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GKIZp.272…..2020                                                                            

UMOWA nr …../2020 - projekt 

 

zawarta w dniu ……..….......... r. w Przesmykach pomiędzy:  

Gminą Przesmyki z siedzibą w Przesmyki ul. 11 Listopada 13, 08-109 Przesmyki,  

reprezentowaną przez: 

Wójta Gminy Przesmyki - Andrzeja Skolimowskiego  

przy kontrasygnacie Jolanty Hawryluk – Skarbnika Gminy 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

a 

………………………………………z siedzibą w …..……………………… przy ul.  

……………………………, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w ……………, Wydział 

….. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem  KRS …………, NIP 

…………….., REGON …………………………… zwanym dalej Wykonawcą ,   

 

wyłonionym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na postawie art. 39 ustawy z dnia 

29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), zwaną dalej 

w treści umowy ustawą, o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy. 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na Zagospodarowaniu 

odpadów komunalnych z terenu Gminy Przesmyki oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki 

odpadów Komunalnych (PSZOK). Łączna szacunkowa ilość odpadów całego przedmiotu 

zamówienia wynosi: 63,00 Mg. 

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zagospodarowanie następujących ilości 

odpadów: 

1) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne o kodzie 200301 w szacunkowej 

ilości 29,00 Mg; 

2) Opakowania z tworzyw sztucznych o kodzie 150102 (w tym metal i 

wielomateriałowe)  

w szacunkowej ilości 16,00 Mg; 
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3) Opakowania ze szkła o kodzie 150107 w szacunkowej ilości 16,50 Mg; 

4) Opakowania z papieru i tektury o kodzie 150101 w szacunkowej ilości: 1,50 Mg; 

3. Podane powyżej ilości zostały wyliczone na podstawie średniej ilości zagospodarowanych 

w 2019 roku. Wykonawca zagospodaruje ilości faktyczne dostarczone jako odpady 

komunalne z terenu Gminy Przesmyki. 

4. W przypadku przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych i 

innych bioodpadów Wykonawca powinien posiadać status instalacji komunalnej zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z ustawą o 

utrzymaniu czystości porządku w gminach dla: instalacji mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów (MBP), instalacji biologicznego przetwarzania odpadów 

ulegających biodegradacji (kompostowania), składania odpadów powstałych w procesie 

mechaniczno- biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz 

pozostałości z sortowania odpadów. Przetwarzanie odpadów zbieranych w sposób 

selektywny w tym odpadów opakowaniowych nie może być realizowane poza 

instalacjami i urządzeniami art. 30 ust. 1 ustawy o odpadach, (Dz.U. z 2019 r. poz. 701 z 

późn. zm.), przy czym wspomniane instalacje nie muszą posiadać statusu instalacji 

regionalnej. Wykonawca posiadający instalację (do odzysku i/lub unieszkodliwiania, w 

którym planuje odzyskać i/lub unieszkodliwić odpady objęte niniejszym zamówieniem) 

poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej powinien przedstawić zezwolenie równoważne 

decyzji na zagospodarowanie (przetwarzanie) tj. na odzysk i/lub unieszkodliwianie 

odpadu wystawiane w kraju, w którym ta instalacja się znajduje. Decyzję zezwalającą na 

międzynarodowe przemieszczanie odpadów Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać po 

podpisaniu umowy. 

5. Zagospodarowanie odpadów ma zostać potwierdzone kartą przekazania 

odpadów(rozumianą zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 

2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów, 

(Dz.U. z 2019 r., poz. 819), dalej określona jako „Karta Przekazania Odpadów”, 

przekazaną Zamawiającemu wraz z fakturą za miesiąc, którego karta dotyczy. Dane z 

karty muszą być zgodne z kwitami wagowymi, o których mowa w ust. 4, którą każdego 

miesiąca Wykonawca dostarczy Zamawiającemu za miesiąc poprzedni. 

6. Jeżeli instalacja komunalna Wykonawcy nie będzie w stanie przyjąć odpadów z terenu 

Gminy Przesmyki, Wykonawca będzie musiał wskazać inną instalację komunalną, która 
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przyjmie odpady na koszt Wykonawcy w takim samym terminie jak przewidziano ich 

dostarczenie do instalacji komunalnej. 

