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Załącznik nr 6 do SWZ 

Aktualizacja 23.11.2022 

Projektowe postanowienia umowy 

 

zawarta w dniu ...2022 r. w Żabiej Woli 

 

pomiędzy: 

Gminą Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola, 

reprezentowaną przez:  

Pana Piotra Rybka – Wójta Gminy Żabia Wola, 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani Bożeny Kot 

zwaną dalej Zamawiającym, 

a 

……………………………………….. z siedzibą w ………………….. pod 

adresem: …………………………………., wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem 

KRS: ………………………………./wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej, NIP:………………… i REGON: …………….., o kapitale 

zakładowym w wysokości ……………………. zł, 

reprezentowaną przez ……………………………………………… 

zwaną dalej Wykonawcą, 

dalej zwani łącznie „Stronami” lub każdy z osobna „Stroną”, 

 

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Odbieranie i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych w Gminie Żabia Wola” (nr sprawy: ZS.271.2.40.2022), zgodnie 

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

z 2022 r. poz. 1170 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, 

o następującej treści:  

 

Przedmiot umowy 

§ 1 

1. Wykonawca zobowiązuje się do odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz domków letniskowych lub innych 

nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na 

terenie Gminy Żabia Wola, a także wymiany worków na odpady w okresie od dnia  

1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.  – rodzajów odpadów komunalnych oraz 

wymiana worków na odpady w następujących instalacjach: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 

(wpisać nazwę instalacji) 

2) papier i tektura 

   (wpisać nazwę instalacji) 

3) metal, tworzywa sztuczne i odpady z opakowań wielomateriałowych 

(wpisać nazwę instalacji) 

4) szkło bezbarwne i kolorowe 

(wpisać nazwę instalacji) 

5) odpady ulegające biodegradacji z uwzględnieniem bioodpadów i zielonych odpadów 

komunalnych 

(wpisać nazwę instalacji) 
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6) meble i inne odpady wielkogabarytowe 

(wpisać nazwę instalacji) 

7) przeterminowane leki 

(wpisać nazwę instalacji) 

8) zużyte opony 

(wpisać nazwę instalacji) 

9) odpady budowlane i rozbiórkowe 

(wpisać nazwę instalacji) 

10) chemikalia 

(wpisać nazwę instalacji) 

11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

(wpisać nazwę instalacji) 

12) zużyte baterie i akumulatory 

(wpisać nazwę instalacji) 

dalej jako „przedmiot umowy”. 

2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. art. 29a ust. 1 ustawy o odpadach podmiot 

odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany 

przekazywać niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne do instalacji komunalnej 

zapewniającej przetwarzanie, o czym mowa w art. 35 ust. 6 pkt 1 ww. ustawy, 

z zastrzeżeniem art. 158 ust. 4 ww. ustawy. Zgodnie z postanowieniami ust. 3 ww. 

przepisu, odpady, o których mowa w ust. 1 i 2, przekazuje się do instalacji komunalnych, 

o których mowa w art. 38b ust. 1 tj. do funkcjonujących instalacji spełniających wymagania 

dla instalacji komunalnych (wpisanych na listę Marszałka województwa prowadzoną w 

Biuletynie Informacji Publicznej). 

3. Zmiana instalacji nie wymaga zmiany umowy. Koszty zagospodarowania odpadów w innej 

(zastępczej) instalacji oraz transport odpadów (w tym i jeżeli konieczny jest załadunek 

i rozładunek odpadów) z podstawowej instalacji do tej zastępczej instalacji obciążają 

Wykonawcę.  

4. Wykonawca wykona usługę, o której mowa w ust. 1, w sposób zapewniający osiągnięcie 

odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 

innymi metodami oraz ograniczenia masy do składowania, zgodnie z postanowieniami 

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

przepisami wykonawczymi oraz do sporządzania i przekazywania pisemnych sprawozdań 

określonych w niniejszej umowie. 

5. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawarty jest w szczegółowym opisie przedmiotu 

zamówienia (OPZ), stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, oraz tabeli kosztowej 

(formularz cenowy), stanowiącej załącznik nr 2 do umowy.  

