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Załącznik nr 8 do SWZ  

GPR.271.7.2021.KR 

Projekt umowy 

 

 

zawarta w dniu ……………… w Tczowie pomiędzy:  

Gminą Tczów 

Tczów 124, 26 – 706 Tczów 

NIP: 811 17 14 505, REGON: 670224031 

reprezentowaną przez:  

Pana Arkadiusz Barana – Wójta Gminy Tczów  

przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Pani Joanny Bednarczyk  

zwanym dalej w treści Umowy „Zamawiającym”  

a 

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

z siedzibą: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

NIP: …………………………………………………………… REGON: ………………………………………………………………………….  

reprezentowanym przez: ……………………………………………………………………………………………………………………  

zwanym dalej „Wykonawcą”  

 

W wyniku rozstrzygnięcia przez Zamawiającego procedury udzielenia zamówienia publicznego  

w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, określonym w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.), zwanej 

dalej ustawą „Pzp”, została zawarta umowa o następującej treści: 

Słownik 

Ilekroć w umowie jest mowa o: 

1. pzp — należy przez to rozumieć ustawę z 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych; 

2. ofercie — należy przez to rozumieć ofertę złożoną przez Wykonawcę w terminie i formie 

określonej przez Zamawiającego w prowadzonym postępowaniu przetargowym; 

3. gminie — należy przez to rozumieć Gminę Tczów; 

4. regulaminie — należy przez to rozumieć regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Tczów,  

5. uchwała Rady Gminy Tczów – należy przez to rozumieć uchwałę Rady Gminy Tczów w sprawie 

określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 

uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

§ 1. Przedmiot umowy. 

1. Przedmiotem umowy jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Tczów oraz z Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych (PSZOK), w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów 
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recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie 

masy odpadów komunalnych ulęgających biodegradacji przekazywanych do składowania, 

zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439), zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki 

Odpadami, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 211/12 z dnia 

22.10.2012 roku w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla 

Mazowsza na lata 2012 — 2017 z uwzględnieniem lat 2018 — 2023 z załącznikami i zmianami 

oraz przepisami obowiązującego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

Tczów. Usługa obejmuje odbieranie i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości 

zamieszkałych oraz z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. 

2. Szacunkowa ilość odpadów określona jest rozdziale V pkt 4 Specyfikacji Warunków Zamówienia.  

3. W sytuacji gdy powstanie konieczność odebrania i zagospodarowania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Tczów, w ilości mniejszej lub większej od określonej  

szacunkowej ilości odpadów, o której mowa w ust. 2, Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

zwiększenia lub zmniejszenia wolumenu odpadów w stosunku do szacunkowej ilości odpadów 

maksymalnie o 20 % (więcej lub mniej) i bez żadnych ujemnych skutków prawnych może 

przekazać zwiększony lub zmniejszony wolumen odpadów Wykonawcy.   

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesuwania wolumenu odpadów, o którym mowa w ust. 

2 pomiędzy poszczególnymi frakcjami odpadów. 

5. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy oraz warunki jego wykonania określa Specyfikacja 

Warunków Zamówienia (SWZ) będąc integralna częścią umowy. 

 

§ 2. Uprawnienia Wykonawcy do realizacji zamówienia. 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę oraz uprawnienia, potencjał techniczny  

i osobowy oraz bazę magazynowo-techniczną niezbędne do należytego, terminowego i zgodnego 

z przepisami prawa wykonania przedmiotu niniejszej umowy, z zachowaniem profesjonalnego 

charakteru świadczonych przez Wykonawcę usług, a w szczególności: 

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

i gospodarujących odpadami (BDO); 

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

właścicieli nieruchomości; 

3) zezwolenia na zbieranie odpadów na podstawie właściwych przepisów w zakresie gospodarki 

odpadami. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do spełniania wymagań określonych w ust. 1 przez cały okres 

realizacji postanowień niniejszej umowy. 

 

§ 3. Potencjał techniczny. 

1. Zakres umowy obejmuje transport odebranych odpadów do instalacji komunalnych. 

2. Pojazdy Wykonawcy — w trakcie realizacji usług odbioru odpadów komunalnych realizowanych 

na rzecz Zamawiającego — nie mogą jednocześnie odbierać odpadów komunalnych z innych 

nieruchomości, które nie są objęte gminnym systemem gospodarki odpadami. 
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3. Wykonawca zagwarantuje, że środki transportu wykorzystywane przy realizacji zamówienia będą 

trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi adresowymi  

i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. 

