
Załącznik nr 3 do SIWZ

UMOWA ........................

Zawarta w dniu ...................................w Chełmie Śląskim pomiędzy Gminą Chełm Śląski w Chełmie Śląskim ul. 

Konarskiego 2 reprezentowana przez Zastępcę Wójta Gminy Chełm Śląski

Leszek Maciejowski 

zwanym dalej Zamawiającym

a

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................

reprezentowanym przez:

..................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą

 Na podstawie rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego dotyczącego zadania pn.,,Świadczenie usług odbierania i 

zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Chełm Śląski oraz 

usług edukacji ekologicznej i promocji ekologii” w okresie  od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r.”,  przeprowadzonego 

zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.): 

 

§1. 

[Przedmiot i zakres umowy]

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie polegające na świadczeniu usług odbioru  i 

zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Chełm Śląski oraz usług 

edukacji ekologicznej i promocji ekologii w okresie od 01.01. 2018 r. do 31.12.2019 r. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera załącznik nr 7 do SIWZ stanowiący intergrlną część umowy.

§2.

[Termin wykonania Przedmiotu Umowy]

1. Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. 

§3.

[Oświadczenia] 

1. Wykonawca jest podatnikiem VAT i posiada Numer Identyfikacji 

Podatkowej: ...........................................................................................................................................

2. W wypadku, gdy Wykonawcą jest konsorcjum kilku podmiotów, wszystkie te podmioty odpowiadają solidarnie 

wobec Zamawiającego za wykonanie niniejszej umowy* 

3. Strony oświadczają, że nie są im znane żadne okoliczności mogące czynić niniejszą umowę nieważną lub 

bezskuteczną.



4.  Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy oraz że będzie je 

posiadał przez cały okres obowiązywania umowy.

5. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędny potencjał techniczny do wykonania przedmiotu zamówienia w tym w 

szczególności:

      a) pojazdy w ilości i o parametrach technicznych wymaganych przez zamawiającego, 

      b) bazę magazynowo - transportową spełniające wymogi zamawiającego.

Spełnienie powyższych wymagań wykonawca zapewnia przez cały okres realizacji Umowy.

§4.

[Zasoby Wykonawcy]

1. Wykonawca w toku realizacji umowy może posługiwać się podwykonawcami, z zastrzeżeniem ust. 2. Wykonawca 

odpowiada za działanie i zaniechanie tych podwykonawców, tak jak za własne działanie lub zaniechanie, zgodnie z art. 

474 Kodeksu cywilnego.

2. W przypadku, gdy Wykonawca składając ofertę w postępowaniu, o którym mowa w preambule, polegał na 

doświadczeniu, potencjale technicznym lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia podwykonawców, 

zobowiązany jest do wykonywania zamówienia z udziałem tych podwykonawców lub/i z użyciem ich potencjału. 

§5.

[Kontrola stanu wykonywania umowy]

1. Zamawiający ma prawo do przeprowadzania kontroli stanu technicznego instalacji służących do przetwarzania i 

odzysku odpadów , zasobów sprzętowych służących do odbioru odpadów. Chęć przeprowadzenia inspekcji 

zamawiający zgłosi wykonawcy z co najmniej 1-dniowym wyprzedzeniem; 

2. Zamawiający będzie przeprowadzał bieżące kontrole fizyczne przebiegu tras pojazdów wykonawcy pod kątem ich 

zgodności z odczytami nadajników GPS zainstalowanych w pojazdach wykonawcy zapisanych w systemie 

informatycznym zamawiającego oraz celem weryfikacji, czy odpady nie opuszczają regionu IV na zasadach 

niezgodnych z art. 9e ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

3. Zamawiający będzie przeprowadzał bieżące kontrole fizyczne miejsc odbioru odpadów komunalnych w celu 

weryfikacji prawidłowości realizacji przedmiotu zamówienia.

4. Zamawiający może żądać od wykonawcy dokumentów transakcyjnych (takich jak faktury, dowody obciążenia i 

uznania rachunku) związanych z wynagradzaniem podmiotu przyjmującego odpady do zagospodarowania przez 

podmiot odbierający odpady.

§6.

