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Załącznik nr 6 do SWZ  
ZAŁĄCZNIK NR ............... DO OFERTY 

 
 

Umowa nr RI.II.271…..2021 
 
zawarta w dniu ……………………….. 2021 r. w Pysznicy, pomiędzy: 
Gminą Pysznica z siedzibą ul. Wolności 322, 37-403 Pysznica,  
NIP: 865-23-97-341,  REGON: 830409117, 
reprezentowaną przez: Wójta – Łukasza Bajgierowicza, 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Grażyny Ożga, 
zwaną dalej „Zamawiającym”, 
a                   
…………………………………….. z siedzibą………………………….., wpisanym do Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem ………………, REGON ………………………….,  
NIP ……………….., reprezentowaną przez …………………………., zwanym dalej „Wykonawcą”,  
 

zwanymi dalej łącznie „Stronami” lub indywidualnie „Stroną”,  
w wyniku wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego  
nr RI.II.271.2.2021 na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), o następującej treści: 
 

§1 
l. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie: " Odbiór i transport odpadów 
komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Pysznica  
w roku 2022". 
 

2. W ramach realizacji przedmiotu umowy wskazanego w ust.1 Wykonawca zobowiązany jest  
do wykonywania niżej wymienionych usług:  
I. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Pysznica w sposób zapewniający 
osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 
innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996r.  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.), zapisami 
Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego  
Nr XXXI/552/17 z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla 
Województwa Podkarpackiego 2022 oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Pysznica. 
Zebrane odpady komunalne objęte przedmiotem zamówienia Wykonawca dostarczy do Zakładu 
Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli, pełniącego 
funkcję Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Porozumieniem 
Międzygminnym NR GO-I.031.9.2020 zawartym w dniu 20 sierpnia 2020 r. pomiędzy Gminą 
Stalowa Wola a Gminą Pysznica 
Ważenie, stanowiące wskazanie ilości odpadów do rozliczeń, będzie miało miejsce na wadze 
zlokalizowanej na terenie Zakładu Mechaniczno – Biologicznego Przetwarzania Odpadów 
Komunalnych w Stalowej Woli. 
Na Wykonawcy ciąży obowiązek przechowywania wszystkich kart przekazania i kwitów 
wagowych, tj. dokumentów potwierdzających przeprowadzenie ważenia przez cały okres trwania 
umowy  
i niezwłocznego (w terminie do 3 dni roboczych) ich udostępnienia na żądanie Zamawiającego. 
W przypadku awarii instalacji wskazanej przez Zamawiającego, Zamawiający wskaże instalację 
zastępczą zgodnie z obowiązującym Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa 
Podkarpackiego, do której Wykonawca będzie miał obowiązek zawieźć odpady. 
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 Podstawę ustalenia wynagrodzenia za odbieranie odpadów komunalnych stanowi stawka  
za 1Mg odebranych odpadów komunalnych. 
 
l. Usługa wywozu zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01:  
Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór od właścicieli nieruchomości odpadów o kodzie  
20 03 01, ich załadunek, transport do Zakładu Mechaniczno – Biologicznego Przetwarzania 
Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli lub do Instalacji Zastępczej w przypadku braku instalacji 
regionalnej, wskazanej w obowiązującej uchwale Sejmiku Województwa Podkarpackiego  
w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego. 
2. Odbiór i transport selektywnie zebranych odpadów od właścicieli nieruchomości:  
1) papier, tektura, opakowania z papieru i tektury, kod 20 01 01, 15 01 01, 
2) szkło, opakowania ze szkła, kod 20 01 02,15 01 07, 
3) metale, opakowania z metalu, kod 20 01 40, 15 01 04  
4) tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych kod 20 01 39, 15 01 02  
5) opakowania wielomateriałowe, kod 15 01 05 
6) bioodpady, kod 20 01 08, 20 02 01, 20 01 99 ex 
7) meble i inne odpady wielkogabarytowe, kod 20 03 07 
8) popiół z palenisk domowych, kod 20 03 99 
 
3. Wykaz nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Pysznica stanowi 
załącznik nr 2 do SWZ. 
Dane przedstawione w załączniku nr 2 do SWZ nie są zależne od Zamawiającego. Podane ilości  
są szacunkowe i mogą ulec zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego przy 
uwzględnieniu powstawania nowych nieruchomości oraz migracji ludności. Informacje podane  
w załączniku nr 2 będą aktualizowane przez Zamawiającego do 15 dnia każdego miesiąca. 
  
4. Zbiórka w aptekach, punktach aptecznych, punkcie selektywnej zbiórki odpadów 
przeterminowanych leków, kod: 20 01 31, 20 01 32, ich transport i utylizacja. Wykaz aptek stanowi 
załącznik nr 3 do SWZ.   
 
5. Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego  
w m. Pysznica przy ul. Komunalnej 2, zwanym dalej PSZOK. Istniejący PSZOK zostanie 
udostępniony Wykonawcy. Na Wykonawcy ciąży obowiązek wyposażenia punktu PSZOK  
w pojemniki na wszystkie dostarczane przez mieszkańców selektywnie zebrane i dostarczone 
odpady wymienione w ust. 6, których wielkość  
i typ będzie dostosowane do ilości przyjmowanych odpadów. Dla określenia ilości przyjmowanych 
odpadów wykonawca zobowiązany jest zważyć przywiezione odpady i prowadzić ewidencję 
określoną w ustawie o odpadach. PSZOK będzie przyjmował odpady od poniedziałku do soboty  
w godzinach od 7 do 15-tej z wyjątkiem świąt. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek przygotowanie zaplecza socjalnego dla zatrudnionych 
pracowników spełniającego wymagania BHP i ppoż., uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów 
w tym punkcie oraz obowiązek zawarcia umów z dostawcami niezbędnych mediów. 
 