6. Najpóźniej w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca udostępni 

Zamawiającemu w celu przeprowadzenia kontroli Instalację, o której mowa w § 1 ust. 1, 

w której będą zagospodarowane odpady komunalne. 

7. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi wydarzenia 

edukacyjne. 

Termin realizacji 

§ 2 

Termin realizacji umowy strony ustalają na: od dnia  1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 

r., z tym że Wykonawca po tym terminie ma obowiązek dokonać zagospodarowania 

wszystkich odpadów przekazanych mu w tym terminie do zagospodarowania, na warunkach 

opisanych w OPZ, tj. nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia przekazania do 
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zagospodarowania,  

a po ich zagospodarowaniu przekazać stosowne sprawozdanie (informację) na temat sposobu 

ich zagospodarowania. 

 

Wynagrodzenie 

§ 3 

1. Strony ustalają, że miesięczne wynagrodzenie Wykonawcy będzie naliczane za faktycznie 

wykonane w danym miesiącu usługi, na podstawie cen jednostkowych wskazanych  

w tabeli kosztowej (dalej „tabela kosztowa”). 

2. Strony ustalają, że łączna i całkowita kwota wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji 

usług objętych umową w całym okresie obowiązywania umowy nie przekroczy kwoty …. zł 

brutto (słownie: …..), w tym należny podatek VAT (dalej jako „wynagrodzenie”). 

3. Podstawą ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wykonawcy oraz wystawienia faktury 

przez Wykonawcę będzie zatwierdzone przez Zamawiającego miesięczne sprawozdanie 

z wykonania usługi, sporządzone przez Wykonawcę według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 3 do umowy, o którym mowa w § 7 ust. 2 pkt 1 umowy, a także sprawozdanie, 

o którym mowa w pkt 5 OPZ. Zamawiający zatwierdza sprawozdanie w terminie 14 dni od 

dnia jego otrzymania, chyba że wniesie zastrzeżenia do Sprawozdania; w takim przypadku 

Wykonawca przedkłada Zamawiającemu skorygowane sprawozdanie do zatwierdzenia 

w terminie 7 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń Zamawiającego. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w terminie 21 dni od daty doręczenia mu 

prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze: 

…………………………………………………………….. 

5. Wykonawca wystawi fakturę w następujący sposób: 

NABYWCA: Gmina Żabia Wola z siedzibą przy ul. Głównej 3 w Żabiej Woli (96-321), NIP: 

838-14-26-472 

ODBIORCA: 

Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola 

6. Dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

Odpowiedzialność Wykonawcy i kary umowne 

§ 4 

1. W przypadku niewłaściwego świadczenia usługi przez Wykonawcę mieszkańcy jak i 

Zamawiający są uprawnieni do złożenia reklamacji w jednej z poniższych form: 

a) pisemnej, 

b) mailowej, 

c) ustnej, 

d) telefonicznej. 

2. Reklamacja zawiera co najmniej wskazanie adresu oraz określenie przypadków i terminu 

niewłaściwego świadczenia usługi. 

3. Wszystkie reklamacje wnoszone w sposób określony w ust. 1 rozpatrywane będą bez 

zbędnej zwłoki, nie później niż w czasie …………. godzin (zgodnie z treścią oferty) 

liczonym od dnia następującego po dniu, w którym wniesiono reklamację. W przypadku 

reklamacji szczególnie skomplikowanej, Wykonawca poinformuje wnoszącego 

reklamację, w odpowiedzi o której mowa w ust. 4, w czasie przewidzianym na rozpatrzenie 

reklamacji, określonym w zdaniu poprzednim, o nowym terminie rozpatrzenia reklamacji 

wraz z wyjaśnieniem przyczyn późniejszego rozpatrzenia reklamacji. Wyjaśnienie, a także 

okoliczności powodujące późniejsze rozpatrzenie reklamacji będą każdorazowo oceniane 
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przez Zamawiającego pod kątem naliczenia kar umownych za zwłokę w rozpatrzeniu 

reklamacji. 