7. Wykonawca powiadomi podmiot, który będzie dostarczał Wykonawcy odpady w celu 

zagospodarowania w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia o fakcie, że nie jest w 

stanie przyjąć odpadów na instalację komunalną, a także wskaże temu podmiotowi inną 

instalację komunalną która będzie w stanie przyjąć odpady. 

8. Wykonawca poinformuje zamawiającego o wszelkich awariach instalacji, przestojach w 

przyjmowaniu odpadów, zmianach w funkcjonowaniu instalacji, ograniczeniach 

wynikających z decyzji organów nadzorczych w terminie do 48 godzin od momentu 

zaistniałych zdarzeń, ograniczeń, przestojów. Brak informacji o zaistniałych zmianach w 

funkcjonowaniu instalacji może skutkować naliczeniem kar umownych. 

9. Przyjmowane odpady w podziale na poszczególne frakcje muszą być każdorazowo 

ważone na legalizowanej wadze, a ważenie musi być potwierdzone wystawieniem 

dokumentu wagowego, który będzie zawierał co najmniej zawierający datę przywozu, 

rodzaj, kod i wagę odpadów, nr rejestracyjny pojazdu i dane identyfikacyjne dostawcy. 

Kopię ww. dokumentu otrzymuje kierowca dostawcy odpadów podczas dostawy każdej 

partii odpadów, a zestawienie ww. dokumentów każdego miesiąca Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu za miesiąc poprzedni wraz z karatami przekazywania odpadów. 

10. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkich wymaganych sprawozdań określonych 

obowiązującymi przepisami w sprawie zagospodarowania odpadów w terminach 

wskazanych w tychże przepisach. 

§ 2 

Obowiązki stron 

1. Miejscem świadczenia usługi jest instalacja wskazana przez Wykonawcę w ofercie. W 

przypadku wskazania przez Wykonawcę, w ofercie stacji przeładunkowej, Zamawiający 

jest uprawniony przekazywać odpady (określone rodzaje) do stacji przeładunkowej. 

Postanowienia dotyczące instalacji stosuje się odpowiednio do stacji przeładunkowej. 

2. Odpady podlegające obowiązkowi zagospodarowania w instalacji komunalnej mogą 

zostać zagospodarowane wyłącznie w instalacji komunalnej. Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne muszą zostać zagospodarowane w instalacji komunalnej prowadzonej 

przez Wykonawcę, wskazanej w ofercie, za wyjątkiem sytuacji dla, których w sposób 

wyraźny przewidziano wyłączenie tego obowiązku przez obowiązujące regulacje prawne.  
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3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia realizacji zamówienia w zakresie 

niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych przy użyciu instalacji 

komunalnej do przetwarzania odpadów objętych przedmiotem zamówienia, wskazanej na 

liście, o której mowa w art. 38b ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o 

odpadach. 

4. Jeżeli instalacja komunalna prowadzona przez Wykonawcę i wskazana w ofercie nie 

będzie przyjmować odpadów, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przyjęcie odpadów 

w innej instalacji komunalnej na swój koszt i własnym staraniem, jak również pokryć 

koszt wygenerowany przez konieczność transportu odpadów komunalnych do 

wyznaczonej przez Wykonawcę instalacji, w wysokości różnicy kosztu transportu 

odpadów komunalnych do instalacji wskazanej w ofercie, a kosztu transportu odpadów do 

wskazanej przez Wykonawcę instalacji komunalnej, za wyjątkiem sytuacji, w której 

Wykonawca samodzielnie zapewni transport odpadów komunalnych przywiezionych do 

instalacji komunalnej wskazanej w ofercie, do innej instalacji komunalnej lub umożliwi 

przekazanie odpadów do stacji przeładunkowej wskazanej w ofercie. 

5. O braku możliwości, w tym czasowej, przekazywania odpadów do wskazanej w ofercie 

instalacji, Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego oraz podmiot, 

który będzie dostarczał odpady, niezwłocznie, nie później niż w ciągu 48 godzin od 

powzięcia informacji o nieprzyjmowaniu przez instalację odpadów, przy jednoczesnym 

wskazaniu instalacji, w której Wykonawca zapewnił przyjęcie odpadów. 

6. Dopuszcza się możliwość zmiany instalacji do zagospodarowania odpadów wskazanej 

przez Wykonawcę w ofercie, pod warunkiem akceptacji nowej instalacji przez 

Zamawiającego i na warunkach z nim uzgodnionych. Przekazanie odpadów do nowej 

instalacji nie może powodować zwiększenia kosztów dla Zamawiającego, w tym również 

wynikających z konieczności transportu odpadów do innej instalacji niż wskazana  

w ofercie, chyba że Wykonawca pokryje te koszty. 

7. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo potwierdzić przyjęcie odpadów dokumentem 

z wagi znajdującej się na terenie instalacji zagospodarowania odpadów. Dokument/kwit 

wagowy będzie zawierać w szczególności datę, godzinę wjazdu i wyjazdu pojazdu, nr 

rejestracyjny pojazdu, rodzaj dostarczonych odpadów, nazwę podmiotu dostarczającego 

odpady, masę brutto, masę netto, nr kwitu wagowego. 
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8. Przyjęcie odpadów objętych przedmiotem umowy będzie w każdym miesiącu realizacji 

zamówienia potwierdzane kartą lub kartami przekazania odpadu oraz kwitami wagowymi 

przyjęcia odpadów. 

9. Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przekazać kopię 

dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania Wykonawcy, dotyczących legalizacji wagi, niezwłocznie nie później niż 

w terminie 7 dni roboczych. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia odpadów w dni robocze od poniedziałku do 

piątku w godzinach 10:00 - 15:00. 

11. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać umowę w ten sposób, że: 

1) zapewnienia, zgodne z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach: 

2) zagospodarowanie odpadów w procesach odzysku lub unieszkodliwiania, 

3) postępowanie z odpadami zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, 

4) prowadzenie ewidencji odpadów przekazanych do instalacji, 

5) posiada stosowne uprawnienia, w tym decyzje i zezwolenia wymagane dla 

prawidłowego wykonywania umowy, 

6) informuje o sposobie postępowania w przypadku odmowy przyjęcia odpadów przez 

instalację wskazaną przez Wykonawcę w ofercie, 

7) zapewnia Zamawiającemu prawa do wglądu w oryginały dokumentów lub kopii 

dokumentów dotyczących świadczenia usługi zagospodarowania odpadów przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę oraz udzielania Zamawiającemu informacji 

dotyczących realizacji przedmiotu Umowy. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w 

rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 

r. poz. 1040 z późn. zm.) co najmniej trzech pracowników fizycznych wykonujących 

prace związane z sortowaniem odpadów przez Wykonawcę lub Podwykonawcę w trakcie 

realizacji zamówienia: 

13. Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 dni roboczych od dnia 

podpisania umowy, zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o zatrudnieniu na 
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podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 12 

niniejszego paragrafu. 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 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 

Wykonawcy lub Podwykonawcy. 

14. W trakcie realizacji umowy, na każde wezwanie Zamawiającego w terminie 10 dni 

roboczych, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wskazanych poniżej dowodów w 

celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 12 niniejszego 

paragrafu czynności: 

a) 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, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis 

osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub 

podwykonawcy; 

b) 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 przepisami ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności, adresów, nr 

PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o 

pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; Imię i nazwisko 

pracownika nie podlega animizacji. 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę 

lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu 

zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 
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d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych. 

3) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 12 czynności 

zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary 

umownej w wysokości określonej 2 000,00 zł. 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 punkcie 12 czynności. 

4) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

§ 3 

Termin wykonania zamówienia 

1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu zamówienia od daty zawarcia umowy.  

2. Termin zakończenia przedmiotu umowy 31 grudnia 2020 r. 

§ 4 

Wymagania Zamawiającego w zakresie zatrudnienia 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 

umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 

(Dz.U z 2019 poz. 1040 z pózn. zm.) co najmniej trzech pracowników fizycznych 

wykonujących prace związane z sortowaniem odpadów. 

1) 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 

czynności przy realizacji umowy. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  
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a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny, 

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

wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

2) 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 § 2 pkt. 12 czynności w 

trakcie realizacji zamówienia: 

a) 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, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis 

osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub 

podwykonawcy; 

b) 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 przepisami ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności, adresów, nr 

PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o 

pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; Imię i nazwisko 

pracownika nie podlega animizacji. 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę 

lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu 

zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
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pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych. 

5) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 2 pkt. 12 czynności 

zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary 

umownej w wysokości określonej 2 000,00 zł. 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 § 2 pkt. 12 czynności. 

