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CZĘŚĆ III SWZ – WZÓR (PROJEKT) UMOWY 

Projekt umowy 

 

zawarta w dniu ……………………. roku w Oławie pomiędzy:  

Gminą Oława z siedzibą w Oławie, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 28, 55-200 Oława  zwaną w dalszej 

treści umowy „Zamawiającym” reprezentowaną przez:  

Pana Artura Piotrowskiego  -  Wójt Gminy Oława 

przy kontrasygnacie 

Pani Danuty Król – Skarbnik Gminy Oława 

a  

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

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

…………………………………………………………………………………………………………. 

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:  

 ..……………………………………………………………………… ………………………………. 

Na podstawie przeprowadzonego i rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2022 poz. 1710 ze zm.) .Strony zawierają niniejszą umowę. 

 

§ 1 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi pn.:  Odbieranie i  transport odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Oława do Instalacji Przetwarzania 

Odpadów Komunalnych w Gać ( Zakład Gospodarowania Odpadami komunalnymi  Sp.  z o. o. )  

obejmującej  

zakres i sposób świadczenia  usługi w sposób określony w Opisie Przedmiotu Zamówienia – 

stanowiącym integralną część niniejszej umowy. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do przyjęcia prawidłowo wykonanej usługi i zapłaty Wykonawcy 

wynagrodzenia.  

3. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu usługi zawiera Specyfikacja Warunków  Zamówienia wraz z 

OPZ (Opisem Przedmiotu Zamówienia), które to dokumenty stanowią integralną część umowy.  

4. Wykonawca oświadcza, że na dzień rozpoczęcia świadczenia usługi w zakresie odbierania i transportu 

odpadów komunalnych będzie spełniał wszystkie wymogi formalne i prawne związane  

z przedmiotem umowy oraz zobowiązuje się wykonywać przedmiotową usługę z należytą starannością, 

terminowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, w tym zgodnie z ustawą z dnia  



13 września 1996 r. (Dz.U z 2019, poz. 2010 z późn. zm.) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

na warunkach określonych umową oraz zapisami SWZ. 

 

§2 

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy lub Podwykonawcy, aby osoby wykonujące następujące  

czynności w zakresie realizacji zadania tj.: pracownicy bezpośrednio wykonujący obsługę usługi 

odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Oława (koordynator umowy, osoby prowadzące 

pojazdy oraz osoby obsługujące odbiór odpadów z nieruchomości) zwani dalej „pracownikami” w 

okresie realizacji niniejszej umowy, zostały zatrudnione na podstawie umowy  

o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. - kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1040 z późn. zm.).  

2. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego i w terminie przez niego wskazanym, nie krótszym niż  

7 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu Zamawiającemu (zawierające 

zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  

o ochronie danych osobowych lub innych przepisów) kopie umów o pracę zawartych przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę z pracownikami, o których mowa w ust.1 wraz z opisem czynności 

wykonywanych przez danego pracownika w ramach zamówienia oraz inne dokumenty 

potwierdzające zawarcie tych umów. W przypadku podjęcia przez Zamawiającego wątpliwości  

co do rzetelności wskazanych powyżej dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę, Zamawiający ma prawo zwrócić się z wnioskiem do właściwego inspektoratu 

pracy o dokonanie kontroli w zakresie spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę obowiązku 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności objęte przedmiotem 

zamówienia, o których mowa w ust.1. 

3. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę z pracownikami , lub dokumentów o których mowa w ust. 2, w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, zgodnie z ust. 2, lub stwierdzenie przez w właściwy inspektorat 

pracy braku zatrudnienia osób wskazanych w ust. 1 na podstawie umowy o pracę będzie traktowane 

jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników, o których mowa w ust. 1 na podstawie 

umowy o pracę.  

4. Za niedopełnienie przez Wykonawcę lub/i Podwykonawcę obowiązku zatrudnienia pracowników,  

o których mowa w ust. 1 na podstawie umowy o pracę Zamawiający, oprócz naliczenia 

Wykonawcy kar umownych, o których mowa w § 8 ust. 4 lit. h ma prawo odstąpić od umowy  

z winy Wykonawcy zgodnie z §11 ust. 5 i naliczyć dodatkowo kary umowne z tego tytułu.  

