
                          Wzór                                              Zał Nr 10 do SIWZ

UMOWA   Nr ................ 

na „Odbiór  i  zagospodarowanie  odpadów  komunalnych  z  nieruchomości 
zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice”

Zawarta w dniu ...........................  pomiędzy:

Gminą Krzepice z siedzibą:  42-160 Krzepice, ul. Częstochowska 13,
NIP: 5742054873
REGON: 15 13 98 296 
tel.: /34/ 317  51 72      fax: /34/ 317  51 72 
zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez
Burmistrza Krzepic –  Krystiana Kotynię 
a firmą: .........................................................
z siedzibą: ....................................................
NIP ...........    REGON .....................
tel. ,   fax  
zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez: ..............................................................
Na podstawie przetargu nieograniczonego zorganizowanego przez Zamawiającego zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( t.j.Dz. U. z 2018 r poz. 

1986 ze zmianami), rozstrzygniętego w dniu ...................., Zamawiający zleca, a Wykonawca 

przyjmuje do wykonania zadanie pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z 

nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice”.

§ 1

1. Zamawiający  zleca,  a  Wykonawca  przyjmuje  do  wykonania  usługę  w  zakresie  odbioru  i 

zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy 

Krzepice.

2. Zakres usługi obejmuje:

1) wyposażenie nieruchomości w niezbędne pojemniki i worki,

2) wywóz i zagospodarowanie komunalnych odpadów niesegregowanych pochodzących z  

gospodarstw domowych,

3) odbiór odpadów segregowanych z gospodarstw domowych (w workach)

4) odbiór odpadów segregowanych z pojemników do segregacji (budynki wielolokalowe),

5) odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opony,  mebli i innych odpadów 

wielkogabarytowych w ramach zbiórki „wystawkowej” sprzed domów,

6) odbiór odpadów komunalnych z Punktów Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych,

7) transport odpadów,

8) zagospodarowanie odpadów komunalnych,



9)  sporządzanie  i  przekazywanie  Zamawiającemu sprawozdań zgodnie  z  obowiązującymi  

przepisami prawa.

3. Odbiór i zagospodarowanie odpadów Wykonawca wykonywał będzie zgodnie z przepisami 

prawa.

4. Szczegółowy zakres i opis będący przedmiotem umowy zawarty jest w „Opisie przedmiotu  

zamówienia” Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ zał. Nr 8), która stanowi 

integralną część umowy.

              § 2

1. Wykaz punktów wywozowych zawierający adresy punktów oraz ilość osób zamieszkujących 

nieruchomość  i  zadeklarowany  sposób  gromadzenia  odpadów  (z  segregacją  lub  bez 

segregacji),  w  celu   wyposażenia  nieruchomości  w  pojemniki  i  worki,  stanowić  będzie 

załącznik Nr 1 do umowy.

2. Zwiększenie lub zmniejszenie liczby punktów wywozowych określonych w załączniku Nr 1 

do umowy nie będzie wymagać aneksu do umowy.

§ 3

Umowa zostaje zawarta na czas określony i obowiązuje: od 01 lipca 2019 r. do 30 czerwca 

2020 r.

§ 4

1. Wynagrodzenie  za  wykonanie  przedmiotu  umowy  tj.  usług  określonych  w  §  1  zostało 

wyliczone  przy  uwzględnieniu  danych  określonych  w  Specyfikacji  Istotnych  Warunków 

Zamówienia.

   Koszt  usługi  wyliczono  przy  uwzględnieniu  następujących  szacowanych  ilości  odpadów 

komunalnych  niesegregowanych  (zmieszanych):  w  całym  okresie  tj.  od  01.07.2019  r 

do 30.06.2020 r. w ilości 1.970,0 Mg. 

