
Wzór umowy 

Zawarta w dniu ……………..  r. w Lipnicy Wielkiej pomiędzy  

Gminą Lipnica Wielka 

Z siedzibą w 34-483 Lipnica Wielka 518 

REGON: 491892357 

NIP: 7352841452 

reprezentowaną przez …………………………. 

zwaną dalej Zamawiającym 

a 

NIP: ……………….. 

REGON: ………………..                                                                                           

reprezentowaną przez: ………………………….  

zwaną  w dalszej części umowy Wykonawcą  

Zgodnie z rozstrzygniętym na rzecz Wykonawcy zamówieniem publicznym przeprowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zadania na 

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 

i niezamieszkałych na których powstają odpady z terenu  gminy Lipnica Wielka w 2018 roku” 

§1 

Przedmiot i zakres umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pod nazwą „Odbiór                  

i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych                   

i niezamieszkałych na których powstają odpady z terenu  gminy Lipnica Wielka w 2018 

roku”, polegające na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu Gminy 

Lipnica Wielka w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, 

przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z 

odrębnymi przepisami. Zamówienie obejmuje również  jednorazową dostawę pojemników na 

odpady zmieszane (niesegregowane) oraz dostawę stosownie do prowadzonej zbiórki worków na 

odpady zabrane selektywnie do wszystkich odbiorców zadeklarowanych i wskazanych przez 

Zamawiającego.  

2. Szczegółowy zakres i opis usług będących przedmiotem umowy zawarty jest w Opisie przedmiotu 

zamówienia, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej Umowy. 

 

 



§2 

Termin wykonania Przedmiotu Umowy 

1. Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów 

od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 31 grudnia 2018 r. 

§3 

Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy  Zamawiający wypłaci Wykonawcy kwotę w wysokości: 

1) nieruchomości zamieszkałe  

wynagrodzenie za wykonywanie całości zamówienia …………. zł netto, tj. ………… zł brutto            

/słownie: ………………./ 

wynagrodzenie za miesiąc wykonywania zamówienia …………….., tj. ……………… brutto  

/słownie: ………………………………./. 

2) nieruchomości niezamieszkałe 

Wynagrodzenia za odbiór pojemników i „worków z odpadami zebranymi w sposób selektywny”                     

od nieruchomości niezamieszkałych, ceny jednostkowe wynoszą kwota za odbiór pojemnika:   

- 80 l  -  …………zł netto, tj. …………zł brutto, /słownie: ………………. /  

- 120 l – ………..zł netto, tj. ………….zł brutto, /słownie: ……………… / 

- 240 l – ………… zł netto, tj. ……… zł brutto, /słownie: ………………. / 

- 1100 l  - ……….. zł netto, tj. ……… zł brutto /słownie: ………………..//  

- kontener 7000 m3 – ………….. zł netto, tj. ……… zł brutto, słownie: ……………………./ 

3) Wynagrodzenie miesięczne stanowić będzie sumę wynagrodzenia określonego w § 3 ust.1 pkt.1 oraz 

iloczynu stawek i ilości pojemników odebranych przez Wykonawcę zgodnie z § 3 ust. 1 pkt.2                    

(na podstawie wykazu dołączonego do faktury).  

2. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty otrzymania 

prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

3. Datą zapłaty faktury będzie data obciążenia konta Zamawiającego. 

4. Fakturę za miesiąc grudzień 2018 r. Wykonawca powinien wystawić do ostatniego roboczego dnia 

miesiąca grudnia.  

5. Wynagrodzenie obejmie należność za wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do kompleksowej 

realizacji przedmiotu zamówienia, do których zobowiązany jest Wykonawca, w szczególności:  

1) koszty związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych,  

2) koszty wyposażenia dwóch punktów do selektywnej zbiórki w pojemniki zgodnie z załącznikiem nr 1 do 

umowy opis przedmiotu zamówienia.  

3) inne koszty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. 