6. W ramach działalności Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych należy zbierać  
    następujące frakcje odpadów: 
1) papier i tektura, opakowania z papieru i tektury; 
2) tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych; 
3) szkło, opakowania ze szkła; 
4) metale, opakowania z metali; 
5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 
6) bioodpady; 
7) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 
8) przeterminowane leki i chemikalia; 
9) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym    
     w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu  



str. 3 

 

       poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek; 
10) odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych; 
11) zużyte baterie i akumulatory; 
12) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;  
13) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne;  
14) zużyte opony - roczny limit dla nieruchomości 4 sztuki; 
15) odzież i tekstylia; 
16) popiół z palenisk domowych. 
7. Wykonawca prowadząc punkt PSZOK wymieniony w ust. 5 i 6 jest zobowiązany do transportu 
zebranych tam odpadów do Zakładu Mechaniczno – Biologicznego Przetwarzania Odpadów 
Komunalnych w Stalowej Woli.  
 
8. Celem oszacowania przez Wykonawcę masy odpadów, będących przedmiotem zamówienia  
w załącznikach zostały przedstawione sprawozdanie za rok 2020 i zestawienia ilości odpadów 
zebranych w okresie 10 miesięcy w 2021r. oraz wykaz nieruchomości z podziałem na poszczególne 
miejscowości  
i ulice. 
 
9. Przed rozpoczęciem wykonywania usługi wykonawca sporządzi harmonogram wywozu 
odpadów  
z terenu Gminy Pysznica, zgodny z uchwalonym Regulaminem utrzymania porządku i czystości 
na terenie Gminy Pysznica, który po zatwierdzeniu przez Zamawiającego należy dostarczyć  
w formie ulotki właścicielom nieruchomości. Opracowany harmonogram musi być bezwzględnie 
przestrzegany.  
 
10. Załadunek jak i transport odpadów będzie odbywał się za pomocą odpowiedniego sprzętu, który 
musi być w dyspozycji Wykonawcy.  
 
11. Wykonawca w ramach oferowanej ceny dostarczy właścicielom nieruchomości pojemnik  
na odpady komunalne i worki na odpady komunalne zbierane w sposób selektywny. Pojemnik  
i worki powinny mieć logo wykonawcy i powinny być w kolorach określonych w Regulaminie 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pysznica.  
 
12. Wymagana częstotliwość wywozu odpadów z obszarów zabudowy zagrodowej  
i jednorodzinnej:  

1) odpady komunalne zmieszane, będą odbierane wg harmonogramu ustalonego dla danej 
miejscowości z częstotliwością, nie rzadziej niż raz na trzy tygodnie; 
2) odpady komunalne zbierane w sposób selektywny (papier i tektura, metale, tworzywa 
sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło), wg harmonogramu ustalonego dla danej 
miejscowości  
z częstotliwością, nie rzadziej niż raz na trzy tygodnie; 
3)  meble i inne odpady wielkogabarytowe pochodzące z gospodarstw domowych będą 
odbierane z częstotliwością, nie rzadziej niż raz w roku, zgodnie z harmonogramem; 
4) bioodpady będą odbierane wg harmonogramu ustalonego dla danej miejscowości  
z częstotliwością, nie rzadziej niż raz na trzy tygodnie; 
5) popiół (zimny) zbierany w workach nie rzadziej niż raz na trzy tygodnie, w okresie  
od października do końca kwietnia, zgodnie z harmonogramem;  
6) opróżnianie koszy ulicznych z częstotliwością, nie rzadziej niż raz na trzy tygodnie lub  
w  miarę potrzeby na zgłoszenie. 

13. Wymagania stawiane workom i pojemnikom do selektywnej zbiórki odpadów:  
1) odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z tektury - worek niebieski  
oznaczony napisem „Papier”; 
2) odpady ze szkła (białe i kolorowe), w tym odpady opakowaniowe ze szkła – worek zielony 
oznaczony napisem „Szkło”; 
3) odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym 
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odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, oraz odpady wielomateriałowe – worek żółty 
oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne”; 
4) bioodpady– worek brązowy oznaczonym napisem „Bio”; 
5) odpady komunalne zmieszane – pojemnik lub worek czarny; 
6) zimne popioły – worek szary. 

 
14. Worki powinny spełniać niżej wymienione wymagania:  
1) materiał - folia polietylenowa,  
2) pojemność - od 80 do 120 l,  
3) grubość - min. 60 mikronów  
4) nadruk - oznaczenie rodzaju odpadów i nazwa przedsiębiorcy.  
15. Ilość worków do selektywnej zbiórki, które musi zapewnić Wykonawca:  
      - niebieski, żółty, zielony, brązowy, czarny, szary - po jednym na nieruchomość, następne  
         po odebraniu pełnego worka,  
16. Szczegółowe wymagania stawiane przedsiębiorcom odbierającym odpady komunalne  
        od właścicieli nieruchomości. 

