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UMOWA NR ……………… 

zawarta w dniu ………………… 20…. r.  

pomiędzy  

Gminą Branice z siedzibą 48-140 Branice, ul. ul. Słowackiego 3, NIP: 748-15-18-612, REGON: 

531412852, reprezentowaną przez Sebastiana Bacę - Wójta Gminy, przy kontrasygnacie Skarbnika 

Gminy, zwaną dalej „Zamawiającym",  

a 

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

……………………………………………………………………………………………………., 

reprezentowanym przez: 

………………………………………… 

zwanym dalej „Wykonawcą". 

Niniejsza umowa zawarta zostaje po przeprowadzeniu postępowania o udzielenia zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.). 

                                        §1 Przedmiot i zakres umowy 

1. Przedmiotem    niniejszej    umowy   jest    wykonanie    zamówienia    pn.    „Odbiór i 

zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Branice”. 

2. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy, o którym  

mowa w ust. 1. 

3. Szczegółowy zakres i opis usług będących przedmiotem niniejszej umowy został określony 

przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, sporządzonej w 

ramach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia   publicznego,  oznaczonego    

numerem    sprawy  BG.271.11.2020.BS stanowiącej integralną część niniejszej umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia oraz potencjał techniczny i osobowy, w celu 

wykonania Przedmiotu Umowy w szczególności: 

 1) Posiada wpis do rejestru działalności regulowanej, 

 2) Wypełnił obowiązek informacyjny wobec Wójta Gminy Branice, jako podmiot zbierający 

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

 3) Posiada zezwolenie na transport odpadów komunalnych,   

          4) Posiada wpis do odpowiedniego rejestru potwierdzający, że Wykonawca jest podmiotem uprawnionym 

do zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o 

zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, 

 5) Będzie dokonywał przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów 

biodegradowalnych stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych 

przeznaczonych do składowania do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w 

………………………………………………………………….., 

 6) Będzie dokonywał przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości i z PSZOK selektywnie 

zebranych odpadów komunalnych bezpośrednio bądź za pośrednictwem innego zbierającego odpady do instalacji 

odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią określoną w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 

roku o odpadach do ………………………………………………………, zaś niesegregowanych 

(zmieszanych)   odpadów   komunalnych   bezpośrednio do instalacji komunalnej  ………………..., / za 

pośrednictwem stacji przeładunkowej, o której mowa w art. 23 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 
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odpadach czyli ……………………….…. 

 7) Posiada wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i 

gospodarujących odpadami (BDO) pod nr  ……………………….: 

5. Wykonawca zobowiązuje się do spełnienia wymagań określonych w ust. 4 przez cały okres realizacji 

Umowy. 

6. Wykonawca jednocześnie oświadcza, że posiadany przez niego potencjał techniczny i osobowy jest zgodny z 

wymaganiami, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 

7. Wykonawca oświadcza, że pojazdy służące do świadczenia usługi są sprawne technicznie, ubezpieczone oraz 

spełniają wymogi niezbędne do dopuszczenia do ruchu drogowego. 

§2 Termin wykonania przedmiotu 

umowy 

1. Niniejsza umowa zawarta zostaje na czas określony, tj. 18 miesięcy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy w okresie od dnia 01 

stycznia 2021 r. do dnia 30 czerwca 2022 r. 

    §3 Zobowiązania i obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne kompetencje  i uprawnienia oraz dysponuje  

potencjałem technicznym i doświadczeniem niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy, w 

szczególności spełnia i będzie spełniał w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia  

wymagania Zamawiającego określone w punktach III.1.1., III.1.3 i III.2 specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 

2. Wykonawca nie może: 
 

1) mieszać odpadów zebranych selektywnie ze zmieszanymi odpadami komunalnymi, 

2) łączyć w jednej partii transportowej odpadów wytworzonych na terenie innych gmin, 

4) łączyć w jednej partii transportowej  odpadów komunalnych z podobnymi odpadami  

przemysłowymi lub pochodzącymi z działalności gospodarczej, 

5) mieszać   odpadów   selektywnie   zebranych   z   innego   rodzaju   odpadami   selektywnie 

zebranymi, 

6) deklarować miejsca pochodzenia odpadów niezgodnie z rzeczywistym stanem rzeczy. 
 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi  

przepisami prawa, z zachowaniem należytej staranności. 