[Raportowanie] 

1. Na Wykonawcy ciąży obowiązek dotyczący sprawozdawczości i analizy zgodnie z zakresem rzeczowym oraz 

terminami na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1289 z późn. 

zm.). 

2. Zamawiający będzie otrzymywał od Wykonawcy miesięczne raporty (do 10 dnia następnego miesiąca) zawierające: 

a) informację o masie i sposobie zagospodarowania poszczególnych rodzajów odpadów odebranych od 

właścicieli nieruchomości z podziałem na odebrane bezpośrednio sprzed nieruchomości, odebrane w PSZOK oraz 

odebrane w ramach mobilnej zbiórki odpadów, 



b) wskazanie instalacji, do których zostały przekazane poszczególne odpady, 

c) liczbę nieruchomości, od których w danym miesiącu faktycznie zostały odebrane odpady komunalne, 

d) wykaz nieruchomości, na których nie dopełnia się obowiązku w zakresie selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych, 

e) wykaz nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i powstają (wystawiane są) odpady 

komunalne, nie ujętych w bazie danych prowadzonej przez Zamawiającego, 

3. Do miesięcznego raportu należy dołączyć: 

a) dokumenty potwierdzające masę zważonych odpadów (tzw. „kwity wagowe”), 

b) karty ewidencji i przekazania odpadów, 

4. Wykonawca  jest  zobowiązany umożliwić  Zamawiającemu dostęp  on-line na prawach  administratora  sytemu do

danych z monitoringu pojazdów odbierających odpady, w szczególności pozwalającego na uzyskiwanie informacji co

najmniej o bieżącej i historycznej pozycji  pojazdów, historii tras, przebiegach, godzinach pracy, sygnalizację,  jeżeli

pojazd z wyznaczonej floty znajdzie się poza wyznaczonym obszarem we wskazanym formacie danych.

§7.

 [wynagrodzenie, klauzule waloryzacyjne]

1. Wynagrodzenie za wykonanie usług określonych opisem przedmiotu zamówienia jest wynagrodzeniem jednostkowo 

– ryczałtowym i wynosi dla poszczególnych frakcji odpadów:

- dla odpadów odbieranych sprzed posesji:

a) zmieszane odpady komunalne - ….............................................................................…...PLN brutto /Mg

b) odpady selektywnie zebrane – papier i tektura - ………................................................PLN brutto /Mg

c) odpady selektywnie zebrane - metale i tworzywa sztuczne  - ………............................PLN brutto /Mg

d)  odpady selektywnie zebrane – szkło - …................................................................…….PLN brutto /Mg

e)  odpady wielkogabarytowe - ……................................................................................….PLN brutto /Mg

                       f) bioodpady  ( odpady kuchenne)...................................................................................... .PLN brutto /Mg

                       g)  popiół z gospodarstw domowych - ………......................................................................PLN brutto /Mg

h) odbiór i zagospodarowanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych:

                                                     - w kontenerach 3,5 m3 - .............................................................. PLN brutto /Mg

                                                     - w kontenerach 5,5 m3 - .............................................................. PLN brutto /Mg

                                                    -   w kontenerach 7,0 m3 - ............................................................. PLN brutto /Mg

                          i) leki - …..................................................................................................................…….PLN brutto /Mg

- dla odpadów odbieranych z PSZOKA:

j)  odpady  ulegające biodegradacji (zielone) - ….......................................................….….PLN brutto /Mg

k) odbiór i zagospodarowanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych:

                                                    -   w kontenerach 7,0 m3 - ...................................................................... PLN brutto /Mg

l) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - …..........................................................…….PLN brutto /Mg

ł) zużyte opny....................................................................................................................... .PLN brutto /M

m) baterie i akumulatory ..................................................................................................... .PLN brutto /Mg

n) odzież i tekstylia ............................................................................................................. .PLN brutto /Mg

o) farby, tusze, kleje, oleje .................................................................................................. .PLN brutto /Mg

                       p)  odpady wielkogabarytowe - ……...............................................................................….PLN brutto /Mg



                       r) odpady selektywnie zebrane – papier i tektura - ………................................................PLN brutto /Mg

s) odpady selektywnie zebrane - metale i tworzywa sztuczne  - ………............................PLN brutto /Mg

t)  odpady selektywnie zebrane – szkło - …................................................................…….PLN brutto /Mg

                  

2. Maksymalna wartość nominalna wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nie może przekroczyć 

……………………. PLN netto + należny w obowiązującej wysokości podatek VAT, tj. ……………………... PLN 

brutto (słownie: ……………………………………………………………). 