4. Odpowiedź na złożoną reklamację zostanie przekazana wnoszącemu reklamację w takiej 

formie, w jakiej reklamacja została wniesiona, chyba że wnoszący reklamację określi inny 

sposób, w jaki ma być udzielona odpowiedź, spośród określonych w ust. 1. W przypadku 

późniejszego rozpatrzenia reklamacji odpowiedź na złożoną reklamację wraz z 

wyjaśnieniem, o którym mowa w ust. 3 zostanie przekazana każdorazowo 

Zamawiającemu (niezależnie od tego czy wnosił on reklamację), z zastrzeżeniem że 

Wykonawca przekazuje odpowiedź do Zamawiającego pisemnie lub mailowo.  

5. W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania umowy lub rażącego niedbalstwa 

Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kar umownych określonych w umowie. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z winy Wykonawcy 

Zamawiający może naliczyć i potrącić z należnego Wykonawcy wynagrodzenia karę 

umowną w wysokości do 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy. 

7. W razie zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy lub jej części, 

w szczególności w razie zwłoki w wykonywaniu usługi zagospodarowania odpadów oraz 

zwłoki w przekazaniu półrocznego sprawozdania z wykonanej usługi, Zamawiający 

nalicza karę umowną w wysokości 0,15% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 2 

umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

8. Zamawiający nalicza karę umowną w wysokości 5 000 zł za każde naruszenie obowiązku, 

polegającego na mieszaniu przekazanych rodzajów odpadów komunalnych z innymi 

rodzajami odpadów komunalnych. 

9. Zamawiający nalicza karę umowną w wysokości dwukrotności kwoty wynagrodzenia za 

1 Mg ceny jednostkowej wskazanej w tabeli kosztowej – za każdy niezagospodarowany 

1 Mg odpadów przekazanych Wykonawcy do zagospodarowania w okresie 

obowiązywania umowy oraz w okresie dodatkowym wskazanym w treści § 2 umowy. 

10. Zamawiający naliczy karę umowną w przypadku niezorganizowania z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy wydarzenia edukacyjnego w uzgodnionym terminie bez 

uprzedniego zgłoszenia do Zamawiającego wniosku o przesunięcie terminu tego 

wydarzenia, w wysokości 5 000 zł za każdy stwierdzony przypadek. 

11. Zamawiający naliczy karę umowną w przypadku zwłoki w rozpatrzeniu reklamacji w 

wysokości 10  zł za każdą rozpoczętą godzinę, odrębnie za każdy przypadek.  

12. Zamawiający naliczy karę umowną w przypadku rozpatrywania reklamacji w godzinach 

21.00-7.00 w sposób powodujący nadmierne trudności dla mieszkańców (w tym hałas) w 

przypadku otrzymania skarg od mieszkańców – w wysokości 400 zł za każdy przypadek 

naruszenia.  

13. Zamawiający nalicza karę umowną także w następujących okolicznościach: 

1) w przypadku nieosiągnięcia przez Wykonawcę wymaganych przepisami poziomów 

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami – 

w wysokości 0,5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy;  

2) w przypadku naruszenia poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – w wysokości 0,25% 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy; 

3) w przypadku gdy Wykonawca uchybi jakiemukolwiek obowiązkowi wynikającemu z § 7 

umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy – za 

każde uchybienie. 

4) za brak realizacji obowiązków określonych w § 9 ust. 1 umowy – w wysokości 1% 

wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 2 za każdy 
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stwierdzony przypadek, z zastrzeżeniem, iż dana osoba może być kontrolowana 

wielokrotnie. 

14. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość naliczonych 

kar umownych na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 

15. Łączna wartość naliczanych i egzekwowanych kar umownych nie może przekroczyć 40% 

wysokości przewidywanego wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 2 umowy.  

 

 

 

Odstąpienie/rozwiązanie umowy 

§ 5 

Oprócz przypadków wymienionych w kodeksie cywilnym stronom przysługuje prawo 

odstąpienia  

od umowy w następujących sytuacjach:  

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:  

1) Wystąpiły okoliczności określone w art. 456 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych tj. w sytuacji gdy wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

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

umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy,  

2) Zostanie ogłoszona upadłość lub nastąpi likwidacja firmy Wykonawcy,  

3) Wykonawca nie rozpoczął realizacji zamówienia bez uzasadnionych przyczyn oraz nie 

kontynuuje go pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,  

4) Wykonawca przerwał realizację zamówienia i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni,  

5) Wykonawca nie będzie wykonywał należycie swoich obowiązków wynikających z umowy.  