4. Wykonawca ma obowiązek w zakresie wykonania przedmiotu umowy: 
 

1) odbierać   i   zagospodarowywać   odpady   komunalne   na   warunkach   określonych   w 

specyfikacji    istotnych    warunków    zamówienia ( w tym w szczegółowym opisie przedmiotu 

zamówienia ) ,    zgodnie    z    zatwierdzonym   przez Zamawiającego harmonogramem odbioru 

odpadów, w tym przekazywać zmieszane odpady  komunalne oraz odpady biodegradowalne  

stanowiące odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych 

przeznaczonych do składowania do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych 

(RIPOK) w ……………………………………… a także przekazywać odebrane od właścicieli 

nieruchomości i z PSZOK selektywnie zebrane odpady komunalne bezpośrednio bądź za 

pośrednictwem innego zbierającego odpady do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, 

zgodnie z hierarchią określoną w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach do 

………………………………………………………, zaś niesegregowane (zmieszane )   odpady    

komunalne bezpośrednio do instalacji komunalnej  ………………..., lub za pośrednictwem stacji 
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przeładunkowej, o której mowa w art. 23 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach czyli 

…………………. 

zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz 

zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, 

 

2) postępować z odpadami zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, 

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, oraz Planem 

gospodarki odpadami dla województwa opolskiego, oraz Regulaminem utrzymania czystości i 

porządku na terenie Gminy Branice a także Uchwałą Rady Gminy Branice w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, 

 

3) osiągnąć   poziomy  w odniesieniu do masy odebranych przez Wykonawcę w poszczególnych 

okresach z terenu gminy Branice odpadów komunalnych, poziomów recyklingu, 

przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych, z wyłączeniem innych niż 

niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne, w 

wysokości zgodnej z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach ( w szczególności art. 3b ust. 1 ) oraz zgodnie - co do papieru, metali, 

tworzyw sztucznych i szkła oraz poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i 

odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 

stanowiących odpady komunalne, zgodnie z Rozporządzeniem 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) – do czasu jego obowiązywania. Osiągnięcie poziomów odzysku wylicza się dla 

każdego okresu oddzielnie,  

 

4) osiągnąć poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady 

komunalne w wysokości zgodnej z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( w szczególności art. 3b ust. 2 ) 

 

5) osiągnąć w trakcie trwania umowy w odniesieniu do masy odebranych przez siebie odpadów 

komunalnych, poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 2412). Osiągnięcie 

poziomów ograniczenia masy odpadów wylicza się dla każdego okresu oddzielnie.  

 

Ustalenie, czy Wykonawca osiągnął wymagane poziomy recyklingu nastąpi na podstawie 

sprawozdań, o których mowa w § 3 ust. 4 pkt 10 i 11 niniejszej umowy, 

 

6) Wyposażyć nieruchomości w urządzenia do gromadzenia odpadów zmieszanych oraz do 

gromadzenia odpadów selektywnie zebranych na czas trwania umowy czyli w  pojemniki  

na zmieszane odpady komunalne - popiół, kontenery do selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych,  w ilości co najmniej odpowiadającej minimalnej pojemności i innym 

parametrom technicznym ustalonym w Regulaminie utrzymania czystości i  

porządku na terenie Gminy Branice, 

7) zakupić i dostarczyć właścicielom nieruchomości worki na selektywnie zbierane odpady 
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komunalne oraz odpady zmieszane, 

8) dostarczyć właścicielom nieruchomości zatwierdzony przez Zamawiającego harmonogram 

odbioru odpadów komunalnych w terminie: 
 

- do 5 dni od daty podpisania niniejszej umowy - harmonogram na 2021 r., 

- do dnia 15 grudnia 2021 r. - harmonogram na 2022 r. 

- do 3 dni od daty powiadomienia przez Zamawiającego właścicielom nowopowstałych 

nieruchomości, wskazanych przez Zamawiającego. 
 