4. Wykonawca zagwarantuje, że środki transportu wykorzystywane przy realizacji zamówienia będą 

zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów, podczas ich 

magazynowania, przeładunku, a także transportu. 

5. Wykonawca zagwarantuje, że środki transportu wykorzystywane przy realizacji zamówienia będą 

poddawane myciu i dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu 

sanitarnego, nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie . 

6. Wykonawca w trakcie realizacji niniejszej umowy zobowiązany jest do zapewnienia, aby wszystkie 

środki transportu wykorzystywane przy realizacji zamówienia, posiadały aktualne ubezpieczenia 

oraz przeglądy techniczne. 

7. W zakresie wymagań technicznych dotyczących środków transportu wykorzystywanych przy 

realizacji zamówienia, Wykonawca zapewni, aby: 

1) konstrukcja pojazdów zabezpieczała przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych 

odpadów oraz minimalizowała oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady; 

2) pojazdy były wyposażone w system: 

a) monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający 

trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu  

i miejscach postojów, 

b) czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów — umożliwiający 

weryfikację tych danych, 

c) pojazdy były wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po 

opróżnieniu pojemników. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia pozostałych wymagań określonych  

w  Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości ponieważ 

niektórych wymagań określonych w tym rozporządzeniu nie uwzględniliśmy w umowie. 

 

§ 4. Zobowiązania Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy z zachowaniem należytej 

staranności wymaganej od profesjonalisty oraz zgodnie z obowiązującymi w czasie realizacji 

przedmiotu Umowy przepisami prawa, w szczególności: 

1) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska; 

2) ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; 

3) ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;  

4) regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tczów; 

5) uchwałą Rady Gminy Tczów w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

6) postanowieniami Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Mazowieckiego. 
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2. Wykonawca zobowiązany jest posiadać stosowane zezwolenia i wpisy uprawniające do 

prowadzenia działalności niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy przez cały okres realizacji 

postanowień niniejszej Umowy  

3. Wykonawca wyznaczy osobę – Koordynatora Umowy, z którym Zamawiający będzie mógł się 

kontaktować bezpośrednio w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30. 

Koordynator Umowy odpowiedzialny będzie za nadzorowanie i koordynowanie wykonywania 

przez Wykonawcę postanowień niniejszej Umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przekazywania informacji dotyczących realizacji 

Umowy, na każde żądanie Zamawiającego, jednak nie później niż w terminie 2 (dwóch) dni 

roboczych od dnia otrzymania żądania. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do terminowego sporządzania i przekazywania Zamawiającemu 

miesięcznych sprawozdań z wykonania przedmiotu Umowy, zawierających informacje wskazane 

w Umowie. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania poufności co do informacji lub danych 

pozyskanych w związku lub w wyniku realizacji Umowy, w szczególności do przestrzegania 

przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, które to informacje i dane nie mogą być 

wykorzystywane przez Wykonawcę w celu innym niż dla potrzeb realizacji postanowień Umowy, 

w szczególności informacje i dane nie mogą zostać wykorzystane w celach marketingowych, 

reklamowych. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ważnej przez cały okres realizacji postanowień 

niniejszej umowy polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności gospodarczej związanej z realizacją przedmiotu Umowy, na kwotę nie 

niższą niż 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych). W przypadku, gdy okres 

ubezpieczenia umowy zawartej przez Wykonawcę jest krótszy niż okres realizacji niniejszej 

Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do kontynuacji umowy ubezpieczenia na warunkach 

tożsamych lub nie mniej korzystnych niż dotychczasowa umowa ubezpieczenia, na kwotę 

ubezpieczenia wskazaną w zdaniu pierwszym. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest 

zawrzeć nową umowę z Ubezpieczycielem i przedłożyć Zamawiającemu kopię nowo zawartej 

umowy ubezpieczenia lub polisy ubezpieczeniowej, potwierdzonej za zgodność z oryginałem,  

w terminie 2 dni od daty wygaśnięcia poprzednio obowiązującej umowy ubezpieczenia. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania pojemników na odpady zmieszane i segregowane  

w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o zaistnieniu okoliczności 

uzasadniającej zmianę częstotliwości odbioru odpadów komunalnych zmieszanych lub 

segregowanych. 