6) W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Wykonawcę obowiązku określonego w § 7 

ust. 1 pkt 1.  

2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający nie 

wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie dwóch 

miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w niniejszej umowie.  

3. Zgodnie z art. 456 Ustawy Pzp, Zamawiający może również odstąpić od umowy, jeżeli 

zachodzi  

co najmniej jedna z następujących okoliczności:  

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455,  

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108,  

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej  

w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska 

uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 

2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że 

zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej. W 

przypadku, o którym mowa w lit. a, Zamawiający odstępuje od umowy w części, 

której zmiana dotyczy.  

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić nie później niż w terminie 30 dni od powzięcia 

przez stronę składającą oświadczenie o odstąpieniu wiadomości o wystąpieniu 

okoliczności, o których mowa ust. 1 -3, w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie.  
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5. Zamawiający obowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za usługi, które zostały wykonane 

do dnia odstąpienia.  

6. W przypadku zaistnienia sytuacji określonej w § 5 ust. 1 pkt 4), Zamawiający zleci 

wykonanie prac innemu Wykonawcy, a poniesionymi kosztami obciąży Wykonawcę 

niniejszej umowy.  

7. Zmiana istotnych postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, jest możliwa tylko zgodnie z art. 454 ustawy Prawo 

zamówień publicznych .  

8. Wszelkie inne, niż wskazane w ust. 7 zmiany Umowy wymagają zachowania formy 

pisemnej, pod rygorem nieważności.  

 

Zmiany Umowy 

§ 6 

 

1. Zgodnie z art. 455 ustawy Pzp dopuszcza się możliwość zmian postanowień niniejszej 

umowy, w tym:  

1) zmianę częstotliwości wywozu odpadów, godzin odbioru oraz liczby, miejsca oraz 

rozmiarów użytkowanych pojemników stosownie do bieżących potrzeb,  

2) zmianę w zakresie sposobu wykonania zamówienia lub modyfikację przedmiotu 

zamówienia w przypadku zmiany zasad funkcjonowania Zamawiającego 

powodujących, iż wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe ,  

3) zmiany danych stron umowy (np. siedziby, adresu, ), 

4) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany:  

▪ stawki podatku od towarów i usług (VAT) - ryzyko wynikające ze zwiększenia lub 

zmniejszenia zakresu zobowiązania podatkowego Wykonawcy w zakresie VAT 

rozkładane jest na obie strony w ten sposób, że w razie wzrostu stawki VAT obciążenie 

Wykonawcy wzrasta, a w razie zmniejszenia tej stawki – obciążenie Wykonawcy maleje.  

2. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w zakresie Wykonawcy, któremu 

zamawiający udzielił zamówienia, jeśli ma go zastąpić nowy wykonawca w wyniku 

połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 

dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia 

warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz 

nie pociąga za sobą innych istotnych zmian umowy. Ponadto nowy Wykonawca musi 

przedstawić dokument potwierdzający fakt zastąpienia dotychczasowego Wykonawcę.  

3. Umowa może ulec zmianie, jeżeli z przyczyn obiektywnych, niezależnych od woli stron 

nastąpi zmiana stanu prawnego (w zakresie prawa krajowego lub lokalnego) lub zmiana 

stanu faktycznego (np. wyroki sądów, orzeczenia administracji), które sprawią, że 

wykonanie umowy w sposób w niej określony stanie się niemożliwe.  

4. W przypadku określonym w ust. 3 strony będą dążyć do dostosowania postanowień 

umowy dotkniętych zmianami do zmienionego stanu prawnego lub faktycznego. Zmiany 

te nie mogą prowadzić do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia 

możliwa jest wyłącznie w drodze wyroku bądź ugody zawartej przed sądem.  

5. W sytuacji zajścia okoliczności, o której mowa w ust. 1 lit. a – b Zamawiający, w terminie 

do 14 dni od ich wystąpienia powiadomi Wykonawcę o tym fakcie. Następnie strony 

umowy, w terminie do 7 dni od daty w/wym. powiadomienia, przystąpią do negocjacji na 

temat zmiany postanowień umowy w przedmiotowym zakresie.  