8) umożliwić przedstawicielom Zamawiającego  przeprowadzenie kompleksowej  kontroli 

sposobu wykonywania usługi świadczonej przez Wykonawcę, 

  

9) terminowo    przedstawiać    Zamawiającemu    raporty   miesięczne   zgodnie ze wzorem 

stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy   

 

10) terminowo    przedstawiać    Zamawiającemu     sprawozdania zgodnie z art. 9n i 9nb 

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

 

11) przedkładać Zamawiającemu inne informacje nt. odbioru, unieszkodliwiania i segregacji  

odpadów, jeśli w trakcie realizacji zamówienia na Zamawiającego nałożony zostanie  

obowiązek sporządzania innych sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami, w 

szczególności  wszelkich informacji umożliwiających sporządzenie rocznego sprawozdania 

z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, o którym mowa w 

art. 9q ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

 

12) realizować     „reklamacje"     (np. nieodebranie z nieruchomości odpadów zgodnie z 

harmonogramem, niedostarczenie worków na odpady segregowane, niedostarczenie 

pojemników) - w przeciągu 24 godzin od otrzymania zawiadomienia drogą poczty    

elektronicznej    od    Zamawiającego;    załatwienie    reklamacji    należy niezwłocznie 

potwierdzić Zamawiającemu e-mailem na adres: ug@branice.pl, 

 

13) jeżeli podczas odbierania odpadów komunalnych dojdzie do uszkodzenia   lub zniszczenia z 

winy Wykonawcy pojemników - dostarczyć właścicielowi nieruchomości, na której doszło 

do zdarzenia, sprawnych pojemników na swój koszt, w terminie 24 godzin od otrzymania 

zawiadomienia drogą poczty elektronicznej od Zamawiającego; załatwienie  reklamacji  

należy  niezwłocznie  potwierdzić  Zamawiającemu e-mailem na adres: ug@branice.pl. 

 

5. W przypadku niedostarczenia pojemnika w ramach realizacji reklamacji Zamawiający, w przypadkach 

wskazanych w ust. 4 pkt 12 i 13 , Zamawiający uprawniony jest do zastępczego wykonania tego obowiązku 

Wykonawcy na jego koszt, który następnie zostanie wskazany w refakturze i skompensowany z należnością 

Wykonawcy za wykonane usługi.       

 

6. Wykonawca ponosi  całkowitą  odpowiedzialność  za prawidłową  gospodarkę  odebranymi  

odpadami, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Dotyczy to między innymi: 

transportu, ewentualnego przeładunku, wyposażenia pojazdów, spraw związanych z odzyskiem 

i    unieszkodliwianiem    odpadów    oraz    innych    spraw    związanych    z    odbiorem    i 

zagospodarowaniem odpadów. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia zanieczyszczeń  powstających w wyniku załadunku i 

transportu odpadów komunalnych. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia szkód powstałych w majątku Zamawiającego lub osób trzecich 

mailto:ug@branice.pl
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spowodowanych w trakcie odbioru odpadów przez Wykonawcę.   

9. Wykonawca zobowiązany jest także do zebrania odpadów leżących obok pergoli śmietnikowych i 

pojemników, jeśli będzie to wynikiem jego działania lub pojemnik będzie przepełniony.  

10. Wykonawca  wyznacza  Koordynatora  umowy,   z  którym  Zamawiający  będzie  mógł   się  

skontaktować bezpośrednio w dni robocze (od poniedziałku do soboty) w godzinach od 6.00 do 

19.00.   Koordynator  będzie   odpowiadał  za  nadzorowanie  wykonania  umowy  ze   strony 

Wykonawcy. Dane Koordynatora wskazane są w § 11 umowy. 

11. Wykonawca ma obowiązek w zakresie poufności danych do: 
 

1) zapewniania przestrzegania zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanym 

dalej „RODO”, 

2) zastosowania    środków    technicznych    i    organizacyjnych    zapewniających    ochronę 

przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych 

objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem  

osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z 

naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, 

3) przetwarzania danych osobowych, wyłącznie w celu realizacji umowy. 
 

12. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki działania niezgodnego z przepisami ustawy o 

ochronie danych osobowych oraz unijnego rozporządzenia RODO. 

