, transport i zagospodarowanie niesegregowanych 
(zmieszanych) odpadów bezpośrednio sprzed nieruchomości za okres 1.04.2021 r. – 30.06.2021 
r. (zwiększona częstotliwość odbioru) – ....................................... zł/Mg 
słownie ….....................................................................................................zł/Mg 



 
III. Ceny jednostkowe brutto za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów bezpośrednio 
sprzed nieruchomości lub z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) za 
okres 1.01.2021 r. - 30.06.2021 r.: 
a) w odniesieniu do odpadów popiołu i żużlu paleniskowego (sprzed nieruchomości) – 
…............................. zł/Mg słownie …............................................................................................zł/Mg 
b) w odniesieniu do  bioodpadów (sprzed nieruchomości) – …............................. zł/Mg 
słownie ….....................................................................................................zł/Mg 
c) w odniesieniu do odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w 
gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i 
prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi,                                               w szczególności 
igieł i strzykawek (PSZOK) - ……………… zł/Mg 
słownie…………………………………………………………………………… 
 
IV.  Wyposażenie nieruchomości zamieszkałych, rekreacyjno-wypoczynkowych w pojemniki i 
worki , Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz punktów zbiorczego 
gromadzenia odpadów w pojemniki i kontenery zgodnie z pkt. 7, 8, 9, 10, 11, 13 opisu przedmiotu 
zamówienia, za cały okres obowiązywania umowy tj. od 1.07.2020 r. do 30.06.2021 r. - …………… 
zł brutto słownie ….............................................................……… zł. 
 
V. Ceny jednostkowe brutto za odbiór, transport i zagospodarowanie poszczególnych odpadów 
odebranych sprzed nieruchomości lub z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
(PSZOK) za okres 1.07.2020 r. - 30.06.2021 r. : 
 
a) w odniesieniu do chemikaliów (PSZOK) – ................................. zł/Mg 
 słownie ….....................................................................................................zł.  
b) w odniesieniu do odpadów wielkogabarytowych (PSZOK) – …....................zł/Mg 
słownie …..............................................................................................zł. 
c) w odniesieniu do przeterminowanych leków (PSZOK) – …....................zł/Mg słownie 
…..............................................................................zł.  
d) w odniesieniu do baterii i akumulatorów (PSZOK) –…....................zł/Mg słownie 
…...................................................................................zł.  
e) w odniesieniu do świetlówek (PSZOK) –…....................zł/Mg słownie 
…...................................................................................zł 
f) w odniesieniu do zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (PSZOK) – - 
…....................zł/Mg słownie …...................................................................................zł. 
g) w odniesieniu do odpadów budowlanych - gromadzone łącznie zmieszane odpady z betonu, 
gruzu ceglanego, odpadowe materiały ceramiczne i ceramiczne elementy wyposażenia, usunięte 
tynki, okleiny, płyty OSB (PSZOK) –…....................zł/Mg słownie 
…...................................................................................zł. 
h) w odniesieniu do odpadów budowlanych - odpadowa papa (PSZOK) – …....................zł/Mg 
słownie …...................................................................................zł. 
i) w odniesieniu do odpadów budowlanych – styropian (PSZOK) – …....................zł/Mg słownie 
…...................................................................................zł. 
j) w odniesieniu do odpadów budowlanych - wełna mineralna (PSZOK) – …....................zł/Mg 
słownie …................................................................................... zł. 
k) w odniesieniu do bioodpadów (PSZOK) –….................... zł/Mg  słownie 
…..................................................................................................... zł 
l) w odniesieniu do zużytych opon (PSZOK) – ….................... zł/Mg 
słownie ….....................................................................................................zł 
m) w odniesieniu do odpadów segregowanych (sprzed nieruchomości) –   ........................................ 
zł/Mg słownie …...................................................................................... zł/Mg 
n) w odniesieniu do odpadów wielkogabarytowych (sprzed nieruchomości) – …............................. 
zł/Mg słownie …..................................................................................................... zł/Mg 



o) w odniesieniu do odpadów budowlanych (sprzed nieruchomości) - …...........………………. zł/Mg 
słownie...................................................................... zł/Mg 
2.  Ceny, o których mowa w § 3  ust.1 mogą ulec zmianie tylko w przypadku zmiany obowiązującej 
stawki podatku VAT. 
3.  Strony ustalają, że okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. 
4. Wykonawca doręcza Zamawiającemu fakturę VAT za usługi świadczone w danym okresie 
rozliczeniowym. 
5. Ustala się, że wartość (brutto) wystawianej faktury stanowić  będzie:  

a) sumę iloczynów zaoferowanej ceny za odbiór jednej tony odpadów danego 
rodzaju i ilości odebranych odpadów danego rodzaju w okresie 
rozliczeniowym,  

b) 1/12 zaoferowanej ceny wyposażenia nieruchomości w pojemniki  i worki oraz 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w pojemniki i kontenery. 