Wielkość odpadów segregowanych ustalono szacunkowo na ilość łączną w całym okresie

tj. od 01-07-2018 r do 30-06-2019 r. 

a/ odpady segregowane papier i tektura =     25,0 Mg

b/ odpady segregowane szkło =   110,0 Mg

c/ odpady segregowane tworzywa sztuczne =     115,0 Mg

    oraz opakowania wielomateriałowe

d/ odpady biodegradowalne =    130,0 Mg

e) metal                                                                                   =      3,0 Mg 

f ) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny                          =      10,0 Mg

g) odpady wielkogabarytowe                                                  =     24,0 Mg

h) opony                                                                                  =     10,0 Mg

               -------------------------

   Razem =   427 ,0 Mg



2.  Koszt usługi dla okresu od 01-07-2019 r do dnia 30-06-2020 r ustala się w oparciu o dane 

z  Formularza  Ofertowego  z  dnia  ................  za  wykonanie  całości  przedmiotu  umowy 

w  kwocie  …...............................zł  (brutto)  w  tym  podatek  VAT  ........%. 

słownie: ( ..............................), wyliczoną jako sumę iloczynów szacunkowej ilości odpadów 

komunalnych wskazanych przez Zamawiającego oraz odpowiadających im wskazanych przez 

Wykonawcę cen jednostkowych.

3. Strony zgodnie oświadczają, iż świadome są tego, że rzeczywiste ilości odpadów odebranych 

i zagospodarowanych na podstawie niniejszej umowy mogą się różnić od szacunkowej ilości 

odpadów komunalnych,  o których mowa w ust. 1. W związku z powyższym Zamawiający 

zobowiązuje  się  zapłacić  Wykonawcy  wynagrodzenie  w  kwocie  wyliczonej  jako  suma 

iloczynów  ilości  faktycznie  odebranych  i  zagospodarowanych  odpadów  komunalnych 

w trakcie realizacji umowy i odpowiadającym im cenom jednostkowym określonym umową 

i ofertą Wykonawcy:

a)  odbiór  i  zagospodarowanie  1,0  Mg  niesegregowanych  (zmieszanych)  odpadów 

komunalnych ................. zł.(netto)       słownie: ........................................................................ 

b) odbiór i zagospodarowanie 1,0 Mg odpadów segregowanych papier i tektura ..........,. zł. (netto),

słownie: .........................................

c) odbiór i zagospodarowanie 1,0 Mg odpadów segregowanych szkło .................. zł. (netto),

słownie: ..............................................

d)  odbiór  i  zagospodarowanie  1,0  Mg  odpadów  segregowanych  tworzywa  sztuczne  oraz 

opakowania wielomateriałowe ............... zł. (netto), słownie: .........................................

e) odbiór i zagospodarowanie 1,0 Mg odpadów biodegradowalnych .....................  zł. (netto),

słownie: ...............................................

f) odbiór i zagospodarowanie 1,0 Mg metalu .......... zł. (netto), słownie: ...................................

g)  odbiór  i  zagospodarowanie  1,0  Mg  zużytego  sprzętu  elektrycznego  i  elektronicznego   zł. 

(netto), słownie: ....................................

h) odbiór i zagospodarowanie 1,0 Mg odpadów wielkogabarytowych ...................... zł. ( netto),

słownie: .......................................

i) odbiór i zagospodarowanie 1,0 Mg opon ..................zł. (netto), słownie: ….................................

4.  Wynagrodzenie płatne będzie miesięcznie na podstawie faktury VAT, do której wykonawca 

dołączy:

      -  dokumenty wagowe i karty przekazania odpadów,

                 -  wykaz odebranych odpadów za dany okres rozliczeniowy, zgodnie ze wzorem podanym 

         w SIWZ pkt. XXIII ppkt 5, 

                  -  wykaz nieruchomości, od których nie zostały odebrane odpady komunalne,

     -  wskazanie nieruchomości, na których są zbierane odpady komunalne w sposób    

        niezgodny z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzepice.