6. Wynagrodzenie nie podlega zmianie w trakcie trwania umowy, z zastrzeżeniem ust. 7.  



7. Dopuszcza się możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia pod warunkiem wystąpienia co najmniej 

jednej z następujących okoliczności: 

1) zmiany stawki podatku VAT przez przepisy odrębne, stawka netto nie ulega zmianie – podatek 

VAT ulegnie zmianie o wysokość równą jego zmianie w przepisach odrębnych; 

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art.2 ust. 3-5 

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę –kwota, o jaką zostanie 

zmienione wynagrodzenie będzie równa kwocie, jaka wynika ze zmiany tych przepisów; 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 

-jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania niniejszego zamówienia przez Wykonawcę. 

8. Zmiana wysokości wynagrodzenia o której mowa w ust.7, obowiązywać będzie nie wcześniej niż 

od dnia wejścia w życie tych zmian.  

9. W przypadku zmian określonych ust.7 pkt.2-3Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego                 

z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające 

zasadność złożenia takiego wniosku. Wykonawca musi wykazać ponad wszelką wątpliwość,                

że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień,                   

w jakim wpłynie ona na wysokość należnego Wykonawcy wynagrodzenia. 

10. W przypadku zmiany, o której mowa ust.7 pkt.2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie               

o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającego ze zwiększenia wynagrodzeń osób 

bezpośrednio wykonujących zamówienie objęte niniejszą umową, do wysokości aktualnie 

obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń 

publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia, z zastrzeżeniem ust.11. 

11. Nie stanowi zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, o której mowa w ust.7pkt.2, 

zmiana tegoż wynagrodzenia wprowadzona rozporządzeniem z dnia 11 września 2015 r. w sprawie 

wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r. (Dz.U. z 2015 r., poz.1385). 

12. W przypadku zmiany, o której mowa ust.7 pkt.3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie                   

o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść 

w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób 

bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.  

13. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia na każde wezwanie Zamawiającego wszelkiej 

dokumentacji kadrowo-płacowej, które mają wpływ na wzrost wynagrodzenia Wykonawcy                   

w przypadku zmian, o których mowa ust.7pkt.2-3. 

14. Zmiana wartości umowy może nastąpić na pisemny wniosek Wykonawcy.  

15. Wykonawca złoży powyższy wniosek co najmniej z 30-sto dniowym wyprzedzeniem wobec 

postulowanej daty obowiązywania nowej wysokości wynagrodzenia. 



16. Zmiany umowy będą dla swej ważności wymagały formy aneksu. 

§4 

Oświadczenie Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia, w celu wykonania przedmiotu umowy,                    

a w szczególności wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art.9b ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prowadzonego przez Wójta Gminy Lipnica 

Wielka, w zakresie objętym zamówieniem.  

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

umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada potencjał techniczny i osobowy niezbędny do wykonania niniejszej 

umowy, w szczególności Wykonawca oświadcza, że zgodnie z zapisami 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) posiada wymaganą ilość oraz 

rodzaj środków transportu do realizacji przedmiotu umowy w Gminie Lipnica Wielka, a pojazdy 

wyposażone są w moduły GPS umożliwiające śledzenie tras przejazdu i ich pracy. 

4. Wykonawca oświadcza, że /całość zamówienia wykona osobiście, /następujący zakres 

zamówienia objętego niniejszą umową zamierza powierzyć podwykonawcom ……………….. 

oraz pozostałą część wykona osobiście./* 

5. Wykonawca ma prawo podzielić podwykonawcom zamówienie, jeśli w ust.4, strony ustaliły zakres 

zamówienia, które Wykonawca będzie wykonywał osobiście, a które zamierza powierzyć 

podwykonawcom. 

§5 

Zobowiązania Wykonawcy 

1. Na zobowiązania Wykonawcy składają się obowiązki, o których mowa w opisie przedmiotu 

zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Przed rozpoczęciem realizacji umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu dane kontaktowe osoby 

odpowiedzialnej z jego strony, za realizację niniejszej umowy oraz przekaże nr telefonu do tej osoby.  

