
Załącznik nr 2 do SWZ 

 

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 

Umowa Nr ………………….. 

dla zadania: Transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Lelów. 

 

W dniu __.__.____ r. w Lelowie pomiędzy: 

 

Gminą Lelów z siedzibą: ul. Szczekocińska 18, 42-235 Lelów , NIP 949-92-17-29-92,  

reprezentowaną przez: Wójta Gminy Lelów - Krzysztofa Molendę , 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Lelów- Wiesławy Lipowicz,  

zwanym dalej Zamawiającym 

 

zwaną dalej Zamawiającym, 

a  

_________________________________________________________________________________

__ 

reprezentowanym przez: ____________________ 

zwanym dalej Wykonawcą,  

została zawarta umowa następującej treści: 

§ 1. 

Przedmiot i zakres umowy 

1. Na podstawie ogłoszonego wyniku postępowania prowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia  11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j. z dnia 2021.06.24w 

trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji 

zadanie pn.: „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z obszaru gminy Lelów na lata 2022-

2023”. 

2. Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych:  

1.) z zamieszkałych nieruchomości położonych na terenie gminy Lelów; 

2.) z nieruchomości niezamieszkałych przez mieszkańców wykorzystywanych na cele 

rekreacyjno – wypoczynkowe w tym domków letniskowych; 

3.) z Punktu Selektywnego Odbioru Odpadów Komunalnych (PSZOK). 



3. Minimalną ilość odpadów pochodzących z nieruchomości zamieszkałych w okresie realizacji 

umowy szacuje się na:  

1.) odpadów zmieszanych: 1 000 Mg. 

2.) odpadów segregowanych: 1 500  Mg.  

4. Maksymalną ilość odpadów pochodzących z nieruchomości zamieszkałych w okresie realizacji 

umowy szacuje się na:  

1.) odpadów zmieszanych: 1 500 Mg.  

2.) odpadów segregowanych: 1 800 Mg.  

5. Strony dopuszczają możliwość przesuwania wolumenu odpadów, o których mowa w ust. 3 i 4 

pomiędzy poszczególnymi asortymentami odpadów (tj. zmieszane, segregowane) w ramach 

Umowy, w zakresie nie większym niż 25 % wolumenu odpadów. Zamawiający dopuszcza 

możliwość zmiany zakresu rzeczowego Umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiającego z 

realizacji części przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy - z zastrzeżeniem, iż zmniejszenie wynagrodzenia nie może być większe aniżeli o 20 

% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w ofercie Wykonawcy.  

6. Wykonawca zobowiązany będzie do transportu i zagospodarowania następujących frakcji odpadów 

komunalnych: 

1) zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne – kod:  20 03 01, 

2) szkło – kody: 15 01 07, 20 01 02, 

3) papier– kod: 15 01 01, 20 01 01, 

4) metal– kody: 15 01 04, 20 01 40, 

5) tworzywa sztuczne– kody: 15 01 02, 20 01 39, 

6) odpady opakowaniowe wielomateriałowe – kod: 15 01 05, 

7) bioodpady – kody: 20 01 08, 20 02 01, 

8) przeterminowane leki i chemikalia – kody: 2001 32, 15 01 10, 20 01 21*, 

9) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym  

w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu 

poziomu substancji we krwi, w poszczególności igieł i strzykawek – kod ex 20 01 99, 

10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory – kody 20 01 21*, 20 01 

23*, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36, 

11) meble i inne odpady wielkogabarytowe – kod: 20 03 07, 

12) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne – kody 17 01 01, 17 01 02, 17 

01 03, 17 01 07, 

13) zużyte opony – kod: 16 01 03, 

14) odpady z tekstyliów i odzieży - kod: 15 01 09, 20 01 10, 

15) odpady niebezpieczne w szczególności: farby, lakiery, kleje, rozpuszczalniki, kwasy, środki 

ochrony roślin, żywice, środki czyszczące, detergenty, środki konserwacji drewna, tonery, 

lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć ( w tym termometry rtęciowe) – kody: 20 



01 27, 20 01 28, 20 01 29, 20 01 30, 20 01 32, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 25, ex 20 01 99, 

16) popioły paleniskowe – kod 20 01 99. 

7. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia oraz wymagań wobec Wykonawcy określa 

załączniki nr 1 do SWZ. 

 

§ 2. 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy na zasadach i zgodnie z zakresem 

podanym przez Zamawiającego w swz. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania podczas trwania umowy wszystkich wymogów 

wynikających z obowiązujących przepisów, a w szczególności: 

1) ustawy z dnia 14 grudnia 2019 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.); 

2) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. 

poz. 888 ze zm.); 

3) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2009 r. poz. 868). 

 

§ 4. 

Termin wykonania przedmiotu umowy 

Przedmiot umowy zostanie wykonany w okresie od dnia …. stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 

r. włącznie.  

 

§ 5. 

Oświadczenia Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada potencjał techniczny i osobowy gwarantujący terminowe 

wykonywanie umowy według standardu staranności obowiązującego przy zawodowym 

prowadzeniu działalności gospodarczej. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada w dniu podpisania niniejszej umowy i posiadać będzie  

w trakcie obowiązywania umowy, niezbędne następujące uprawnienia i dokumenty: 

1) dokumenty potwierdzające uzyskanie stosownych zezwoleń właściwego organu na 

prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami w tym zagospodarowanie odpadów; 

2) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września  1996 r.  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.); 

3) wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach 

i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 



o odpadach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 779ze zm..); 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i finansową za szkody oraz następstwa 

nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe z powodu 

niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków należących do Wykonawcy, określonych 

w umowie lub innych czynności pozostających w związku z umową. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 

300 000,00 zł (trzysta tysięcy złotych) przez cały okres realizacji umowy. Przed podpisaniem 

umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopię aktualnej umowy ubezpieczenia lub polisy. 