3. W stosunku do wynagrodzenia określonego w ust. 2, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zmianę jego 

wysokości ze względu na nadzwyczajną zmianę stosunków ani też roszczenie o zwrot poniesionych przez niego 

dodatkowych kosztów lub wydatków.

4. Strony postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w wypadku wystąpienia jednej 

ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. 

zmiany: stawki podatku od towarów i usług, 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, 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 zamówienia.

a) zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian o których mowa w ust. 4;

b) w przypadku zmiany przepisów dotyczących  stawki podatku od towarów i usług wartość netto wynagrodzenia 

Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie 

nowych przepisów;

c) w przypadku zmiany przepisów dotyczących  wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę wynagrodzenie 

Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikająca ze zwiększenia 

wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego 

wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego 

wynagrodzenia;

d) w przypadku zmiany przepisów dotyczących zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne  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.

e) wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o 

wysokości dodatkowych koszów wynikających z wprowadzeniazmian, o których wyżej mowa;

f) zmiany treści umowy w powyższym zakresie wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.”

5.  W  przypadku  zmiany  przez  właściwy  organ  procentowej  stawki  podatku  od  towarów  i  usług  VAT,  do  cen

jednostkowych podanych w ust. 3 dla poszczególnych frakcji odpadów naliczony zostanie podatek VAT wg stawek

obowiązujących w dacie wystawienia faktury VAT.

6. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszej umowy odbywać się będą w PLN.



§8.

[Zasady rozliczeń] 

1. Wynagrodzenie będzie płatne miesięcznie i wynikać będzie  z zestawienia wszystkich ilości odbioru poszczególnych 

frakcji w danym miesiącu za ten miesiąc

2. Zapłata wynagrodzenia  będzie następować na podstawie  faktur  VAT wystawianych  na podstawie  zweryfikowanych

raportów  miesięcznych  z  wykonania  usługi  o  których  mowa  w  §6  ust.  1  Umowy.  Zamawiający  przeprowadza

weryfikację  danego  raportu  miesięcznego  w  okresie  5  dni  roboczych,  liczonych  od  dnia  jego  otrzymania.  Brak

zgłoszenia uwag do przedstawionego raportu w terminie do 5 dni uważa się za jego akceptację.

3. Faktury VAT należy wystawiać na: Gmina Chełm Śląski  41-403 Chełm Śląski 

      ul. Konarskiego 2 NIP 222 00 24 015

4. Termin wystawienia faktury wynosi 14 dni od daty odbioru usługi. Ostatnie faktury VAT w roku kalendarzom należy

składać do 30 grudnia danego roku.

5. Wynagrodzenie  Wykonawcy  będzie  wypłacane  w  terminie  do  30  dni  od  daty  otrzymania  przez  Zamawiającego

prawidłowo sporządzonej faktury VAT (wraz z kompletem wymaganych dokumentów).

6. Wynagrodzenie będzie przekazywane na rachunek bankowy Wykonawcy 

nr: ................................................................................................................................................

7. Jako termin zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

8. W przypadku wykonania usługi przez podwykonawcę*, Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo dołączyć do 

faktury dokument potwierdzający zapłate należnego wynagrodzenia podwykonawcy.

§9.

[Zabezpieczenie należytego wykonania umowy] 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto tj. w 

kwocie .......................................  zł (słownie: .........................................................................) w 

formie ...................................................

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub

nienależytego wykonania umowy, a zwłaszcza z tytułu odpowiedzialności odszkodowawczej, kar umownych.

3.  Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez zamawiającego jako należycie wykonane, zgodnie z zasadami określonymi w umowie w 

sprawie zamówienia publicznego.

4. 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za 

wady zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi.

5. Wykonawca jest uprawniony w każdym czasie do zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy pod 

warunkiem, że zmiana formy będzie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia, a nowe zabezpieczenie będzie 

spełniać wymogi określone w SIWZ.