6. Ustala się, że określenie ilości Mg odebranych odpadów komunalnych w danym okresie 
rozliczeniowym ujętych w wystawianej fakturze VAT nastąpi w oparciu o dowody ważenia (kwity 
wagowe) otrzymane z instalacji przyjmującej daną frakcję odpadu,  z zastrzeżeniem ust. 7 oraz 
ust. 8 
7. Ze względu na czynniki niezależne od stron umowy dopuszcza się różnice w wykazanej ilości 
odpadów na poszczególnych wagach tzn. sytuacje w których ilość odpadów ustalona na podstawie 
dowodów ważenia instalacji przyjmującej odpady jest większa w stosunku do wykazanej ilości na 
urządzeniu wagowym w Przystajni, przy czym różnica nie może przekroczyć 160 kg (słownie sto 
sześćdziesiąt kilogramów) w danym dniu odbioru. 
8. W przypadku przekroczenia dopuszczalnej różnicy określonej w ust. 7 pomiędzy wykazanymi 
ilościami odpadów z poszczególnych urządzeń wagowych z danego dnia, Wykonawca jest 
obowiązany złożyć pisemne wyjaśnienia oraz w miarę możliwości udokumentować przyczyny 
powstałego stanu rzeczy. Jeśli Wykonawca nie złoży wyjaśnień, bądź złożone wyjaśnienia będą 
budziły dalsze uzasadnione wątpliwości Zamawiającego, ma on prawo odmówić zapłaty za 
wykazaną różnicę powyżej ustalonego limitu 160 kg.  
9. Do wystawianej faktury Wykonawca dołącza: 
a) dowody ważenia z instalacji przyjmujących odpady, 
b) informacja zawierająca zestawienie ilości wszystkich odebranych odpadów za dany miesiąc, 
c) wygenerowane z systemu „BDO” potwierdzenia kart odbioru odpadu lub kart ewidencji 
odpadów w wersji elektronicznej lub papierowej, 
d) informację o ilości magazynowanych lub przekazanych do odzysku, przygotowania do 
ponownego użycia bądź recyklingu odpadów objętych poziomami recyklingu, przygotowania do 
ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz 
poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych 
do składowania (składane co trzy miesiące). 
10. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie przelewem na rachunek bankowy nr 
……………………..  w terminie ………...  dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu. W przypadku 
uzasadnionych wątpliwości co do poszczególnych wyliczeń zawartych w fakturze, Zamawiający 
pisemnie zawiadamia Wykonawcę o stwierdzonych niezgodnościach. Termin płatności ulega w 
takim przypadku wydłużeniu o okres w którym wyjaśniono zgłoszone wątpliwości. 
11. Odpady  niesegregowane (zmieszane), segregowane (tworzywa sztuczne, szkło, papier, 
odpady opakowaniowe wielomateriałowe) oraz popiół odbierane z PSZOK-u comiesięcznie 
dodaje się do sumy tych odpadów odebranych bezpośrednio sprzed nieruchomości i rozlicza 
odpowiednio według wynagrodzenia dla odpadów  niesegregowanych (zmieszanych), 
segregowanych i popiołu sprzed nieruchomości. 
12. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego wskazany w umowie oraz na 
fakturach wystawianych w związku z realizacją niniejszej umowy jest numerem właściwym dla 
dokonania rozliczeń na zasadach podzielonej płatności, zgodnie z przepisami z dnia 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 ) 
 