W trakcie realizacji umowy na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest 

przedłożyć kopię aktualnej umowy ubezpieczenia lub polisy. Sankcją niewykonania tych 

obowiązków jest uprawnienie Zamawiającego do odstąpienia od umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się dokładnie z charakterystyką obszaru gminy Lelów. 

Wykonawca potwierdza możliwość dojazdu do każdej nieruchomości w celu odbioru odpadów 

komunalnych zgodnie z harmonogramem. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje wyposażeniem 

niezbędnym dla realizacji przedmiotu umowy. 

 

§ 6. 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązany jest w ramach przewidzianego w umowie wynagrodzenia i bez 

dodatkowych opłat od właściciela nieruchomości do: 

1) odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych na warunkach 

określonych w specyfikacji warunków zamówienia, zgodnie z zatwierdzonym przez 

Zamawiającego harmonogramem wywozu odpadów. Zamawiający zastrzega sobie prawo 

do jednostronnej zmiany harmonogramu; 

2) postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, 

wymogami prawa, wymaganiami ochrony środowiska oraz Planem Gospodarki Odpadami 

dla Województwa Śląskiego; 

3) osiągnięcia założonych zgodnie z art. 3b ust. 1 i art. 3c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach i rozporządzeniami wykonawczymi do ustawy poziomów 

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia, odzysku innymi metodami odpadów 

komunalnych; 

4) przekazywania odebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości do 

instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych oraz odpadów zbieranych selektywnie; 

5) używania pojazdów specjalistycznych oraz zapewnienie dostatecznej ilości tych pojazdów, 

gwarantujące terminowe i jakościowe wykonanie zakresu rzeczowego usługi; 

6) posiadania systemu monitorowania lokalizacji pojazdów oraz zapewnienie Zamawiającemu 

nieograniczonego dostępu do tego systemu, na warunkach określonych w specyfikacji 

warunków zamówienia; 



7) terminowego przekazywania raportów i sprawozdań zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa; 

8) dostarczenia na teren nieruchomości pojemników i worków na odpady zbierane 

selektywnie, na czas realizacji przedmiotowego zamówienia; 

9) wyposażenia nieruchomości w odpowiednie pojemniki zgodnie ze zgłoszeniem 

Zamawiającego. Dostarczenie i ustawienie pojemników na teren wskazanych 

nieruchomości nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego; 

10)  jeśli podczas odbierania odpadów dojdzie do uszkodzenia lub zniszczenia z winy 

Wykonawcy pojemników, Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia nowych 

pojemników na swój koszt; 

11)  zabezpieczenia i ochrony danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją 

umowy zgodnie z przepisami prawa. Dane osobowe Wykonawca będzie wykorzystywał 

wyłącznie do celów realizacji niniejszej umowy; 

12)  poinformowania osób, których dane osobowe będą przetwarzane przez Wykonawcę 

o przysługujących im zgodnie z prawem uprawnieniach; 

13)  naprawy szkód wyrządzonych podczas wykonywania usługi wywozu odpadów 

komunalnych na terenie gminy Lelów (uszkodzenia chodników, znaków drogowych, 

punktów do składowania odpadów itp.), naprawienie szkody nastąpi w zależności od 

wyboru Zamawiającego albo poprzez przywrócenie stanu poprzedniego albo zapłatę 

odszkodowania; 

14) pisemnego lub w formie elektronicznej ustosunkowania się do przekazanej przez 

Zamawiającego reklamacji właściciela nieruchomości dotyczącej odbioru odpadów 

komunalnych. Brak przekazania Zamawiającemu ustosunkowania się do reklamacji  

w terminie 2 dni od dnia otrzymania reklamacji będzie oznaczało uznanie reklamacji. 

2. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia nie będzie mieszać selektywnie 

zebranych odpadów komunalnych z niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi 

oraz selektywnie zebranych odpadów komunalnych różnych rodzajów ze sobą. 

1) Wykonawca wykonana co najmniej dwukrotnie na terenie gminy akcji informacyjno- 

edukacyjnej oraz dystrybucja przygotowanych informacji w uzgodnieniu z Zamawiającym (ulotki 

informujące o sposobach segregacji, w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami), które 

powinny być wykonane w wersji dla osób niedowidzących w ilości przynajmniej  

4 000 szt., 

2) Wykonawca zobowiązany będzie do monitorowania ciążącego na właścicielu nieruchomości 

obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W przypadku stwierdzenia, 

że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku w zakresie segregacji odpadów, 

Wykonawca odbiera odpady jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. Wykonawca 

zobowiązany będzie w terminie 2 dni roboczych od dnia zaistnienia opisanej sytuacji do pisemnego 



lub drogą elektroniczną poinformowania Zamawiającego o niewywiązaniu się z obowiązków 

segregacji odpadów przez właściciela nieruchomości. Do informacji Wykonawca zobowiązany 

będzie załączyć dokumentację fotograficzną i protokół z zaistnienia takiego zdarzenia.  

Z dokumentacji musi jednoznacznie wynikać, jakiej dotyczy nieruchomości, w jakim dniu i o jakiej 

godzinie doszło do ustalenia ww. zdarzenia. Jeżeli Wykonawca nie zrealizuje powyższego 

obowiązku uznaje się, że właściciel nieruchomości wywiązał się z obowiązku segregacji odpadów. 

3. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przekaże wszelkie informacje i dokumenty niezbędne dla 

kontroli prawidłowości realizacji przez Wykonawcę obowiązków wskazanych w umowie, jak 

również na żądanie Zamawiającego wykona wszelkie czynności niezbędne dla kontroli 

prawidłowości realizacji przez Wykonawcę obowiązków wskazanych w umowie, a  

w szczególności umożliwi Zamawiającemu: 

a. kontrolę sprzętu używanego przez Wykonawcę do realizacji umowy, 

b. sprawdzanie odbioru odpadów komunalnych w odniesieniu do ustaleń harmonogramu 

odbioru odpadów z nieruchomości oraz wymogów stawianych przez Zamawiającego w 

tym zakresie, 

c. sprawdzanie wykonania usługi mycia pojemników, 

d. sprawdzanie utrzymania czystości w miejscach odbioru odpadów, 

e. sprawdzanie osiąganych przez Wykonawcę poziomów recyklingu, odzysków odpadów 

oraz poziomów ograniczania masy odpadów, 

f. nadzór nad przeprowadzeniem przez Wykonawcę kontroli selektywnej zbiórki 

odpadów. 

 

§ 7. 

Wymagania dotyczące zatrudnienia 

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

o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane niżej czynności: 

1) załadunek, transport i rozładunek odpadów, 

2) nadzór nad realizacją zadania , 

w ramach realizacji przedmiotu umowy, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonaniu 

pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. j. Dz. 

U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.). 

2. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w ust. 1, 

Wykonawca złoży Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy oświadczenia, że 

osoby wykonujące czynności określone w ust. 1 zatrudnione będą na podstawie umowy  

o pracę z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 

ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz.U. 



2020 r. poz. 2207ze zm.), co najmniej od rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy. 

3. W oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca poda liczbę pracowników przewidzianych 

do realizacji zamówienia. Do oświadczenia Wykonawca dołączy uwierzytelniony odpis ostatniej 

deklaracji ZUS DRA złożonej przed dniem składania oświadczenia. Jeżeli podmiot ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast odpisu deklaracji 

ZUS DRA złoży równoważny dokument wydany przez właściwy organ w kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

4. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca złoży aktualne oświadczenie i deklarację ZUS DRA  

w terminie 5 dni od dnia wezwania. Jeżeli podmiot ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 

terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast odpisu deklaracji ZUS DRA złoży równoważny 

dokument wydany przez właściwy organ w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania. 

5. W przypadku, gdy Zamawiający poweźmie wątpliwości co do prawdziwości oświadczenia 

Wykonawcy, Zamawiający zwróci się z wnioskiem do inspektoratu pracy o przeprowadzenie 

kontroli. 

6. Jeżeli czynności, których dotyczą wymagania zatrudnienia na umowę o pracę wykonywane są 

przez osoby zatrudnione przez podwykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest wprowadzić do 

umowy z podwykonawcą zapisy odpowiadające treści ust. 2-4, które umożliwią Wykonawcy 

skontrolowanie spełnienia przez podwykonawcę obowiązku określonego w ust. 1.  

7. W celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1 Wykonawca, 

na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, przedłoży 

Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 

umowy o pracę tych osób. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: 

1) dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 

2) datę złożenia oświadczenia, 

3) wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy 

o pracę, 

4) wskazanie liczby tych osób, 

5) określenie rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu, 

6) podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 

podwykonawcy. 

8. Do oświadczenia Wykonawca dołączy poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio 

przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopie umów o pracę wskazanych w oświadczeniu, 

z zachowaniem anonimizacji danych osobowych. Data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę 

i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 

9. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego 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 takiego zatrudnienia. 

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

lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 

11. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania kontroli 

Wykonawcy dotyczących spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określone w ust. 1. Zamawiający 

uprawniony jest w szczególności do: 

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

dokonywania ich oceny, 

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

wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

 

§ 8. 

Obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą w celu wykonania umowy,  

w szczególności: 

1) w zakresie akceptacji harmonogramu odbierania odpadów, 

2) w zakresie udostępniania Wykonawcy spisu nieruchomości w wersji elektronicznej, objętych 

obowiązkiem odbierania odpadów. 

2. Kontrole wykonywania umowy będą przeprowadzane wspólnie z Wykonawcą (na żądanie 

Zamawiającego) bądź bez jego udziału przez pracowników Zamawiającego. 

3. W przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli niewykonania lub nienależytego wykonywania 

umowy, Zamawiający powiadomi o tym Wykonawcę ustnie lub pisemnie, w tym za pomocą poczty 

elektronicznej, chyba że Wykonawca będzie brał udziału w kontroli. 

 

§ 9. 

Wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 

1. Wykonawca jest zobowiązany do osiągnięcia poziomów recyklingu i przygotowanie do ponownego 

wykorzystania materiałów odpadowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska 

z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie sposobu obliczenia poziomów  przygotowania do ponownego 

użycia i recyklingu odpadów komunalnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1530).  

2. Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) bieżącego prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z przepisami ustawy 

o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 



b) przekazywania Zamawiającemu przez cały okres trwania Umowy raportów miesięcznych 

stanowiących część miesięcznego protokołu odbioru zawierających wyszczególnione 

informacje o: 

 ilości i rodzaju odpadów komunalnych dla każdej frakcji (ilość i pojemność pojemników oraz 

ilość worków frakcjami) zebranych z wyszczególnionych nieruchomości; 

 adresach nieruchomości, z których właściciele nie oddali odpadów komunalnych lub oddali w 

ilości niewspółmiernej ( większej ) do ilości wykazanych mieszkańców; 

 ilości i rodzaju odpadów (Mg z podziałem na kody odpadów) odebranych podczas objazdowej 

zbiórki; 

 ilości i rodzaju odpadów (Mg z podziałem na kody odpadów) odebranych z Punktu 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych; 

 sposobie zagospodarowania odpadów ze wskazaniem instalacji, na którą zostały przekazane, 

potwierdzone karatami przekazania odpadów; 

 na bieżąco informacji jak kształtował się odzysk i recykling przekazanych niesegregowanych 