§10.

[Ubezpieczenie należące do obowiązków Wykonawcy]

1. Wykonawca w dniu zawarcia umowy przedłożył kopię dokumentu ubezpieczenia wraz z oryginałem tego dokumentu

do wglądu lub kopię podpisaną przez ubezpieczyciela, potwierdzającą, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności 



cywilnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą obejmującą świadczenie usług będące przedmiotem 

umowy, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 1 000 000,00 PL z rozszerzeniem o odpowiedzialność cywilną za 

szkody wyrządzone przez podwykonawców (jeżeli Wykonawca będzie korzystał z podwykonawców).

2. Wykonawca zobowiązuje się przedłużyć ubezpieczenie jak w ust. 1 na kolejne okresy - minimum do czasu 

zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia określonego niniejszą umową.

3. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w ust. 1,2 i 3  Zamawiającemu 

przysługuje prawo odstąpienia od umowy, po wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego 7-dniowego terminu do 

prawidłowego wykonania umowy.

4. W przypadku jeśli Wykonawca w jakikolwiek sposób i stopniu zawartą umowę ubezpieczenia zmieni na niekorzyść 

Zamawiającego bez jego zgody, a niezależnie od tego także wtedy, gdy Wykonawca świadomie wprowadzi w błąd 

Zamawiającego, co do istnienia lub warunków umów ubezpieczenia, Zamawiający ma prawo, ale nie obowiązek, 

samodzielnie zawrzeć stosowną  umowę ubezpieczenia i odliczyć ich cenę od wynagrodzenia Wykonawcy, na co 

Wykonawca wyraża zgodę. Jeżeli żadne wynagrodzenie Wykonawcy się jeszcze nie należy, Wykonawca w terminie 7 

dni od wezwania go przez Zamawiającego zwróci Zamawiającemu poniesione przez niego koszty za zapłatę składek. 

§11.

[istotne zmiany umowy]

1. Opisane niżej zmiany Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności z zachowaniem

warunków dopuszczalności zmiany Umowy określonych przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych. (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 2164)

2. Istotna zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty w zakresie wynagrodzenia wykonawcy jest 

dopuszczalna, w przypadku wystąpienia:

      a) zmiany wysokości stawki podatku VAT;

    b)  zmiany  prawa  powszechnie  obowiązującego  lub  prawa  lokalnego  wpływającego   na  zasady  odbierania  i

zagospodarowania odpadów.

     c) 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. Zmiana wynagrodzenia z tego tytułu wymaga złożenia

wniosku Wykonawcy do Zamawiającego z uzasadnieniem,

   d)  zmiany zasad  podlegania  ubezieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości  stawki

składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Zmiana wynagrodzenia z tego tytułu wymaga złożenia wniosku

Wykonawcy  do  Zamawiającego  z  uzasadnieniem  -  jeżeli  zmiany  te  będą  miały  wpływ  na  koszty  wykonania

zamówienia przez wykonawcę.

     e) w przypadku wystąpienia korzystnych dla Zamawiającego zmian. 

      f)  w przypadku wystąpienia innych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

3.  W związku z  wskazanymi  w ust.  2  okolicznościami dopuszczalne jest  zwiększenie  wynagrodzenia,  przy czym

zwiększenie wynagrodzenia dopuszczalne jest o kwotę nie większą niż udokumentowany wzrost kosztów świadczenia

usługi. 

4.  Dopuszcza  się  zmianę  umowy  w  zakresie  sposobu  spełniania  przez  Wykonawcę  świadczenia  odbierania  i

zagospodarowania odpadów w przypadku zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego wpływających na

sposób spełnienia świadczenia. Zwiększenie wynagrodzenia dotyczy niezrealizowanej części umowy.

5. Strona zainteresowana zmianą postanowień umowy przedstawia drugiej stronie na piśmie  projekt aneksu wraz z

uzasadnieniem prawnym i faktycznym, stanowiącym podstawę do negocjacji. 



6. Złożenie propozycji aneksu nie stanowi zobowiązania dla drugiej strony do jego zawarcia.

7. Dopuszcza się zmianę podwykonawców na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie 

warunków udziału w postepowaniu pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnienie warunków w zakresie 

nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy podwykonawca. 