                  Niezależnie od ważenia odpadów w RIPOK i instalacji przetwarzania Wykonawca    

      zobowiązany jest do ważenia każdego pojazdu przed przystąpieniem do odbioru odpadów 

      i po zakończeniu odbioru na wadze Zamawiającego znajdującej się na terenie  

      Oczyszczalni ścieków w Krzepicach przy ul. Kazimierza Wielkiego, w obecności  

  pracownika  oczyszczalni,  który  będzie  ewidencjonował  każde  ważenie  pojazdu.

                 Cena usługi, obejmuje wszystkie koszty związane z jej realizacją zgodnie z umową i SIWZ.

5. Termin  płatności  faktury  ustala  się  ............. kalendarzowych  od  daty  otrzymania  przez 

Zamawiającego faktury wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.

6. Wynagrodzenie  płatne  będzie  przelewem  na  rachunek  bankowy  Wykonawcy 

nr ..................................................................

7. W przypadku  świadczenia  usług  przez  Podwykonawców płatność  nastąpi  po  dostarczeniu 

przez Wykonawcę  (w terminie  minimum dziesięciu dni  przed upływem terminu płatności 

faktury  przez  Zamawiającego)  oryginału  oświadczenia  Podwykonawcy  o  otrzymaniu 

należności wraz z uwierzytelnioną kserokopią faktury Podwykonawcy.

8. Termin  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  wynosi  nie  dłużej  niż  20  dni  od  dnia 

doręczenia  Wykonawcy  faktury  lub  rachunku,  potwierdzających  wykonanie  zleconej 

Podwykonawcy usługi.

9. W przypadku doręczenia Zamawiającemu faktury bez jednoczesnego przedłożenia wszystkich 

wymaganych dokumentów, termin płatności faktury, o którym mowa w ust. 5 biegnie od dnia 

przedłożenia ostatniego z brakujących dokumentów.

10. Zamawiający jest  uprawniony do zatrzymania  wynagrodzenia  Wykonawcy w takiej  części 

jaką  Wykonawca  jest  zobowiązany  zapłacić  Podwykonawcy  za  wykonany  przez 

Podwykonawcę zakres usługi, do czasu przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 7.

11. Zamawiający  z  płatności  przysługujących  Wykonawcy  może  regulować  należności 

przysługujące  zaakceptowanym  przez  niego  Podwykonawcom,  przy  pomocy  których 

Wykonawca  realizuje  zlecony zakres  usługi,  bezpośrednio  na  ich  rachunek,  w przypadku 

otrzymania zawiadomienia o braku zapłaty wymagalnej kwoty wynagrodzenia przysługującej 

danemu Podwykonawcy,  zgodnie z umową zawartą przez niego z Wykonawcą, w związku 

z  realizacją  przedmiotu niniejszej  umowy.  W tym celu Zamawiający wezwie Wykonawcę  

do wykonania obowiązku zapłaty w terminie 7 dni, bądź dostarczenia protokołu wykonanych 

przez Podwykonawcę prac potwierdzonego przez Wykonawcę wraz z fakturą Podwykonawcy 

i na tej podstawie Zamawiający ureguluje wymagalną należność na rzecz zaakceptowanego 

przez  niego  Podwykonawcy,  potrącając  ją  z  wymagalnego  wynagrodzenia  Wykonawcy.  

Zamawiający  będzie  informował  Wykonawcę  o  terminach  i  wysokościach  przekazanych 

do Podwykonawców kwot.



12. Zapłata przez Zamawiającego wynagrodzenia Podwykonawcy w trybie określonym w ust. 11 

zwalnia Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy z zobowiązania o zapłatę wynagrodzenia 

za wykonane usługi w wysokości zapłaconej kwoty.

§ 5

Wykonawca zobowiązuje się do:

1. Wykonywania  czynności  będących  przedmiotem  umowy  z  najwyższą  starannością 

i będzie kierować się zasadą ochrony interesów Zamawiającego.