13. W przypadku, gdy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wykonawcy, o którym mowa w 

dziale  XIII pkt 7 specyfikacji istotnych warunków zamówienia obejmuje okres krótszy niż 

okres realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zachowania ciągłości tego 

ubezpieczenia na wymaganą kwotę w całym okresie realizacji przedmiotu umowy oraz 

przedkładania kopii kolejnych umów (opłaconych polis) przed upływem terminu 

obowiązywania danej umowy ubezpieczenia. W przypadku nie przedłożenia umowy 

ubezpieczenia (polisy) o której mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający uprawniony jest do 

zawarcia umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy i potrącenia tego z należnością 

Wykonawcy, bądź wstrzymania płatności faktur bądź do odstąpienia od umowy z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. 

14. W przypadku, gdy wpisy do rejestrów lub zezwolenia, o którym mowa w dziale III  pkt 

1.1. specyfikacji   istotnych   warunków   zamówienia   utracą   moc   obowiązującą,   

Wykonawca obowiązany jest do uzyskania nowych wpisów lub zezwoleń oraz 

przedstawienia kopii tych dokumentów Zamawiającemu w terminie 21 dni od dnia wykreślenia 

z rejestru lub wygaśnięcia uprawnień wynikających z zezwoleń, pod rygorem odstąpienia od 

umowy. 

§4 Obowiązki Zamawiającego 

Zamawiający zobowiązuje się do współpracy w celu wykonania umowy, w szczególności: 

1) współpracy z Wykonawcą przy akceptacji harmonogramu odbierania odpadów, 

2) udostępniania Wykonawcy informacji o nieruchomościach objętych obowiązkiem odbierania 

odpadów, 

3) przekazywania informacji niezbędnych dla prawidłowego wykonania umowy, w szczególności 

informowania o zmianach w liczbie i o lokalizacji nieruchomości objętych obowiązkiem  

odbierania odpadów. 
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§5 

Wynagrodzenie 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie ustalane comiesięcznie na podstawie: 

a) cen  jednostkowych ryczałtowych przedstawionych w ofercie Wykonawcy, która stanowi 

integralną część niniejszej umowy: 

 – w kolumnie nr 6 tabeli załącznika nr 2 do SIWZ - cen jednostkowych brutto za jedną tonę  

odebranych odpadów zmieszanych oraz za jedną tonę odebranych odpadów segregowanych 

(z podziałem na 8 frakcji),  

- oraz w kolumnie nr 7 tabeli załącznika nr 2A do SIWZ - cen jednostkowych brutto za 

odbiór i zagospodarowanie masy odpadów komunalnych zgromadzonych w Punkcie 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wysokiej -  za jedną tonę odebranych 

odpadów segregowanych (z podziałem na 14 frakcji), 

b) oraz ilości odebranych i zagospodarowanych odpadów,  wskazanych w raportach miesięcznych 

sporządzanych przez Wykonawcę, w terminie do 10 dnia po upływie każdego miesiąca, za 

poprzedni miesiąc, w którym usługi były świadczone. 

2.  Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia i przekazywania Zamawiającemu raportu 

miesięcznego z nieruchomości, z których zostały odebrane niesegregowane i selektywnie zebrane 

odpady komunalne w danym miesiącu. Raport miesięczny powinien zawierać informacje o łącznej 

masie [Mg] wszystkich odebranych odpadów z podziałem na poszczególne frakcje, jak również 

podanie sposobu ich zagospodarowania, informacji do jakiej instalacji zostały przekazane. Do 

raportu winny być dołączone karty przekazania odpadów.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia i przekazywania Zamawiającemu raportu o 

odpadach odebranych z PSZOK ze wskazaniem łącznej masy [Mg] wszystkich odebranych odpadów 

z podziałem na poszczególne frakcje. Do raportu winny być dołączone karty przekazania odpadów.  

4. Zamawiający przeprowadza weryfikację przekazanych raportów, o których mowa z ust. 2 i 3 

niniejszego paragrafu w terminie 5 dni roboczych, licząc od następnego dnia po ich otrzymaniu. 

Akceptacja raportu przez Zamawiającego stanowi podstawę dokonania rozliczenia – wystawienia 

faktury przez Wykonawcę. 

 
 

5. Rozliczanie    za    przedmiot    umowy    następować    będzie    w    miesięcznych    okresach 

rozliczeniowych  na podstawie  faktur Wykonawcy. Wynagrodzenie Wykonawcy, ustalone w 

sposób określony w ust. 1 niniejszego paragrafu,  płatne będzie po zakończeniu danego  

okresu miesięcznego  świadczenia usługi, na podstawie prawidłowej  faktury VAT, wystawionej 

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego raportu miesięcznego. 