 

§3 

1. Termin realizacji usługi polegającej na odbiorze ( zgodnie z obowiązującym harmonogramem 

na rok 2023 – stanowiący załącznik do SWZ),  i transporcie  odpadów komunalnych do 



instalacji od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Oława wynosi 18 miesięcy 

kalendarzowych, liczone od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu podpisania 

umowy z Wykonawcą. 

2. Wykonanie umowy za rok 2023 dokonane będzie zgodnie z Harmonogramem odbioru odpadów 

- -załącznik nr …… do SWZ 

3. Wykonawca w terminie do 30 listopada każdego roku poprzedzającego wykonanie 

usługi przestawi Zamawiającemu do akceptacji Harmonogram odbioru odpadów. 

 

§4 

1. Strony ustalają, że ceny jednostkowe za Odbieranie i  transport odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Oława do Instalacji Przetwarzania Odpadów 

Komunalnych w Gać ( Zakład Gospodarowania Odpadami komunalnymi  Sp.  z o. o.) o w całym 

okresie jej obowiązywania wynosić będą, zgodnie z ofertą Wykonawcy: 

 

Rodzaj odpadów 

Cena 

netto 

(zł/Mg) 

Cena 

brutto 

(zł/Mg) 

1 2 3 

odpady komunalne zmieszane, pozostałości z selektywnego zbierania odpadów   

(20 03 01, 20 03 99 )   

  

odpady zebrane selektywnie w tym: 

odpady ulegające biodegradacji, w tym bioodpady ( 15 01 03, 20 01 38, 20 01 08,20 02 01 )     

szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła ( 15 01 07, 20 01 02) 
 

 

 

papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i tektury ( 15 01 01, 20 01 01) 
 

 

 

 

Zmieszane odpady opakowaniowe, w tym: 

 

tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych 

metal, w tym odpady opakowaniowe z metali 

odpady opakowaniowe wielomateriałowe ( 15 01 06, 15 01 04, 15 01 02, 20 01 39) 

 

 

 

 

2. Ceny jednostkowe, o których mowa  w  ust.  1 obejmują wszystkie zobowiązania oraz koszty związane 

z realizacją zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów 

związanych z realizacją przedmiotu niniejszej umowy, a także oddziaływania innych czynników 

mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 

3. Wynagrodzenie  za  świadczenie  usług,  objętych  niniejszą  Umową,  obliczone  będzie jako iloczyn 

cen   jednostkowych,  o  których mowa  w  ust.  1  i  faktycznie odebranej  ilości  odpadów, potwierdzonej 

przez Strony Umowy w stosownym raporcie miesięcznym. 

4. Przy  wystawianiu  faktur  zostanie  zastosowana  stawka  podatku  od  towarów  i  usług obowiązująca 

w dniu jej wystawienia (w dniu powstania obowiązku podatkowego). 

4a. Szacowana ilość odpadów w ramach niniejszej umowy wynosi 13 754,38 Mg 2 116,28 Mg. 



5. Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie ilości  odpadów szacowanych określonej w SWZ strony 

ustalają wartość wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z warunkami określonymi w SWZ i podaną                      

w OPZ ofertą Wykonawcy w kwocie ……………….. zł brutto (słownie 

:……………………………………), co obejmuje podatek VAT. Kwota ta może być powiększona po 

dokonaniu zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Oława, w razie gdy faktyczna ilość odpadów 

objęta niniejszą umową będzie większa od ilości szacowanej zgodnie OPZ. W przypadku, gdy faktyczna 

ilość odpadów okaże się większa niż szacowana, obowiązkiem Wykonawcy jest odbiór i transport 

faktycznej ilości odebranych odpadów, co nie stanowi podstawy do zmiany umowy.  

6. W przypadku gdy faktyczna ilość odpadów w ramach niniejszej umowy okaże się większa 

niż szacowana ilość odpadów wskazana w SWZ, wysokość faktycznego wynagrodzenia za 

wykonanie umowy będzie wyższa niż kwota wskazana w ust.5 i stanowić będzie iloczyn cen 

jednostkowych, o  których mowa w ust. 1 i faktycznie odebranej w ramach umowy ilości 

odpadów.  