10. Wykonawca sporządza i przekazuje Zamawiającemu celem akceptacji Harmonogramu odbiorów 

odpadów komunalnych oraz jego zmian. 

11. Wykonawca zobowiązuje się, że od rozpoczęcia świadczenia usług tj. od dnia 1 stycznia 2022 

roku wszystkie wskazane przez Zamawiającego nieruchomości będą wyposażone w należące do 

Wykonawcy worki do składowania odpadów komunalnych segregowanych w liczbie i rodzaju 

wskazanym przez Zamawiającego. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych we wskazanym przez Zamawiającego miejscu na terenie Gminy Tczów  

i wyposażenia go w odpowiednie pojemniki. 
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13. Wykonawca zobowiązany jest w trakcie realizacji zamówienia zapewnić osiągnięcie w danym 

roku kalendarzowym w odniesieniu do masy odebranych przez siebie odpadów komunalnych, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, odpowiedniego poziomu recyklingu, przygotowania 

do ponownego użycia i odzysku innymi metodami lub ograniczenia masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. 

14. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania całości przedmiotu Umowy w sposób i na 

warunkach określonych w niniejszej Umowie oraz zgodnie z przepisami prawa, w tym prawa 

miejscowego. 

15. Wykonawcy wspólnie realizujący przedmiot Umowy ponoszą solidarną odpowiedzialność za jej 

wykonanie i ustanowienie zabezpieczenia jej należytego wykonania. 

16. W przypadku wykonywania przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawców, Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wszystkie działania lub zaniechania 

podwykonawców, jak za własne. 

17. W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawców, podwykonawcy 

zobowiązani są do posiadania na dzień zawarcia z Wykonawcą warunkowej umowy świadczenia 

usług, wszelkich stosownych zezwoleń oraz wpisów do właściwych rejestrów umożliwiających 

wykonywanie postanowień Umowy w sposób zgodny z jej treścią i odpowiednimi przepisami 

prawa. 

18. Wykonawca zawrze z podwykonawcą umowę o świadczenie usług, które mają być świadczone 

przez podwykonawcę pod warunkiem, że Zamawiający nie sprzeciwi się jej zawarciu. 

19. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu zawartej z podwykonawcą 

warunkowej umowy w terminie 3 dni od daty jej zawarcia, jednakże nie później niż w dniu 

rozpoczęcia świadczenia przez Wykonawcę usług w związku z realizacją przedmiotu niniejszej 

Umowy. 

20. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego w terminie wskazanym w ust. 19 

jaki/e zakres/y czynności przedmiotu Umowy będzie/będą wykonywany/e przez 

podwykonawcę/ów. 

21. Zamawiający uprawniony jest do zgłoszenia w terminie 10 dni od daty otrzymania umowy 

opisanej w ust. 19 sprzeciwu co do powierzenia przez Wykonawcę wykonywania usług objętych 

warunkową umową przez wskazanego w niej podwykonawcę, w sytuacji gdy podwykonawca nie 

posiada stosownych zezwoleń i wpisów do właściwych rejestrów umożliwiających wykonywanie 

postanowień Umowy w sposób zgodny z jej treścią i odpowiednimi przepisami prawa. 

22. W przypadku nie wyrażenia przez Zamawiającego sprzeciwu, o którym mowa ust. 21, 

Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia z podwykonawcą, w terminie 7 dni od daty 

otrzymania oświadczenia o braku sprzeciwu lub od daty upływu terminu do zgłoszenia sprzeciwu 

— w zależności co nastąpi pierwsze - umowy o przelew wierzytelności i przelania na rzecz 

podwykonawcy wierzytelności przypadającej jemu od Zamawiającego z tytułu realizacji 

powierzonego podwykonawcy przedmiotu  Umowy. 

23. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu jednego egzemplarza podpisanej 

przez Wykonawcę i podwykonawcę umowy o świadczenie usług (oryginał) oraz oświadczenia 

podwykonawcy, iż znana jest mu treść niniejszej Umowy. Dokumenty te Wykonawca 

zobowiązany jest doręczyć Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zawarcia urnowy  

z podwykonawcą. 

