
Załącznik nr 8 do SIWZ 

Wzór umowy 
 

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

 

Gminą Żarki z siedzibą: ul. Kościuszki 15/17, 42-310 Żarki, NIP 577-19-64-543,  

reprezentowaną przez: mgr Klemensa Podlejskiego – Burmistrza Miasta i Gminy Żarki, 

zwaną dalej Zamawiającym, 

a  

___________________________________________________________________________________ 

reprezentowanym przez: ____________________ 

zwanym dalej Wykonawcą,  

została zawarta umowa następującej treści: 

 

§1 

1. Na podstawie ogłoszonego wyniku postępowania prowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) w 

trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot 

umowy: Odbieranie transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości znajdujących 

się na terenie Gminy Żarki, w postaci: 

1) nieruchomości zamieszkałych, 

2) nieruchomości niezamieszkałych przez mieszkańców wykorzystywanych na cele rekreacyjno – 

wypoczynkowe w tym domków letniskowych. 

2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określony jest w: 

1) specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwaną dalej SIWZ) – załącznik nr 1 do niniejszej 

umowy, 

2) ofercie złożonej przez Wykonawcę – załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

 

§2 

1. Umowa obowiązuje od ___________ roku. 

2. Przedmiot umowy będzie realizowany przez okres 12 miesięcy. 

 

 



W przypadku przewidzenia w ofercie zlecenia części zamówienia Podwykonawcom umowa będzie 

zawierała § 3, w przeciwnym wypadku zostanie on skreślony 

 

§3 

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. 

 

§4 

1. Wykonawca oświadcza, że na dzień rozpoczęcia świadczenia usług w zakresie odbierania 

i zagospodarowania odpadów będzie spełniał wszystkie wymogi formalne i prawne związane 

z przedmiotem umowy oraz zobowiązuje się wykonywać przedmiotowe usługi z należytą starannością, 

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

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 

1454 z późn. zm.), (dalej zwana ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w  gminach), na warunkach 

określonych umową oraz ustaleniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się dokładnie ze stanem wszystkich dróg znajdujących się na terenie 

gminy Żarki. 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. 

 

§5 

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 istotnych 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 jw., poziomów recyklingu, 

przygotowania do ponownego użycia, odzysku innymi metodami odpadów komunalnych 

następujących frakcji: papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła i innych niż niebezpieczne 

odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne oraz ograniczenia masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w ramach 

powierzonego zadania; 

4) przekazywania odebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości do regionalnej 

instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych oraz odpadów zbieranych selektywnie, 

wskazanych w załączniku nr 6 do umowy; 

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 istotnych 

warunków zamówienia; 

7) terminowego przekazywania raportów miesięcznych i sprawozdań półrocznych zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa; 

8) dostarczenia na teren nieruchomości, pojemników na odpady zbierane w sposób selektywny – 

popiół z palenisk gospodarstw domowych na czas realizacji niniejszej umowy. Wykonawca 

dostarczy pojemniki na popiół nie później niż w terminie 1-go miesiąca od dnia, w którym 

Zamawiający przekaże wykaz nieruchomości Wykonawcy. Pojemniki zostaną ustawione przez 

Wykonawcę w miejscach uzgodnionych z właścicielami nieruchomości i opatrzone naklejką 

„Gmina Żarki Popiół”. Wykonawca zawrze z właścicielem nieruchomości, w rozumieniu 

art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, umowę użyczenia 

pojemnika na odpady zbierane w sposób selektywny – popiół z palenisk gospodarstw domowych 

wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 7; 

9) dostarczenia na teren nieruchomości worków na odpady zbierane selektywnie, na czas realizacji 

przedmiotowego zamówienia; 

10) 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; 

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

pojemników, Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia nowych pojemników na swój 

koszt; 

12) prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przyjmującego nieodpłatnie 
odpady selektywnie zebrane, o których mowa w załączniku nr 9 do SIWZ w pkt 7 z terenów 
nieruchomości, o których mowa w § 1 niniejszej umowy. Punkt selektywnej zbiórki będzie 
umożliwiał oddanie odpadów w nielimitowanej ilości, nie rzadziej niż trzy razy w tygodniu przez 



co najmniej 8 godzin dziennie w godzinach 10.00 – 18.00, w tym w każdą sobotę w godz. 
10.00- 14.00, chyba, że będzie ona dniem ustawowo wolnym od pracy w rozumieniu ustawy 
z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (tekst jednolity Dz. U. 2015 r. poz. 90). 
Wykonawca zapewni wyposażenie tego punktu w pojemniki oraz zaplecze socjalno - sanitarne dla 
personelu obsługującego punkt. Wykonawca rozpocznie prowadzenie punktu w terminie do 7 dni 
od daty obowiązywania niniejszej umowy; 

13) prowadzenia punktów zbiórki przeterminowanych leków i chemikaliów oraz punktów zbiórki 
zużytych baterii i małych akumulatorów przyjmującego nieodpłatnie te frakcje odpadów. Punkty 
te będą umożliwiały zbiórkę odpadów nie rzadziej, niż trzy razy w tygodniu przez co najmniej 
8 godzin dziennie w godzinach 10.00–18.00, w tym w każdą sobotę w godz. 10.00 – 14.00, 
chyba, że będzie ona dniem ustawowo wolnym od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 
1951 r. o dniach wolnych od pracy (tekst jednolity Dz. U. 2015 r. poz. 90). Wykonawca 
nie zapewnia wyposażenia w pojemniki tych punktów, które zlokalizowane są w obiektach 
zarządzanych przez inne podmioty; 

14) 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; 

15) poinformowania osób, których dane osobowe będą przetwarzane przez Wykonawcę 
o przysługujących im zgodnie z prawem uprawnieniach; 

16) naprawy szkód wyrządzonych podczas wykonywania usługi wywozu odpadów komunalnych na 
terenie gminy Żarki (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; 

17) 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. 

3. Wykonawca wraz z Zamawiającym opracuje przeznaczoną dla mieszkańców Gminy Żarki instrukcję 

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Zaakceptowaną przez obie strony instrukcję wraz 

z harmonogramem wywozu odpadów Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć właścicielom 

nieruchomości najpóźniej do dnia 31 maja 2019 r. 

4. 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. 



5. 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. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia osób wykonujących czynności przy realizacji niniejszej 

umowy na podstawie umowy o pracę oraz do okazania, na każde wezwanie Zamawiającego, 

dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia, w terminie 3 dni od otrzymania wezwania. 

 

 

§6 

1. Zamawiający zobowiązany jest do: 

1) przekazania drogą elektroniczną Wykonawcy pierwszego wykazu nieruchomości, o których mowa 

w załączniku nr 9 do SIWZ pkt. 1 i 2 z których odbierane będą odpady, nie później niż w dniu 

podpisania niniejszej umowy. Kolejne wykazy na dany miesiąc będą przekazywane w terminie do 

1 - szego dnia tego miesiąca. Zaistniałe zmiany, będą każdorazowo przekazywane drogą 

elektroniczną w terminie 7 dni od dnia ich zgłoszenia przez mieszkańca do Zamawiającego. Przez 

zmianę należy rozumieć: ujęcie nowej nieruchomości lub wykreślenie nieruchomości  z 

ww. wykazu, zmianę oświadczenia właściciela nieruchomości w zakresie segregacji odpadów lub 

jej niestosowania; 

2) przekazania drogą elektroniczną Wykonawcy pierwszego wykazu nieruchomości, do których 

dostarczyć należy pojemniki na popiół. Kolejne wykazy będą przekazywane każdorazowo po 

zgłoszeniu stosownego zapotrzebowania przez mieszkańca do Zamawiającego; 

3) bieżącego informowania (wspólnie z Wykonawcą) mieszkańców o zasadach i terminach odbioru 

poszczególnych rodzajów odpadów. W tym celu Zamawiający będzie zamieszczał na stronie 

internetowej odpowiednie informacje; 

4) niezwłocznego informowania Wykonawcy o zmianach mających wpływ na realizację niniejszej 

umowy; 

5) poinformowania Wykonawcy w terminie 7 dni o pozytywnym albo braku pozytywnego 

zweryfikowania oświadczeń Wykonawcy  o których mowa w § 7 ust. 2; 



6) zamawiający ma prawo odmówić pozytywnej weryfikacji oświadczeń Wykonawcy o których 

mowa w § 7 ust. 2, w przypadku gdy ze zgłoszeń właścicieli nieruchomości wynika, że usługa w 

zakresie odbioru odpadów była niewłaściwie świadczona. 