 

§ 5 

1. Wynagrodzenie, ustalone zgodnie z § 4 ust. 3 płatne będzie Wykonawcy po zakończeniu danego 

miesiąca świadczenia usługi. 

2. Podstawę wystawienia faktury przez Wykonawcę stanowić będzie raport miesięczny z wykonania 

usługi w okresie rozliczeniowym, sporządzony przez Wykonawcę i zatwierdzony przez 

Zamawiającego, zawierający:  

a) w zakresie odpadów odbieranych bezpośrednio od właścicieli nieruchomości: 

- ilość odebranych odpadów komunalnych i przekazanych do wskazanej  instalacji z podziałem na 

poszczególne frakcje [Mg], 

- kserokopie Kart Przekazania Odpadów z wyraźnie oznaczonym faktem pochodzenia odpadów z terenu 

Gminy Oława, 

- dowody ważenia pojazdu -  śmieciarki przystępującej do pracy na terenie Gminy Oława ( z każdego 

dnia ). Waga usytuowana w instalacji przetwarzania odpadów komunalnych – ZGO Gać. 

3. Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie płatne przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany 

na fakturze, w terminie do 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury 

Zamawiającemu wraz z raportami i dokumentami, o których mowa w § 5 ust. 2. 

4. Faktury należy wystawić w następujący sposób:  

Nabywca: Gmina Oława, Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 28, 55-200 Oława, NIP: 912-17-15-754, 

REGON : 931934868,  

5. Wykonawca może sporządzić i przekazać fakturę VAT w formie e-faktury za pośrednictwem             

platformy elektronicznego fakturowania (PEF) na konto Zamawiającego. 



6.  Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.  

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania wypłaty wynagrodzenia lub odmowy jego wypłaty 

w przypadku, gdy dokumenty przedstawione przez Wykonawcę w celu potwierdzenia ilości odpadów 

będą budziły uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności danych w tych dokumentach 

przedstawionych w zakresie pochodzenia odpadów, ich ilości lub prawidłowości postępowania 

 z odpadami. 

8. Zamawiający i wykonawca (dostawca) wyrażają zgodę na przesyłanie sobie wzajemnie 

dokumentów określonych w par. 1 rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii    

z dnia 25 kwietnia 2019 r. (Dz. U. poz. 856) w sprawie listy innych ustrukturyzowanych 

dokumentów elektronicznych, które mogą być przesyłane za pośrednictwem platformy 

elektronicznego fakturowania służącej do przesyłania ustrukturyzowanych faktur 

elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych. 

9. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy wykonawcy wskazany na 

fakturze, który musi znajdować w wykazie podmiotów, o którym mowa wart. 96b ust.1 ustawy 

o podatku od towarów i usług prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, 

lub na rachunek techniczny do rozliczeń płatności masowych, który jest bezpośrednio 

powiązany z tym rachunkiem lub na jakikolwiek inny rachunek bankowy wykonawcy 

znajdujący się w wykazie podmiotów, o którym mowa wart. 96b ust.1 ustawy o podatku od 

towarów i usług prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej pod rygorem 

odmowy zapłaty. Obowiązek ten odnosi się również do faktur wystawianych przez 

podwykonawców i dalszych podwykonawców, a także dotyczy płatności dokonywanych przez 

wykonawcę dla podwykonawców, oraz płatności ze strony dalszych podwykonawców. 

§6 

1. Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) posiadania pojazdów, które będą wykorzystywane przez Wykonawcę do realizacji 

zamówienia muszą oraz będą spełniać co najmniej wymogi emisji EURO 4 zgodnie                        

z Dyrektywą 98/69/WE oraz Dyrektywą 2002/80/WE; 

b) mycie i dezynfekcja pojemników na frakcje odpadów zmieszane i bio. 

c) odbierania i transportu odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie gromadzonych do 