1) Wykonawca jest zobowiązany do odstawienia wszystkich zebranych odpadów komunalnych  
do Zakładu Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej 
Woli, pełniącego funkcję Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. 
2) Wykonawca zobowiązany będzie również do świadczenia usług na nieruchomościach nowo 
wybudowanych i oddanych do użytkowania w okresie realizacji zamówienia. 
3) Wykonawca musi dysponować samochodami wymaganymi w Specyfikacji Warunków 
Zamówienia, a w szczególności pojazdy muszą być wyposażone w moduły GPS umożliwiające 
śledzenie tras przejazdu i ich pracy. 
4) Załadunek jak i transport odpadów będzie odbywał się za pomocą odpowiedniego sprzętu,  
który musi być w dyspozycji Wykonawcy.  
5) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas wykonywania usługi  
w stosunku do osób trzecich (np. uszkodzenie ogrodzenia, chodników itp.). 
6) Wykonawca jest zobowiązany do wyposażenia swoich pracowników zajmujących się 
wywozem odpadów z nieruchomości podczas trwania usługi w odzież ochronną z widocznym 
oznaczeniem nazwy firmy oraz identyfikatory. 
7) Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o każdym 
przypadku stwierdzenia nieprawidłowości: 
a) w prowadzeniu niezgodnej z regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie 
Pysznica segregacji odpadów przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, 
b) braku selektywnej zbiórki - w przypadku oświadczenia o selektywnym zbieraniu odpadów 
wynikającym z deklaracji właściciela nieruchomości.  
8) W każdym przypadku stwierdzenia nieprawidłowości pracownicy Wykonawcy zobligowani  
są do sporządzenia dokumentacji fotograficznej potwierdzającej fakt, że odpady gromadzone są  
w sposób niewłaściwy.  
9) Dokumentacja w sposób nie budzący wątpliwości musi pozwolić na przypisanie pojemników 
lub worków do konkretnej nieruchomości. Wykonawca przekazuje również dane pracownika, 
który stwierdził fakt niezgodnego z regulaminem postępowania z odpadami lub jego 
oświadczenie pisemne. 
10) Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego pisemnego zgłoszenia (faxem lub e-
mailem) Zamawiającemu faktu niewykonania usługi odbioru odpadów komunalnych  
w wyznaczonym harmonogramie terminie. 
11) Realizacja „reklamacji” (nieodebrania z nieruchomości worków lub nieopróżnienia 
pojemników, zgodnie z harmonogramem) – w ciągu 24 godzin od otrzymania zawiadomienia 
(faxem lub e-mailem) od Zamawiającego. Załatwienie reklamacji należy niezwłocznie 
potwierdzić faksem lub e-mailem. 
12) W okresie realizacji niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany do osiągnięcia 
nałożonych na Zamawiającego poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia  
i odzysku innymi metodami zebranych selektywnie odpadów.  
13) Wykonawca jest zobowiązany do osiągnięcia poziomów masy odpadów komunalnych 
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ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, nałożonych na Zamawiającego.  
W przypadku nieosiągnięcia poziomów, o których mowa w ust. 1 i 2 Wykonawca zwróci 
Zamawiającemu nałożone na niego kary za nieosiągnięcie tych poziomów. Określony 
obowiązek zwrotu Zamawiającemu nałożonych na niego kar z tytułu określonego w ust. l i 2, 
obciąża Wykonawcę również w przypadku, gdy kary te zostaną nałożone na Zamawiającego po 
zakończeniu przez Wykonawcę realizacji niniejszej umowy, a dotyczyć będą okresu realizacji 
przez Wykonawcą niniejszej umowy. 

17. Standard sanitarny wykonywania usług oraz ochrony środowiska 
Do obowiązków Wykonawcy należy odbieranie odpadów z zapewnieniem utrzymania 
odpowiedniego stanu sanitarnego poprzez: 

1. zapobieganie wysypywaniu się odpadów z pojemników i worków podczas ich odbioru, 
2. w przypadku zanieczyszczenia terenu, powstałego w trakcie odbioru odpadów  

(tj. rozerwanie się worka, wysypanie odpadów z pojemnika) niezwłoczne uprzątnięcie 
terenu zanieczyszczonego odpadami komunalnymi, 

3. zabezpieczenie przewożonych odpadów przed wysypywaniem w trakcie transportu, 
4. Wykonawcę obowiązuje zakaz mieszania odpadów selektywnie zebranych  

ze zmieszanymi odpadami komunalnymi. 
5. Wykonawca zobowiązany jest: 
6. zapewnić, aby pojazdy i urządzenia wykorzystywane przy odbiorze i odwozie odpadów 

komunalnych były zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostaniem się na zewnątrz 
odpadów, podczas ich magazynowania, przeładunku, a także transportu, 

7. pojazdy i urządzenia były 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, 

8. prowadzić dokumentację zawierającą informację o stosowanych środkach 
dezynfekujących oraz częstotliwości wykonywanej dezynfekcji pojazdów i urządzeń – 
którą ma obowiązek przedstawić do kontroli na żądanie. 