24. Strony zgodnie postanawiają, iż w przypadku gdy Wykonawca nie wykonuje przedmiotu Umowy 

lub wykonuje go w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej Umowy, Zamawiający wezwie 
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Wykonawcę do wykonania lub należytego wykonania przedmiotu Umowy i wyznaczy mu w tym 

celu dodatkowy termin – nie dłuższy niż 7 dni. W przypadku bezskutecznego upływu 

wyznaczonego przez Zamawiającego terminu, Zamawiający może powierzyć wykonanie 

przedmiotu Umowy innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający 

uprawniony jest do potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy kwoty wynagrodzenia należnego 

podmiotowi trzeciemu w związku z wykonaniem usługi, o której mowa w zdaniu drugim. 

25. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody będące wynikiem 

nieopróżniania lub nieterminowego opróżniania pojemników lub zmieszania odbieranych 

odpadów, jak również za wykonywanie przedmiotu Umowy pomimo wykreślenia Wykonawcy  

z rejestrów umożliwiających zgodnie z przepisami prawa oraz niniejszej Umowy wykonywanie jej 

przedmiotu lub utraty przez przepisy lub zezwolenia wydane Wykonawcy mocy obowiązującej,  

w tym również za ewentualne kary nałożone przez organy porządkowe z tych tytułów. 

26. Wykonawca zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania żądania, do dostarczenia w miejsce przez niego wskazane określonej przez 

Zamawiającego liczby i rodzaju pojemników lub worków, których stan techniczny i sanitarny 

pozwala na składowanie w nich odpadów w sposób niezagrażający życiu lub zdrowiu ludzi oraz 

do utrzymywania ich w takim stanie przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca 

w przypadku uszkodzenia pojemnika lub worka do składowania odpadów lub zaistnienia innej 

przyczyny uniemożliwiającej lub utrudniającej z nich korzystanie, zobowiązany jest do dokonania 

ich wymiany na pojemniki lub worki spełniające wymogi określone w zdaniu pierwszym, na swój 

koszt i ryzyko, w terminie 7 dni od dnia powzięcia informacji o takiej potrzebie lub zgłoszenia jej 

przez Zamawiającego. 

27. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód powstałych podczas lub w związku 

z wykonywaniem przedmiotu Umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec 

Zamawiającego i osób trzecich za szkody w mieniu lub zdrowiu osób trzecich powstałe  

w okolicznościach opisanych w zdaniu pierwszym. 

 

§ 5. Uprawnienia Zamawiającego. 

1. Zamawiający uprawniony jest przez okres realizacji postanowień niniejszej umowy do: 

1) nadzoru oraz dokonywania kontroli sposobu wykonywania przez Wykonawcę postanowień 

niniejszej Umowy; 

2) żądania od Wykonawcy przedstawienia dokumentów lub informacji dotyczących lub 

związanych z wykonywaniem przedmiotu niniejszej Umowy, w tym dokumentów 

potwierdzających ważenie oraz zagospodarowanie odebranych przez Wykonawcę odpadów, 

ważenia zebranych odpadów w obecności przedstawiciela Zamawiającego na jego żądanie; 

3) posiadania nieograniczonego dostępu do systemu monitorowania lokalizacji i pracy 

pojazdów, o którym mowa w Umowie. 

2. W przypadku wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy przez Wykonawcę z udziałem 

podwykonawców, informacje lub dane opisane w ust. 1 pkt 2, odnoszące się do usług 

świadczonych przez podwykonawców, Zamawiający może żądać od Wykonawcy lub od 

podwykonawców. 

3. Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli sposobu wykonywania przez Wykonawcę 

lub podwykonawców przedmiotu Umowy bez konieczności uprzedniego informowania 

Wykonawcy lub podwykonawców o zamiarze, czasie i miejscu jej przeprowadzenia. Zamawiający 
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zobowiązany jest do przeprowadzania kontroli w sposób nieutrudniający wykonywanie przez 

Wykonawcę lub podwykonawców przedmiotu Umowy. 

4. Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszelkie żądane 

przez niego informacje lub dane bez względu na formę ich utrwalenia lub przetwarzania, 

związane ze sposobem lub zakresem wykonywania przedmiotu Umowy, jak również spełnianiem 

przez Wykonawcę lub podwykonawców wymogów opisanych w § 2 - 4 Umowy w terminie  

i w sposób określony przez Zamawiającego. 

 

§ 6. Wykaz nieruchomości. 