2. Wykonawca zobowiązuje się do oczyszczania z odpadów terenu przy pojemnikach.

3. Realizacji prac zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami prawa w szczególności BHP, 

P.poż.

4. Przedkładania  Zamawiającemu  w  miesięcznych  okresach  rozliczeniowych  w  formie 

elektronicznej informacji o:

1) liczbie punktów wywozowych, z których zostały odebrane odpady komunalne,

2) wskazanie  punktów  wywozowych,  w  których  właściciele  zbierają  odpady  komunalne  w 

sposób  niezgodny  z  Regulaminem  utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie  Gminy 

Krzepice,

3) wskazanie nieruchomości, z których nie zostały odebrane odpady komunalne.

5. Postępowania  z  odpadami  w  sposób  zgodny  z  zasadami  gospodarowania  odpadami, 

wymaganiami ochrony środowiska określonymi w aktualnych przepisach prawa.

6. Uprzątania odpadów tzw. luzów, które wysypały się podczas ładowania. 

7. Udzielania na żądanie Zamawiającego wyjaśnień dotyczących realizacji przebiegu umowy.

8. Zgłaszania  Zamawiającemu  o  stwierdzonych  brakach  pojemników  oraz  o  przypadkach 

niesegregowania odpadów przez mieszkańców. 

9. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania poziomów recyklingu określonych art.3b i art. 3c 

ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2018 

r. poz. 1629 z późn. zm.).

§ 6

Wykonawca oświadcza, że zapoznał  się z dokumentacją przetargową i uznaje ją za wystarczającą  

podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

§ 7

1. Wykonawca  może  powierzyć  wykonanie  części  przedmiotu  umowy  Podwykonawcom, 

za których działania bądź zaniechanie ponosi całkowitą odpowiedzialność.

2. Do zawarcia umowy z Podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego. Wykonawca 

zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy z Podwykonawcą przed 

planowanym rozpoczęciem świadczenia  usług przez Podwykonawcę,  a  także projektu jej 

zmian, celem wyrażenia zgody na jej zawarcie.



3. Umowa pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą winna zawierać m.in.  określenie zakresu 

i  wartości  usług  powierzanych  do  wykonania  Podwykonawcy,  termin  płatności  faktur 

wystawianych  przez  Podwykonawcę  na  Wykonawcę  oraz  aktualne  konto  bankowe 

Podwykonawcy.

4. Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo w 

przypadku:

1) niespełnienia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

2)  gdy  umowa  przewiduje  termin  zapłaty  wynagrodzenia  dłuższy  niż  20  dni  od  daty 

doręczenia faktury.

5. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu potwierdzonych za zgodność z 

oryginałem  kserokopii  umów  zawartych  z  Podwykonawcami  w  terminie  7  dni  od  ich 

zawarcia.

6. Zawierając  umowę  z  Podwykonawcą  zarówno  Zamawiający  jak  i  Wykonawca  ponoszą 

solidarną  odpowiedzialność  za  zapłatę  wynagrodzenia  za  świadczone  usługi  przez 

Podwykonawcę.  W przypadku zawarcia  umowy,  zmiany umowy lub zatrudnienia  nowego 

Podwykonawcy  bez  zgody  lub  uwzględnienia  sprzeciwu  lub  zastrzeżeń  złożonych  przez 

Zamawiającego,  Zamawiający  jest  zwolniony  z  solidarnej  odpowiedzialności  za  zapłatę 

wynagrodzenia Podwykonawcy.

7. Do  zawarcia  przez  Podwykonawców umów z  dalszymi  Podwykonawcami  jest  wymagana 

zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

8. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy,  jeżeli 

ten realizuje usługę w sposób wadliwy, niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

9. Zamawiający będzie  dokonywał  rozliczeń  wyłącznie  z  Wykonawcą,  natomiast  rozliczenie 

z Podwykonawcami  pozostaje po stronie Wykonawcy,  z zastrzeżeniem sytuacji  określonej 

w § 4 ust 11 i ust. 12.