 

6. Wynagrodzenie   należne   Wykonawcy   płatne   będzie   przelewem   na   rachunek   bankowy 

Wykonawcy  w  ciągu ….. dni  od  dnia  otrzymania  przez  Zamawiającego  faktury   VAT, 

wystawionej zgodnie z ust. 1-5 niniejszego paragrafu. 

 

7. W  przypadku  wystawienia  przez  Wykonawcę  faktury  VAT  niezgodnie  z   umową  lub  
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obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do czasu 

wyjaśnienia przez Wykonawcę przyczyn oraz usunięcia tej niezgodności, a także w razie  

potrzeby otrzymania faktury lub noty korygującej VAT, bez obowiązku płacenia odsetek za ten 

okres. 

8. Wszelkie kwoty należne Zamawiającemu, w szczególności z tytułu kar umownych, wykonania 

zastępczego,  mogą być potrącone z płatności realizowanych na rzecz Wykonawcy. 

§6 Zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy 

1. Wykonawca wniósł przed zawarciem umowy zabezpieczenie należytego jej wykonania w  

wysokości 5% ceny całkowitej (łącznej ) podanej w ofercie, czyli kwoty brutto w 

wysokości …………………………………… w formie …………………….. ……….. 

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną 

lub kilka form, o których mowa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zmiana  

formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez  

zmniejszenia jego wysokości. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia  

wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

4.    W    przypadku    niewykonania    lub    nienależytego    wykonania    zamówienia,    wniesione 

zabezpieczenie   wraz   z   powstałymi   odsetkami   staje   się   własnością   zamawiającego   do 

wysokości  odpowiadającej   wielkości  roszczeń  z  tytułu  niewykonania  lub  nienależytego 

wykonania umowy i będzie wykorzystane do pokrycia tych roszczeń zgodnie z art. 147 ust. 2 

ustawy Prawo zamówień publicznych.  

5. W przypadku gdy kwota zabezpieczenia nie pokryje szkody jaka powstała w związku z 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo 

dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych przepisami kodeksu 

cywilnego. 

§7 Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za: 

1) odstąpienie    od    umowy    przez    Zamawiającego    z    przyczyn,    za    które    ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 10% ceny całkowitej (łącznej ) podanej w 

ofercie, czyli kwoty brutto w wysokości ……………………………………  

2) za  każdy  potwierdzony  przypadek  niedokonania  odbioru   odpadów   komunalnych  z 

nieruchomości - w wysokości 100 zł, 

3) za  każdy  potwierdzony  przypadek  odbierania odpadów po terminie określonym w zatwierdzonym 

harmonogramie, w wysokości 50 zł, za każdy dzień opóźnienia, 

4) za  każdy  potwierdzony  przypadek  nieterminowego  realizowania zgłoszonych reklamacji ( pkt. 

7.17. zał nr 1 do SIWZ oraz § 3 ust. 4 pkt 12) i 13)  niniejszej umowy  ) - w wysokości 100 zł, 

5) za   każdy   dzień   zwłoki   w   przekazywaniu     Zamawiającemu   kompletnego   raportu 

miesięcznego lub sprawozdania  - w wysokości 500 zł, 

6) za przekazywanie nierzetelnych raportów miesięcznych lub sprawozdań – w wysokości  1 

000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

7) za   pozostawienie   nieuporządkowanego   miejsca   odbioru    odpadów    w wysokości 

100,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

8) za nie wyposażenie nieruchomości wskazanych przez Zamawiającego w worki i/lub pojemniki 
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i/lub kontenery do selektywnej zbiórki gromadzenia odpadów w wysokości 200 zł za każde stwierdzone 

uchybienie,  

9) za każdy przypadek stwierdzenia, że pojazd Wykonawcy nie jest czytelnie oznaczony nazwą 

przedsiębiorcy i numerem jego telefonu w wysokości 300 zł. 