Instalacji Odpadów Komunalnych w Gać 

c) posiadania przez cały okres trwania umowy stosownych uprawnień określonych w SWZ oraz  

w przepisach obowiązującego prawa; 

d) wyznaczenia koordynatora do kontaktów z Zamawiającym oraz do kontaktu z mieszkańcami, 

będącego do dyspozycji w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. od 8:00 – 15:00; 

e) poddania się kontroli przez Zamawiającego w zakresie realizacji przedmiotu umowy; 

f) przekazywania niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zapytania Zamawiającego 

każdej informacji oraz dokumentów dotyczących realizacji umowy;  

g) przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych; Wykonawca nie może pozyskanych  

od Zamawiającego danych wykorzystać dla innych celów, niż służących bezpośrednio realizacji umowy 

oraz musi mieć wdrożoną politykę bezpieczeństwa danych osobowych; 



h) wykonywania wszelkich obowiązków, określonych w przepisach prawa powszechnie 

obowiązujących, wymaganych podczas wykonywania przedmiotu umowy, w szczególności 

wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz z ustawy o odpadach; 

i) ponoszenia całkowitej odpowiedzialności za prawidłową gospodarkę odpadami zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa. Dotyczy to w szczególności czynności ważenia, rozdziału na 

poszczególne rodzaje (frakcje), przeładunku, transportu odpadów. 

j) spełnienia wszystkich wymagań w zakresie bazy magazynowo – transportowej, które zostały 

określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2013, poz. 122)  

k)  dokonać rozpatrzenia reklamacji (odpady nie zostały odebrane zgodnie z 

harmonogramem) w czasie do 3 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia drogą 

telefoniczną, faksem lub e-mailem od Zamawiającego. Załatwienie reklamacji należy 

niezwłocznie potwierdzić telefonicznie, faksem lub na adres e-mail. Brak odpowiedzi, 

traktowany będzie za nierozpatrzenie reklamacji w terminie, 

2. Wykonawca będzie prowadził i przedkładał Zamawiającemu dokumentację z realizacji przedmiotu 

zamówienia, tj.:  

a) sprawozdania miesięczne/raporty (dane stanowiące podstawę do rozliczenia usługi, w tym ilości 

odebranych i transportowanych do instalacji rodzajów odpadów komunalnych, potwierdzone kartami 

przekazania odpadów i dowodami wagowymi) wraz informacją zbiorczą o właścicielach 

nieruchomości, którzy nie wypełniają obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych oraz informacją na temat ilości i rodzaju dostarczonych dodatkowych pojemników.  

b) sprawozdania, o których mowa w art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

3. Obowiązki Zamawiającego. Zamawiający zobowiązany jest do:  

a) terminowej zapłaty wynagrodzenia,  

b) informowania Wykonawcy o nowych nieruchomościach, z których należy odbierać odpady.  

4. Wykonawca zobowiązuje się w przeciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia reklamacji polegającej  

na każdorazowym przypadku nieodebrania odpadów od mieszkańców w terminach wynikających  

z harmonogramu – do ich odbioru. 

§7 

1. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres obowiązywania umowy posiadać odpowiednie 

ubezpieczenie. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz 

następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych  

w związku z prowadzonymi pracami. 

3. Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca. 

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

ubezpieczeniowej oraz dowodów opłacania składek. 



5. W przypadku, gdy okres ubezpieczenia, na który zawarta jest umowa ubezpieczeniowa upływa  

w okresie realizacji przedmiotowego zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 

Zamawiającemu dokumenty potwierdzające przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej najpóźniej w dniu 

wygaśnięcia okresu ubezpieczenia, na warunkach tożsamych lub nie mniej korzystnych niż 

dotychczasowa umowa ubezpieczenia. 

6. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty za straty materialne, powstałe  

z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

dotyczących pracowników i osób trzecich, w tym także ruchu pojazdów mechanicznych,  

a także w mieniu Zamawiającego i w mieniu osób trzecich, powstałe z winy Wykonawcy  

w związku z wykonywaniem niniejszej usługi objętej umową. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić 

nadzór oraz właściwe przestrzeganie przepisów bhp. 

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody na mieniu i osobie Zamawiającego lub 

osób trzecich, jak również krzywdy, w tym wyrządzone wskutek ruchu pojazdów 

mechanicznych, powstałe w związku lub przy okazji wykonywania niniejszej umowy.  

8. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić nadzór oraz właściwe przestrzeganie przepisów bhp, 

p.poż. oraz dotyczących ruchu drogowego.  