8. Niezależnie od powyższych postanowień niniejszego paragrafu, strony zobowiązują się do dokonania zmiany umowy

w przypadku wejścia w życie nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 października 2015 r. ( Dz.U. 2015 

poz. 1875) w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska w zakresie stawek opłat za umieszczenie odpadów na 

składowisku. W związku z powyższym zwiększenie wynagrodzenia dopuszczalne jest wyłączenie o kwotę nie większą 

niż udokumentowany wzrost kosztów świadczenia usługi. Zwiększenie wynagrodzenia dotyczy niezrealizowanej części

umowy. 

§12.

[odstapienie i wygaśnięcie Umowy]

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy zaistnieją istotne zmiany okoliczności 

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

zawarcia umowy. Zamawiający może od Umowy odstąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach.

2. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

    a) Zamawiający stwierdził odstępstwo od standardu świadczenia usług, o którym mowa w  „Szczegółowym opisie 

przedmiotu zamówienia”, a odstępstwo to nie zostanie usunięte przez Wykonawcę w terminie 7 dni; 

    b) jeżeli wykonawca utraci prawo wykonywania działalności bedącej przedmiotem niniejszej umowy

    c) jeżeli wykonawca utraci jakiekolwiek pozwolenie właściwego organu do wykonywania działalności będącej 

przedmiotem zamówienia.

    d) Wykonawca wbrew treści umowy lub ustawy odmówił Zamawiającemu przekazania stosownych informacji, 

dokumentów, nie umożliwił przeprowadzania inspekcji technicznych, lub w toku realizacji umowy podał 

Zamawiającemu jakiekolwiek nieprawdziwe informacje lub przekazał dokumenty podrobione lub stwierdzające 

nieprawdę,

     e) w przypadku gdy Wykonawca zaprzestał świadczenia usługi przez okres dłuższy niż 5 dni,

     f). w przypadku przekraczającego 5 dni opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu obowiązków określonych umową,

    g) w razie zaistnienia okoliczności dotyczących przedsiębiorstwa Wykonawcy, z których wynika, że Wykonawca nie

będzie mógł wykonać umowy lub wykonanie umowy będzie znacznie utrudnione 

   h) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca realizuje Umowę z odstępstwem od reguły 

pełnego wykorzystywania zasobów, o których mowa w § 4 Umowy; 

    i) Wykonawca nie wykonuje usług zgodnie z postanowieniami umowy pomimo uprzedniego wezwania złożonego na

piśmie przez Zamawiającego.

3. Wypowiedzenie umowy może zostać dokonane w każdym czasie trwania umowy, jednak nie później niż trzy 

miesiące od daty, w której Zamawiający powziął wiedzę o zaistnieniu przesłanki uzasadniającej wypowiedzenie.

4. W wypadku dokonania wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym Wykonawcy należne jest wynagrodzenie 

tylko za okres do dnia zakończenia umowy, W razie wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego, Wykonawca jest 

zobowiązany do realizacji zobowiązań wynikających z umowy przez okres 30 dni.



§13.

[kary umowne]

1. Podstawą do naliczania kar umownych jest cena brutto podana w § 7 ust. 2 niniejszej umowy.

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody będące następstwem 

niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań objętych umową.

3. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących przypadkach:

     a) w przypadku braku osiągnięcia w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. oraz od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 

r. poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,  

wysokość kary umownej stanowi iloczyn kwoty 50.000,00 PLN oraz liczby stanowiącej różnicę pomiędzy ilością 

punktów procentowych poziomu wymaganego zgodnie z rozporządzeniem a ilością punktów procentowych poziomu, 

którą uzyskał Wykonawca w danym roku,

     b)  w przypadku braku osiągnięcia w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. oraz od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 

r. poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, 

metali, tworzyw sztucznych i szkła, określonego SIWZ; wysokość kary umownej stanowi iloczyn kwoty 50.000,00 