10) za opóźnienie w dostarczeniu polisy, o której mowa w § 3 ust. 13 niniejszej umowy w wysokości 200 

zł  za każdy dzień z opóźnienia,  

11) za niewykonanie innych obowiązków wskazanych w treści umowy lub SIWZ – w wysokości 250 zł 

za każdy przypadek,  

12)  W przypadku naliczenia Zamawiającemu kary wynikającej z ustawy o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach, wymienionej w art. 9z ust. 1 ww. ustawy, a która zostanie naliczona 

Zamawiającemu w wyniku działań bądź zaniechań Wykonawcy, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę 

umowną w tej samej wysokości. 

13) za brak osiągnięcia poziomów odzysku i recyklingu wymaganych przepisami prawa oraz  

poziomu ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji w wysokości  

równej karze przewidzianej przepisami dla Gminy Branice za niewywiązanie się z tego 

obowiązku. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za: 

 a) brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom, 

b) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są usługi lub projektu jej zmiany, 

c) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 

lub jej zmiany, 

d) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości  1% ceny 

całkowitej (łącznej ) podanej w ofercie, czyli kwoty brutto w wysokości 

…………………………………… za każdy powyżej wskazany przypadek.   

 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z 

przyczyn,  za które ponosi  odpowiedzialność Zamawiający,  w  wysokości  10%  ceny 

całkowitej (łącznej ) podanej w ofercie, czyli kwoty brutto w wysokości 

………………………………  za wyjątkiem odstąpienia, o którym mowa w art.  145 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4. Zamawiający    zastrzega    sobie    prawo    dochodzenia    odszkodowania    uzupełniającego 

przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na 

zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym. 

5. Wykonawca w razie zaistnienia okoliczności określonych w ust.  1-3 niniejszego 

paragrafu wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wystawianych faktur. 

 

                                          §8 Odstąpienie od umowy 

1.    Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 

1) utraty przez Wykonawcę prawa do  wykonywania działalności będącej  przedmiotem 

niniejszej umowy, z zastrzeżeniem § 3 ust. 14 niniejszej umowy, 

2) gdy Wykonawca nie rozpoczął wykonywania usługi w pełnym zakresie objętym umową, 

3) gdy Wykonawca zaniechał wykonywania usługi i nie realizuje jej dłużej niż 5 dni, 

4) gdy mimo uprzednich pisemnych, co najmniej dwukrotnych, zastrzeżeń złożonych przez 

Zamawiającego Wykonawca nie realizuje usług zgodnie z postanowieniami umowy lub w 

istotny sposób narusza swoje zobowiązania, 
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5) zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy, 

6) w przypadkach określonych w Kodeksie cywilnym, 

7) w razie wystąpienia przesłanek z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

8) w przypadkach przewidzianych w § 3 ust. 13 i 14. 
 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się 

z obowiązku zapłaty za wykonaną usługę w ciągu 30 dni od terminu płatności określonego w 

umowie pomimo dodatkowego wezwania go przez Wykonawcę. 

3. Stronom przysługuje  prawo  odstąpienia  od  umowy  w  terminie  7  dni  od wystąpienia 

okoliczności uzasadniającej odstąpienie. 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i  

powinno zawierać uzasadnienie. 

5. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 2 Zamawiający może w terminie 7 dni, po pisemnym  

uprzedzeniu, powierzyć prowadzenie usług lub ich części innemu podmiotowi, a kosztami tych 

usług obciążyć Wykonawcę. 

§9 

Podwykonawstwo 

1. Wykonawca  może   powierzyć,   zgodnie   z   ofertą  Wykonawcy,   wykonanie   części   usług 

podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich 

pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania Wykonawcy. 

3. Wykonawca   jest    odpowiedzialny    za    to,    aby    wszystkie    uprawnienia   przysługujące 

Zamawiającemu wobec Wykonawcy mogły być realizowane wobec Podwykonawcy, nawet  

jeżeli poszczególne postanowienia umowy nie stwierdzają tego wprost. 

4. Jeżeli  zmiana  albo  rezygnacja z  podwykonawcy  dotyczy podmiotu,  n a którego  zasoby  

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, 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. 

5. Powierzenie przez Wykonawcę jakiejkolwiek części usług Podwykonawcy wymaga zachowania 

procedury określonej art. 143 c ustawy Prawo zamówień Publicznych.  