 

§ 8 

Strony ustalają kary umowne z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy  

z następujących tytułów i we wskazanych wysokościach: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) dzień zwłoki w realizacji usługi względem harmonogramu to  500,00 zł. (słownie : pięćset            

złotych ), 

b) przekazanie odpadów do instalacji innej niż wskazana przez Zamawiającego to równowartość,                       

3 krotności stawki opłaty Marszałkowskiej a składowanie 1MG zmieszanych odpadów komunalnych 

wg obowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów na dzień zaistnienia zdarzenia za każdą 

niewłaściwie przekazaną tonę odpadów,  

c) zmieszanie odpadów z terenu gminy Oława z odpadami pochodzącymi z innej gminy lub odebranych 

poza przedmiotem zamówienia to 1000,00 zł ( słownie : jeden tysiąc złotych ), 

d) Każdy dzień zwłoki w przekazaniu miesięcznego raportu wagowego to 200,00 zł ( słownie : dwieście 

złotych ), 

e) Wykonawca po wykonaniu usługi odbioru odpadów ( po opróżnieniu pojemnika ) zobowiązany jest 

do ustawienia go na miejsce jego lokalizacji. Za każdy udokumentowany przypadek gmina wymierzy 

karę w kwocie 200,00 zł ( słownie : dwieście złotych ), 



f) nierozpatrzenie reklamacji ( odpady nie zostały odebrane zgodnie z harmonogramem ) w czasie 3 dni 

roboczych od otrzymania zawiadomienia drogą elektroniczną od Zamawiającego za każdy przypadek 

200,00 zł. ( słownie : dwieście złotych), 

g) brak ważenia pojazdu – śmieciarki przed rozpoczęciem pracy na terenie Gminy Oława oraz przed  jej 

opróżnieniem  w instalacji za każdy przypadek 1 000,00 ( słownie : jeden tysiąc złotych ), 

h) odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy to 

400 000,00 ( słownie: czterysta tysięcy złotych) 

i) za każdy przypadek zmieszania odpadów przygotowanych do odbioru i transportu na 

nieruchomościach w sposób selektywny ( mieszanie frakcji ze sobą ). Wysokość tej kary to 1.000,00 zł. 

brutto ( słownie : jeden tysiąc złotych ) za każdy udowodniony przypadek; 

j)  za każdy przypadek braku wykonania innego obowiązku umownego, niż wskazane w lit. a-i, w tym 

zwłaszcza w sytuacji, gdy Wykonawca nie rozpocznie z dniem zawarcia umowy odbierania, transportu 

i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych na warunkach opisanych w umowie,                                 

w wysokości 0,1 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w ofercie Wykonawcy za każdy 

dzień zwłoki.  

2. Zamawiający ma prawo potrącenia wszelkich kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy,  

na co Wykonawca wyraża zgodę. 

3. Ponadto, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną:  

a) Za powierzenie usług podwykonawcy, który nie został zgłoszony Zamawiającemu zgodnie  

z zapisami § 9 umowy, w wysokości 2% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w ofercie 

Wykonawcy, 

b) W przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy  

w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w ofercie Wykonawcy,  

za każdy dzień, licząc od upływu terminu dokonania tej zapłaty, 

c) W przypadku nie przedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu 

jej zmiany, o czym mowa w § 9 ust. 4 umowy, w wysokości 1% całkowitego wynagrodzenia brutto 

określonego w ofercie Wykonawcy . 

d) W przypadku nie przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo o czym mowa w § 9 ust. 10 umowy, w wysokości 1% całkowitego wynagrodzenia 

brutto określonego w ofercie Wykonawcy. 

e) Za niewywiązanie się z obowiązku dotyczącego przedstawienia Zamawiającemu oświadczenia 

Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 



czynności w zakresie realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 3 umowy,  

w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia. 

4. Niezależnie od zastrzeżonych kar umownych, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia  

od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych ponad wysokość kar umownych. 

5. Łączna wysokość kar umownych naliczona na podstawie niniejszej umowy nie może przekroczyć 

wynagrodzenia brutto za okres objęty umową. W razie gdy szkoda przekracza kwotę kar umownych, 

Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania przewyższającego kwotę kar umownych, na 

zasadach ogólnych.  