PLN oraz liczby stanowiącej różnicę pomiędzy ilością punktów procentowych poziomu wymaganego w SIWZ a ilością

punktów procentowych poziomu, którą uzyskał Wykonawca w danym roku,

     c) w przypadku braku osiągnięcia w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. oraz od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, innych niż niebezpieczne 

odpadów budowlanych i rozbiórkowych, określonego w SIWZ; wysokość kary umownej stanowi iloczyn kwoty 

50.000,00 PLN oraz liczby stanowiącej różnicę pomiędzy ilością punktów procentowych poziomu wymaganej SIWZ a 

ilością punktów procentowych poziomu, którą uzyskał Wykonawca w danym roku; 

   d) za każdy dzień opóźnienia w rozpoczęciu świadczenia usługi w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto 

określonego w § 7 ust. 2 za każdy dzień opóźnienia.

     e) za każdy dzień opóźnienia w uruchomieniu punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) 

spełniającego wymagania wynikające z SIWZ; wysokość kary umownej stanowi 0,05% całości wynagrodzenia brutto 

określonego w §7 pkt.2 za każdy dzień opóźnienia.

     f) za każdy przypadek wywozu przez Wykonawcę poza region III zmieszanych odpadów komunalnych, pozostałości

z sortowania odpadów komunalnych oraz pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów 

komunalnych, o ile są przeznaczone do składowania oraz odpadów ulegających biodegradacji; wysokość kary umownej

stanowi 0,2% całości wynagrodzenia brutto określonego w §7 pkt.2

    g)  za każdy przypadek nieodebrania lub nieterminowego odebrania odpadów z danej nieruchomości; wysokość kary 

umownej stanowi iloczyn kwoty 50,00 zł, oraz ilości nieruchomości, z których nie odebrano odpadów i oraz liczby dni 

opóźnienia w odbiorze odpadów z danej nieruchomości;

    h) za każdy dzień opóźnienia w przedłożeniu Harmonogramu Usług; wysokość kary umownej stanowi 0,01  % 

całości wynagrodzenia brutto określonego w §7 pkt.2 za każdy dzień; 

    i) za każdy dzień braku zapewnienia Zamawiającemu w okresie trwania Umowy dostępu on-line do danych z 

monitoringu pojazdów, o którym mowa w  „Szczegółowym Opisie przedmiotu zamówienia”; wysokość kary umownej 

wynosi 50,00 PLN za każdy dzień; 

    j) za każdy dzień nie umieszczenia harmonogramu na stronie internetowej Wykonawcy; wysokość kary wynosi 

300,00 PLN za każdy dzień opóźnienia; 

    k) za każdy przypadek nie przeprowadzenia szkolenia z zakresu edukacji ekologicznej - w wysokości 1000 zł,

    l) braku odpowiedzi na reklamację usługi w wysokości 100 zl za każdy dzień opóźnienia,



   ł) niewyposażenie PSZOKU w kontenery i pojemniki w wysokości 100 zł za każdy dzień opoóźnienia,

    m) niewyposażenie nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych w wysokości 100 zł za 

każdy dzień opóźnienia,

   n) za niezgodne z warunkami zawartymi w SIWZ prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych (PSZOK) wysokość kary umownej stanowi 0,05 % całości wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 

2 umowy za każdy dzień niezgodnego z warunkami prowadzenia PSZOK.

   o)  za każdy przypadek niedostarczenia właścicielowi nieruchomości pojemnika lub worka na odpady komunalne lub 

dostarczenia właścicielowi nieruchomości pojemnika lub worka nie spełniającego wymagań określonych w 

Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia; wysokość kary umownej za dany przypadek stanowi iloczyn kwoty 

50,00 zł za każdy dzień oraz ilości nieruchomości;

  p) za każdy dzień opóźnienia w ustawieniu danego specjalistycznego pojemnika na baterie, spełniającego wymagania