18. Obowiązek prowadzenia dokumentacji związanej z działalnością objętą zamówieniem. 
1) Wykonawca odbierający odpady komunalne od właścicieli jest obowiązany do sporządzania 
półrocznych sprawozdań. 
2) Sprawozdanie należy przekazać na obowiązującym druku Wójtowi Gminy Pysznica  
w ustawowym terminie. 
3) W celu weryfikacji danych zawartych w sprawozdaniu, o którym mowa wyżej, Wójt Gminy 
Pysznica może zobowiązać Wykonawcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli 
nieruchomości do okazania dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów oraz 
dokumentów potwierdzających osiągnięcie określonych poziomów recyklingu, przygotowania  
do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. 
4) W przypadku gdy sprawozdanie będzie sporządzone nierzetelnie Wójt Gminy Pysznica wezwie 
Wykonawcę, który przekazał sprawozdanie do jego uzupełnienia lub poprawienia w terminie  
14 dni. 
5) Przedkładanie Zamawiającemu  kart przekazania odpadów z danego miesiąca.  

19. Określenie przedmiotu Zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

90500000-2 –usługi związane z odpadami komunalnymi 
90511000-2 –usługi wywozu odpadów 
90511300-5 –usługi zbierania śmieci 
90512000-9 –usługi transportu odpadów 
90513100-7 –usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych 
90533000-2 –usługi gospodarki odpadami, 

 

§2 

 

Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz na 
ustalonych niniejszą Umową warunkach i zgodnie z warunkami i wymogami określonymi                                
w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).  
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§3 
 

l. W okresie realizacji niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany do osiągnięcia nałożonych  
na Zamawiającego poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 
metodami zebranych selektywnie odpadów.  
 

2. Wykonawca jest zobowiązany do osiągnięcia poziomów masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji przekazywanych do składowania, nałożonych na Zamawiającego.  
 

3. W przypadku nieosiągnięcia poziomów, o których mowa w ust. 1 i 2 Wykonawca zwróci 
Zamawiającemu nałożone na niego kary za nieosiągnięcie tych poziomów.  
 

4. Określony w ust. 3 obowiązek zwrotu Zamawiającemu nałożonych na niego kar z tytułu określonego 
w ust. l  i 2, obciąża Wykonawcę również w przypadku, gdy kary te zostaną nałożone na Zamawiającego 
po zakończeniu przez Wykonawcę realizacji niniejszej urnowy, a dotyczyć będą okresu realizacji przez 
Wykonawcą niniejszej umowy. 

 

§4 

 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia ustala się od dnia 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.  
 

§5 

 

l. Z tytułu odbierania i transportu odpadów komunalnych, ustala się stawkę wynagrodzenia 
ryczałtowego w wysokości ………..….. zł netto (słownie: ………. zł netto) za 1Mg odpadów plus 
podatek VAT stawka .… % w kwocie ………… zł (słownie: ……….. zł) co łącznie daje kwotę brutto 
w wysokości …….…… zł (słownie: ………. zł brutto) za 1Mg odpadów. 
2. Cena za 1Mg odebranych odpadów, o której mowa w ust. 1 ma charakter ryczałtowy i obejmuje 
wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia i niezbędne do prawidłowego wykonania 
usługi.  
3. Przy zastosowaniu stawki określonej w  ust. 1 szacunkowe wynagrodzenie za cały okres 
wykonywania usługi wynosi ………..…….……… zł netto (Słownie: ……….....….. zł netto) plus 
podatek VAT  stawka ….. % w kwocie ………..……. zł (słownie: ……..…. zł) co łącznie daje kwotę 
brutto w wysokości ……………...…...…. zł (słownie: …………………………..…. zł). 
4. Wynagrodzenie może ulec zmianie w zależności od ilości odpadów odebranych w okresie 
obowiązywania umowy. 
5. Wynagrodzenie płatne będzie miesięcznie, a jego wartość ustalona zostanie na podstawie  ilości  
odebranych odpadów w Mg w danym miesiącu. Ilość odpadów w Mg zostanie ustalona na podstawie 
kart przekazania odpadów oraz raportów o ilości odebranych odpadów. 
6. Wynagrodzenie dla Wykonawcy zostanie przekazane na jego konto w okresach miesięcznych  
w terminie 30 dni od dnia przekazania Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury oraz 
podpisanych przez Zamawiającego i Wykonawcę kart przekazania oraz raportów o ilości odebranych 
odpadów. 
7. Wynagrodzenie szacunkowe, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, obejmuje wszelkie 
koszty związane z realizacją przedmiotu umowy. 
8. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu jakiejkolwiek części przedmiotu 
umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 3 niniejszego 
paragrafu. 
9. Za nieterminową płatność faktur, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe. 
10. Wynagrodzenie umowne brutto ulegnie odpowiedniej zmianie w przypadku zmiany powszechnie 
obowiązujących w tym zakresie przepisów dotyczących podatku VAT. 
11. Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień złożenia polecenia przelewu w banku przez 
Zamawiającego. 
12. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury niezgodnie z umową lub  obowiązującymi 
przepisami prawa, Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania zapłaty wynagrodzenia do czasu 
usunięcia tej niezgodności. W takim przypadku Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty odsetek 
ustawowych za okres wstrzymania się z dokonaniem zapłaty wynagrodzenia. 
13. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich należnych 
jemu na podstawie niniejszej Umowy kwot, w szczególności z tytułu kar umownych. 
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14. Wykonawca oświadcza, że może wystawić ustrukturyzowaną fakturę/faktury, o których mowa  
w Ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, 
koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publicznoprywatnym (Dz. U. poz. 2191). 
Faktury ustrukturyzowane należy przesyłać na Platformę Elektronicznego Fakturowania na adres 
skrzynki PEPPOL – Gmina Pysznica NIP 865 23 97 341. 
15. Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wysyłanie innych ustrukturyzowanych 
dokumentów elektronicznych, o których mowa w art. 5 ust. 3 Ustawy o elektronicznym fakturowaniu 
za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. Przedmiotowy zapis nie zwalnia 
Wykonawcy z obowiązku przedłożenia wszystkich wymaganych niniejszą umową dokumentów 
niezbędnych do prawidłowego rozliczenia umowy. Za datę realizacji płatności uważa się datę 
obciążenia należnością konta Zamawiającego. 
16. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowanie mechanizmu 
podzielonej płatności, tzw. split payment. 
17. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności  
w systemie podzielonej płatności. 
19. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, 
które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla którego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy  
z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 poz. 2187 ze zm.) prowadzony jest rachunek 
VAT.  
 