6. Do rozliczeń z podwykonawcą, jak również do praw Zamawiającego i obowiązków Wykonawcy tego 

dotyczących,  stosuje się zasady określone przepisem art. 143 c ustawy Prawo zamówień Publicznych:  

 a). Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy, który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo w trybie 

wskazanym w ust. 2 niniejszego paragrafu umowy, której przedmiotem są usługi wynikające z niniejszej 

umowy, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty   przez wykonawcę.   

 b). Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt a), dotyczy wyłącznie należności powstałych po   

przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są usługi wynikające z niniejszej umowy. 

 c). Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy.  

 d). Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić wykonawcy 

zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, 

o których mowa w pkt a). Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia 

doręczenia tej informacji. 
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 e). W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt. d), w terminie wskazanym przez 

zamawiającego, zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże 

niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy  w 

przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty. 

 f). W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, o którym mowa w pkt a), 

zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

 g). Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, o którym mowa w 

pkt. a), lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie 

zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia 

publicznego przez zamawiającego. 

7.  Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może 

być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej podwykonawcy usługi. 

8. Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli sposobu wykonywania przez Wykonawcę lub 

podwykonawców przedmiotu Umowy bez konieczności uprzedniego informowania Wykonawcy lub 

podwykonawców o zamiarze, czasie i miejscu jej przeprowadzenia. Zamawiający zobowiązany jest do 

przeprowadzania kontroli w sposób nie utrudniający wykonywaniu przez Wykonawcę lub podwykonawców 

przedmiotu Umowy. 

9. Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszelkie żądane przez 

niego informacje lub dane bez względu na formę ich utrwalenia lub przetwarzania, związane ze sposobem lub 

zakresem wykonywania przedmiotu Umowy, jak również spełnianiem przez Wykonawcę lub 

podwykonawców wymogów opisanych w § 1 Umowy, w terminie i w sposób określony przez 

Zamawiającego. 

                  §10 Zmiany umowy 

 

1. Strony przewidują możliwość zmiany treści umowy w sytuacji jakiej nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  

2. Zmiana umowy może nastąpić w sytuacjach: 

1) Zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy na skutek  

a) zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, 

b) 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, 

c) zmiany 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 zmówienia przez Wykonawcę. 

2) Zmiany danych rejestrowych oraz rachunku bankowego, na który Zamawiający winien 

przekazywać Wykonawcy wynagrodzenie, 

3) Zmiany prawa powszechnie obowiązującego wpływającego na zasady odbierania 

i zagospodarowania odpadów, 
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4) Odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części zamówienia i związanej z tym 

zmiany wynagrodzenia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których 

Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie przygotowania postępowania, a które powodują, że 

wykonanie przedmiotu zamówienia bez ograniczenia zakresu zamówienia, powodowałby dla 

Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia i 

związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych. 

5) Wprowadzenia zmian w stosunku do SIWZ w zakresie wykonania prac nie wykraczających 

poza zakres przedmiotu zamówienia, w sytuacji konieczności zwiększenia usprawnienia procesu 

realizacji zamówienia. 

3.    W związku z wskazanymi w ust. 2 okolicznościami dopuszczalne jest zmniejszenie lub        

        zwiększenie wynagrodzenia, przy czym zwiększenie wynagrodzenia dopuszczalne jest o 

kwotę nie większą niż udokumentowany i  zaakceptowany wzrost   kosztów świadczenia usługi. 

2. Zmiana postanowień  umowy wymaga pisemnego aneksu podpisanego przez Strony pod 

rygorem nieważności 

3. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia 

przesłanki, o której mowa w ust. 2 pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części 

przedmiotu umowy niezrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu 

wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów  i usług oraz 

wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki 

podatku od towarów i usług. 

4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni 

się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 

5. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 2 

pkt 2 lub 3, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w  

odniesieniu   do   której   nastąpiła   zmiana   wysokości   kosztów   wykonania   umowy   przez 

Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość 

minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokość minimalnej  stawki godzinowej  lub  

dokonujących   zmian   w   zakresie   zasad   podlegania   ubezpieczeniom   społecznym   lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub  w  zakresie wysokości  stawki  składki na ubezpieczenia  

społeczne lub zdrowotne. 