§7 

1. Zapłata wynagrodzenia za realizację przedmiotu niniejszej umowy następować będzie miesięcznie na 

podstawie faktur, wystawionych każdorazowo w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez 

Zamawiającego oświadczenia Wykonawcy o którym mowa w ust. 2. 

2. Podstawą do wystawienia faktury za: 

1) obsługę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, punktów selektywnego zbierania 

przeterminowanych leków, chemikaliów, oraz punktów zbiórki zużytych baterii i małych 

akumulatorów, będzie pozytywnie zweryfikowane przez Zamawiającego oświadczenie 

Wykonawcy o odebraniu odpadów komunalnych z tych punków. Wzór oświadczenia stanowi 

załącznik nr 5 do niniejszej umowy. Weryfikacja polega na kontroli realizacji odbioru odpadów 

przez Wykonawcę; 

2) odbiór odpadów komunalnych z  nieruchomości niezamieszkałych przez mieszkańców – domków 

letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, 

oraz dostarczonych worków, będzie pozytywnie zweryfikowane przez Zamawiającego 

oświadczenie Wykonawcy o odebraniu odpadów komunalnych i dostarczeniu worków. Wzór 

oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy. Weryfikacja polega na kontroli realizacji 

odbioru odpadów przez Wykonawcę; 

3) odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych, oraz dostarczonych 

worków będzie pozytywnie zweryfikowane przez Zamawiającego oświadczenie Wykonawcy 

o odebraniu odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych i dostarczeniu 

worków. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy. Weryfikacja polega na 

kontroli realizacji odbioru odpadów przez Wykonawcę; 

3. Wynagrodzenie miesięczne Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu niniejszej umowy stanowi suma: 

1) kwoty stanowiącej cenę ofertową dla obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w przeliczeniu 

na jeden miesiąc, to jest kwota ________________ brutto (słownie: ________________) w tym 

podatek 8 % VAT w wysokości ________________ zł.  

2) kwoty stanowiącej iloczyn: ceny części zamówienia, od jednej nieruchomości niezamieszkałej 

przez mieszkańców - domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele 

rekreacyjno – wypoczynkowe w przeliczeniu na 1 miesiąc zaoferowanej przez Wykonawcę, to jest 

kwota ________________ brutto (słownie: ________________) w tym podatek 8 % VAT 

w wysokości ________________ zł i liczby tych nieruchomości wskazanej w wykazie, o którym 

mowa w § 6 ust. 1.  

3) kwoty stanowiącej iloczyn ceny od 1 osoby dla nieruchomości zamieszkałych, zabudowy 

jednorodzinnej, w tym zabudowy dwufunkcyjnej w tej zabudowie oraz zabudowy wielolokalowej 

w przeliczeniu na 1 miesiąc zaoferowanej przez Wykonawcę to jest kwoty ________________ 

brutto (słownie: ________________ w tym podatek 8 % VAT w wysokości ________________ zł 

oraz liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomości, wskazanej w wykazie o którym mowa w 

§ 6 ust. 1. 



4. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy związane z prawidłową i właściwą 

realizacją przedmiotu zamówienia, przy zastosowaniu obowiązujących norm, z uwzględnieniem 

ewentualnego ryzyka wynikającego z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 

składania oferty. 

5. Płatności faktur będą dokonywane w terminie ________________ dni od daty dostarczenia 

Zamawiającemu faktury, przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze. 

6. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej 

umowy na osobę trzecią. 

 

§8 

1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości ceny 

przedstawionej w ofercie, co stanowi kwotę ________________ (słownie: ________________), w 

formie ________________. 

2. W razie nienależytego wykonania umowy Zamawiający zaspokaja się z kwoty wniesionego 

zabezpieczenia. 

3. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie 30 dni od dnia zakończenia 

umowy i uznania przez Zamawiającego przedmiotu umowy za należycie wykonany. 

