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Załącznik nr 2

UMOWA NR ..…../WIK/2021
zawarta we Wrześni w dniu … ……..……... 2021 roku pomiędzy Gminą Września, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września,

NIP 789-10-01-386  reprezentowaną przez:  Tomasza Kałużnego – Burmistrza Miasta i Gminy Września  zwaną dalej

„Zamawiającym” a: 

……………………………………….. zwanym dalej „Wykonawcą”.

W  wyniku  przeprowadzonego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  o  wartości  przekraczającej  kwoty  określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j.:
Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej „ustawą” i wyboru oferty Wykonawcy strony zawierają następującą umowę:

Przedmiot umowy:

1.  ZAMAWIAJĄCY  zleca,  a  WYKONAWCA  przyjmuje  do  realizacji  świadczenie  usług  pn.:  „Odbieranie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy
Września, udostępnienie pojemników i kontenerów na odpady zmieszane, pojemników i kontenerów na odpady
ulegające  biodegradacji,  gniazd na  odpady  zbierane  selektywnie,  dbałość  o  należyty  stan  sanitarny,
porządkowy i techniczny pojemników i kontenerów, dostarczenie do nieruchomości harmonogramów i worków
do selektywnej  zbiórki  odpadów komunalnych zakupionych wcześniej  przez gminę oraz transport odpadów
komunalnych  zbieranych  w  Gminnym  Punkcie  Selektywnego  Zbierania  Odpadów  Komunalnych  do  Stacji
Przeładunkowej w Bardzie”. 

2.  Szczegółowy  zakres  i  opis  usług  będących  przedmiotem  umowy  zawarty  jest  w  Opisie  przedmiotu  zamówienia
w rozdziale III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, która to SIWZ stanowi integralną
część niniejszej umowy.

3. Wykonawca przedstawi zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy wykaz telefonów do kontaktów roboczych
z uwzględnieniem łączności bezprzewodowej niezbędnej do prawidłowej realizacji usługi, a także adresy e-mail.

4. WYKONAWCA jest zobowiązany dysponować odpowiednim potencjałem technicznym, w szczególności odpowiednią
ilością i wydajnością sprzętu niezbędnego do wykonania usługi, zapewniającego wykonanie usługi zgodnie z Umową.
Wykaz  sprzętu (pojazdów),  którym będzie  wykonywana usługa został  wskazany w załączniku  do oferty.  O każdej
zmianie  w  przedmiotowym  wykazie  WYKONAWCA jest  zobowiązany  powiadomić  pisemnie  ZAMAWIAJĄCEGO  w
terminie 3 dni od daty zmiany wskazując datę zmiany oraz rodzaje sprzętu (pojazdów), którym będzie realizowana
usługa.

§ 2
Termin realizacji:
1. Wykonawca zrealizuje  usługę objętą przedmiotem zamówienia w sposób szczegółowy opisaną w opisie  przedmiotu

zamówienia  w  rozdziale  III  „SIWZ”  w  terminie  od  dnia 1  lipca  2021  roku  do  31  grudnia  2021  roku.  Termin
wypowiedzenia umowy obejmuje okres 3 miesięcy.

2. Wykonawca wyposaży mieszkańców w pojemniki o rodzajach, w sposób i w terminie wskazanym w SIWZ.
3.  Wykonawca dostarczy  do nieruchomości  zamieszkałych  worki  do selektywnej  zbiórki  odpadów oraz harmonogramy

odbioru odpadów w sposób i w terminie wskazanym w SIWZ
4. Wykonawca dokona mycia pojemników/kontenerów oraz gniazd na odpady: zmieszane, ulegające biodegradacji  i do

selektywnej zbiórki odpadów papieru, tworzyw sztucznych, metali i szkła w sposób i w terminie wskazanym w SIWZ.

§ 3
Wynagrodzenie:
1. Wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy zostanie obliczona na podstawie prac rzeczywiście wykonanych usług,

w oparciu o ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym, zgodnie z obmiarem w oparciu o
kosztorys powykonawczy (wynagrodzenie kosztorysowe).  Ustala się miesięczny okres rozliczeniowy wykonania usług
objętych umową.

2. WYKONAWCY z tytułu realizacji usług objętych umową przysługuje wynagrodzenie miesięczne:
a)  za  odbiór  odpadów  z  terenu  nieruchomości  zamieszkałych  –  stanowiące  iloczyn  zryczałtowanych  stawek

jednostkowych  dla  poszczególnych  rodzajów  odpadów  określonych  w  załączniku  nr  1  do  niniejszej  umowy  i
faktycznych ich ilości odebranych w danym miesiącu;

b)  za  udostępnienie  pojemników/kontenerów  na  odpady  zmieszane,  pojemników/kontenerów  na  odpady  ulegające
biodegradacji  oraz  gniazd  na  odpady  zbierane  selektywnie  –  stanowiące  iloczyn  zryczałtowanych  stawek
jednostkowych dla poszczególnych pojemników/kontenerów oraz gniazd i  faktycznych ich ilości  udostępnionych w
danym miesiącu; 

c) za mycie pojemników/kontenerów na odpady zmieszane, ulegające biodegradacji oraz selektywnie zbierane (papier,
szkło, tworzywa sztuczne i metal) -  stanowiące iloczyn zryczałtowanych stawek jednostkowych dla poszczególnych
pojemników/kontenerów oraz gniazd i faktycznej ilości ich myć za dany miesiąc;

d) za transport  odpadów z Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki  Odpadów Komunalnych do Stacji  Przeładunkowej
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w Bardzie – stanowiące iloczyn zryczałtowanych stawek jednostkowych oraz faktycznej ilości dokonanych kursów za
dany miesiąc.