§6 

 

l. Celem dokonania przez Zamawiającego płatności za wykonaną usługę, Wykonawca do 15 dnia 
każdego miesiąca następującego po miesiącu wykonania usługi przedstawi Zamawiającemu fakturę 
VAT, w wysokości stałej określonej w § 5 ust. 3.  
 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie na podstawie przedłożonej przez Wykonawcę 
faktury VAT w terminie do …… dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej 
faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT.  

§7 

 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie 
niezbędne do realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia.  
 

2. Wykonawca oświadcza, że spełnia wymagania określone w przepisach ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach.  

 

§ 8 

 

Do obowiązków Wykonawcy, oprócz innych wskazanych w niniejszej Umowie, w szczególności 
należy:  
 

1. wykonywanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zaleceniami Zamawiającego oraz obowiązującymi 
przepisami prawa, w szczególności Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości                            
i porządku w gminach (Dz.U. 2020 poz. 1439 z późn. zmianami ) i przepisami wykonawczymi do tej 
ustawy, ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2020 poz. 797 ze zmianami) zgodnie 
zasadami wiedzy, przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru 
prowadzonej działalności. 
 

2. sporządzanie i przedstawianie Zamawiającemu sprawozdań według wzoru i częstotliwości określonej 
w Ustawie z dnia 4 lipca 2019r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw  
(Dz. U z 2019 r. poz. 1403). 
 

3. przedkładanie Zamawiającemu sprawozdań, z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
(PSZOK) zawierającą: wykaz posesji, z których dostarczono odpady zebrane selektywnie, ich rodzaj  
i ilość oraz sposób zagospodarowania wraz ze wskazaniem instalacji, do której zostały one przekazane.  
 

4. powiadomienie Zamawiającego w przypadku niedopełniania przez właściciela nieruchomości 
obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Wykonawca odbierający odpady 
komunalne ma obowiązek przyjąć je jako zmieszane odpady komunalne i niezwłocznie powiadomić                       
o tym Zamawiającego.  Do informacji należy dołączyć fotografię z datą.  
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5. W zakresie organizacji i prowadzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych  
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych/prowadzących działalność na terenie Gminy Pysznica, 
zwanego dalej PSZOK:  

1. ponoszenia kosztów utrzymania PSZOK, w tym kosztów pracowniczych i kosztów wszelkich 
mediów,  

2. teren PSZOK winien być oświetlony i dozorowany,  
3. przyjmowanie do PSZOK odpadów określonych w § l ust. 2 pkt 6 i 7  
4. zapewnienie następującego czasu działania punktu, t.j.: 

a) PSZOK powinien funkcjonować przez cały okres obowiązywania umowy, 
b) PSZOK powinien być czynny dla mieszkańców Gminy Pysznica od poniedziałku  

do soboty w godzinach od 7 do 15 z wyjątkiem świąt. 
5. prowadzenie ewidencji jakościowej i ilościowej przyjmowanych odpadów:  
6. Wykonawca ma obowiązek przyjąć dostarczone do PSZOK odpady dostarczone przez 

mieszkańca Gminy Pysznica lub inny podmiot działający na terenie Gminy Pysznica, po 
okazaniu dokumentu potwierdzającego jego zamieszkanie lub działanie na terenie Gminy 
Pysznica (np. dowód osobisty, umowa najmu, potwierdzenie dokonywanie opłat za odpady 
Dokonując odbioru poszczególnych frakcji wyselekcjonowanych odpadów, Wykonawca ma 
obowiązek zważyć i odnotować ją w ewidencji wraz ze wskazaniem posesji/właściciela 
nieruchomości. Wykonawca ma obowiązek wydać dostarczającemu odpady dokument 
potwierdzający przyjęcie jego odpadów do PSZOK.  

 

7. utrzymanie czystości i porządku na terenie PSZOK. Selektywnie zebrane odpady komunalne 
winny być na bieżąco, po zapełnieniu kontenerów/pojemników bądź segmentu, przekazywane 
do instalacji odzysku.  