1. Szczegółowy wykaz nieruchomości, które powinny zostać wyposażone w worki, Zamawiający 

dostarczy Wykonawcy po podpisaniu umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów. 

2. Szczegółowy wykaz nieruchomości z, których będą odbierane bioodpady Zamawiający przekaże 

w dniu zawarcia niniejszej umowy. 

3. Zamawiający w okresie trwania umowy zobowiązuje się informować Wykonawcę  

o każdorazowych zmianach danych objętych wykazem nieruchomości i: 

1) w przypadku zmian w wykazie, skutkujących rozszerzeniem listy nieruchomości, Wykonawca 

zobowiązany będzie do: 

a) wyposażenia nieruchomości w worki, 

b) odbioru odpadów komunalnych z tych nieruchomości, począwszy od tygodnia 

następującego po tygodniu, w którym otrzymał informację o wpisaniu nieruchomości do 

wykazu; 

2) w przypadku zmian w wykazie skutkujących zmniejszeniem listy nieruchomości lub 

pojemników ujętych w wykazie, Wykonawca zobowiązany będzie do: 

a) odebrania odpadów komunalnych z nieruchomości, 

b) zakończenia świadczenia usług odbioru odpadów komunalnych z tych nieruchomości, 

począwszy od tygodnia następującego po tygodniu, w którym otrzymał informację  

o wykreśleniu nieruchomości z wykazu. 

4. W związku z realizacją zamówienia, Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za 

prawidłowe gospodarowanie odpadami, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w tym za 

wypełnianie obowiązków sprawozdawczych w stosunku do Zamawiającego. 

 

§ 7. Harmonogram 

1. Terminy odbioru poszczególnych odpadów zostaną określone w harmonogramie na dany rok, 

który Wykonawca sporządzi i na który uzyska akceptację Zamawiającego oraz dostarczy 

właścicielom nieruchomości oraz Zamawiającemu po podpisaniu umowy na odbiór  

i zagospodarowanie odpadów, nie później jednak niż do 3 stycznia 2022 r. 

2. Każdorazowa zmiana harmonogramu wywozu odpadów wymaga akceptacji ze strony 

Zamawiającego. Zaktualizowany harmonogram sporządza Wykonawca i dostarcza go 

właścicielom nieruchomości zamieszkałych. 

 

§ 8. Termin realizacji. 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. 
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§ 9. Odbiór odpadów. 

1. Częstotliwość, sposoby oraz rodzaje odbioru odpadów określa Specyfikacja Warunków 

Zamówienia. 

2. Przed wykonaniem usługi odbioru odpadów z nieruchomości, Wykonawca jest zobowiązany do 

kontroli rodzaju odpadów i zgodności ich z przeznaczeniem pojemnika/worka. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego dokumentowania, np. poprzez wykonywanie 

zdjęć lub zapisów wideo, w sposób umożliwiający jednoznaczne potwierdzenie nieprawidłowości 

i identyfikację miejsca, daty oraz właściciela nieruchomości oraz niezwłocznego, pisemnego lub 

elektronicznego informowania Zamawiającego o stwierdzonych przypadkach postępowania 

niezgodnego z postanowieniami Regulaminu, w szczególności w zakresie: 

1) gromadzenia odpadów komunalnych poza pojemnikami i workami; 

2) nieselektywnego sposobu gromadzenia odpadów przez właścicieli nieruchomości; 

3) niewyselekcjonowania bioodpadów pomimo zadeklarowania. 

4. Wykonawca zobowiązany jest dokonywać odbioru i transportu odpadów, również  

w przypadkach, kiedy dojazd do nieruchomości będzie znacznie utrudniony z powodu 

prowadzonych remontów dróg, dojazdów, warunków pogodowych, itp. W takich przypadkach 

Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy. 

 

§ 10. Baza magazynowo— transportowa. 

1. Wykonawca w okresie realizacji umowy zobowiązany jest posiadać bazę magazynowo -

transportową położoną w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy Tczów. 