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

wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

§ 5 

Wynagrodzenie 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej 

umowy, określone na podstawie oferty Wykonawcy wynosi: brutto …………..……zł 

(słownie:  ……………………………….... złotych …./100) 

2. Strony postanawiają, iż z tytułu realizacji umowy w zakresie zagospodarowania odpadów 

komunalnych Zamawiający zapłaci na rzecz Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości 

odpowiadającej faktycznej ilości zagospodarowanych odpadów według stawek 

jednostkowych wskazanych w ofercie Wykonawcy i zgodnych z załącznikiem Nr 1 do 

niniejszej umowy (formularz cenowy).  

3. Strony postanawiają, iż w przypadku niewykonania przez Wykonawcę usług 

odpowiadających wartości wynagrodzenia określonego w ust. 1 z powodu mniejszej ilości 

odebranych odpadów, Wykonawca nie ma prawa żądania zapłaty jakiegokolwiek 

wynagrodzenia i nie przysługują mu żadne roszczenia odszkodowawcze wobec 

Zamawiającego w tym zakresie. Ilości odpadów, wskazane w § 1 ust. 2 umowy, są 

ilościami szacunkowymi co do wielkości łącznej, jak i poszczególnych rodzajów 

odpadów. 
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4. Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie na podstawie prawidłowo 

wystawionej faktury na Zamawiającego po każdym miesiącu świadczenia usługi. 

5. .Wynagrodzenie przekazywane będzie Wykonawcy na jego rachunek 

…………………….. 

6. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich 

należnych Zamawiającemu, na podstawie niniejszej umowy kwot, w szczególności  

z tytułu kar umownych. 

7. Fakturę zamawiający będzie regulował przelewem w terminie …….. dni od daty 

otrzymania faktury. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

8. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego wskazanego na fakturze, o 

którym mowa Rozdziale 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U. 

2017.1876 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT.  

9. Strony postanawiają, że jeżeli rachunek bankowy, którym posługuje się Wykonawca nie 

będzie ujęty w wykazie podatników, o którym stanowi art. 96b ustawy z dnia  

11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r. poz. 2174) – tzw. „białej 

liście podatników VAT”, Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania płatności  

i nie będzie stanowiło to naruszenia umowy oraz podstawy do naliczenia odsetek za 

nieterminowe zapłacenie faktury przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca oświadcza, że wystawi/nie wystawi ustrukturalizowaną fakturę, o której 

mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w 

zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 

publiczno – prywatnym (Dz. U. 2018 poz. 2191z późn. zm.).  

11. Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wysyłanie innych ustrukturalizowanych 

dokumentów elektronicznych, o których mowa w art. 4 ust. 4 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. 

12. Jeżeli Wykonawca w trakcie realizacji umowy podejmie decyzję o zmianie formy 

rozliczenia na fakturę papierową, zobligowany jest powiadomić o tym fakcie 

Zamawiającego na adres e-mail: gmina@przesmyki.pl, najpóźniej ostatniego dnia przed 

wystawieniem faktury. 
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13. Powyższe zapisy będą stosowane odpowiednio do podwykonawców zgodnie z art. 2 pkt 

5d ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 

publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno – 

prawnym (Dz.U.2018 poz. 2191 z późn. zm.) 

14. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego Wykonawcy za 

odebrane roboty w przypadku zatrudnienia podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców jest przedłożenie zamawiającemu dowodów potwierdzających zapłatę 

wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom biorącym 

udział w realizacji odebranych robót. 

15. Wykonawca do wystawionej faktury musi dołączyć zestawienie należności dla wszystkich 

podwykonawców biorących udział w realizacji przedmiotowego zadania wraz dowodami 

potwierdzającymi zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom. 

16. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom zamawiający wstrzyma odpowiednio 

wypłatę należnego wynagrodzenia za realizację zamówienia w części równej sumie kwot 

wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom. 

17. Wstrzymana wysokość należnego wynagrodzenia wynikającego z nieprzedstawienia 

dowodów potwierdzających zapłatę podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 

zostanie przekazana wykonawcy niezwłocznie po przedstawieniu stosownych 

dokumentów. Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania płatności i nie będzie 

stanowiło to naruszenia umowy oraz podstawy do naliczenia odsetek za nieterminowe 

zapłacenie faktury przez Zamawiającego. 

18. Wykonawca nie może bez zgody zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z 

niniejszej umowy. 