§ 8

1. Wykonawca oświadcza, że posiada:

1) aktualne zezwolenia  do prowadzenia  działalności  w zakresie  określonym przedmiotem  

zamówienia tj.

a) wpis do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości,

b) zezwolenie na transport odpadów wydane przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa,

c) wpis do rejestru ZSEiE,

2)  umowę  na  odzysk  lub  unieszkodliwianie  odpadów oraz,  że  złoży  odpady  w  miejscu  

prawnie dopuszczonym do odzysku, składowania lub unieszkodliwiania.



2. W przypadku gdy dokumenty, o których mowa w ust. 1 stracą ważność w okresie 

obowiązywania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest  przedłożyć Zamawiającemu 

aktualne dokumenty w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia upływu ich ważności pod 

rygorem rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.

§ 9

1. Wykonawca oświadcza, że posiada Polisę lub inny dokument ubezpieczeniowy 

potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności gospodarczej w zakresie przedmiotu zamówienia na kwotę gwarancyjną nie 

mniejszą niż 100. 000 zł. (słownie: sto tysięcy złotych)

2. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu dowód kontynuacji ubezpieczenia 

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 

niezwłocznie po jego uzyskaniu. 

§ 10

1. Wykonawca przed zawarciem umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto  wskazanej w ofercie , tj. ................zł.,  słownie: 

(......................................................).

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostaje wniesione w formie: .............................

3. Zabezpieczenie zostaje zwolnione w terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji umowy.

§ 11

1. Nadzór nad prawidłowym wykonaniem prac z ramienia Zamawiającego będzie sprawować 

Ewa Hibner  lub inna osoba upoważniona przez kierownika jednostki.

2. Ze strony wykonawcy do kontaktów z zamawiającym upoważniony będzie: ......................... .

3. Wykonawca oświadcza, że przy realizacji przedmiotu umowy stosownie do art. 29 ust. 3a 
ustawy Pzp., w trakcie realizacji  zamówienia kierowcy oraz pracownicy wykonujący 
załadunek i  rozładunek pojazdów do odbioru odpadów,  (jeżeli wykonanie tych czynności 
polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 
1974r. – Kodeks Pracy), będą w okresie realizacji umowy zatrudnione na podstawie umowy o 
pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, 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.

4. Wykaz stanowisk pracy i ilości pracowników planowanych do zatrudnienia, wykonujących 
czynności w zakresie jak wyżej stanowi załącznik do umowy.

5. Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  kontroli  zatrudnienia  przez  cały  okres  realizacji 
wykonywanych przez wskazane osoby czynności, opisane w ust. 3 niniejszego paragrafu na 
zasadach określonych w pkt III ust 4  SIWZ.

§ 12

Wykonawca  jest  zobowiązany do  naprawy lub  ponoszenia  kosztów napraw szkód  wyrządzonych 

podczas i w związku z wykonywaniem usługi. Wykonawca ponosi pełną  odpowiedzialności wobec 



Zamawiającego i  osób trzecich za  szkody na mieniu   i  zdrowiu  osób trzecich,  powstałe  podczas 

i w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, a powstałe z winy Wykonawcy.

§ 13

Bez  wyraźnej  pisemnej  zgody  Zamawiającego,  Wykonawca  nie  może  przelać  wierzytelności, 

wynikających z niniejszej umowy, jak również reprezentacji, na osoby trzecie

§ 14

1. Strony ustalają  odpowiedzialność  za  niewykonanie  lub  nienależyte  wykonanie  prac,  przez 

zapłatę kar umownych.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

a) Jeżeli Zamawiający stwierdzi fakt wykonania odbioru odpadów z punktu wywozowego  w 

sposób  nie  gwarantujący  utrzymania  właściwego  stanu  higieniczno  –  sanitarnego   i 

porządkowego  miejsc  zbierania  odpadów  (np.  brak  wywozu,  nieterminowy  wywóz 

powodujący  przepełnienie  pojemników  i  kontenerów)  powstałego  z  wyłącznej  winy 