§ 4 



 Realizacja przedmiotu umowy 
 

1. Zakazuje się mieszania podczas odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 
komunalnych o kodzie 20 03 01 z odpadami zbieranymi w sposób selektywny oraz mieszania 
selektywnie zebranych odpadów komunalnych różnych rodzajów ze sobą. W każdy dzień 
wykonywania usługi odpady odbierane są przez co najmniej dwa pojazdy, z których jeden służy 
do odbioru odpadów niesegregowanych (zmieszanych) a pozostałe do odbioru odpadów 
segregowanych. Wszystkie odpady zebrane przez właścicieli nieruchomości w sposób selektywny 
Wykonawca jest zobowiązany przyjąć jako odpady segregowane i umieścić w pojeździe 
przeznaczonym na tego typu odpady niezależnie od sposobu ich gromadzenia (worki, pojemniki, 
papier luzem) 
2. Ustala się, że kontrolę w zakresie wywiązywania się właścicieli nieruchomości z obowiązku 
segregacji sprawuje Wykonawca podczas odbioru odpadów. Pracownicy Wykonawcy mają 
obowiązek rzetelnego sprawdzania zawartości wszystkich pojemników i worków z odpadami 
wystawionymi przez właściciela nieruchomości. W przypadku stwierdzenia nieselektywnego 
zbierania odpadów, Wykonawca odbiera odpady jako niesegregowane (zmieszane), wykonuje 
zdjęcia oraz spisuje protokół zawierający szczegółowy opis nieprawidłowości, którego kopię 
otrzymuje właściciel nieruchomości oraz Zamawiający.  
Zamawiający może przeprowadzać własne kontrole bądź brać udział w tych przeprowadzanych 
przez Wykonawcę. 
3. Strony ustalają, że w sytuacji gdy właściciel nieruchomości zgromadzi ilość odpadów 
segregowanych lub bioodpadów która nie mieści się w workach dostarczonych przez 
Wykonawcę, nadwyżki odpadów może umieszczać w workach innych kolorów niż określone w 
SIWZ. Tak zgromadzone odpady Wykonawca przyjmuje odpowiednio jako segregowane lub 
bioodpady,. 
Strony ustalają, że w sytuacji gdy właściciel nieruchomości zgromadzi ilość odpadów 
niesegregowanych (zmieszanych) lub popiołu która nie mieści się w pojemnikach dostarczonych 
przez Wykonawcę, nadwyżki odpadów może umieszczać  we własnych pojemnikach lub workach. 
Tak zgromadzone odpady Wykonawca również odbiera. 
4. Właściciele nieruchomości segregują odpady według zasad określonych tut. Regulaminem 
utrzymania czystości i porządku w gminie (wraz ze zmianami), uchwałą w sprawie 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych oraz Regulaminem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Przy 
gromadzeniu odpadów segregowanych nie jest konieczne mycie opakowań (butelek), jak również 
nie wymaga się usuwania z nich nakrętek, naklejek, itp. 
5. Strony ustalają, że do mebli i innych odpadów wielkogabarytowe będą zaliczane wszelkie 
odpady (poza odpadami budowlanymi, niebezpiecznymi), które ze względu na swoje duże 
rozmiary i/lub wagę nie mieszczą się do posiadanych pojemników, w szczególności: wszelkie 
elementy mebli ogrodowych (huśtawki, ławki, stoły, krzesła itp.), mebli domowych (szafy, 
komody, wersalki, stoły, krzesła, fotele, łóżka, materace, dywany), panele podłogowe i ścienne, 
rury PCV, stojaki na pranie, rowery, zabawki dużych rozmiarów (inne niż elektroniczne), 
pierzyny, wózki dziecięce, duże donice, sztuczne choinki, drzwi, zespoły okienne/ramy okienne, 
następujące elementy samochodowe - kanapy, fotele, zderzaki, deski rozdzielcze, kierownice (o 
ile ich ilość nie wskazuje na pochodzenie z działalności gospodarczej). 
6. Do zużytych opon (16 01 03) zaliczane będą opony z następujących pojazdów: rowery, 
motocykle, samochody osobowe, – całe i pocięte, oraz dętki. 
7. W prowadzonym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK-u) meble i inne 
odpady wielkogabarytowe będą gromadzone w wydzielonej części nieruchomości ustalonej przez 
Zamawiającego. Po zapełnieniu miejsca przeznaczonego do ich gromadzenia następuje odbiór 
odpadów zgodnie z pkt. 13 opisu przedmiotu zamówienia. 
Dopuszcza się gromadzenie odpadów w kontenerach, przy czym wymagane jest wyposażenie 
PSZOK-u w kontenery o łącznej pojemności minimum 20 m3.  Wynagrodzenie i sposób odbioru 
odpadów pozostają bez zmian. 