4. Wykonawca zobowiązuje się ubezpieczyć od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności gospodarczej na kwotę nie mniejsza, niż 500 000,00 zł (pięćset tysięcy złotych). 

5. Obowiązek ubezpieczenia, o którym mowa wyżej, dotyczy całego okresu obowiązywania umowy. 

6. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia polisy 

ubezpieczeniowej oraz dowodu opłacania składek. 

 

§9 

1. Zamawiający ma prawo 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 obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał ich wykonywanie. 

2. 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. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 

Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.). 

3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać od Zamawiającego wyłącznie części 

wynagrodzenia należnego z tytułu prawidłowego wykonania części umowy. 

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

1) niewypłacalności Wykonawcy, ogłoszenia jego upadłości lub wszczęcia jego likwidacji lub 

postępowania układowego,  

2) zawieszenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę, 



3) wszczęcia postępowania egzekucyjnego wobec Wykonawcy bądź dokonania zajęcia lub 

obciążenia majątku Wykonawcy uniemożliwiającego wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie 

z jej postanowieniami, 

4) utraty przez Wykonawcę uprawnień niezbędnych do wykonywania umowy zgodnie z przepisami 

prawa. 

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

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

§10 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy w wysokości 25 % wynagrodzenia brutto za wykonanie całej umowy, 

2) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji obowiązku wyposażenia punktu selektywnej 

zbiórki odpadów komunalnych w pojemniki na odbiór odpadów, w wysokości 300,00 zł brutto 

ale nie więcej niż 25 % wynagrodzenia brutto za wykonanie całej umowy, 

3) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w odbiorze odpadów z punktu selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych, punktów przeterminowanych leków i chemikaliów, punktów zbiórki zużytych 

baterii i małych akumulatorów w terminie przewidzianym w harmonogramie, dla danego punktu 

odbioru odpadów, w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty 100,00 zł brutto oraz liczby punktów 

obioru odpadów z których nie odebrano odpadów lub odebrano w innym terminie niż 

określonych w harmonogramie odbierania odpadów komunalnych, 

4) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostarczeniu odpowiednich worków lub pojemników na 

odpady komunalne  w tym popiół, w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty 50,00 zł brutto oraz 

liczby worków lub pojemników jakie Wykonawca zobowiązany był dostarczyć, 

5) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu usługi odpowiedniego oznaczenia 

pojemników lub worków (oznaczenie frakcji gromadzonych odpadów) na odpady komunalne w 

wysokości stanowiącej 50,00 zł brutto, 

6) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w odbiorze odpadów komunalnych z nieruchomości objętej 

odbiorem odpadów komunalnych w wysokości 50,00 zł brutto za każdy przypadek opóźnienia,   

7) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przekazywaniu raportów, o których mowa w § 5 pkt 7 

szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia wysokości 2.000,00 zł brutto, 

8) za opóźnienie w usunięciu innych niż wskazanych w pkt od 2 do 7, nieprawidłowości w wykonaniu 

przedmiotu umowy, do usunięcia których Wykonawca został zobowiązany przez Zamawiającego, 

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

nieprawidłowość, liczony od upływu dnia wyznaczonego na usunięcie nieprawidłowości do dnia 

ich usunięcia, 

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

technicznego pojazdów w wysokości 500,00 zł brutto, 



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

podczas załadunku w wysokości 100,00 zł brutto, 

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

12) za nieprzedstawienie dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób wykonujących czynności 

przy realizacji niniejszej umowy na podstawie umowy o pracę – w wysokości 2 000,00 zł brutto za 

każdy brak. 

2. Każda z kar umownych naliczonych na podstawie § 10 ust. 1 pkt od 3 do 8 nie może być, za poszczególny 

przypadek opóźnienia, naliczana dłużej niż przez 90 dni. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar 

umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

4. Wykonawca wyraża zgodę i upoważnia Zamawiającego do dokonania potrącenia przez Zamawiającego 

kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia lub z zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

5. W trakcie całego okresu obowiązywania umowy Wykonawca będzie odpowiedzialny wobec osób 

trzecich za wszelkie skutki działań osób, którymi posługuje się celem realizacji przedmiotu umowy 

i sprzętu wykorzystywanego do wykonania niniejszej umowy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych 

z wykonaniem umowy przez Wykonawcę.  