Wykonawcy (przypadki udokumentowane i ustalone obustronnie), to Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w kwocie 10,00 zł. (dziesięć złotych 00/100) od każdego 

nieodebranego  pojemnika  za  każdy dzień  zwłoki  w  wykonaniu  obowiązków wywozu 

odpadów komunalnych, powstałej z  winy Wykonawcy.

b) Braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub 

dalszym Podwykonawcom w wysokości  0,02 %  wynagrodzenia  umownego brutto za 

każdy kalendarzowy dzień opóźnienia.

c) Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  karę  umowną  w  wysokości  5  %  od  całości 

wynagrodzenia  umownego  brutto  za  odstąpienie  od  umowy  z  przyczyn  leżących  po 

stronie Wykonawcy.

d) Nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej 

zmiany,  w wysokości  0,1% wynagrodzenia  umownego  brutto  za  każdy kalendarzowy 

dzień opóźnienia.

e) Nieprzedłożenia  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  kserokopii  umowy  o 

podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za 

każdy kalendarzowy dzień opóźnienia. 

f) Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej na rzecz Zamawiającego w 

przypadku nieosiągnięcia wymaganych poziomów recyklingu, frakcji odpadów 

komunalnych (papier, szkło, tworzywa sztuczne i metale) i/lub nieosiągnięcia 

ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 

w poszczególnych latach zgodnie z wymaganiami w wysokości 105% kary naliczonej 

Gminie przez WIOŚ w odniesieniu  do odpadów odbieranych i zagospodarowanych z 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Wysokość kar będzie naliczana po 



zakończeniu danego roku kalendarzowego w oparciu o sprawozdania sporządzane według 

rozporządzenia w sprawie wzorów sprawozdań.

        3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. 

 4.  Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku niezwłocznego i prawidłowego 

       wykonania zleconej pracy. 

5. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego   do 

wartości poniesionej szkody,  jeżeli powyższe kary nie pokryją szkody powstałej w wyniku 

nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy.

6.  Nieprzedłożenie na każde wezwanie Zamawiającego, przez Wykonawcę dowodów, o których 

mowa w pkt.III ust.4 SIWZ w terminie wskazanym przez zamawiającego będzie traktowane 

jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na umowę o pracę w rozumieniu 

art. 22 przepisów Kodeksu Pracy – w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia 

ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących 

w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu 

zatrudnienia pracowników na określonych warunkach) skutkować będzie naliczeniem kary 

umownej w wysokości 5 000,00 zł. i zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o 

podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę umową cywilnoprawną. Po trzykrotnym naliczeniu 

kary za niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na umowę o pracę, o których 

mowa w § 11 ust. 4, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z winy 

Wykonawcy, ze skutkiem natychmiastowym. Powyższe zapisy dotyczą również 

podwykonawców.

§ 15

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia 

umownego brutto za odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 

  § 16

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

a) wniesienia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy,

b) podjęcia uchwały, decyzji w przedmiocie likwidacji Wykonawcy,

c)  gdy  zostanie  wydany  nakaz  zajęcia  majątku  Wykonawcy  lub  jego  części  w  zakresie 
mającym wpływ na wykonanie umowy,

d) gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomocą Podwykonawców, w stosunku do 
których Zamawiający nie zaakceptował umowy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą,

Wykonawca jest  zobowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub 

podjęcia uchwały/decyzji o likwidacji powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.