6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem  

wysokości   wynagrodzeń   pracowników    świadczących   usługi   do   wysokości   aktualnie 

obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, z 

uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego  

wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu  

Wykonawcy   będzie    odnosić    się   wyłącznie    do   części   wynagrodzenia   pracowników 

świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w 

jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy. 

7. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z  

wypłatą wynagrodzenia pracownikom świadczącym usługi. Kwota odpowiadająca zmianie  

kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników  

świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w 

jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy. 



12 

 

8. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 4, każda ze stron może wystąpić do drugiej 

strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 

wraz z uzasadnieniem zawierającym w  szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej  

kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od  

której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca  

zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

9. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lub pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje 

Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, 

w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności: 
 

1) pisemne  zestawienie  wynagrodzeń  (zarówno  przed jak i po  zmianie)  pracowników  

świadczących usługi, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni 

prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia  

odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, lub 

2) pisemne  zestawienie  wynagrodzeń  (zarówno  przed jak i po  zmianie)  pracowników 

świadczących usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń  

Społecznych / Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez 

Wykonawcę,   z   określeniem  zakresu   (części   etatu),   w  jakim   wykonują   oni  prace 

bezpośrednio  związane  z  realizacją  przedmiotu  umowy  oraz   części  wynagrodzenia  

odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3. 
 

10. W przypadku  zmiany,  o  której  mowa w  ust.   2  pkt  3, jeżeli  z  wnioskiem występuje 

Zamawiający, jest  on  uprawniony  do   zobowiązania  Wykonawcy  do   przedstawienia  w  

wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni, dokumentów, z których będzie wynikać w  

jakim zakresie zmiana ta ma wpływ  na koszty wykonania umowy,  w  tym pisemnego 

zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 9 pkt 2). 

11. W terminie 14 dni od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 9 i 10, strona, 

która otrzymała wniosek, przekaże drugiej  stronie informację o zakresie,  w jakim 

zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę,  o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy 

powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. 

12. W przypadku otrzymania przez stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym 

zatwierdzeniu wniosku, strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w  

ust. 9 lub 10. W takim przypadku przepisy ust. 8-11 stosuje się odpowiednio. 

13. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 7 dni od dnia zatwierdzenia wniosku o 

dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

 

§11 Porozumiewanie się stron 

1. Wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszące się do niniejszej umowy lub  

wynikające z realizacji przedmiotu umowy, wymagają formy pisemnej lub elektronicznej .  

2. Pisma stron powinny powoływać się na numer i datę umowy. Za datę otrzymania dokumentów, 

o których mowa w ust. 1, strony uznają dzień przekazania pocztą elektroniczną,  jeżeli ich 

treść zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie chyba, że postanowienia umowy 

stanowią inaczej. 

3. Osobami odpowiedzialnymi za koordynację prac, wynikających z realizacji umowy są: 

1) ze strony Zamawiającego:  

Adriana Wiewiórka  

ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice 

Telefon: 77/486-82-28 wew. 34 

Fax: 77/486-82-30 
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e-mail: adriana.wiewiorka@branice.pl 

 

2)ze strony Wykonawcy (Koordynator): 

………………………………. 

 Telefon: ………………….. 

 Fax: ………………………. 

 e-mail: ……………………….. 

4.    Zmiana danych wskazanych w ust. 3, nie stanowi zmiany umowy i wymaga tylko pisemnego 

powiadomienia drugiej strony. 

§12 Rozstrzyganie sporów 

1. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania, by ewentualne spory wynikające z niniejszej  

umowy rozstrzygnąć w sposób polubowny poprzez bezpośrednie negocjacje. 

2. Jeżeli po upływie  30 dni od daty powstania sporu strony umowy nie będą w stanie rozstrzygnąć 

sporu ugodowo, spór zostanie rozstrzygnięty przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

                                                §13 Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego,  

ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o odpadach, ustawy Prawo ochrony środowiska, 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wraz z aktami wykonawczymi. 

2. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz dla  

Wykonawcy, a 2 egzemplarze dla Zamawiającego. 

3. Integralną część umowy stanowią: specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta  

wykonawcy. 

4. Załącznikiem do niniejszej umowy jest "Wzór miesięcznego raportu". 

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 

mailto:adriana.wiewiorka@branice.pl
mailto:skladowisko@naprzod.eu