6. Strony dopuszczają możliwość dokonania zmian umowy w zakresie terminu jej 

obowiązywania, o którym mowa w ust. 1 § 8 – w przypadku niewykorzystania wartości 

umowy określonej w ust. 1 § 6 niniejszej umowy.  
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7. Wszystkie zmiany opisane w niniejszym paragrafie wymagają sporządzenia stosownego 

aneksu do umowy. 

 

 

 

Postanowienia dodatkowe 

§ 7 

1. Obowiązki Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) posiadania przez cały okres trwania umowy stosownych umów, uprawnień, pozwoleń, 

uzgodnień, zezwoleń czy koncesji , określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia 

oraz w przepisach prawa, 

2) wyznaczenia koordynatora do kontaktów z Zamawiającym, działającego w dniach od 

poniedziałku do soboty, w godz. od 8.00 – 16.00, 

3) poddania się kontroli przez Zamawiającego w zakresie realizacji przedmiotu umowy, 

4) przekazywania niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia 

zapytania przez Zamawiającego, każdej żądanej informacji oraz dokumentów 

dotyczących realizacji umowy, 

5) ochrony danych osobowych ewentualnie zawartych w dokumentacji wytworzonej dla 

potrzeb realizacji niniejszej umowy zgodnie z przepisami rozporządzenia ogólnego o 

ochronie danych osobowych (RODO) oraz przepisami prawa krajowego o ochronie 

danych osobowych i w tym zakresie zostanie, jeśli będzie taki obowiązek – zawarta 

między stronami umowa o powierzenie i przetwarzanie danych osobowych; 

6) Wykonawca przez cały okres trwania umowy zobowiązany jest do posiadania 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności 

gospodarczej na kwotę nie niższą niż 5 000 000,00 zł; 

7) Dostarczenia Zamawiającemu potwierdzenia ubezpieczenia, o którym mowa w pkt 6), 

do 10 dni od dnia zawarcia umowy; 

8) wykonywania wszelkich obowiązków, określonych w przepisach powszechnie 

obowiązujących, wymaganych podczas realizacji przedmiotu umowy, w szczególności 

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

o odpadach. 

2. Wykonawca będzie prowadził i przedkładał Zamawiającemu sprawozdania z realizacji 

przedmiotu zamówienia, tj.:  

1) sprawozdania miesięczne - w terminie do 14 dni kalendarzowych po zakończeniu 

danego miesiąca (według wzoru stanowiącego załącznik do umowy), zawierające 

dane dla okresu miesięcznego, tj. dane stanowiące podstawę do rozliczenia usługi, 

w tym ilości przyjętych do zagospodarowania i zagospodarowanych odpadów, 

oraz dane o sposobie zagospodarowania poszczególnych rodzajów odpadów 

komunalnych, potwierdzone kartami przekazania odpadów i dowodami wagowymi, 

oraz innymi dokumentami; 

2) półroczne sprawozdania z wykonania usługi – w terminie do ostatniego dnia 

miesiąca następującego po upływie półrocza, zawierające informacje, o których mowa 

w art. 9n ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach odpowiednio do 

zakresu realizowanych usług.  

3. Zamawiający zobowiązany jest do terminowej zapłaty wynagrodzenia wynikającego 

z realizacji umowy. 
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Podwykonawcy 

§ 8 

1. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności względem podwykonawcy. Wykonawca ma 

jednak obowiązki informacyjne względem Zamawiającego w zakresie informowania o 

podwykonawcach, zgodnie z ust. 2. 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi /dostawy/, jest obowiązany, w 

trakcie realizacji zamówienia publicznego, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej 

umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 

Wykonawcy na zawarcia umowy o podwykonawstwo. 

3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany  

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

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 

wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub usługi. 

 

Wymóg zatrudnienia na podstawie Umowy o pracę 

§ 9 

1. Zamawiający wymaga, aby pracownicy wykonujący  

1) czynności polegające na przyjmowaniu transportów z odpadami i ważeniu 

pojazdów z odpadami, wydawanie dokumentów z tym związanych w zakresie 

realizacji zamówienia, 

2) czynności polegające na prowadzeniu pojazdów odbierających odpady oraz 

czynności polegające na odbieraniu odpadów z nieruchomości 

– o ile nie będą wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią 

działalności gospodarczej, były wykonywane przez osoby zatrudnione (przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę) na podstawie Umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1ustawy z dnia 

26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. 