 

§ 6 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto za wykonanie całej 

umowy, 
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2) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w 

wysokości 10 % wynagrodzenia brutto za wykonanie całej umowy, 

3) za nie przedłożenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem jest usługa lub projektu jej zmiany, potwierdzonego za zgodność  

z oryginałem odpisu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak 

wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie 

terminu zapłaty, w wysokości 5% wynagrodzenia przewidzianego w umowie  

o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, za każdy nie przedłożony do 

akceptacji projekt umowy, lub jego zmianę, odpis umowy lub jego zmianę. 

4) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy karę w wysokości 5% przysługującego wymagalnego 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, 

5) za każdą nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy - karę wysokości 0,5% wynagrodzenia przewidzianego w 

umowie o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo za każdy dzień 

opóźnienia, liczony od następnego dnia po dniu wyznaczonym na zapłatę, 

6) za każdy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - karę 

w wysokości 5% wynagrodzenia przewidzianego w umowie o podwykonawstwo lub 

dalsze podwykonawstwo, 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

1) W przypadku odstąpienia jednej ze stron od umowy z winy Zamawiającego w 

wysokości 10% wartości umownej określonej w § 5 ust. 1. 

2) Za nieterminowe płacenie faktur Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki 

ustawowe za każdy dzień opóźnienia od terminu płatności określonego w § 5 ust. 7 

niniejszej umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

wysokości kar umownych, o których mowa w ust. 1, jak również w przypadkach 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy innych niż określone w ust 1, do 

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach ogólnych uregulowanych w 

Kodeksie Cywilnym. 

4. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony 

mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 
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5. Zamawiający  zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

 

§ 7 

Odstąpienie od umowy 

oprócz przypadków określonych w KC  

 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca narusza w sposób 

istotny postanowienia umowy. Oświadczenia o odstąpieniu może być złożone w 

terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o przyczynach stanowiących 

podstawę odstąpienia. 

2. Istotne naruszenia umowy, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności 

przypadki: 

1) Utratę przez Wykonawcę prawa do wykonywania działalności będącej 

przedmiotem niniejszej umowy, z zastrzeżeniem § 1 ust. 5 niniejszej umowy,  

2) Niewykonywanie przez Wykonawcę obowiązków wynikających z dnia 14 

grudnia 2012 r. o odpadach oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach.  

3. Zamawiający odstępuje od umowy, jeżeli suma kar umownych przewyższa wartość 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1.  

4. Warunkiem odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w przypadkach opisanych 

powyżej jest uprzednie wezwanie Wykonawcy do należytego wykonania 

zobowiązań umownych oraz wyznaczenie w tym celu dodatkowego terminu.  

5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić na piśmie.  

6. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający nie dotrzymuje istotnych 

postanowień umowy, a w szczególności gdy:  

1) nie wypłaca Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane usługi w ciągu 30 dni od 

terminu płatności ustalonego w umowie.  

7. Warunkiem odstąpienia przez Wykonawcę od umowy w przypadkach opisanych  

w ust 6 jest uprzednie wezwanie Zamawiającego do przestrzegania postanowień 

umowy w tym wezwanie do zapłaty wynagrodzenia  przez Zamawiającego. 
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§ 8 

Zmiany umowy 

1. Wszystkie zmiany postanowień zawartej umowy wymagają zgody obu stron i zachowania 

formy pisemnej w formie aneksu. 

2. Zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy na skutek zmiany obowiązującej stawki 

podatku VAT. 

3. Zmiany danych osobowych oraz rachunku bankowego Wykonawcy i Zamawiającego. 

4. Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację 

przedmiotu umowy. 

5. W przypadku wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności związanych z wystąpieniem 

COVID-19, które mogą wpłynąć na należyte wykonanie przedmiotu umowy. 

 

§ 9 

Nadzór nad realizacją umowy 

1. Nadzór i z ramienia Zamawiającego sprawować będzie: 

 ..………………………………………………………………… 

2. Wykonawca ustanawia osobę odpowiedzialną w osobie: 

 ……………………………………………………………………  

 

§ 10 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci 

aneksu pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego, Ustawy o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o odpadach oraz przepisy 

wykonawcze do tych ustaw. 

3. Spory mogące wynikać przy realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez 

właściwy rzeczowo, miejscowo dla siedziby Zamawiającego sąd powszechny.  

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 

Wykonawcy, a dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

 

     Zamawiający                                                              Wykonawca  