(zmieszanych) odpadów  oraz odpadów zbieranych w sposób selektywny; 

c) Wykonawca będzie przekazywał zestawienia przekazania odpadów i dowody wagowe,  

d) przekazywanie Zamawiającemu przez  cały okres trwania Umowy sprawozdania  rocznego zgodnie 

z art. 9n ust. 1-7, ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach ( t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.). Do sprawozdania należy załączyć 

informację o ilości (masie) odebranych odpadów z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych w Lelowie wraz ze wskazaniem sposobów i miejsc zagospodarowania odpadów oraz 

informację o  masie odpadów przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i 

innym procesom odzysku z odebranych z PSZOK odpadów komunalnych. 

e) osoby zdolne do wykonywania  zamówienia 

§ 10. 

Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie wszystkich czynności określonych w Umowie Wykonawcy przysługiwać będzie 

miesięczne wynagrodzenie określone jako iloczyn ilości faktycznie odebranych  

w danym miesiącu kalendarzowym odpadów oraz stawki za 1 Mg odpadu, określonej  

w formularzu ofertowym przez Wykonawcę tj.: 



1) za odbiór i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych – 

……………zł netto, VAT 8%, ………. zł brutto (słownie: …………….zł) – za 1 Mg (tonę) 

odebranego odpadu; 

2) za odbiór i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych (typu: papier, szkło, 

tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe) –  

…………zł netto, VAT 8%, ………….. zł  brutto (słownie: …………….zł ) – za 1 Mg (tonę) odebranego 

odpadu; 

3) za odbiór i zagospodarowanie selektywnie zebranych bioodpadów –  

…………zł. netto, VAT 8%, ……..zł  brutto (słownie: ……………….zł )  – za 1 Mg (tonę) odebranego 

odpadu; 

4) za odbiór i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych–  

…………..zł netto, VAT 8%, ……………zł  brutto (słownie: …………………zł )  – za 1 Mg (tonę) 

odebranego odpadu; 

5) za odbiór i zagospodarowanie popiołu  -  

………….zł netto, VAT 8%, ……….zł brutto (słownie: ……………zł)- za 1 Mg (tonę) odebranego 

odpadu; 

6) za odbiór i zagospodarowanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego –  

………….zł netto, VAT 8%, …………zł  brutto (słownie: czterysta ……………zł /100 )- za                     1 

Mg (tonę) odebranego odpadu; 

7) za odbiór i zagospodarowanie odpadów remontowych i budowlanych–  

……..zł  netto, VAT 8%, ……..zł brutto (słownie: ……………zł /100 gr) za 1 Mg (tonę) odebranego 

odpadu; 

8) za odbiór i zagospodarowanie zużytych opon – …………zł netto, VAT 8%, ……..zł  brutto  

(słownie: ………….zł ) za 1 Mg (tonę) odebranego odpadu; 

9) za odbiór i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych, w szczególności: farby, lakiery, 

kleje, rozpuszczalniki, kwasy, środki ochrony roślin, żywice, środki czyszczące, detergenty, środki 

po konserwacji drewna, tonery, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć (w tym 

termometry rtęciowe), przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów 

medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów 

leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi,  

w szczególności igieł i strzykawek, przeterminowane leki-  …………zł netto, VAT 8%, ……..zł  

brutto  (słownie: ………….zł ) za 1 Mg (tonę) odebranego odpadu;  

10) za odbiór i zagospodarowanie odpadów z tekstyliów i odzieży– …………zł netto, VAT 8%, 

……..zł  brutto  (słownie: ………….zł ) za 1 Mg (tonę) odebranego odpadu; 



2. Ilość odpadów weryfikowana będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dowodów 

ważenia lub innych dokumentów potwierdzających wagę zebranych odpadów wystawionych przez 

Wykonawcę i potwierdzonych przez uprawnioną instalację jeżeli Wykonawca przekazuje 

odebrane odpady do zagospodarowania innemu podmiotowi lub oświadczeniami Wykonawcy o 

poddaniu odpadów zagospodarowaniu na własnej instalacji. 

3. Kwota wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje wszystkie koszty i 

narzuty związane z realizacją Zadania, jego cech szczególnych, ustalonych terminów, wynikające 

wprost z obowiązków Wykonawcy określonych w Umowie, jak również te, które nie zostały 

wprost określone, a są niezbędne do należytego wykonania Zadania, w tym ryzyko Wykonawcy z 

tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także 

oddziaływania innych czynników, mających lub mogących mieć wpływ na koszty wykonania 

Umowy. Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu prac w ramach przedmiotu 

umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 

niniejszego paragrafu. 

4. Wykonawca oświadcza, że nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń z tytułu niedoszacowania 

wynagrodzenia za wykonanie Zadania czy błędów Wykonawcy (w szczególności błędów 

rachunkowych czy nieuwzględnieniu któregokolwiek elementu Zadania wymienionego  

w SIWZ lub takiego, którego przewidzenie jest wymagane przy zachowaniu. należytej staranności 

oraz oświadcza, że wartości przyjęte do określenia wynagrodzenia za wykonanie Zadania są 

wystarczające do wykonania całości Zadania zgodnie z postanowieniami Umowy. Ponadto 

Wykonawca oświadcza, że dokonał wizji lokalnej w miejscu prowadzenia Prac oraz zapoznał się 

z wszelkimi warunkami realizacji zadania. 

5. Wynagrodzenie określone w niniejszym paragrafie powyżej obejmuje wszelkie daniny 

publicznoprawne, nie podlega waloryzacji, ani zmianie z jakichkolwiek tytułów. 