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie Umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 

czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

1. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w/w 

wymogów i dokonywania ich oceny żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w 

zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów przeprowadzania kontroli na 

miejscu wykonywania świadczenia. W trakcie realizacji zamówienia na każde 

wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca 

przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia 

wymogu zatrudnienia na podstawie Umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji 

zamówienia: 

• oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie Umowy 

o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie Umowy o pracę wraz 

ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju Umowy o pracę i 
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wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 

Wykonawcy lub podwykonawcy. 

• poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub 

podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z RODO oraz 

z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. 

w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, PESEL pracowników). Informacje takie 

jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe 

do zidentyfikowania 

4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie Umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający 

przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej 

w wysokości określonej w § 4 Umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym 

przez zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu 

potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie Umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie Umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane w ust. 1 czynności.  

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

Dane osobowe 

§ 10 

1. Każda ze Stron umowy oświadcza, iż jest Administratorem danych osobowych w 

rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, w 

odniesieniu do danych osobowych swoich przedstawicieli oraz przedstawicieli drugiej 

Strony wskazanych w umowie jako osoby do kontaktu (tzw. dane kontaktowe) oraz osoby 

realizujące przedmiot umowy. Przekazywane na potrzeby realizacji umowy dane osobowe 

są danymi zwykłymi i obejmują w szczególności imię, nazwisko, zajmowane stanowisko i 

miejsce pracy, numer służbowego telefonu, służbowy adres email. 

2. Dane osobowe osób fizycznych będą przetwarzane przez Strony na podstawie art. 6 ust. 

1 lit. f) RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie 

uzasadnionych interesów realizowanych przez administratorów danych) jedynie w celu i 

zakresie niezbędnym do wykonania zadań związanych z realizacją zawartej umowy. 

3. Strony zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnionych wzajemnie w 

związku z wykonywaniem Umowy, w tym do wdrożenia oraz stosowania środków 

technicznych i organizacyjnych zapewniających odpowiedni stopień bezpieczeństwa 

danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności z ustawą z dnia 

10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych oraz przepisami RODO. 

 

Postanowienia końcowe 

§ 11 
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1. Wykonawca nie może przenosić na rzecz podmiotów trzecich jakichkolwiek wierzytelności 

przysługujących mu od Zamawiającego z tytułu niniejszej umowy bez pisemnej zgody 

Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy prawa, 

w szczególności przepisy ustawy prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

3. Strony postanawiają, że wszelkie, ewentualne spory związane z niniejszą umową poddają 

pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu miejscowo właściwemu ze względu na 

siedzibę Zamawiającego. 

4. Załączniki do umowy stanowiące jej integralna część: 

- Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy; 

- Załącznik nr 2 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ); 

- Załącznik nr 3 – Wzór miesięcznego sprawozdania. 

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, 

jeden dla Wykonawcy. 

 

 

 

 

........................................................ 

(podpis i pieczątka 

Zamawiającego lub osoby 

upoważnionej) 

 ........................................................ 

(podpis i pieczątka Wykonawcy lub 

osoby upoważnionej) 
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załącznik do umowy z dnia ….. 

………………….. 

/pieczęć firmy/ 

 

SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE 

Zgodnie z § 3 ust. 3 umowy z dnia ….2022 na realizację usługi odbierania 

i zagospodarowania odpadów komunalnych w Gminie Żabia Wola przedkładam 

sprawozdanie za okres od ……… do ……… roku.: 

1. Masa zagospodarowanych poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych (w Mg): 

L.p. Rodzaj odpadu (kod) Masa przyjętych odpadów 

do zagospodarowania (Mg) 

Masa odpadów 

zagospodarowanych 

(Mg) i sposób 

zagospodarowania 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

 

 

 

2. Uwagi: 

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

………………………………………………… 

 

 

 

………………………………………… ………………………………………. 

/data i podpis przedkładającego sprawozdanie/  /data i podpis zatwierdzającego 

sprawozdanie/ 