 

§11 

1. Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być zgodne 
z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

2. Zmiany postanowień zawartej umowy mogą być dokonywane: 

1) w części dotyczącej sposobu dokonywania rozliczeń finansowych w przypadku zmiany stawki 
podatku VAT na wykonywane usługi, o wartość różnicy pomiędzy dotychczasową a wprowadzoną 
wysokością stawki tego podatku;  

a) Wykonawca może złożyć do Zamawiającego wniosek o zmianę wynagrodzenia wraz 
z uzasadnieniem. Uzasadnienie  o którym mowa powyżej powinno zawierać: w przypadku 
zmiany stawki podatku VAT na wykonywane usługi, opis zmiany wraz ze wskazaniem wartości 
różnicy pomiędzy dotychczasową stawką a wprowadzoną wysokością stawki tego podatku; 
wskazanie nowej wysokości należnego Wykonawcy wynagrodzenia tak jak w ofercie; 

2) W części dotyczącej przedmiotu umowy oraz sposobu wykonywania umowy, w zakresie 
częstotliwości odbioru odpadów komunalnych, w przypadku gdy:  

a) wskazana częstotliwość odbioru poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych jest 
nieadekwatna (zbyt niska lub zbyt wysoka) do bieżących potrzeb Zamawiającego, dopuszczalna 
jest zmiana częstotliwości odbioru w zakresie zapewniającym ich prawidłowy odbiór;  

b) zmianie ulegną dni wolne od pracy, w tym dni świąteczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy, dopuszczalne jest dostosowanie częstotliwości 
odbioru odpadów komunalnych do zmienionych przepisów ww. ustawy;  

3) w zakresie pojazdów wykorzystywanych przez Wykonawcę do odbioru i transportu 
poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych, w przypadku gdy wskazane w Ofercie pojazdy 



nie będą mogły być wykorzystywane do realizacji umowy, dopuszczalna jest zmiana pojazdu na 
spełniający wymagania wskazane w SIWZ oraz posiadający parametry co najmniej takie jak 
zadeklarowane przez Wykonawcę w Ofercie (jeżeli deklaracja Wykonawcy odnosiła się do 
zastępowanego pojazdu),  

4) w zakresie sposobu oraz zasad przetwarzania i zagospodarowywania zebranych odpadów 
komunalnych, dopuszczalna jest zmiana umowy w przypadku zmiany przepisów regulujących 
sposób i zasady przetwarzania i zagospodarowywania zabranych odpadów, polegająca na 
dostosowaniu sposobu i zasad do zmienionych przepisów prawa,  

5) w zakresie raportowania, kontroli i zarządzania wymaganą jakością świadczonych usług 
dopuszcza się zmianę sposobu i terminów przekazywania raportów oraz zakresu informacji 
znajdujących się w przekazywanych Zamawiającemu raportach, jeżeli w ich konsekwencji 
nie zostają obniżone zasady świadczenia określone przez Zamawiającego w umowie i SIWZ. 

6) w przypadku zmiany przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy.  

3. Zmiany, o których mowa w ust. 2, nie mogą skutkować wykroczeniem poza określenie przedmiotu 
zamówienia zawartego w SIWZ, jak również nie mogą spowodować zwiększenia Wynagrodzenia 
Wykonawcy wynikającego z Oferty, za wyjątkiem przypadku określonego w ust. 2 pkt 1.  

 

§12 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Zmiana przez Stronę adresu określonego w umowie wiąże drugą Stronę, poczynając od dnia następnego 

po doręczeniu jej zawiadomienia w tej sprawie. 

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

pozostaje to bez wpływu na ważność pozostałych postanowień umowy. 