6. Wynagrodzenie określone w niniejszym paragrafie może zostać pomniejszone  

o naliczone Wykonawcy kary umowne, odszkodowanie lub koszty wykonania zastępczego. 

7. Faktura za usługę powinna być wystawiona po zakończeniu miesiąca kalendarzowego. 

Wynagrodzenie płatne będzie w terminie …. dni, licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego 

faktury wraz raportem o zebranej masie odpadów komunalnych z podziałem na rodzaj, kod 

odpadu, dowodów ważenia, oświadczenia Wykonawcy, że wszystkie odpady pochodzą z terenu 

gminy Lelów. W przypadku jeżeli usługi określone w Umowie będą wykonywane przez 

Podwykonawców, warunkiem wypłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, jest przedłożenie 

przez Wykonawcę Zamawiającemu dowodów lub oświadczenia/ oświadczeń, co najmniej 



poświadczonych za zgodność z oryginałem, złożonych przez Podwykonawców, potwierdzających 

wypłatę całości wynagrodzenia. 

8.  W przypadku niedołączenia do faktury dokumentów, o których mowa w ust. 6. i 7. Zamawiającemu 

przysługuje prawo do wstrzymania się z zapłatą. Zamawiający dokona zapłaty wyłącznie po 

dostarczeniu ich przez Wykonawcę. w terminie ……  dni, licząc od dnia dostarczenia wszystkich 

wymaganych dokumentów. 

9.  Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę, w 

terminie ……… dni od daty wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury na konto 

wskazane na fakturze zgodne z ujawnionym w wykazie informacji o podatnikach VAT - tzw. 

„biała lista podatników”, tj. nr ........................., do wysokości środków przeznaczonych w budżecie 

Zamawiającego w latach 2022-2023 na realizację przedmiotu niniejszej Umowy. 

10. Za dzień dokonania płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

11. Zamawiający oświadcza, że posiada zabezpieczone środki finansowe na realizację przedmiotowej 

umowy w budżecie Gminy Lelów w dziale 900 rozdziale 90002,  

12.  Ewentualna zmiana klasyfikacji budżetowej nie wymaga zmiany umowy, a Wykonawca wyraża 

zgodę, aby Zamawiający dokonywał tego we własnym zakresie bez konieczności informowania 

Wykonawcy. 

13. Zamawiający nie wyraża zgody na przelew wierzytelności Wykonawcy na inny podmiot. 

§ 11. 

Kary umowne 

1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w następujących 

przypadkach: 

1) nieosiągnięcia poziomów recyklingu wymaganych zgodnie z § 9 ust 1 i przygotowania do 

ponownego wykorzystania materiałów odpadowych - w wysokości równej karze naliczonej 

Zamawiającemu z tego tytułu; 

2) odstąpienia przez Zamawiającego od umowy lub jej wypowiedzenia przez Zamawiającego z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, które 

przypadałaby do zapłaty z tytułu wykonywania umowy do końca okresu obowiązywania 

umowy, gdyby od umowy nie odstąpiono, przy czym za wartość tą uznaje się różnicę pomiędzy 

wartością wypłaconego Wykonawcy wynagrodzenia brutto na datę odstąpienia, a wartością 

brutto całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w formularzu ofertowym, 

3) zwłoki w złożeniu zestawienia i kart przekazania odpadów oraz  dokumentów wagowych - w 

wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki, 

4) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostarczeniu odpowiednich worków w wysokości 

stanowiącej iloczyn kwoty 50,00 zł brutto oraz liczby worków jakie Wykonawca zobowiązany 

był dostarczyć, 



5) zwłoki w dostarczeniu Zamawiającemu projektu harmonogramu – w wysokości 300,00 zł za 

każdy dzień, 

6) za zwłokę w usunięciu każdej ze stwierdzonych nieprawidłowości w wykonaniu przedmiotu 

umowy, do usunięcia których Wykonawca został zobowiązany przez Zamawiającego, 

w wysokości 100,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki za każdą stwierdzoną 

nieprawidłowość, liczonej od upływu dnia wyznaczonego na usunięcie nieprawidłowości do 

dnia ich usunięcia, 

7) niedostarczenia właścicielom nieruchomości harmonogramu oraz ulotki informacyjno- 

edukacyjnej zaakceptowanej przez Zamawiającego do dnia 1 stycznia 2022 r. - w wysokości 2 

000,00 zł. Za równoznaczne z niedostarczeniem harmonogramu uważa się sytuację, w której 

spośród 50 wybranych przez Zamawiającego mieszkańców nieruchomości więcej niż 25 osób 

oświadczyło, iż nie otrzymało od Wykonawcy harmonogramu, 

8) za każdy przypadek odbierania odpadów bez zachowania należytego stanu sanitarnego lub 

technicznego pojazdów w wysokości 500,00 zł, 

9) za każdy przypadek nie uprzątnięcia terenu z odpadów komunalnych, które uległy rozsypaniu 

podczas załadunku w wysokości 100,00 zł, 

10) za każdy przypadek mieszania poszczególnych frakcji odpadów w wysokości 100,00 zł, 

11) niedopełnienia wymogu zatrudniania pracowników wykonujących w ramach realizacji 

przedmiotu umowy czynności wskazane w § 7 ust. 1 na podstawie umowy o pracę w 

rozumieniu przepisów ustawy - Kodeks Pracy – w wysokości 2 000,00 zł za każdy taki 

przypadek. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach 

ogólnych uregulowanych w Kodeksie cywilnym. 

3. Każda z kar umownych naliczonych na podstawie ust. 1 pkt od 3 do 6 nie może być, za 

poszczególny przypadek zwłoki, naliczana dłużej niż przez 90 dni. 