8.  Ustala się, że wymóg odbioru „2 razy w miesiącu” z nieruchomości wskazanych w opisie 
przedmiotu zamówienia zostaje spełniony, jeżeli pomiędzy pierwszym a drugim odbiorem 
następuje co najmniej 7 dni kalendarzowych. 
9.  Ustala się, że wymóg odbioru „1 raz na dwa tygodnie” z nieruchomości wskazanych w opisie 
przedmiotu zamówienia oznacza odbiór co 14 dni kalendarzowych. 
Ustala się, że wymóg odbioru „1 raz na tydzień” z nieruchomości wskazanych w opisie przedmiotu 
zamówienia oznacza  odbiór co 7 dni kalendarzowych. 
10. Strony ustalają, że instalacje, w szczególności instalacje komunalne, do których podmiot 
odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany przekazać 
odebrane odpady komunalne zlokalizowane będą w odległości do 100 km od gminy Przystajń; w 
przypadku awarii bądź braku możliwości przyjęcia odpadów poszerza się lokalizację instalacji na 
200 km odległości od gminy Przystajń  . 
11. Strony ustalają, że odbierane od właścicieli nieruchomości odpady komunalne będą 
zagospodarowywane zgodnie z zapisami SIWZ. Obowiązkiem Wykonawcy jest zagospodarować 
odbierane odpady w sposób zapewniający Zamawiającemu osiągnięcie wymaganych poziomów 
recyklingu. Zakazuje się zagospodarowanie odbieranych odpadów poprzez składowanie. 
 

§ 5 
Szczegółowe wymagania stawiane Wykonawcy odbierającemu odpady komunalne od 

właścicieli nieruchomości  
 

1. Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy zgodnie z wytycznymi zawartymi w SIWZ 
w tym w szczególności opisie przedmiotu zamówienia. 
2. Wykonawca przyjmuje na siebie wszelkie obowiązki i wymogi związane z właściwym 
zagospodarowaniem odbieranych odpadów określone przez instalacje przyjmujące odpady. 
3. Wykonawca tworząc harmonogram odbioru odpadów zobowiązuje się do przestrzegania 
wymogów określonych w opisie przedmiotu zamówienia w szczególności dostosowania ilości 
punktów objętych odbiorem w danym dniu do godzin odbioru tj. od 7:00 do 15:00. 
4. W celu udokumentowania dostarczenia (zabrania) pojemników na odpady zmieszane, 
Wykonawca będzie posiadał potwierdzenie wykonania czynności z podpisem właściciela 
nieruchomości (lub domownika) i opatrzone datą, które na żądania Zamawiającego będzie 
obowiązany okazać. Kopię potwierdzenia otrzymuje właściciel nieruchomości. W przypadku 
niemożności spełnienia tego wymogu z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, wskaże on te 
przyczyny na piśmie i udokumentuje ich zaistnienie. Za przyczynę niezależną od Wykonawcy 
będzie w szczególności uznana co najmniej trzykrotna nieobecność właściciela nieruchomości 
(lub innego domownika) pod wskazanym adresem w odstępach co najmniej dwudniowych, w 
godz: 7:00-20:00. W takich przypadkach dopuszcza się udział przedstawiciela Zamawiającego, 
który potwierdzi wykonanie czynności. 
5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody 
zawinione w majątku Zamawiającego lub osób trzecich w trakcie odbioru opadów, powstałe 
podczas i w związku z realizacją przedmiotu umowy, a powstałe z wyłącznej winy Wykonawcy. 
6. Jeżeli podczas odbierania odpadów dojdzie do uszkodzenia lub zniszczenia pojemnika z winy 
Wykonawcy, Wykonawca naprawi bądź wymieni na sprawny uszkodzony pojemnik na własny 
koszt w terminie nie późniejszym niż podczas kolejnego odbioru odpadów z punktu. Wymiana 
pojemnika przez Wykonawcę nastąpi również w sytuacji, w której pojemnik, mimo prawidłowego 
użytkowania, ze względu na zużycie materiału, nie nadaje się do dalszej eksploatacji. 
7. Wykonawca wyznacza do bieżących kontaktów z Zamawiającym: ………………….. 
tel: ………., e-mail: ………………., faks: ………….. 
8. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony danych zawartych w zestawieniach punktów 
odbioru oraz innych informacjach przekazanych mu przez Zamawiającego. Otrzymane informacje 
Wykonawca wykorzystywać będzie wyłącznie do celów realizacji niniejszej umowy, zgodnie z 
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych (RODO). 