4. Sprawy sporne, mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez sąd 

właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

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

 

§13 

Wykaz załączników stanowiących integralną część umowy: 

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 

2. Oferta Wykonawcy, 

3. Wzór oświadczenia o odebraniu odpadów  komunalnych z terenu  nieruchomości zamieszkałych, 

oraz dostarczonych worków, 

4.  Wzór oświadczenia o odebraniu odpadów  komunalnych z terenu,  nieruchomości niezamieszkałych 

przez mieszkańców - od domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele 

rekreacyjno – wypoczynkowe, oraz dostarczonych worków, 

5. Wzór oświadczenia o odebraniu odpadów komunalnych z punktu selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych, punktu zbiórki przeterminowanych leków i chemikaliów oraz punktu zbiórki zużytych 

baterii i małych akumulatorów, 



6. Wykaz instalacji do których zostaną przekazane odpady. 

7. Wzór umowy użyczenia pojemnika. 

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:         WYKONAWCA:



Załącznik nr 3 

do umowy nr ……………………. z dnia…………………….. 

OŚWIADCZENIE 

O ODEBRANIU ODPADÓW  KOMUNALNYCH Z TERENU NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH, 

ORAZ DOSTARCZENIU WORKÓW 

Ja niżej podpisany 

__________________________________________________________________________________, 

oświadczam, że w miesiącu ________________ 201__ r.: 

1. zostały odebrane udostępnione do odbioru odpady komunalne ze wszystkich nieruchomości 

położonych na terenie Gminy Żarki (objętych przez Gminę wykazem, o którym mowa w §6 pkt.1 ppkt1 

umowy)* 

2. nie zostały odebrane udostępnione do odbioru odpady komunalne ze wszystkich nieruchomości 

położonych na terenie Gminy Żarki (objętych przez Gminę wykazem, o którym mowa w §6 pkt. 1 ppkt1 

umowy)* 

Przedsiębiorca nie odebrał odpadów z następujących nieruchomości: 

1) ______________________ z powodu ________________________________________________ 

2) ______________________ z powodu ________________________________________________ 

3) ______________________ z powodu ________________________________________________ 

4) ______________________ z powodu ________________________________________________ 

5) ______________________ z powodu ________________________________________________ 

6) ______________________ z powodu ________________________________________________ 

7) ______________________ z powodu ________________________________________________ 

8) ______________________ z powodu ________________________________________________ 

3. Oświadczam, że w miesiącu ________________ 201__ r.: zostały dostarczone wszystkie worki wg 

wymogów określonych umowa nr ________________, z dnia ______________. 

 

 

 

 

_________________________________________________ 

miejscowość i data 

 

 

 

 

_________________________________________________ 

pieczątka i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji  

Wykonawcy 

* niepotrzebne skreślić



Załącznik nr 4 
do umowy nr……………………, z dn. ……………………………. 

 
 

OŚWIADCZENIE 
O ODEBRANIU ODPADÓW  KOMUNALNYCH Z TERENU NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH PRZEZ 

MIESZKAŃCÓW - OD DOMKÓW LETNISKOWYCH LUB INNYCH NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH NA 
CELE REKREACYJNO – WYPOCZYNKOWE, ORAZ DOSTARCZENIU WORKÓW 

 
Ja niżej podpisany 
 
__________________________________________________________________________________, 
 
oświadczam, że w miesiącu ________________ 201__ r.: 
 

1. zostały odebrane udostępnione do odbioru odpady komunalne ze wszystkich nieruchomości 
położonych na terenie Gminy Żarki (objętych przez Gminę wykazem, o którym mowa w §6 pkt. 1 ppkt 
1 umowy)* 
 

2. nie zostały odebrane udostępnione do odbioru odpady komunalne ze wszystkich nieruchomości 
położonych na terenie Gminy Żarki (objętych przez Gminę wykazem, o którym mowa w §6 pkt. 1 ppkt 
1 umowy)* 
 
Przedsiębiorca nie odebrał odpadów z następujących nieruchomości: 

9) ______________________ z powodu ________________________________________________ 

10) ______________________ z powodu ________________________________________________ 

11) ______________________ z powodu ________________________________________________ 

12) ______________________ z powodu ________________________________________________ 

13) ______________________ z powodu ________________________________________________ 

14) ______________________ z powodu ________________________________________________ 

15) ______________________ z powodu ________________________________________________ 

16) ______________________ z powodu ________________________________________________ 

 
3. Oświadczam, że w miesiącu ________________ 201__ r.: zostały dostarczone wszystkie worki wg 

wymogów określonych umowa nr ________________, z dnia ______________. 
 