3. Wykonawca ma obowiązek wyposażyć punkty selektywnego gromadzenia odpadów w niezbędne 

pojemniki najpóźniej przed pierwszym dniem rozpoczęcia realizacji usług. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o zmianie sytuacji 

finansowej oraz innych zmianach mających istotny wpływ na wykonanie niniejszej umowy, w 

szczególności do: 

1) pisemnego poinformowania niezwłocznie, nie później niż do 7 dni od chwili zaistnienia zmian: 



a) o wszelkich zmianach swojego statusu prawnego, 

b) o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości lub złożeniu oświadczenia o wszczęciu postępowania 

naprawczego,  

c) wszczęciu postępowania likwidacyjnego,   

d) zajęciu majątku przez uprawnione organy,  

e) o każdej zmianie adresu swojej siedziby, numeru faksu lub adresu, pod rygorem uznania za 

skutecznie doręczoną korespondencję wysłaną pod ostatnio znany adres numer faksu lub adres           

e-mailowy; 

2) pisemnego wskazania uprawnionego podmiotu, który przejmie prawa i obowiązki Wykonawcy. 

 
§6 

Warunki realizacji zamówienia 
1. W trakcie realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest: 

1) do przestrzegania poufności co do danych otrzymywanych w związku z realizacją umowy, 

w szczególności do przestrzegania przepisów określonych w ustawie o ochronie danych 

osobowych (tekst jedn. Dz. U z 2016 r. poz.922 ze zm.); 

2) Wykonawca nie może wykorzystać pozyskanych danych w żaden inny sposób lub w innym 

celu niż dla wykonywania umowy, w szczególności zakazuje się wykorzystywania danych 

w celach reklamowych lub marketingowych; 

3) do monitorowania obowiązku ciążącego na właścicielu nieruchomości w zakresie selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych; 

6) do wykonywania usługi odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości przy użyciu odpowiedniej 

ilości pojazdów pozwalających na jej wykonanie w terminach określonych w harmonogramie,  

2. W przypadku naocznego stwierdzenia podczas odbioru odpadów, że właściciel nieruchomości 

nie wywiązuje się z obowiązku w zakresie segregacji odpadów (np. gdy w worku przeznaczonym na 

odpady segregowane będą znajdować się odpady zmieszane czy odpady z innej frakcji lub gdy w 

pojemniku przeznaczonym na odpady niesegregowane będą znajdować się frakcje odpadów podlegających 

segregacji), Wykonawca zobowiązany jest w terminie 2 dni roboczych od dnia zaistnienia opisanej 

powyżej sytuacji do pisemnego lub elektronicznego poinformowania o tym Zamawiającego. Do informacji 

Wykonawca zobowiązany jest załączyć dokumentację zawierającą co najmniej: 

1) adres nieruchomości, na której odpady gromadzone są w sposób niezgodny z przepisami 

szczegółowymi; 

2) nagranie wykonane kamerą lub dokumentację fotograficzną (zdjęcia bądź nagranie muszą zostać 

wykonane w taki sposób, by nie budziły wątpliwości – powinny wskazywać dzień i dokładną 

godzinę w jakiej doszło do ustalenia w/w zdarzenia); 

3) protokół wraz z danymi pracowników Wykonawcy, którzy stwierdzili fakt niezgodnego z 

przepisami szczegółowymi postępowania z odpadami komunalnymi. 



3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia kontroli sposobu wykonania przedmiotu 

zamówienia. 

4.  Jeśli Wykonawca zauważy, iż na nieruchomości nie ujętej w wykazie, o którym mowa w §7 

ust.1 pkt.1 powstają odpady i są one przekazywane Wykonawcy, jest on zobowiązany do 

niezwłocznego przekazania adresu tej nieruchomości Zamawiającemu. 

§7 
 

Zobowiązania i uprawnienia Zamawiającego 
 

1. Najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem realizacji usługi, Zamawiający przekaże Wykonawcy 

następujące dane: 

1) szczegółowy wykaz adresów nieruchomości, a w przypadku nieruchomości niezamieszkałych 

również informacje o ilości i pojemności pojemników, z których będą odbierane odpady komunalne; 

2) adresy wskazujące lokalizację dwóch punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych; 

3) harmonogram odbioru odpadów komunalnych zostanie ustalony przez Wykonawcę i 

zaakceptowanym przez Zamawiającego . 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wykazu właścicieli nieruchomości, o czym 

powiadomi w formie pisemnej lub elektronicznej Wykonawcę w terminie nie później niż na koniec 

miesiąca, w którym zaistniała zmiana. Powyższa zmiana nie jest istotną zmianą przedmiotu 

zamówienia. 