4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, której może dochodzić Zamawiający od 

Wykonawcy, nie może przekraczać 30 % całościowego wynagrodzenia brutto, określonego w 

ofercie Wykonawcy. 

 

§ 12. 

Zabezpieczenie 

1. Strony stwierdzają, że Wykonawca przed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w formie ………………………., w wysokości 3% całkowitego wynagrodzenia 

brutto określonego w ofercie Wykonawcy. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania służy zabezpieczeniu wszelkich roszczeń Zamawiającego 

wobec Wykonawcy, które wynikają z umowy, w szczególności o naprawienie szkody na skutek jej 

niewykonania lub nienależytego wykonania, a także roszczeń o zapłatę kar umownych. 

3. Uprawnienie do korzystania z zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający 



realizuje w szczególności w przypadkach: 

1) braku zapłaty przez Wykonawcę jakiejkolwiek kwoty należnej Zamawiającemu; 

2) nienaprawienia przez Wykonawcę jakiegokolwiek uchybienia w odpowiednim, wskazanym 

przez Zamawiającego terminie, liczonym od otrzymania wezwania do naprawy uchybienia; 

3) odstąpienia od umowy; 

4) wypowiedzenia umowy. 

4. Korzystanie z zabezpieczenia należytego wykonania następuje do kwot odpowiadających 

szacunkowi wysokości uzasadnionych roszczeń Zamawiającego.  

5. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawcy na zasadach 

przewidzianych przepisami prawa, przy czym za dzień uznania umowy za należycie wykonaną 

Strony uznają dzień złożenia ostatniego niewadliwego dokumentu, który w wykonaniu umowy 

Wykonawca winien sporządzić. O ile jednak w dacie, w której zabezpieczenie należałoby zwrócić, 

będą istniały niezaspokojone roszczenia Zamawiającego, zabezpieczenie należytego wykonania (o 

ile będzie należne) zostanie zwrócone w terminie 30 dni od daty zaspokojenia ostatniego z tych 

roszczeń. 

 

§ 13. 

Podwykonawcy 

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

zamówienia innym przedsiębiorcom pod warunkiem, że posiadają one do tego kwalifikacje. 

2. Umowa z podwykonawcą zostanie dostarczona Zamawiającemu w terminie 10 dni od daty jej 

podpisania. 

3. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

4. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji części zamówienia Podwykonawcy, 

Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia 

należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z 

Podwykonawcą. 

5. Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda 

Zamawiającego i Wykonawcy. 

6. Wykonanie zamówienia w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 

wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca 

odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne. 

 

§ 14. 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, z zachowaniem wymogów, 



o których mowa w art. 456 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  

(t.j. Dz.U. z 2021poz.1129) . 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 

3. Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: 

a. niewypłacalności Wykonawcy, ogłoszenia jego upadłości lub wszczęcia jego likwidacji 

lub postępowania układowego, 

b. braku realizacji przez Wykonawcę odbioru odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych przez okres trzech kolejnych dni, 

c. zawieszenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę, 

d. wszczęcia postępowania egzekucyjnego wobec Wykonawcy bądź dokonania zajęcia lub 

obciążenia majątku Wykonawcy uniemożliwiającego wykonywanie przedmiotu umowy 

zgodnie z jej postanowieniami, 

e. utraty przez Wykonawcę uprawnień niezbędnych do wykonywania umowy zgodnie z 

przepisami prawa. 

4. W razie wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego z przyczyn wskazanych w ust. 3 

Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zobowiązań wynikających z umowy przez okres 

wskazany przez Zamawiającego nie dłuższy niż 30 dni. W takiej sytuacji wynagrodzenie należne 

Wykonawcy będzie obejmowało jedynie wykonaną od chwili wypowiedzenia umowy część 

przedmiotu umowy. 

5. Zamawiający jest również uprawniony odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym gdy 

Wykonawca, pomimo wezwania do wykonania umowy i wyznaczenia mu w tym celu 

odpowiedniego terminu, nie podjął się wykonania jakichkolwiek obowiązków wynikających z 

niniejszej umowy lub przerwał ich wykonywanie. 

6. Odstąpienie lub wypowiedzenie umowy powinno nastąpić pod rygorem nieważności na piśmie. 

 

§ 15. 

Zmiana umowy 

7. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego 

przez obie Strony, pod rygorem nieważności. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych 

w art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 

2021poz.1129) . 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w stosunku do treści oferty,  

w szczególności: 

1) wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku wystąpienia jednej z 

następujących okoliczności: 

a) zmiany stawki podatku od towarów i usług, 



b) przypadającej po dniu 1 marca 2020 r. zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia 

ustalonego na podstawie przepisów 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 umowy przez Wykonawcę; 

d)  zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 

których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych; 

2) innej zmiany powszechnie obowiązującego prawa wpływającej na koszty odbierania 

i zagospodarowania odpadów; 

3) wprowadzenia zmian w stosunku do opisu przedmiotu zamówienia określonego w załączniku 

nr 1 do swz w zakresie wykonania prac nie wykraczających poza zakres przedmiotu 

zamówienia, w sytuacji konieczności usprawnienia procesu realizacji zamówienia; 

4) innych przypadków przewidzianych niniejszą umową. 

2. Zmiana wysokości wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 2 pkt 1 lit a, odnosi się 

wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, 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 ma zmiana tej stawki. Wartość 

wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie obliczona 

z uwzględnieniem nowej stawki podatku. 

3. Zmiana wysokości wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 2 pkt 1 lit. b, będzie obejmować 

wyłącznie część wynagrodzenia, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów 

wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie nowych przepisów. 

Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu 

Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników do wysokości 

aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich 

obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota 

odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części 

wynagrodzenia pracowników, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace 

bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy. 

4. Zmiana wysokości wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 2 pkt 1 lit c, będzie obejmować 

wyłącznie część wynagrodzenia, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów 

wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie nowych przepisów. 

Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu 

Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom, przy założeniu 

braku zmiany wynagrodzenia netto tych osób. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy 

będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników odpowiadającej zakresowi, 

w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy. 

5. W przypadku zmiany o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. d powyżej, wynagrodzenie Wykonawcy 

ulegnie zmianie wyłącznie w zakresie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do 

którego nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z 



zawarciem umowy o prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych, o której mowa w ustawie 

z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. 2020 r., poz. 1342 z 

późn. zm.). W przypadku zmiany, o której mowa powyżej, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o sumę wzrostu kosztów realizacji przedmiotu Umowy wynikającą z wpłat do 

pracowniczych planów kapitałowych dokonywanych przez Wykonawcę. Kwota odpowiadająca 

zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników, 

o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni 

prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy. 

6. Zmiana wysokości wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1  pkt 2, będzie obejmować 

wyłącznie część wynagrodzenia, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów 

wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie nowych przepisów. 

Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu 

Wykonawcy ponoszonego w związku ze zmianą przepisów.  

7. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez 

Wykonawcę. 

8. Warunkiem dokonania zmian w umowie jest złożenie wniosku przez Stronę inicjującą zamianę 

zawierającego opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian oraz opis wypływu zmiany na termin 

wykonania umowy. 

9. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit a, jest złożenie wniosku 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. 

10. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b, Wykonawca zobowiązany jest 

przedłożyć Zamawiającemu w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 

dni, dokumenty, z których wynika, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania 

umowy, a w szczególności pisemne zestawienie wynagrodzeń pracowników (zarówno przed, jak 

i po zmianie) wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio 

związane z realizacją przedmiotu umowy, oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu 

zakresowi. 

11. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. c, Wykonawca zobowiązany jest 

przedłożyć Zamawiającemu w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 

dni, dokumenty, z których wynika, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania 

umowy, a w szczególności pisemne zestawienie wynagrodzeń pracowników (zarówno przed, jak 

i po zmianie) wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 

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. 

12. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 2 pkt 2, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni, 

dokumenty, z których wynika, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania 



umowy. 

13. W terminie 10 dni od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 8, 9, lub dokumentów o 

których mowa w ust. 10, 11 i 12, Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie 

informację o zakresie, w jakim akceptuje wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie 

należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z 

uzasadnieniem. 

14. Niezależnie od postanowień powyższych Umowa może ulec zmianie w zakresie sposobu realizacji 

Umowy oraz jej zakresu w przypadku zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w 

tym aktów prawa miejscowego, wpływających na sposób realizacji Umowy, w szczególności w 

zakresie:  

1) rodzajów odpadów podlegających odbiorowi przez Wykonawcę zgodnie z prawem 

powszechnie obowiązującym lub aktami prawa miejscowego, obejmującymi wprowadzenie 

dodatkowych rodzajów odpadów,   

2) częstotliwości (odbieranych odpadów i innych obowiązków), w tym zarówno zwiększeniu jak i 

zmniejszeniu powyższej częstotliwości,  

3) wymagań co do pojemników lub worków, co obejmuje między innymi przypadki gdy:  

− nastąpi konieczność wprowadzenia nowych lub odmiennych wymagań, w tym zakresie, w tym 

dotyczących kolorów pojemników lub worków na odpady, lub  

− wystąpią zmiany w zakresie obowiązków związanych z dostarczeniem pojemników lub worków, 

lub  

− zmiana przepisów obowiązujących, dotyczących np. monitorowania prowadzenia selektywnej 

zbiórki odpadów), która wprowadzi obowiązek wdrożenia systemu identyfikacji odpadów 

komunalnych za pomocą kodów kreskowych w zabudowie jednorodzinnej, 

4) wymogów dotyczących działalności prowadzonej przez podmiot odbierający odpady 

komunalne od właścicieli nieruchomości,   

5) frakcji odpadów podlegających zgodnie z przepisami selektywnemu zbieraniu lub 

obowiązkowemu przekazaniu do instalacji lub instalacji komunalnej lub innego określonego w 

przepisach miejsca,  

6) miejsca, sposobu lub innych warunków zagospodarowywania odpadów, w tym dotyczących 

instalacji, do których podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, jest 

obowiązany przekazać odebrane odpady.  

7) terminu wykonania którejkolwiek z usług lub innych świadczeń stanowiących przedmiot 

Umowy wywołanych okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji Umowy i niezależnymi od 

Stron Umowy, polegających na skróceniu lub wydłużeniu któregokolwiek z przewidzianych 

terminów, o liczbę dni uzasadnioną powyższymi okolicznościami, która nie wpływa na zakres 

zamówienia oraz wysokość wynagrodzenia Wykonawcy,   

8) sposobu spełnienia świadczenia w przypadku wystąpienia siły wyższej, czyli zdarzenia 

zewnętrznego o obiektywnie małym stopniu prawdopodobieństwa pojawienia się go w określonej 

sytuacji, a którego szkodliwe następstwo przy zastosowaniu współczesnej techniki uniemożliwia 