 

 

§ 9 

1. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcy następujące części usługi wskazane w ofercie: 

……………………………………………………... 

2. Pozostałą część usługi Wykonawca wykona siłami własnymi. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do starannego wyboru podwykonawców spośród podmiotów 

mających odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje w zakresie realizacji prac o podobnym 

charakterze. 

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niniejszego zamówienia, zamierzający 

zawrzeć umowę o podwykonawstwo, jest zobowiązany w trakcie realizacji zamówienia,  

do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy, a także projektu jej zmiany, przy czym 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy  

na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

5. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany  

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub usługi oraz nie dłuższy niż 

termin zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego Wykonawcy. 

6. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą jest wymagana pisemna zgoda 

Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w ciągu 30 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę 

umowy z Podwykonawcą lub jej projektu, nie zgłosi  w formie pisemnej sprzeciwu lub zastrzeżeń, 

uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

7. W przypadku zawarcia umowy z dalszym Podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego 

i Wykonawcy. W tym przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 6 zdanie drugie. 

8. Zamawiający w terminie wskazanym w ust. 6 jest zobowiązany zgłosić w formie pisemnej 

zastrzeżenia do projektu przedłożonej Zamawiającemu umowy z Podwykonawcą lub dalszym 

Podwykonawcą, jeżeli umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą: 



1) nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

2) określa termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5. 

9. Za działanie Podwykonawców, Wykonawca odpowiada jak za działania własne. 

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do przedłożenia 

Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem jest usługa określona niniejszą umową, lub jej zmian,  

w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub wprowadzenia zmian. 

11. Zamawiający, w ciągu 30 dni od dnia przedłożenia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę umowy, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem jest usługa określona niniejszą umową, w przypadkach,  

o których mowa w ust. 8. 

12. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem jest usługa określona niniejszą umową, w terminie określonym w ust.11, uważa się  

za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

13. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niniejszej umowy przedkłada 

każdorazowo Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy 

w sprawie zamówienia publicznego, przy czym wyłączenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, 

nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. Procedurę tą stosuje się 

odpowiednio do wszystkich zmian umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy 

lub usługi. 

14.  Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego okresu 

odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady 

Wykonawcy wobec Zamawiającego. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 

nie może zlecić realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo w przypadku braku jej pisemnej 

akceptacji przez Zamawiającego. 

15.  Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy o podwykonawstwo przez 

Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę bez wymaganej pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

16.  Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy niż ten, z którym zawarta została umowa  

o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego lub zmiana zakresu zadań określonych  

tą umową, wymaga ponownej pisemnej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym  

w niniejszym paragrafie. 

17.  Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 



18.  W przypadku zobowiązania się Wykonawcy do samodzielnego zrealizowania zamówienia, bez 

udziału Podwykonawców, zapisy dotyczące Podwykonawców i dalszych Podwykonawców 

zawarte w niniejszej umowie nie mają zastosowania. 

 

§ 10 

1.Zamawiający zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy Pzp. przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian 

postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy (w formie aneksu), w przypadku wystąpienia co najmniej jednej  

z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 

 a) zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego 

warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej: 

- o charakterze niezależnym od stron, 

- którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, 

- którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej 

staranności; 

Za siłę wyższą, warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar  

i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania 

warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub 

skażenia; 

b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 

przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron; 

c) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych 

sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, 

które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy – zmianie może ulec termin realizacji 

Umowy, 

d) w przypadku przedłużających się procedur administracyjnych (np. związanych z procedurą 

przetargową, pozyskiwaniem dodatkowych uzgodnień lub decyzji) - zmianie może ulec termin realizacji 

Umowy, 

e) zmiany ustawowej wysokości podatku VAT, w przypadku gdy w trakcie realizacji przedmiotu 

umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla usług objętych przedmiotem umowy. Strony dokonają 

odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego- dotyczy to części wynagrodzenia za usługi których 

w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano. 

f) wystąpienia Wykonawcy z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na powierzenie 

Podwykonawcy części zamówienia, co do której Zamawiający nie zastrzegł osobistego wykonania 



przez Wykonawcę, a która nie była wskazana w złożonej przez Wykonawcę ofercie lub pomimo 

zobowiązania w ofercie wykonania zamówienia samodzielnie. 