 

6. W zakresie dotyczącym harmonogramu wywozu odpadów komunalnych:  
1) dokonywanie odbioru odpadów komunalnych sprzed posesji zgodnie z określonym 

harmonogramem przez Wykonawcę w porozumieniu z Zamawiającym.  
2) przedstawienie przez Wykonawcę do zatwierdzenia Zamawiającemu projektu harmonogramu, 

nie później niż przed rozpoczęciem realizacji niniejszej umowy.  
Wszelkie zmiany harmonogramu wymagają formy pisemnej, za wyjątkiem zmian 
jednorazowych wynikających z nadzwyczajnych sytuacji, np. powódź, gwałtowne opady 
śniegu, nieprzejezdna droga, dni ustawowo wolne. We wszystkich przypadkach zmiana 
harmonogramu nastąpi, po co najmniej ustnym, uzgodnieniu między stronami. Zmiana 
harmonogramu nie stanowi zmiany umowy.  

3) poinformowanie mieszkańców (poprzez zamieszczanie na stronach internetowych, miedzy 
innymi gminy Pysznica i dostarczenie do każdej posesji ulotek) o terminach odbioru odpadów 
komunalnych oraz o zmianach terminów wywozów wynikających np. z przypadających dni 
ustawowo wolnych od pracy, a także o terminach i godzinach, w których czynny jest PSZOK.  

 

7. W zakresie transportu odpadów komunalnych:  
1) zakaz mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami 

komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości,  
2) zakaz mieszania ze sobą poszczególnych frakcji selektywnie zebranych odpadów 

komunalnych,  
3) zakaz odbioru odpadów w niedziele oraz święta.  
4) W przypadku, gdy dzień odbioru przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, dniem odbioru 

odpadów są pierwsze dwa dni robocze następujące po dniu wolnym,  
5) odbieranie, w wyjątkowych sytuacjach, na zgłoszenie Zamawiającego, odpadów poza 

ustalonym harmonogramem, jeżeli odpady te zostaną zebrane i zgromadzone na nieruchomości 
w terminach innych niż przewiduje termin ich odbioru, a zagraża to bezpieczeństwu życia  
i zdrowia mieszkańców,  

6) zabezpieczenie przewożonych odpadów przed wysypaniem na drogę. 
8. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o każdym  
      przypadku stwierdzenia nieprawidłowości: 

1) w prowadzeniu niezgodnej z regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie Pysznica  
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segregacji odpadów przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, 
2) braku selektywnej zbiórki pracownicy Wykonawcy zobligowani są do wykonania dokumentacji  

fotograficznej potwierdzającej ten fakt.   
 

9. Inne obowiązki Wykonawcy:  
1) wykonanie przedmiotu umowy w sposób fachowy, niepowodujący niepotrzebnych przeszkód 

oraz ograniczający niedogodności dla mieszkańców gminy Pysznica do niezbędnego minimum,  
2) zapewnienie, dla właściwej realizacji przedmiotu umowy, przez cały czas trwania umowy 

dostatecznej ilości środków technicznych, gwarantujących terminowe i jakościowe wykonanie 
zakresu rzeczowego usługi,  

3) porządkowanie terenu zanieczyszczonego odpadami i innymi zanieczyszczeniami  
4) wysypanymi z pojemników, kontenerów, worków i pojazdów w trakcie realizacji usługi 

wywozu, garażowanie pojazdów do realizacji przedmiotu zamówienia wyłącznie na terenie 
posiadanej bazy magazynowo - transportowej,  

5) wyposażenie własnych pracowników zajmujących się wywozem odpadów w odzież ochroną,  
6) dokonywanie odbioru i transportu odpadów, również w przypadkach, kiedy dojazd do punktów 

zbiórki odpadów komunalnych będzie utrudniony z powodu prowadzonych remontów dróg, 
dojazdów itp. W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu wzrostu 
kosztów realizacji przedmiotu umowy,  

7) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za należyte wykonanie powierzonych czynności zgodnie         
z obowiązującymi przepisami i normami,  

8) okazanie na żądanie Zamawiającego wszelkich dokumentów potwierdzających wykonywanie 
przedmiotu umowy zgodnie z określonymi przez Zamawiającego wymaganiami i przepisami 
prawa,  

9) wykazanie, w terminie 30 dni od podpisania umowy, gotowości funkcjonowania PSZOK,  
w tym wymaganych decyzji.  

10) Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia na cały okres realizacji umowy,  
w szczególności:  

a) od odpowiedzialności cywilnej z tytułu szkód wyrządzonych w związku z realizacją 
niniejszej umowy, w tym ruchem pojazdów mechanicznych,  

b) urządzeń, mienia ruchomego związanego z prowadzeniem usług, - ubezpieczenie  
to musi obejmować ryzyka wszelkiego rodzaju, łącznie z ryzykiem kradzieży, 
uszkodzenia, zniszczenia mienia, ryzykiem pożaru, powodzi, kradzieży i innych 
zdarzeń losowych. Wszystkie koszty związane z zawarciem w/w umów ubezpieczenia 
oraz opłacania składek ubezpieczeniowych obciążają wyłącznie Wykonawcę. 
Wykonawca obowiązany jest na żądanie Zamawiającego przedłożyć kopię polisy 
ubezpieczeniowej wraz z dowodem opłacenia składki ubezpieczeniowej. Powołane  
w niniejszym paragrafie przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować  
z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.  