SIWZ; wysokość kary umownej stanowi 0,05 % całości wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 2 umowy za

każdy dzień opóźnienia;

    r) za każdy dzień opóźnienia w ustawieniu danego pojemnika do selektywnej zbiórki odpadów o pojemności od 1.1

do 1,5 m3  spełniającego wymagania SIWZ; wysokość kary umownej stanowi 0,05 % całości wynagrodzenia brutto

określonego w § 7 ust. 2 umowy za każdy dzień;

  s) za każdy dzień opóźnienia w przedłożeniu Harmonogramu Usług; wysokość kary umownej stanowi 0,01 % całości

wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 2 umowy za każdy dzień,

   t) za każdy dzień opóźnienia w odbiorze odpadów z danego specjalistycznego pojemnika na baterie; wysokość kary

umownej wynosi 50,00 zł za każdy dzień;

  u) za  każdy dzień  opóźnienia  w odbiorze  odpadów z  danego  specjalistycznego  pojemnika  na  przeterminowane

lekarstwa; wysokość kary umownej wynosi 50,00 zł za każdy dzień;

     w) za każdy dzień opóźnienia w odbiorze odpadów z danego pojemnika do selektywnej zbiórki odpadów o 

pojemności od 1.1 do 1.5 m3  wysokość kary umownej wynosi 200,00 zł za każdy dzień;

    y) w kwocie 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek powierzenia przez Wykonawcę realizacji prac, osobie 

niezatrudnionej na umowę o pracę ( dotyczy osób wymienionych w SIWZ).

z) za odstąpienie od umowy z wyjątkiem  § 12 ust. 1 lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn 

zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 2

4.  Łączna wysokość kar umownych nie przekroczy 25% całości wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 2 

umowy.

5. Zamawiający ma prawo do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.

Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie, w rozumieniu art. 498 i 499 Kodeksu cywilnego, powstałych

należności z tytułu kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie, z przysługującego mu wynagrodzenia.

6. W celu  skorzystania  z  uprawnień  do  potrącenia  naliczonych  kar  umownych  z  wynagrodzenia  przysługującego

Wykonawcy, Zamawiający wystawi Wykonawcy notę zawierającą szczegółowe naliczenie kar umownych i przekaże ją

Wykonawcy. Strony ustalają, iż terminem wymagalności należności z tytułu kar umownych wynikających z niniejszej

umowy jest dzień wystawienia przez Zamawiającego noty księgowej obciążającej Wykonawcę z tytułu kar umownych.

7. Jeżeli kary umowne nie pokryją całości szkody, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania

uzupełniającego na zasadach ogólnych.



§14.

[osoby upoważnione, adresy, zawiadomienia]

1. Ze strony Zamawiającego osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcą w zakresie realizacji umowy są:

a) ..................................................................................................................................

Osoby te są również upoważnione do podpisywania protokołów odbioru w imieniu Zamawiającego.

2. Ze strony Wykonawcy osobami upoważnionymi do kontaktów z Zamawiającym w zakresie realizacji umowy są:

a) ......................................................................................................................................

Osoby te są również upoważnione do podpisywania protokołów odbioru w imieniu Wykonawcy.

3. Osobami odpowiedzialnymi ze strony Zamawiającego za rozliczenie finansowe umowy jest: 

.......................................................................................................................................................

4. Strony wskażą sobie nawzajem w formie pisemnej osoby zastępujące, o których mowa 

w ust. 1-3. 

5. Wszelkie informacje, polecenia, potwierdzenia w sprawach dotyczących realizacji umowy przekazywane będą 

pisemnie, telefaksem lub drogą elektroniczną i będą podpisane wyłącznie przez osoby upoważnione wskazane w ust. 1 i

2. Podpis elektroniczny nie jest wymagany.

6. Doręczenia pism dokonywane będą osobiście lub za potwierdzeniem odbioru na wskazane 

w ust. 12 adresy Stron, za pośrednictwem operatora pocztowego. 

7. Pisma przekazane telefaksem lub drogą elektroniczną uważa się za doręczone z datą ich przekazania, jeżeli treść 

dotarła do adresata, o ile przekazanie ich nastąpiło w godzinach : poniedziałek ,środa ,czwartek pomiędzy 7.30 a 15.30, 

wtorek pomiędzy 7.30 a 17.00 oraz w piątek pomiędzy 7.30 a 14.00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy i 

sobót. W innym przypadku uważa się, iż doręczenie nastąpiło o godzinie 7.30 w najbliższym dniu roboczym.