3.  Cena ofertowa Wykonawcy wskazana w kosztorysie ofertowym wynosi …………... zł brutto (słownie:  ……………..) i
określona jest  na podstawie kosztorysu ofertowego stanowiącego zestawienie planowanych usług i  przewidzianych
kosztów.

4. Wynagrodzenie WYKONAWCY obejmuje wszystkie elementy ujęte w Opisie przedmiotu zamówienia, znajdującym się w
w dziale III SIWZ.

§ 4
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2% kwoty brutto określonej w § 3 ust. 3 umowy

w formie ………………….. na kwotę …………... złotych.
2.  Za  zgodą  Zamawiającego  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy,  może  być  tworzone  przez  potrącenia

z należności za częściowo wykonane usługi.
3.  W przypadku,  o  którym mowa w ust.  2,  w dniu zawarcia  umowy Wykonawca jest  obowiązany wnieść co najmniej

30 % kwoty zabezpieczenia.
4. Zamawiający wpłaca kwoty potrącane na rachunek bankowy w tym samym dniu, w którym dokonuje zapłaty faktury.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, wniesienie pełnej wysokości zabezpieczenia nie może nastąpić później niż do

połowy okresu, na który została zawarta umowa.
6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy podlega zwrotowi na rzecz WYKONAWCY zostanie zwrócone w terminie

30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

§ 5
Rozliczenia:
1.  Wykonawca  zobowiązuje  się  wystawić  1  fakturę  za  realizację  zadań  w  ramach niniejszej  umowy  i  dostarczyć  do

tutejszego Urzędu wraz z załącznikami i w terminie do 5 dni po zakończeniu miesiąca  rozliczeniowego. 
2. Faktura, o której mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy będzie uwzględniała 4 pozycje: 

- odbiór odpadów komunalnych z terenów nieruchomości zamieszkałych;
-  udostępnienie  pojemników/kontenerów na  odpady:  zmieszane,  odpady  ulegające  biodegradacji  oraz  odpady
zbierane selektywnie (papier, szkło, tworzywa sztuczne i metal) 
-  mycie  pojemników/kontenerów oraz gniazd na odpady: zmieszane, ulegające biodegradacji i selektywnie zbierane
(papier, szkło, tworzywa sztuczne i metal)
-  transport  odpadów z Gminnego Punktu Selektywnej  Zbiórki  Odpadów Komunalnych do Stacji  Przeładunkowej
w Bardzie.
Przy każdej pozycji należy podać wartość i na końcu łączną sumę tych czterech pozycji.

3.  Do  faktury  Wykonawca  dołączy  pisemny  protokół  wykonania  usług  w  okresie  rozliczeniowym  sporządzony  przez
WYKONAWCĘ. Wzór protokołu wykonania usług stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

4.  Wynagrodzenie  należne  WYKONAWCY będzie  płatne  przelewem na konto  WYKONAWCY wskazane  na  fakturze,
w terminie .... dni od daty jej wpływu do ZAMAWIAJĄCEGO. 

5.  Płatność  zostanie  dokonana  przelewem  bankowym  na  podstawie  oryginału  faktury  VAT  na  rachunek  bankowy
WYKONAWCY wskazanym na fakturze.

6. Za dzień zapłaty uważa się dzień wydania przez ZAMAWIAJĄCEGO polecenia przelewu wynagrodzenia na rachunek
bankowy WYKONAWCY.

§ 6
Obowiązki Wykonawcy:
1. Terminowość i prawidłowość wykonania usług będzie oceniana przez ZAMAWIAJĄCEGO w oparciu o:

a) harmonogram realizacji usług przedstawiony ZAMAWIAJĄCEMU przez WYKONAWCĘ w terminie i w formie opisanej
w SIWZ,

b) zapisy zawarte w rozdziale III SIWZ - „Przedmiot zamówienia”.
2.  ZAMAWIAJĄCY zastrzega  sobie  prawo  kontroli  realizacji  obowiązków  WYKONAWCY w  tym  również  poprzez  ich

rejestrację fotograficzną i audiowizualną. Ponadto ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo kontroli realizacji obowiązków
WYKONAWCY poprzez  system monitorowania  pozycji  pojazdów  wykorzystywanych  w  realizacji  niniejszej  umowy,
w trybie on-line udostępniony  ZAMAWIAJĄCEMU w terminie i formie wskazanej w SIWZ.