 

 

 

 

_________________________________________________ 

miejscowość i data 

 

 

 

 

_________________________________________________ 

pieczątka i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji  

Wykonawcy 

 

* niepotrzebne skreślić 



Załącznik nr 5 
do umowy nr…………………….., z dn. …………………………… 

 
 

OŚWIADCZENIE 
O ODEBRANIU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH, 

PUNKTU ZBIÓRKI PRZETERMINOWANYCH LEKÓW I CHEMIKALIÓW ORAZ PUNKTU ZBIÓRKI ZUŻYTYCH 
BATERII I MAŁYCH AKUMULATORÓW 

 
 
Ja niżej podpisany 
 
__________________________________________________________________________________, 
oświadczam, że : 
 

1. W dniu __________ 201__ r.: został wykonany odbiór odpadów komunalnych zgromadzonych 
w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 

1) Odpady te odebrane zostały w całości* 

2) Odpady te odebrane zostały częściowo*/. Nie dokonano odbioru frakcji ___________________ 
w ilości ___________________ z powodu _______________________________________ 

3) Nie dokonano  odbioru odpadów z powodu*______________________________________ 

4) Nie dokonano  odbioru ww. odpadów  z powodu *……………………………………….................. 

 

2. W dniu __________ 201__ r.: został wykonany odbiór odpadów komunalnych zgromadzonych 
w punkcie zbiórki przeterminowanych leków i chemikaliów oraz punkcie zbiórki zużytych baterii 
i małych akumulatorów. 

1) Odpady te odebrane zostały w całości* 

2) Odpady te odebrane zostały częściowo*/. Nie dokonano odbioru frakcji ___________________ 
w ilości ___________________ z powodu _______________________________________ 

3) Nie dokonano  odbioru odpadów z powodu*______________________________________ 

 
3. Zgodnie z umową z dnia ……….. w dniu  ……………………201.…r.:  nie był przewidziany odbiór odpadów 

komunalnych  zgromadzonych w punkcie zbiórki przeterminowanych leków i chemikaliów oraz 
punkcie zbiórki zużytych baterii i małych akumulatorów. 

 
 
 
 
 

_________________________________________________ 
miejscowość i data 

 
 
 
 

_________________________________________________ 
pieczątka i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji  

Wykonawcy 
 
* niepotrzebne skreślić 



Załącznik nr 6 
do umowy nr…………………….., z dn. …………………………… 

 

 

Wykaz instalacji do których zostaną przekazane odpady. 

 

Wykonawca jest zobowiązany: 

Zmieszane odpady komunalne (kod 20 03 01) będą przekazywane do następującej Regionalnej Instalacji do 

Przetwarzania Odpadów Komunalnych właściwej dla regionu I: 

1. _______________________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________________ 

 

Odpady zielone (kod 20 02 01) będą przekazywane do następującej Regionalnej Instalacji do Przetwarzania 

Odpadów Komunalnych właściwej dla regionu I: 

1. _______________________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________________ 

 

Oświadczam(y) że selektywnie zbierane odpady komunalne 

1. o kodzie(ch) _________________ będą przekazywane podmiotowi zbierającemu te odpady tj.: 

_____________________________________________________________________________  

2. o kodzie(ch) _________________ podmiotowi zbierającemu te odpady tj.: 

_____________________________________________________________________________  

3. o kodzie(ch) _________________ podmiotowi zbierającemu te odpady tj.: 

_____________________________________________________________________________  

4. o kodzie(ch) _________________ podmiotowi zbierającemu te odpady tj.: 

_____________________________________________________________________________  

5. o kodzie(ch) _________________ podmiotowi zbierającemu te odpady tj.: 

_____________________________________________________________________________  

6. o kodzie(ch) _________________ podmiotowi zbierającemu te odpady tj.: 

_____________________________________________________________________________  



Załącznik nr 7 
do umowy nr…………………….., z dn. …………………………… 

 
 

UMOWA UŻYCZENIA  POJEMNIKA(ÓW) NA POPIÓŁ  
 

 
Zawarta w Żarkach w dniu ___ ___ ______ roku  pomiędzy: 