9. Wykonawca zobowiązany jest aby pojazdy odbierające odpady były trwale i czytelnie 
oznakowane  oraz zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostaniem się odpadów na 
zewnątrz. 
10. Po zakończeniu odbioru w danym miesiącu Wykonawca przekaże Zamawiające elektronicznie  
oraz na żądanie pisemnie poprzez wysłanie na adres siedziby: 

a) listy odbioru odpadów niesegregowanych (zmieszanych) zawierających co najmniej dane 
nieruchomości oraz informację o ilości wystawionych odpadów, 

b) listy odbioru odpadów segregowanych zawierających co najmniej dane nieruchomości, 
informację o ilości wystawionych odpadów, 

c) listy odbioru odpadów popiołu i żużlu paleniskowego zawierających co najmniej dane 
nieruchomości, informację o ilości wystawionych odpadów 

d) wykaz właścicieli nieruchomości którzy prowadzili błędną segregację z opisem naruszeń. 
11. Wykonawca realizując przedmiot umowy : 
a) zobowiązany jest do prowadzenia szczegółowej ewidencji odebranych odpadów zgodnie z 
przepisami prawa w tym zakresie oraz składania Zamawiającemu miesięcznej sprawozdawczości 
w zakresie ilości zebranych odpadów komunalnych  w rozbiciu na poszczególne rodzaje odpadów 
z podaniem ich kodów, klasyfikowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 
stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. 10) 
b) zobowiązany jest do sporządzania rocznych sprawozdań i przekazywania ich Zamawiającemu 
zgodnie z art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2019, poz.2010 z późn. zm.).  
c) w zakresie odebranych od właścicieli nieruchomości ( w tym z PSZOK-u) odpadów - 
odpowiedzialny jest za osiągnięcie za Gminę poziomów odzysku odpadów komunalnych z 
uwzględnieniem poziomów odzysku wskazanych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn zm.), 
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) oraz Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 
grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia 
masy tych odpadów (Dz. U.  z 2017 r., poz.2412).  
d) jest zobowiązany do spełnienia wszystkich wymagań z art. 9d ustawy z dnia 13 września 1996 
r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.).  
e) zobowiązany jest do spełniania wymagań Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 
stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. 2013 r., poz. 122).  
12. Wykonawca jest zobowiązany na e-mailowe zgłoszenie Zamawiającego udostępnić w terminie 
7 dni kalendarzowych: 
a) nagrania z historią przebytej trasy lokalizatora GPS pojazdu odbierającego odpady, 
b) nagrania z kamer umieszczonych w pojazdach.  
Nagrania mogą być przekazane na dowolnym nośniku. W przypadku braku technicznych 
możliwości przekazania nagrań Zamawiającemu, Wykonawca udostępnia Zamawiającemu na 
jednym stanowisku komputerowym w siedzibie Zamawiającego możliwość stałego podglądu 
lokalizacji GPS i nagrań z kamer. 

§ 6 
Zobowiązania Zamawiającego 

 
1. Zamawiający przekaże Wykonawcy wykaz punktów odbioru odpadów w dniu podpisania 
umowy, oraz na bieżąco będzie informował o wszelkich zmianach w nim zachodzących. 
2.  Zamawiający zobowiązany jest, na wniosek Wykonawcy, do udzielania pomocy przy 
wykonaniu  projektu harmonogramu odbioru odpadów. 
3. Zamawiający powoła przedstawiciela uprawnionego do kontaktu z Wykonawcą w sprawach z 
zakresu niniejszej umowy w osobie pana Łukasza Grajcar tel. 34 319 11 53/54 wew. 113, e-mail 
czpg@gminaprzystajn.pl fax. 34 319 17 32 



4. Zamawiający zobowiązany jest do terminowego wypłacania wynagrodzenia Wykonawcy. 
5. Zamawiający zobowiązany jest do informowania Wykonawcy o wszelkich okolicznościach 
mogących mieć wpływ dla prawidłowego wykonywania umowy. 
 