2. W zakresie wyposażenia bazy magazynowo-transportowcj Wykonawca zobowiązany jest 

zapewnić, aby: 

1) teren bazy był zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym; 

2) miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów były zabezpieczone przed emisją 

zanieczyszczeń do gruntu; 

3) miejsca magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych były zabezpieczone 

przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników 

atmosferycznych; 

4) teren bazy był wyposażony w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód 

opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymaganiami 

określonymi przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne; 

5) na terenie bazy znajdowała się legalizowana samochodowa waga najazdowa - w przypadku, 

gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów; 

6) na terenie bazy znajdowały się miejsca do parkowania pojazdów; 

7) na terenie bazy znajdowały się pomieszczenia socjalne dla pracowników odpowiadające 

liczbie zatrudnionych osób; 

8) na terenie bazy znajdowały się miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów  

z grupy odpadów komunalnych; 

9) na terenie bazy znajdowały się miejsca do mycia i dezynfekcji pojazdów oraz punkt bieżącej 

konserwacji i naprawy pojazdów (o ile czynności te nie są wykonywane przez uprawnione 

podmioty zewnętrzne poza terenem bazy magazynowo-transportowej). 
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§ 11. Pozostałe świadczenia Wykonawcy. 

1. W ramach dokumentowania usług odbioru i zagospodarowania odpadów z nieruchomości 

objętych niniejszym zamówieniem, Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) ważenia wszystkich odebranych odpadów komunalnych na legalizowanej wadze 

samochodowej w miejscu przekazania odpadów komunalnych, odebranych od właścicieli 

nieruchomości celem ich dalszego zagospodarowania; 

2) przechowywania dokumentów potwierdzających ważenie oraz zagospodarowanie odpadów, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz udostępnianie Zamawiającemu na jego 

żądanie w trybie określonym umową; 

3) bieżącego prowadzenia ewidencji odpadów odebranych od właścicieli nieruchomości  

w ramach realizacji umowy z Zamawiającym, zgodnie z przepisami prawa. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją zamówienia, 

a w szczególności do: 

1) miesięcznego sprawozdania zawierającego informacje o: 

a) ilości i rodzaju zebranych i zagospodarowanych odpadów (z podziałem na odebrane od 

właścicieli nieruchomości, odebrane z PSZOK-u), 

b) listę nieruchomości, z których nie zostały odebrane odpady oraz powód ich 

nieodebrania; 

c) listę nieruchomości, na których właściciele nieruchomości zbierają odpady komunalne  

w sposób niezgodny z regulaminem; 

d) adresy nieruchomości, na których powstają odpady komunalne, a nie są ujęte w bazie 

danych prowadzonej przez Zamawiającego i przekazanej Wykonawcy. 

2) dostarczenia niezbędnych informacji umożliwiających sporządzanie przez Zamawiającego 

rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie również do przedkładania Zamawiającemu innych 

informacji nt. odbioru, unieszkodliwiania i segregacji odpadów jeżeli w trakcie realizacji 

zamówienia na Zamawiającego zostanie nałożony obowiązek sporządzania innych 

sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami. 

3. Stosownie do treści art. 95 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wymaga przez cały 

okres trwania umowy zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy  

o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy osób 

wykonujących czynności związane z: odbiorem odpadów, obsługujących śmieciarki, kierowców 

pojazdów transportujących odpady, wykonujących czynności związane z zagospodarowywaniem 

zebranych odpadów. 

4. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 3. 

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

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

i dokonywania ich oceny, 

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

wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
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§ 12. Obowiązki informacyjne. 

1. W okresie realizacji usługi, Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadamiania 

Zamawiającego w terminie siedmiu dni od wystąpienia jednej z poniższych okoliczności o: 

1)  zmianie siedziby firmy; 

2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę; 

3) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy; 

4) rozpoczęciu likwidacji firmy Wykonawcy. 

2. RODO- Najpóźniej w dniu podpisania niniejszej umowy Zamawiający zawrze z Wykonawcą 

umowę powierzenia danych osobowych niezbędnych do realizacji niniejszej umowy. 

 

§ 13. Zasady wypłaty wynagrodzenia. 

1. Cena jednostkowa za 1 Mg odebrania i zagospodarowania odpadów wynosi: 

 

Lp. Rodzaj odpadów Cena w złotych brutto za 1 Mg 

l . Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne  

2. 

3. 

Odpady wielkogabarytowe  

Papier i tektura  

4. Tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe  

5. Szkło  

6. Bioodpady  

7. Odpady budowlane z budowy, remontów i demontażu  

8. Zużyte opony  

9. Urządzenia zawierające freony 

10. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne  

11. Popioły i żużle z palenisk domowych  

12. Przeterminowane leki  

13. Zużyte baterie akumulatory  
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14. Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych 

powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku 

przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i 

prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w 

szczególności igieł i strzykawek 

 

15. Tekstylia i odzież  

2. Łączne szacowane wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji umowy wynosi……………. 