Panią/Panem ________________________________________ zam. w _________________________ 

ul. ________________________________ właścicielem/najemcą/użytkownikiem nieruchomości położonej w 

gminie Żarki pod adresem: ________________________________________________ legitymującą/ym się 

dowodem osobistym _____________________, zwaną/ym dalej Biorącym do używania. 

a  

Firmą ________________________________________________,z siedzibą w _________________________ 

przy ul ________________________________________________________ reprezentowaną przez 

_____________________________________, zwanym dalej Użyczającym. 

 

§1 

Użyczający oddaje Biorącemu do używania w bezpłatne używanie: 

____ pojemnik o pojemności ___________, z przeznaczeniem na gromadzenie selektywnie zbieranych  

odpadów komunalnych frakcji Popiół (kod odpadu (20 01 99) Strony zgodnie oświadczają, że w chwili 

podpisania niniejszej umowy Biorący do używania otrzymał pojemnik/i oraz, że jest on/są one w dobrym 

stanie technicznym oraz wizualnym. 

 

§2 

Biorący do używania zobowiązany jest: 

1) używać przedmiot umowy zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w § 1 i z obowiązującymi 

przepisami (nieskładowanie w pojemniku/ach innych odpadów niż opisane w § 1 , zabezpieczyć 

użyczony pojemnik/i przez kradzieżą, zniszczeniem bądź przymarznięciem do podłoża (wybetonowanie 

lub utwardzenie miejsca wyznaczonego do postawienia pojemnika/ów); 

2) pokryć koszty naprawy pojemnika/ów lub dostarczenia nowego/ych pojemnika/ów, w wypadku 

uszkodzeń z winy Biorącego do używania;  

3) w przypadku kradzieży pojemnika Biorący do używania zobowiązuje się do pokrycia kosztów zakupu 

i dostarczenia nowego/ych pojemnika/ów; 

4) nie powierzać przedmiotu użyczenia osobie trzeciej bez zgody Użyczającego; 

5) nie przemieszczać pojemnika/ów na inne nieruchomości bez uzgodnienia z Użyczającym. 

 

§3 

Biorący  do używania nie ponosi  odpowiedzialności za uszkodzenia pojemnika/ów, które  powstały podczas 

ich rozładunku przez pracowników Użyczającego.  

 

 

 



§4 

Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia ___ ___ ______  do dnia ___ ___ ______ Każda ze stron 

może wypowiedzieć umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. 

 

§5 

Umowa może zostać rozwiązana  w trybie natychmiastowym w przypadku: 

1) złożenia przez Biorącego do używania w Urzędzie Miasta i Gminy w Żarkach deklaracji o wysokości opłaty 

 za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości w wysokości 0,00 zł; 

2) nie wywiązywania się Biorącego do używania z obowiązków ujętych w § 2. 

 

§6 

Z dniem rozwiązania niniejszej umowy, o którym mowa w §4 Biorący do używania zobowiązuje się zwrócić 

pojemnik/i Użyczającemu lub dokonać jego/ich wykupu za kwotę określoną przez Użyczającego. 

Zwrot pojemnika/ów nastąpi w terminie ustalonym z Użyczającym przed nieruchomością Biorącego do 

używania, w którą wyposażony był przedmiot użyczenia, potwierdzony pisemnym protokołem odbioru 

pojemnika. 

 

§7 

Opłatę z tytułu pokrycia kosztów , o której mowa w §2 pkt2  Biorący do używania zobowiązany jest uiścić na 

konto Użyczającego nr ______________________________________________  w  terminie _____________ 

od dnia otrzymania pisemnego żądania Użyczającego w tej sprawie. 

 

§8 

Opłatę z tytułu wykupu pojemnika Biorący zobowiązany jest uiścić na konto Użyczającego 

nr ______________________________________________ w terminie _____________ od dnia otrzymania 

pisemnego żądania Użyczającego w tej sprawie. 

 

§9 

1) Spory wynikające z niniejszej umowy rozpoznaje Sąd właściwy dla siedziby  Biorącego do używania.  

2) Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 
Biorący do używania: 

 

 

 

_____________________________________ 

czytelny podpis 

Użyczający: 

 

 

 

_____________________________________ 

czytelny podpis 

 