3. Zamawiający obowiązany jest do terminowego wypłacania wynagrodzenia Wykonawcy. 

4.  Zamawiający zobowiązany jest do informowania Wykonawcy o ewentualnych zmianach mających 

wpływ na warunki świadczenia usług.   

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia kontroli sposobu wykonania przedmiotu 

zamówienia. Osoba nadzorująca wykonanie umowy ze strony Wykonawcy obowiązana jest do stawienia 

się na wezwanie Zamawiającego niezwłocznie, nie później jednak niż  w następnym dniu roboczym                   

w celu przeprowadzenia kontroli, w tym również realizacji zgłoszonych reklamacji. 

6. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedłożenia aktualnego (tj. wystawionego nie wcześniej niż 

na 3 miesiące przed przedłożeniem) zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach (PIT, CIT, VAT) w formie 

oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 

§ 8 

Osoby wykonujące czynności w trakcie realizacji  zamówienia oraz uprawnienia Zamawiającego 

w zakresie kontroli 

 
1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o 

pracę, osób wykonujących wskazane niżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: 



1) kierowanie pojazdami samochodowymi w trakcie odbioru i transportu odpadów; 

2) wszelkie prace fizyczne w zakresie załadunku odpadów spod posesji i PSZOK. 

W terminie jednego tygodnia od podpisania umowy Wykonawca przedłoży zamawiającemu wykaz 

osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem 

czynności jakie będą oni wykonywać . 

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust.1 czynności. 

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 

dokonywania ich oceny; 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów; 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w celu potwierdzenia spełnienia wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących 

wskazane w ust.1 czynności w trakcie realizacji zamówienia, wskazane poniżej dowody, w 

szczególności: 

1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno 

zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 

oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 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; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię 

umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których 

dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 

obowiązków, jeżeli został sporządzony); kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w 

sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez  adresów, nr PESEL 

pracowników); imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji; informacje takie jak: data 

zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;; 

4. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego zgodnie z ust.3 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.1 czynności. 

5.  W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 

§ 9 

Reklamacje 

1. Zamawiający zgłasza reklamację Wykonawcy niezwłocznie pisemnie, faksem pod nr …………  lub 

drogą elektroniczną na adres: …………………….  

2. Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w ciągu 4 dni  kalendarzowych od jej 

zgłoszenia. 

3. Jeżeli Wykonawca uzna zasadność reklamacji, zobowiązany jest zrealizować reklamację w terminie 

do …………… kalendarzowych licząc od dnia zgłoszenia, o którym mowa w ust.1 to znaczy: 

1) odebrać odpady komunalne, w przypadku ich nie odebrania; 

2) wymienić uszkodzony pojemnik na wolny od wad, w przypadku jego uszkodzenia. 

4. Jeżeli Wykonawca nie uzna reklamacji jako zasadnej, w terminie wskazanym w ust.2 musi 

przedstawić dowód ,potwierdzający bezzasadność reklamacji. Ciężar dowodu spoczywa po stronie 

Wykonawcy. 

 

§ 10 

Sprawozdawczość 

1. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu do 10-go dnia każdego 

miesiąca za miesiąc poprzedni, kart przekazania odpadów oraz raportów zawierających 

informacje o ilości zebranych odpadów w rozróżnieniu na co najmniej następujące frakcje (w Mg): 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne; 

2) opakowania z tworzyw sztucznych; 

3) opakowania ze szkła; 

4) opakowania z metali; 

5) opakowania wielomateriałowe; 

6) odpady ulegające biodegradacji; 

7) opakowania z papieru i tektury; 

8) odpady wielkogabarytowe; 

9) zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne; 

10) zużyte opony; 

11) zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu; 

12) przeterminowane leki; 

13) odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych z rozdzieleniem na kody 



20 01 13*, 20 01 21*, 20 01 27*, 20 01 28*, 20 01 33* 

2. Wykonawca będzie dostarczać Zamawiającemu w wersji pisemnej sprawozdania, o których 

mowa w art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

 

§ 11 

Ubezpieczenia 

 
1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w 

związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

związanym z przedmiotem zamówienia. 