2.  Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia  od umowy,  gdy Wykonawca wykonuje 

prace  w  sposób  wadliwy  lub  sprzeczny  z  umową,  w  tym  nie  respektuje  uzasadnionych 

nakazów Zamawiającego i pomimo wyznaczenia mu dodatkowego 7-dniowego terminu do 

naprawy sposobu  realizacji  przedmiotu  umowy,  w  dalszym  ciągu  przedmiot  umowy jest 

wykonywany  niezgodnie  z  warunkami  umowy.  W  przypadku  odstąpienia  od  umowy 

Zamawiający może powierzyć wykonanie przedmiotu umowy osobie trzeciej z zachowaniem 

prawa do obciążenia Wykonawcy skutkami wynikającymi z jego działań, stosownie do art. 

636 Kodeksu cywilnego.

3. Zamawiający może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia, gdy:

a) wystąpiły okoliczności, o których mowa w art. 9j ustawy z dnia 13 września 1996 roku 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

b) Wykonawca nie podjął się wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy 
bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał ich wykonywanie, zaś przerwa trwała dłużej niż 7 
dni,

c) Zamawiający przeprowadził kontrolę bazy magazynowo-transportowej oraz pojazdów do 
odbierania   odpadów komunalnych  i  stwierdził,  że  nie  spełniają  wymogów  określonych  
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ofercie Wykonawcy.

4.  Zamawiającemu  przysługuje  prawo  odstąpienia  od  umowy  w razie  zaistnienia  istotnej 
zmiany  okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w  interesie publicznym, 
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym 
przypadku  może  nastąpić  w  terminie  30  dni  od  powzięcia  wiadomości  o  powyższych 
okolicznościach.

     5. Oświadczenie o rozwiązaniu, wypowiedzeniu lub odstąpieniu od umowy powinno nastąpić 
w  formie  pisemnej  po  rygorem  nieważności   takiego  oświadczenia  i  powinno  zawierać 
uzasadnienie.

§ 17

W przypadku  wystąpienia  okoliczności  uniemożliwiających  realizację  umowy np.  awaria  sprzętu, 

Wykonawca może zlecić wykonanie zadania na koszt i ryzyko własne po uprzednim powiadomieniu  

Zamawiającego.

§ 18

Wszelkie zmiany treści  niniejszej  umowy wymagają  pod rygorem nieważności  zachowania  formy 

pisemnej w postaci aneksu do umowy.

§ 19

1. Zgodnie z art.  144 ust.  1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza się możliwość 

dokonania  zmian  postanowień  zawartej  umowy w stosunku do  treści  oferty,  na  podstawie  której  

dokonano wyboru Wykonawcy, dotyczącą sposobu spełnienia świadczenia.          



2.  Zmianę dopuszcza się w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności niezależnych od 

stron  umowy,  nieznanych  stronom  umowy  w  chwili  jej  zawierania  bądź  podczas  prowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia,  uniemożliwiającymi  lub utrudniającymi  świadczenie usług 

objętych zamówieniem spowodowanych:

a)  warunkami  atmosferycznymi  odbiegającymi  od  typowych  np.  nadmierne  opady atmosferyczne 

uniemożliwiające dojazd, zdarzenia spowodowane katastrofalnym działaniem przyrody o charakterze 

przypadkowym,

b)  zmianą  zapisu  Regulaminu  utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie  Gminy  Krzepice, 

niepowodującego  jednak  zmian  w  częstotliwości,  sposobie  i  zakresie  odbioru  odpadów  objętych 

zamówieniem,

c) zmianą obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację umowy albo zmianę zasad 

jej finansowania i rozliczania np. zmiana wysokości podatku VAT. 

3. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić 

zgodę, nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

§ 20

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, Strony zobowiązują się rozstrzygnąć polubownie. 

W razie braku polubownego porozumienia spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo 

dla Zamawiającego.

§ 21

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r.  Poz. 1986 ze zmianami)

§ 22

Umowa została  sporządzona w dwóch jednobrzmiących  egzemplarzach,  z  których  każda  ze  stron 

otrzymuje po jednym egzemplarzu.

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

                 (Zamawiający)                                                                               (Wykonawca) 