3. Rzeczywista wysokość wynagrodzenia wykonawcy obliczona będzie jako iloczyn ilości odebranych 

odpadów określonego rodzaju i ceny w złotych brutto za 1 Mg odpadów określonego rodzaju. 

4. Strony ustalają następujące warunki płatności: 

1) Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu miesięcznego cyklu rozliczeniowego wystawić 

fakturę; 

2) do każdej faktury należy dołączyć następujące dokumenty: 

a) ilości i rodzaj zebranych i zagospodarowanych odpadów, 

b) listę nieruchomości, z których nic zostały odebrane odpady oraz powód ich nieodebrania, 

c) listę nieruchomości, na których właściciele nieruchomości zbierąją odpady komunalne w 

sposób niezgodny z regulaminem (segregowane/niesegregowane); 

d) adresy nieruchomości, na których powstają odpady komunalne, a nie są ujęte w bazie 

danych prowadzonej przez Zamawiającego. 

3) Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia wyliczonego 

zgodnie z zapisami § 13 ust. 3, przelewem na rachunek bankowy nr ……………….. .  

4) Termin zapłaty każdej faktury wynosić będzie …… dni od dnia dostarczenia faktury 

Zamawiającemu. 

5) Strony zgodnie postanawiają, iż za termin zapłaty uznają dzień obciążenia rachunku 

bankowego Zamawiającego. 

6) Zamawiający uprawniony jest do potrącania z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich 

należnych jemu na podstawie niniejszej Umowy kwot, w szczególności z tytułu kar 

umownych z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach szczególnych. 

5. Wykonawca  ma  możliwość  przesłania  drogą  elektroniczną  ustrukturyzowanej  faktury 

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu  

w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 

publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą  

o elektronicznym fakturowaniu.   

6. W  przypadku,  gdy  Wykonawca  skorzysta  z  możliwości  przesłania  ustrukturyzowanej faktury  

elektronicznej,  wówczas  zobowiązany  jest  do  skorzystania  z  Platformy Elektronicznego  

Fakturowania  (PEF)  udostępnionej  na  stronie  internetowej https://efaktura.gov.pl.    

7. Zasady  związane  z  wystawianiem  ustrukturyzowanych  faktur  elektronicznych  i  innych 

ustrukturyzowanych dokumentów określa ustawa o elektronicznym fakturowaniu oraz akty 

wykonawcze.  W przypadku,  gdy  Wykonawca korzysta z  usług brokera  Infinite  IT Solutions, 

należy wpisać dane nabywcy:   

1) w sekcji NIP należy wpisać NIP Gminy: 811-17-14-505,   

2) jako typ numeru PEPPOL należy wybrać NIP,   

https://efaktura.gov.pl/
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3) w polu Numer PEPPOL należy wpisać NIP Gminy: 811-17-14-505.  

8. W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z usług brokera PEFexpert, należy wpisać dane 

nabywcy:   

1) w sekcji Identyfikator podatkowy należy wpisać NIP Gminy: 811-17-14-505,   

2) jako Rodzaj adresu PEF należy wybrać NIP,   

3) w polu numer adresu PEF należy wpisać NIP Gminy: 811-17-14-505.   

9. W obu przypadkach, o których mowa w ust. 7 i 8 sekcja Odbiorca powinna być wypełniona 

zgodnie z miejscem dostawy/odbioru towaru/usługi.   

10. Wykonawca  zobowiązany  jest  powiadomić  Zamawiającego  o  wystawieniu  faktury  na 

Platformie Elektronicznego Fakturowania – na poniższego maila: sekretariat@tczow.pl. 

  

§ 14. Odstąpienie od umowy. 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  

o powyższych okolicznościach. 

2. W przypadku określonym w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego  

z tytułu wykonania części umowy. 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi winę  

w następujących przypadkach: 

1) Wykonawca realizuje usługę w sposób niezgodny z warunkami umowy; 

2) Wykonawca przestanie posiadać uprawnienia wymagane do wykonania niniejszej umowy; 

3) Wykonawca narusza tajemnicę umowy lub narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

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

oświadczenia i zawierać uzasadnienie. 