§ 7 
Kary umowne 

 
1. Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy kary umowne w poniższych przypadkach 
zdarzeń powstałych z winy Wykonawcy i następujących wysokościach: 

a) 250,00 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) za każdy dzień wykonywanej usługi  
(wynikający z harmonogramu odbioru) w którym dostarczane worki nie będą spełniały 
wymagań określonych w SIWZ, 

b) 100,00 zł (sto zł 00/100) za każdy przypadek nieterminowego odebrania odpadów 
zgodnie z zapisami SIWZ – pkt 13,15 opisu przedmiotu zamówienia, 

c) 5,00 zł (pięć złotych 00/100) od punktu odbioru za każdy dzień zwłoki w terminowym 
odebraniu odpadów (określonym w harmonogramie odbioru odpadów) z przyczyn 
zależnych od Wykonawcy, jeżeli zwłoka trwa dłużej niż 2 dni robocze. 

d) 5,00 zł (pięć złotych 00/100) od każdego niedostarczonego pojemnika (kontenera, 
worka), bądź dostarczonego niezgodnie ze zleceniem, za każdy dzień zwłoki po terminie 
określonym w SIWZ z przyczyn zależnych od Wykonawcy 

e) 20 % wartości zamówienia określonej w ofercie Wykonawcy za  wypowiedzenie umowy 
przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy 

f) 500,00 zł (pięćset zł 00/100) za każdy inny przypadek naruszenia umowy lub SIWZ 
(niewykonania lub niewłaściwego wykonania obowiązku wynikającego z umowy lub 
SIWZ) przy Wykonawcę. 

g) Wykonawca przyjmuje względem Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzoną 
Zamawiającemu w wyniku niewykonania lub niewłaściwego wykonywania niniejszej 
umowy szkodę majątkową w postaci naliczonych kar, o których mowa w art. 9z ust. 2 
ustawy  z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 
obciążających Zamawiającego. W tym przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do 
zapłaty na rzecz Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu noty 
obciążeniowej kary umownej w wysokości odpowiadającej kwocie kary obciążającej 
Zamawiającego, która została ustalona i stwierdzona prawomocnym bądź ostatecznym 
orzeczeniem (bądź decyzją administracyjnego) właściwego organu w związku z brakiem 
osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu. Strony dopuszczają zapłatę przez 
Wykonawcę kary umownej poprzez potrącenie jej z wynagrodzeniem Wykonawcy 
należnym z tytułu niniejszej umowy  

h) Zamawiający ma prawo stosować kary przewidziane ustawą z dnia 13 września 1996 r. o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach dla podmiotów odbierających odpady. Przed 
naliczeniem kary umownej Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o wyjaśnienia. 

i) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wartości zamówienia 
określonej w ofercie Wykonawcy za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z 
przyczyn zależnych od Zamawiającego, z zastrzeżeniem postanowień § 8 ust. 3 umowy. 

2. Jeżeli naliczone kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody, strony mogą dochodzić 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 
3. O wystąpieniu okoliczności do naliczenia kar umownych przez Zamawiającego, Wykonawca 
zostanie zawiadomiony pisemnie wraz z uzasadnieniem. 
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. 
5. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku niezwłocznego i prawidłowego 
wykonania zleconej pracy. 
 

§ 8 
Wypowiedzenie i odstąpienie od umowy 

 



1. Zamawiającemu i Wykonawcy przysługuje 60 dniowy okres wypowiedzenia umowy w 
następujących przypadkach: 
1). Zamawiający może wypowiedzieć umowę, jeżeli: 

1) prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w stosunku do majątku Wykonawcy, 
2) rozpoczęto likwidację firmy Wykonawcy, 
3) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania usług w pełnym zakresie z dniem 1.07.2020 r., 
4) Wykonawca zaniechał realizacji umowy, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje jej przez 

kolejnych 7 dni kalendarzowych, 
2) Wykonawca może wypowiedzieć umowę, jeżeli Zamawiający nie dotrzymuje istotnych 
postanowień umowy a w szczególności gdy nie wypłaca Wykonawcy należnego wynagrodzenia 
mimo dodatkowego wezwania w terminie l miesiąca od upływu terminu na zapłatę określonym 
w niniejszej umowie. 
2. Zamawiający wypowiada umowę bez okresu wypowiedzenia jeżeli Wykonawca utracił 
uprawnienia do wykonywania przedmiotu umowy. 
3. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy; W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części 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. 
 

§ 9 
Postanowienia końcowe 

 
1. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, Strony zobowiązują się rozstrzygnąć w 
pierwszej kolejności na drodze pozasądowej w formie porozumienia. W razie braku porozumienia 
spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo  dla Zamawiającego. 
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 13 
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach. 
3. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i będą sporządzane w 
formie aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności. 
4. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla 
Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 
 
 
ZAMAWIAJĄCY                                                                                                WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

 