11) przekazywanie odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych selektywnie 
zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów,  

 

§9 
 

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z położeniem nieruchomości, które zamieszkują mieszkańcy na 
terenie gminy Pysznica, dla których będzie zobowiązany świadczyć usługi w zakresie odbioru odpadów 
komunalnych. 

 

§ 10 
 

1. Strony postanawiają, że w przypadku nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy 
obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne naliczane w następujących przypadkach.  
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) w wysokości 10 % szacunkowego wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 3,  
gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca lub 
jeśli Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które nie odpowiada Zamawiający.  
2) w przypadku stwierdzenia opóźnienia w realizacji zamówienia w stosunku do zatwierdzonego 
harmonogramu o którym mowa w § 8 pkt 6 ust. 1  lub za każdy przypadek nienależytego wykonania 
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usługi, w wysokości 500,00 zł brutto, od każdej nieruchomości zamieszkałej przez mieszkańców, 
3) za każdy stwierdzony przypadek braku informowania zamawiającego o fakcie braku selektywnej 
zbiórki odpadów przez właścicieli nieruchomości w wysokości 500,00 zł brutto, od każdej 
nieruchomości zamieszkałej przez mieszkańców. 

 

2. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 są naliczane niezależnie od siebie i podlegają kumulacji.  
 

3. W przypadku braku realizacji przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w § 3 ust.1 
i 2 niniejszej umowy, Zamawiającemu przysługuje zgodnie z zapisem § 3 ust. 3 zwrot kar naliczonych 
przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska lub inny właściwy organ.  
 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy                              
z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający - w wysokości 10 %  szacunkowego 
wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 3 umowy.  
 

5. Kara umowna określona w ust. 4 nie będzie naliczana w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego 
od umowy z przyczyn określonych w art. 145 Ustawy Prawo zamówień publicznych.  
 

6. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego 
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych.  
 

7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kary umownej, o której mowa w § 10 ust. 3                             
z należności Wykonawcy wynikających z faktur VAT przedstawionych Zamawiającemu do zapłaty za 
usługi ujęte niniejszą umową lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wykonawca wyraża 
zgodę na potrącanie kar umownych i kar określonych w § 10 ust. 3 z przysługującego mu wynagrodzenia 
oraz z zabezpieczenia należytego wykonania umowy - bez uprzedniego wezwania do zapłaty.  
 

§ 11 

 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za profesjonalną, należytą realizację 
przedmiotu zamówienia.  
 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli wykonywania przez Wykonawcę obowiązków 
wynikających z niniejszej umowy, w tym przeprowadzania kontroli w miejscu prowadzenia przez 
Wykonawcę działalności, żądania dokumentów związanych z realizacją niniejszej umowy.  
 

 

§ 12 

 

l. Wykonawca jest zobowiązany dbać o prawidłowość wykonywania prac przez cały czas realizacji 
umowy.  
 

2. Na części działki nr ewid. 1201/2 w m. Pysznica o powierzchni 0,2 ha wraz z usytuowanym na niej 
PSZOK Zamawiający oddaje Wykonawcy w bezpłatne używanie - na zasadzie umowy użyczenia -  
na okres obowiązywania umowy dla celów prowadzenia przez Wykonawcę PSZOK. Wykonawca 
zapewni monitoring lub dozór całodobowy PSZOK. 
 

3. Wykonawca w okresie obowiązywania niniejszej umowy nie może przedmiotu użyczenia oddawać 
do używania ani w żadnym innym charakterze osobom trzecim.  
 

4.  PSZOK wraz z częścią działki nr ewid. 1201/2 w m. Pysznica Zamawiający przekaże protokołem 
zdawczo - odbiorczym.  

 

5. Wykonawca jest zobowiązany dbać o stan techniczny i niezbędne drobne remonty  
w powierzonym mu do prowadzenia Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.  
 

6. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania porządku i czystości w PSZOK (w tym koszenia 
traw, sprzątania, odśnieżania, posypywania piaskiem/solą itp.) w czasie obowiązywania umowy.  
 

7. Wykonawca zobowiązuje się do właściwego zabezpieczenia przedmiotu użyczenia przed jego 
uszkodzeniem, utrzymywania należytego stanu technicznego powierzonego mienia  
i w związku z tym do przestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów  
- w szczególności p-poż, sanitarnych i dotyczących ochrony mienia, wykonywania obowiązków 
wynikających z przepisów prawa budowlanego. Wykonawca zapewni monitoring lub dozór 
całodobowy PSZOK. 
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8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody będące wynikiem jego działalności lub 
zaniechania wyrządzone zamawiającemu lub osobom trzecim  
 

9. Po zakończeniu umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu teren i PSZOK w dobrym stanie ( po 
uwzględnieniu naturalnego zużycia) protokołem zdawczo ¬ odbiorczym.  
 

10. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braku wyposażenia Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 
odszkodowanie równe stwierdzonym szkodom.  
 

 

§ 13 
 

l. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody                         
w mieniu i zdrowiu osób trzecich, powstałe w związku z realizacją przedmiotu niniejszej umowy.  
 

2. Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia wszelkich szkód związanych  
z wykonywaniem przedmiotu zamówienia Zamawiającemu, właścicielom nieruchomości oraz osobom 
trzecim.  

§ 14 

 

l. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości oferty 
brutto w formie zgodnej z wymaganiami określonymi specyfikacją warunków zamówienia i ustawą 
Prawo zamówień publicznych.  
 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, 
w tym z tytułu przewidzianych w umowie kar umownych.  
 

3. Zamawiający zwraca zabezpieczenie z terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu zamówienia                 
i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
zostanie zwrócone Wykonawcy zgodnie z art. 151 ustawy Pzp. 
 

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 
kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych. Za zgodą 
Zamawiającego Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form,                       
o których mowa wart. 148 ust. 2 tej ustawy. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana                          
z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości. Nowe zabezpieczenie winno 
spełniać wymogi określone w specyfikacji warunków zamówienia postępowania, o którym mowa  
w preambule niniejszej umowy.  
 

5. Jeżeli w zabezpieczeniu należytego wykonania umowy wniesionym w postaci gwarancji lub 
poręczenia zawarty będzie wymóg informowania gwaranta (poręczyciela) o zmianach umowy bądź 
uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, Wykonawca będzie zobowiązany - przed podpisaniem 
każdego aneksu do umowy - przedstawić Zamawiającemu potwierdzenie poinformowania gwaranta 
(poręczyciela) o zmianach umowy bądź jego akceptację tych zmian albo wnieść nowe zabezpieczenie. 
W przypadku, gdy zmiana umowy powoduje konieczność zmiany zabezpieczenia, Wykonawca 
zobowiązany będzie dostarczyć aneks do obecnego zabezpieczenia, uzupełnić zabezpieczenie lub 
wnieść nowe zabezpieczenie przed terminem podpisania aneksu.  
 

6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 
wskazany przez Zamawiającego.  

 

7. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 
rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone,                       
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 
Wykonawcy.  

§ 15 

 

1. Zamawiający może oprócz przypadków określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego, odstąpić  
od umowy, jeżeli: 
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1) wystąpiły istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży  
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach;  

2) zgłoszony został wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach; 

3) Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej                   
w celu przekształcenia,  w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach;  

4) został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub Wykonawca ogłosił zrzeczenie się 
swojego majątku na rzecz wierzycieli, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach; 

      5)   Wykonawca utraci prawo do wykonywania usługi ,  w szczególności zostanie wykreślony         
             z rejestru działalności regulowanej prowadzonej przez Wójta Gminy Pysznica  z przyczyn,              
            o których mowa w Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w trybie             

natychmiastowym;  
      6)  Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonywania obowiązki wynikających z niniejszej 

umowy, w tym nieprzestrzegania ustalonego harmonogramu wywozu odpadów, norm 
sanitarnych, zaniedbań sprawozdawczych,  w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach; 

 

2.   Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
 

§ 16 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania należności za świadczone przez Zamawiającego 
usługi w zakresie zapewnienia możliwości korzystania z energii elektrycznej i wody dla celów 
funkcjonowania PSZOK i socjalnych itp., wg wskazań liczników, które Wykonawca zainstaluje na 
własny koszt.  

 

2. W przypadku korzystania z innych usług Zamawiającego ich zakres i sposób rozliczenia będzie 
przedmiotem dodatkowego porozumienia. 

 

  § 17 
 

3.   Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających  
      bądź związanych z realizacją niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.  
 

 § 18 
 

1. Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na   podstawie 
której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2. 

 

2.  Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy. 
1) zmiana wysokości wynagrodzenia określonego w § 5 umowy w przypadku ustawowej zmiany 
wysokości stawki podatku od towarów i usług (VAT),  

     2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku: 
a) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie 
Zamawiającego, 
b) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie usługi w określonym pierwotnie 
terminie, 
c) w przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa w art. 15r  „Ustawy z dnia 2 marca 
2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych.” (Dz.U.2020.1842 t.j. z dnia 2020.10.20) 

 

3.  Zmiany umowy przewidziane w ust. 2. dopuszczalne są na następujących warunkach: 
1) ad pkt 1) - od wejścia w życie zmienionej stawki podatku od towarów  i usług (VAT) i w zakresie 

zmiany tej stawki, 
2) ad pkt 2): 

- lit. a) – w zakresie uzasadnionego interesu Zamawiającego, 
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- lit.b) – o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania. 
 

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnego 
aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 
 

§ 19 
 

Osobami wyznaczonymi do uzgodnień i koordynacji usług będących przedmiotem niniejszej umowy 
są:  

a) ze strony Zamawiającego:   Małgorzata Wieteska tel. 15 8410132 
b) ze strony Wykonawcy:        Kazimierz Tofil         tel. 15 6427794 

 
 

§ 20 
 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa 
polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych z przepisami 
wykonawczymi oraz Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z przepisami 
wykonawczymi. 
 

2. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy 
dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 21 
 

1. Integralną część umowy stanowią następujące dokumenty:  
a) Specyfikacja warunków zamówienia, 
b) Oferta złożona w postępowaniu. 

 

2. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla 
Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.                        

 
 
 
 
 

      WYKONAWCA:   KONTRASYGNATA    ZAMAWIAJĄCY:                                                         
                SKARBNIKA GMINY: 

 