5. Termin określony w ust. 1 stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy z przyczyn 

określonych w ust. 3. 

 

§ 15. Kary umowne. 

1. Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne: 

1) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca —  

w wysokości 10% szacunkowego wynagrodzenia, określonego w 13 ust. 2; 

2) za nieprzekazanie w terminie określonym niniejszą umową raportów, informacji oraz 

sprawozdań, o których mowa w 13 ust. 3 niniejszej umowy, w wysokości 500,00 zł (słownie: 

pięćset złotych) za każdy dzień zwłoki; 

3) za nieodebranie odpadów w terminie określonym w harmonogramie w wysokości 4 000,00 zł 

(słownie cztery tysiące złotych); 

4) za nieuprzątnięcie lub nienależyte uprzątnięcie terenu nieruchomości z powstałych w wyniku 

lub w związku z realizacją usługi zanieczyszczeń w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden 

tysiąc złotych); 

5) za zmieszanie segregowanych odpadów z odpadami komunalnymi zmieszanymi,  

w wysokości 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych) za każdy przypadek takiego 

zmieszania; 

mailto:sekretariat@tczow.pl
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6) Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej, w przypadku 

nie osiągnięcia w którymkolwiek roku obowiązywania Umowy wymaganych poziomów 

określonych w § 4 ust. 13, wysokość kary obliczana będzie na podstawie zasad określonych  

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

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia należnej kary umownej z należności Wykonawcy z 

wyjątkiem przypadków określonych w przepisach szczególnych. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy przez 

Zamawiającego z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca - w wysokości 10% 

szacunkowego wynagrodzenia, określonego w 13 ust. 2 z zastrzeżeniem art. 456 ustawy Pzp. 

4. W przypadku zwłoki w zapłacie faktury, Wykonawca może żądać od Zamawiającego odsetek 

ustawowych. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 

wysokości poniesionej szkody. 

6. Maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony, nie może przekroczyć  

30 % szacunkowego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 13 ust. 2  

 

§ 16. Korespondencja. 

1. Wszelka korespondencja związana z realizacją umowy będzie kierowana pod adres: 

1) Zamawiającego: Urząd Gminy w Tczowie, Tczów 124, 26-706 Tczów; 

2) Wykonawcy: .  

2. Za skutecznie doręczoną uważa się wyłącznie korespondencję wysłaną listem poleconym, pocztą 

kurierską albo doręczoną bezpośrednio, pod adresy Stron wymienione w ust. 1. Zmiany adresów, 

o których mowa w ust. 1, potwierdzone na piśmie przez drugą stronę nie stanowią zmiany 

umowy. 

§ 17. Koordynatorzy 

1. Koordynatorem ze strony Zamawiającego będzie: tel.  mail 

. . . . .  

2. Koordynatorem ze strony Wykonawcy będzie: tel. mail . . 

.  

§ 18. Odpowiedzialność. 

1. Wykonawca jest zobowiązany do naprawy lub ponoszenia kosztów napraw szkód wyrządzonych 

podczas lub w związku z wykonywaniem usługi. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody na 

mieniu lub zdrowiu osób trzecich, powstałe podczas lub w związku z realizacją przedmiotu 

zamówienia. 

§ 19. Zmiany umowy. 

1. Strony zgodnie postanawiają, iż istotne zmiany postanowień niniejszej Umowy w stosunku do 

treści oferty są niedopuszczalne, z zastrzeżeniem zawartym w ust. 3. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem 

nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania art. 455 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

3. Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy z przyczyny: 
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1) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy; 

2) zmiany podwykonawców w przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek Zamawiającego lub 

Wykonawcy po uzyskaniu zgody Zamawiającego; 

3) zmiany przepisów prawa, w tym prawa miejscowego, wpływającej na zasady lub sposób lub 

zakres odbierania lub zagospodarowywania odpadów komunalnych. 

4. Nie wymaga zmiany umowy jakakolwiek zmiana danych dotycząca koordynatorów umowy,  

o których mowa w § 17. 

 

§ 20. Postanowienia końcowe. 

1. W kwestiach nieunormowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy PZP i KC oraz 

przepisy związane gospodarką z odpadami. 

2. Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy miejscowo dla 

siedziby Zamawiającego. 

3. Wykonawcy składający wspólnie ofertę ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie 

umowy. 

4. Niniejsza umowa została spisana w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 