Wykonawcy wykonanie w części lub całości jego zobowiązań lub mającego bezpośredni wpływ  

na terminowość wykonywania prac, przy czym przedłużenie terminu zamówienia nastąpi o liczbę 

dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej (W przypadku zawarcia 

niniejszej Umowy w okresie stanu epidemii spowodowanej zakażeniami Covid-19, Strony 

ustalają, że możliwość uznania wystąpienia siły wyższej w postaci epidemii za podstawę do 

zmiany Umowy będzie mogła mieć miejsce jedynie w wyjątkowych przypadkach, których Strony 

nie mogły przewidzieć w okresie zawierania Umowy, jednakże nie mogą to być sytuacje, podobne 

do sytuacji mających miejsce w pierwszej połowie 2020 r. np. ograniczenia w funkcjonowaniu 

urzędów, organów administracji, ograniczenia w przemieszczaniu się.);  

9) odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części zamówienia, pod warunkiem 

wystąpienia obiektywnych okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie 

przygotowania postępowania, a które powodują, że wykonanie usługi bez ograniczenia zakresu 

zamówienia powodowałoby dla Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel 

realizacji usługi i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych oraz przepisy 

prawa, w tym aktów prawa miejscowego,   

10) przekazywanych informacji dotyczących przedmiotu Umowy, w tym raportowania, kontroli i 

zarządzania jakością świadczonych usług, - dopuszcza się zmianę sposobu, terminów i treści 

przekazywanych informacji, w tym raportów, pod warunkiem, że w konsekwencji nie zostaną 

obniżone standardy świadczenia usługi określone przez Zamawiającego w Specyfikacji 

Warunków Zamówienia i Umowie, jeżeli zmiana pozwala na prawidłową realizację przez 

Zamawiającego jego zadań dotyczących gospodarki odpadami, usprawnienie realizacji Umowy, 

obniżenie kosztów świadczenia usługi lub podniesienie standardów świadczonej usługi. 

15. W każdym z przypadków, o których mowa w ust. 14 dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia 

Wykonawcy polegająca zarówno na obniżeniu, jak i podwyższeniu tego wynagrodzenia, o 

wysokość odpowiadającą zmianie wykazanych kosztów wykonania zamówienia lub 

proporcjonalnie do zmniejszonego zakresu wykonania zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że 

zmiana nie może prowadzić do zmiany charakteru Umowy lub mieć na celu uniknięcie stosowania 

przepisów ustawy Pzp.  

16. Zmiany, o których mowa w ust. 14 wymagają złożenia pisemnego, umotywowanego wniosku 

przez Stronę wnioskującą i jego zatwierdzenia przez drugą Stronę.   

17. Wszelkie zmiany dotyczące ustaleń zawartych w niniejszej Umowie wymagają każdorazowo 

formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 16. 

Porozumiewanie się Stron 

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

lub wynikające z niego wymagają formy pisemnej lub elektronicznej. 

2. Pisma Stron powinny powoływać się na tytuł umowy i jej numer. Za datę otrzymania dokumentów 

przesłanych pocztą elektroniczną lub faksem Strony uznają dzień ich przekazania. 



3. Korespondencję należy kierować na wskazane adresy: 

1) do Zamawiającego - adres: ul. Szczekocińska 18, 42-235 Lelów, nr. tel. 34 3550121, nr faksu: 

34 3550049 , adres poczty elektronicznej: wojt@lelow.pl; 

2) do Wykonawcy - adres: ……………………, nr. tel. ……………………, nr faksu: 

……………………, adres poczty elektronicznej: …………………… 

4. Przedstawicielami Zamawiającego upoważnionymi w sprawach związanych z umową jest: 

……………………………………...  

5. Przedstawicielami Wykonawcy upoważnionymi w sprawach związanych z umową 

są:………………………………….……………. 

6. Wykonawca zapewni możliwość kontaktowania się przez Zamawiającego z osobą wskazaną w ust. 

5 w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 7:30 do 15:00. 

7. Zmiana danych wskazanych w ust. 3-5 nie stanowi zmiany umowy i wymaga jedynie pisemnego 

powiadomienia drugiej Strony. 

8. Strony mają obowiązek powiadamiania się o każdej zmianie adresu w terminie 3 dni roboczych. 

W przypadku zaniechania tego obowiązku korespondencję wysłaną lub awizowaną na adres 

wskazany w umowie uważa się za doręczoną. 

   

§ 17. 

Rozstrzyganie sporów 

1. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania, by rozstrzygnąć ewentualne spory i nieporozumienia 

wynikające z umowy ugodowo. 

2. Spory, które mogą wyniknąć z realizacji postanowień umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie 

sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 18. 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych oraz inne właściwe przepisy. 

2. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie umowy okaże się lub stanie się nieważne albo niewykonalne, 

pozostaje to bez wpływu na ważność pozostałych postanowień umowy. 

3. Integralną część umowy stanowi swz, załącznik nr 1- oświadczenie wykonawcy oraz umowa 

powierzenia danych – zał. nr. 2. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

mailto:wojt@lelow.pl


 

Zamawiający  Wykonawca 

 

  



Załącznik Nr 1 do Umowy 

Oświadczenie wykonawcy 

odnośnie ilości osób zatrudnionych/które zostaną zatrudnione/ na podstawie umowy o pracę, 

do wykonywania czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega 

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

– kodeks pracy 

 

Czynność w zakresie realizacji zamówienia Ilość osób* 

 

a) kierowanie pojazdami przewidzianymi do realizacji 

zamówienia, 

 

 

b) załadunek zebranych odpadów komunalnych, 

 

 

c) nadzorowanie wykonywania usług objętych przedmiotem 

zamówienia., w tym nadzór nad realizacją umowy oraz 

kierowanie i rozdysponowanie taboru 

samochodowego. 

 

 

 

Dopuszcza się scalenie wierszy i podanie łącznej liczby osób, wykonujących wskazane przez 

Zamawiającego czynności w zakresie realizacji niniejszego zamówienia, których wykonanie polega 

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

pracy 

 

 

………………………………………… 

(podpis Wykonawcy) 

 