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa 

nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich powstałe w związku z 

prowadzonymi usługami. 

3. Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia na każde żądanie Zamawiającego polisy 

ubezpieczeniowej oraz dowodów opłacenia składek. 

5. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilną za straty i szkody powstałe w związku z 

wykonywanymi przez Wykonawcę czynnościami lub przy okazji ich wykonywania, w szczególności 

będące następstwem działania Wykonawcy, rażącego niedbalstwa, braku należytej staranności. 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie lub zniszczenie pojemników do gromadzenia 

odpadów komunalnych należących do osób  trzeci, powstałych w związku z realizacją umowy, na 

zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas 

wykonywania przedmiotu zamówienia 

7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas 

wykonywania przedmiotu zamówienia. 

§ 12 

Kary umowne 

1. Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy kary umowne w poniższych przypadkach i 

wysokościach: 

1) za każdy dzień zwłoki w przypadku niedokonania w terminie wskazanym w harmonogramie, o 

którym mowa w §7 ust.1 pkt.3 odbioru odpadów z nieruchomości objętych gminnym systemem 

gospodarowania odpadami; kara będzie naliczana jako iloczyn kwoty 50 zł oraz ilości posesji, z 

których odpady nie zostały odebrane; 

2) w przypadku niedostarczenia pojemników do punktów selektywnej zbiórki naliczona zostanie kara 

w wysokości 100,00zł za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wskazanego w §5 ust.3; 



3) z tytułu zwłoki w realizacji reklamacji tj. braku odbioru odpadów (dotyczy odpowiednio odpadów: 

zmieszanych, segregowanych, ulegających biodegradacji itd.) lub wymiany pojemnika, Wykonawca 

zapłaci karę za każdy dzień zwłoki w wysokości 50,00 zł licząc od terminu wskazanego w §8  

4) 10% kwoty brutto przedstawionej w formularzu ofertowym w przypadku odstąpienia od umowy 

przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy; 

5) za niewywiązanie się z obowiązku uzyskania poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego 

użycia i odzysku odpadów oraz poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania w wysokości równej karze naliczonej Gminie Lipnica 

Wielka; 

6) w przypadku mieszania przy odbiorze frakcji odpadów komunalnych naliczona zostanie kara w 

wysokości 1.000,00zł za każdy udowodniony przypadek; 

7) za zwłokę w przedłożeniu dowodów, o których mowa w § 8 ust.3 w wysokości 50,00 zł za 

każdy dzień zwłoki liczonej od następnego dnia po upływie wskazanego terminu; 

8) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę, osób wskazanych w § 8 ust. 1 w wysokości 500,00 zł za każdą 

niezatrudnioną na podstawie umowy o pracę osobę. 

9) w przypadku nie przekazania Zamawiającemu zestawień o ilości odebranych odpadów z 

poszczególnych nieruchomości za wskazany miesiąc, o których mowa w §10  naliczona zostanie kara 

w wysokości 1.000,00zł. 

2. O wystąpieniu okoliczności do naliczenia kar umownych przez Zamawiającego, Wykonawca 

zostanie zawiadomiony pisemnie wraz z uzasadnieniem. 

3. Wartość wyliczonej kary umownej zostanie jednostronnie potrącona przez Zamawiającego                  

z bieżących zobowiązań. 

4. W razie powstania szkody, której wysokość przewyższy wartość naliczonych kar umownych, 

Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego w wysokości 

przewyższającego wysokość kar umownych. 

§13 

Istotne zmiany umowy 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem §3 ust.7. 

2. Ustalony zakres zmian, o których mowa w §3 ust.7 nie oznacza, że mogą być czy też będą one 

wprowadzane automatycznie po zaistnieniu okoliczności w nich opisanych. Wykonawcę 

występującego do Zamawiającego o zmianę umowy, z powołaniem się na którąkolwiek z podanych w 



zdaniu pierwszym podstaw, obciąża dowód wykazujący okoliczności dla dokonania danej zmiany 

umowy. 