2. Zmiana umowy może nastąpić na pisemny umotywowany wniosek jednej ze Stron, za zgodą drugiej 

Strony umowy, na podstawie aneksu do umowy. 

3. Dopuszcza się możliwość zmian postanowień umowy z zakresie zmian wysokości wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany: 

1) ustawowej stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego – wówczas w 

zależności od faktu czy stawka została podwyższona czy zmniejszona – zmianie może ulec 

wynagrodzenie    Wykonawcy – tj. odpowiednia: zostać zwiększone lub obniżone; 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzenia za pracę – wówczas w zależności od faktu udowodnienia przez 

Wykonawcę, iż zmiana to wpływa na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę – 

zmianie może ulec wynagrodzenie Wykonawcy. Ww. udowodnienie musi odnosić się do złożonej 

przez Wykonawcę oferty i zawierać szczegółowe uzasadnienie wysokości wynagrodzenia oraz 

przedstawić wpływ zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 

października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę na wysokość wynagrodzenia 

Wykonawcy; 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – wówczas w zależności od faktu 

udowodnienia przez Wykonawcę, iż zmiana ta wpływa na koszty wykonania przedmiotu Umowy 

przez Wykonawcę – zmianie może ulec wynagrodzenie Wykonawcy. W/w udowodnienie musi 

odnosić się do złożonej przez Wykonawcę oferty i zawierać szczegółowe uzasadnienie wysokości 

wynagrodzenia oraz przedstawić wpływ zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym, 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy; 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 

2020 r. poz. 1342) – wówczas w zależności od faktu udowodnienia przez Wykonawcę, iż zmian 

ta wpływa na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę – zmianie może ulec wynagrodzenie 

Wykonawcy. W/w udowodnienie musi odnosić się do złożonej przez Wykonawcę oferty i 

zawierać szczegółowe uzasadnienie wpływu zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do 

pracowniczych planów kapitałowych na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. 

4. Dopuszcza się również możliwość wprowadzenia zmian umowy dotyczących wynagrodzenia 

Wykonawcy, poprzez jego waloryzację w sytuacji spełnienia niżej wymienionych wymagań: 

1) w przypadku istotnej zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych                                                 



z realizacją zamówienia, rozumianej jako wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich 

obniżenie, względem ceny lub kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy 

zawartego w ofercie. Wynagrodzenie Wykonawcy, określone w § 2 ust. 1 Umowy, będzie 

waloryzowane o ile aktualny wskaźnik inflacji za ostatnie 12 miesięcy będzie wyższy od 

umownie zakładanego, tj. 20 % (wskaźnik waloryzacji), przy łącznym spełnieniu następujących 

postanowień: 

a) podwyższenie wynagrodzenia Wykonawcy – nastąpi na wniosek Wykonawcy, złożony 

najwcześniej po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy przez Strony oraz przy wzroście 

wskaźnika waloryzacji określonego powyżej za ostatnie 12 miesięcy poprzedzające złożenie 

wniosku o waloryzację o co najmniej 20%; waloryzacja w zakresie podwyższenia wynagrodzenia 

Wykonawcy może być dokonana jeden raz na kolejne 12 miesięcy obowiązywania Umowy, 

b) obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy – nastąpi w wyniku inicjatywy Zamawiającego, 

podjętej po upływie każdych 12 miesięcy od zawarcia Umowy przez Strony oraz przy obniżeniu 

wskaźnika waloryzacji określonego powyżej za ostatnie 12 miesięcy poprzedzających inicjatywę 

Zamawiającego o co najmniej 20%, 

- z uwzględnieniem, iż waloryzacja będzie obliczana na podstawie średniej wskaźników 

określonych według wskaźnika waloryzacji określonego powyżej, za ostatnie 12 miesięcy 

poprzedzających złożenie wniosku Wykonawcy o waloryzację wskazanego w pkt a) lub za 

ostatnie 12 miesięcy poprzedzających inicjatywę Zamawiającego wskazaną w pkt b),                                    

z uwzględnieniem, iż pierwsza  (i każda kolejna) waloryzacja dokonana: 

a) na wniosek Wykonawcy – nastąpi tylko i wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca na dzień 

złożenia wniosku o waloryzację realizuje przedmiot umowy, 

b) w wyniku działań Zamawiającego – nastąpi bez względu na fakt czy Wykonawca na dzień 

podjęcia działań Zamawiającego realizuje przedmiot Umowy czy dopuszcza się 

opóźnienia/zwłoki. 