8. Strony wyznaczają następujące adresy do doręczeń:

      a) dla Zamawiającego: Urząd Gminy Chełm Śląski 41-403 Chełm Śląski ul. Konarskiego 2

      b) dla Wykonawcy: .................................................................................................................

§15.

[podwykonawcy]

1. Wykonawca oświadcza, że na dzień podpisania umowy przedmiot zamówienia wykona siłami własnymi/przy 

pomocy następujących Podwykonawców………………………….., którym zamierza powierzyć wykonanie 

następujących części: ……………………….…… 

2. W przypadku, gdy przedmiot umowy realizowany jest przy pomocy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 

Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania Podwykonawcy

lub dalszego Podwykonawcy jak za własne. 

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, 

na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w 

trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zmiana ta musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i 

wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie do 14 dni

od daty przedłożenia. 

4. Zawierając umowę o podwykonawstwo, Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczone za zgodność z 



oryginałem kopie umów o podwykonawstwo, najpóźniej w terminie 5 dni od ich zawarcia. 

5. W przypadku powierzenia podwykonawcy przez Wykonawcę realizacji części przedmiotu umowy Wykonawca jest 

zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty należnego wynagrodzenia z zachowaniem terminów płatności 

określonych w umowie z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą. Terminy płatności dla Podwykonawcy muszą 

upływać przed terminem końcowego rozliczenia z Zamawiającym 

6. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu, wraz z wystawioną fakturą, pisemnego potwierdzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, którego wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury, o 

dokonaniu zapłaty na rzecz tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Nie dochowanie obowiązku 

przedstawienia w/w potwierdzenia spowoduje wstrzymanie płatności całej kwoty do czasu dostarczenia go 

Zamawiającemu. 

§16.

[rozwiązywanie sporów]

1. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy strony będą starały się rozwiązywać polubownie.

2. Jeżeli polubowne rozwiązanie sporów nie przyniesie rezultatu, strony poddadzą rozstrzygnięcie sporu Sądowi

powszechnemu właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

§17.

[odesłania, język umowy]

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy prawa powszechnego, w tym Prawa zamówień 

publicznych, Kodeksu cywilnego.

2. Językiem umowy jest język polski. Jeżeli w trakcie wykonywania umowy powstanie konieczność dokonywania 

tłumaczeń, Wykonawca każdorazowo zapewni obecność kompetentnego tłumacza, jak również zapewni tłumaczenie 

wszelkich dokumentów i pism sporządzonych dla celów realizacji przedmiotu umowy na język umowy przez tłumacza 

przysięgłego, przy czym dotyczy to także wszelkich dokumentacji, instrukcji, gwarancji, certyfikatów i atestów.

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§18. 

[Powierzenie przetwarzania danych osobowych]

1. Zamawiający powierza Wykonawcy w trybie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

( t. j.  Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) zwanej dalej „ ustawą” przetwarzanie danych osobowych w celu 

wykonywania przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług szczegółowo opisanych w niniejszej umowie.

§19.

[Sposób wykonania Umowy w zakresie przetwarzania danych osobowych]

1.  Wykonawca zobowiązuje się, przy przetwarzaniu danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez podjęcie 

środków technicznych i organizacyjnych, o których mowa w art. 36 – 39  ustawy oraz spełnić wymagania określone w 

przepisach o których mowa w art. 39a.

2. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą Umową, ustawą oraz z 

innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą. 



3.  Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o: 

a) każdym prawnie umocowanym żądaniu udostępnienia danych osobowych właściwemu organowi państwa, chyba, że

zakaz zawiadomienia wynika z przepisów prawa, a szczególności przepisów postępowania karnego, gdy zakaz ma na

celu zapewnienia poufności wszczętego dochodzenia, 

b)  każdym nieupoważnionym dostępie do danych osobowych, 

            c) każdym żądaniu otrzymanym od osoby, której dane przetwarza, powstrzymując się

                jednocześnie od odpowiedzi na żądanie. 

§20.

[egzemplarze]

1. Umowa została zawarta w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego, jeden dla 

Wykonawcy.

§21.

[załączniki]

1. Załącznikami do niniejszej Umowy są:

     a) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

     b)  Harmonogram usług

    c) Oferta wykonawcy

   Zamawiający Wykonawca