3. Zmiana postanowień zawartej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

4. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności, zmiana postanowień zawartej umowy oraz 

wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, z zastrzeżeniem 

§3 ust.7.  

§14 

Odstąpienie, wypowiedzenie i rozwiązanie umowy 

1. Zamawiający może wypowiedzieć umowę, jeżeli poweźmie wiadomość o tym, że: 

1) prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w stosunku do majątku Wykonawcy; 

2) rozpoczęto likwidację firmy Wykonawcy; 

3) Wykonawca utracił uprawnienia do wykonywania przedmiotu umowy wynikające z właściwych 

przepisów prawa. 

2. Wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego może nastąpić również, jeżeli Wykonawca: 

1) nie rozpoczął wykonania usług w pełnym zakresie objętym umową z dniem 01.01.2018r., 

2) zaniechał realizacji umowy, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje jej przez kolejnych 14 dni 

kalendarzowych, 

3) pomimo uprzednich, pisemnych, co najmniej dwukrotnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego nie 

wykonuje usług zgodnie z postanowieniami umowy lub w istotny sposób narusza zobowiązania 

umowne. 

3. W przypadkach wymienionych w ust.1 i 2 Zamawiający może w terminie 7 dni po pisemnym 

uprzedzeniu, przejąć sam prowadzenie usług określonych niniejszą umową lub powierzyć je innemu 

podmiotowi, a kosztami tych usług obciąży Wykonawcę. 

4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający 

może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

5. Zamawiającemu, poza przypadkami o których mowa w ust.1 i 2, przysługuje również prawo 

wypowiedzenia niniejszej umowy w przypadku, gdy w skutek podwyższenia wynagrodzenia, o  

którym mowa w §3  Zamawiający nie będzie mógł zwiększyć kwoty na realizację zamówienia, do 

wymaganej wysokości.  

6. Zamawiający może rozwiązać umowę w przypadkach określonych w art.145a ustawy –Prawo 

zamówień publicznych.  

7. W przypadkach, o którym mowa w ust.4-6 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. 



8. Wykonawca może wypowiedzieć umowę, jeżeli Zamawiający nie dotrzymuje istotnych 

postanowień umowy, gdy: 

1) nie wypłaca Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie usługi w ciągu 30 dni od terminu płatności 

ustalonego w umowie, 

2) zawiadamia Wykonawcę, że w wyniku nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł pokryć 

zobowiązania. 

9. Wypowiedzenie umowy należy uzasadnić pisemnie. Jest ono dopiero wtedy skuteczne, jeżeli 

Wykonawca wyznaczył Zamawiającemu stosowny termin (nie krótszy niż 7 dni) do wypełnienia 

postanowień umowy i poinformował go, że po bezskutecznym upływie tego terminu wypowie umowę. 

10. Po upływie terminu określonego w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 9, Wykonawca 

powinien możliwie najszybciej usunąć z obsługiwanego terenu wszystkie swoje urządzenia techniczne 

w szczególności urządzenia do gromadzenia odpadów. 

4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w Kodeksie 

cywilnym.  

5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić na piśmie oraz zawierać uzasadnienie.  

§15 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia i inna korespondencja w związku z niniejszą umową 

przekazywana będzie pisemnie, drogą elektroniczną lub faksem. Każda ze stron na żądanie drugiej 

niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania korespondencji drogą elektroniczną lub faksem.  

2. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji 

niniejszej umowy.  

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, 

ustawy o odpadach, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy – Prawo zamówień 

publicznych oraz inne przepisy prawa. 

6. Wszelkie spory powstałe w wyniku realizacji umowy rozstrzygane będą przez Sąd miejscowo właściwy 

dla Zamawiającego. 

§14 

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla Zamawiającego i jeden dla 

Wykonawcy. 

Załączniki stanowiące integralną część umowy:  

1. Opis przedmiotu zamówienia. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY               WYKONAWCA 