 5. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jaka dopuszcza Zamawiający w efekcie 

zastosowania postanowień o zasadach wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia w wyniku 

waloryzacji, o której mowa w ust. 8, wynosi 20%, wynagrodzenia Wykonawcy określonego w 

ofercie Wykonawcy. 

 

                                                                               § 11 
Oprócz przypadków określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego, Zamawiający może 

odstąpić  

od umowy w następujących przypadkach: 

1. niezrealizowania umowy lub nienależytego wykonywania przez Wykonawcę  przedmiotu 

umowy  



w szczególności w sposób niezgodny z umową i SWZ. Zamawiający może odstąpić od umowy  

w terminie 30 dni od powzięcia informacji o okolicznościach uzasadniających odstąpienie. 

2. Powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o tym, że: 

a) Wykonawca utracił uprawnienia do wykonywania przedmiotu umowy wynikające z 

przepisów szczególnych; Zamawiający może odstąpić od umowy  

w terminie 30 dni od powzięcia informacji o okolicznościach uzasadniających odstąpienie,   

b) nie rozpoczął wykonywania usług objętych umową w terminie; Zamawiający może odstąpić 

od umowy w terminie 30 dni od powzięcia informacji o okolicznościach uzasadniających 

odstąpienie 

c) zaniechał realizacji umowy przez okres 7 dni i nie podejmuje czynności pomimo pisemnego 

wezwania; Zamawiający może odstąpić od umowy  

w terminie 30 dni od powzięcia informacji o okolicznościach uzasadniających odstąpienie. 

d) zaistniała istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w 

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

wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu. W takich wypadkach Zamawiający może odstąpić od umowy w 

terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

3. konieczności dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy na sumę większą niż 5% wartości wynagrodzenia określonego w par. 4 ust.5 

brutto.   

4. stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca lub/i Podwykonawca nie wywiązuje się  

z któregokolwiek z obowiązków określonych w §2, 

5. stwierdzenia przez Zamawiającego wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy  

za pomocą niezgłoszonych Zamawiającemu Podwykonawców, za pomocą Podwykonawców 

na których Zamawiający nie wyraził zgody lub w przypadku wykonywania usługi za pomocą 

Podwykonawców, co do których to robót Wykonawca zobowiązał się wykonać je 

samodzielnie.  

6. W przypadkach, o których mowa w ust. 3-5 Zamawiający może odstąpić od umowy  

w terminie do 90 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

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

takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie. 

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 1-5, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonanej części umowy. 

 



§ 11a 

Ochrona danych osobowych 

1. W związku z realizacją niniejszej umowy będzie dochodzić do przetwarzania przez 

Wykonawcę danych osobowych, których administratorem jest Zamawiający.  

2. Zasady przetwarzania danych osobowych określone zostały w mowie powierzenia 

przetwarzania danych osobowych, która stanowi załącznik Nr ……………… do 

niniejszej umowy  

 

§ 12 

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

Stron. 

2.Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy strony poddadzą rozstrzygnięciu sądu 

powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

3. Następujące załączniki do umowy stanowią jej integralną część i ich zapisy są wiążące dla 

Stron umowy:  

- Specyfikacja Warunków Zamówienia – załącznik nr ………  

- Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr …………… 

- Oferta Wykonawcy – załączniki nr …………………..  

- Umowa powierzenia danych osobowych – załącznik nr ………………. 

- harmonogram odbierania odpadów – załącznik nr …………………. 

4. Cesja wierzytelności z niniejszej umowy wymaga zgody Zamawiającego w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności.   

5. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rozporem nieważności.  

 

 

  ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 

  …………………………………    ………………………… 