3.  Zamawiający  wymaga zatrudnienia  przez  Wykonawcę lub  Podwykonawcę na  podstawie  umowy o  pracę,  osób na
stanowisku: kierowca śmieciarki, pracownicy fizyczni realizujący odbiór odpadów

4.  Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni robocze,
Wykonawca  zobowiązuje  się  przedłożyć  do  wglądu   poświadczone  za  zgodność  z  oryginałem odpowiednio  przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, o
których mowa w ust. 3. Kopia umów o pracę powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych
osobowych pracowników,  zgodnie  z  przepisami  ustawy z  dnia 29  sierpnia  1997 r.  o  ochronie  danych osobowych.
Informacje  takie  jak:  data  zawarcia  umowy,  rodzaj  umowy  o  pracę  i  wymiar  etatu  powinny  być  możliwe  do
zidentyfikowania.

5. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii  umów zawartych przez Wykonawcę z Pracownikami świadczącymi usługi /
roboty budowlane w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 4 będzie traktowane jako niewypełnienie
obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących usługi/roboty budowlane na podstawie umowy o pracę.
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§ 7
Podwykonawcy:
1. Do zawarcia przez WYKONAWCĘ umowy z Podwykonawcą wymagana jest zgoda ZAMAWIAJĄCEGO. WYKONAWCA,

jak  i  podwykonawca lub  dalszy  podwykonawca zamówienia  zamierzający  zawrzeć  umowę o  podwykonawstwo,  jest
obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego, do przedłożenia ZAMAWIAJĄCEMU projektu tej umowy, wraz 
z wyszczególnieniem zakresu, jaki chce mu powierzyć. 

2.  ZAMAWIAJĄCY  określa  następujące  wymagania  dotyczące  umów  o  podwykonawstwo,  których  niespełnienie
powodować będzie zgłoszenie zastrzeżeń lub sprzeciwu przez ZAMAWIAJĄCEGO. ZAMAWIAJĄCY nie wyrazi zgody na
zawarcie  przedstawionej  mu  przez  WYKONAWCĘ,  umowy  z  Podwykonawcą  w  szczególności  w  następujących
przypadkach:
a) umowa podwykonawcza nie określa Stron, pomiędzy którymi jest zawierana;
b)  w umowie  podwykonawczej  Strony nie  wskazały  wartości  wynagrodzenia  /maksymalnej  wartości  umowy z tytułu

wykonywania usług;
c) umowa podwykonawcza określa wymagalność i termin zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy w sposób

inny (wymagalności)/dłuższy (termin zapłaty) niż w niniejszej umowie;
d)  postanowienia  umowy  podwykonawczej  uzależniają  zapłatę  wynagrodzenia  należnego  Podwykonawcy  przez

Wykonawcę od otrzymania przez Wykonawcę, zapłaty od Zamawiającego za wykonany zakres robót;
e)  postanowienia  umowy  podwykonawczej  uniemożliwiają  rozliczenie  stron  według  zasad  określonych  w  niniejszej

umowie.
Powyższy  katalog  przesłanek  nie  wyłącza  możliwości  niewyrażenia  zgody  na  umowę  podwykonawczą  z  innych
uzasadnionych powodów.

3. Akceptacja lub odmowa akceptacji  (zastrzeżenia,  sprzeciwy)  umowy podwykonawczej  przez Zamawiającego nastąpi
w formie pisemnej. Zamawiający, w terminie 7 dni od przedłożenia mu projektu umowy, zgłasza pisemne zastrzeżenia
lub  sprzeciw  do  projektu  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane. Niezgłoszenie
pisemnych zastrzeżeń lub sprzeciwu do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

4.  Zgłoszenie  sprzeciwu lub zastrzeżeń przez Zamawiającego w terminie  określonym w ust.  3  będzie równoznaczne  
z odmową udzielenia zgody.

5. W przypadku odmowy akceptacji umowy podwykonawczej, Wykonawca nie może polecić Podwykonawcy przystąpienia
do realizacji zadania.

6. W przypadku odmowy określonej w ust. 4, Wykonawca ponownie przedstawi projekt zmiany umowy z podwykonawcą
lub aneks do umowy o podwykonawstwo, uwzględniając zastrzeżenia i uwagi zgłoszone przez Zamawiającego.  

7.  Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  przedkłada Zamawiającemu poświadczoną  za  zgodność  z
oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo (wcześniej zaakceptowaną przez Zamawiającego) w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia,  z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w
sprawie  zamówienia  publicznego.  Wyłączenie,  o  którym  mowa  w  zdaniu  pierwszym,  nie  dotyczy  umów  o
podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. 

8. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa
wynikająca  z  przyczyn  zależnych  od  Wykonawcy  i  nie  może  stanowić  podstawy  do  obciążenia  Wykonawcy  karą
umowną.

9.  Umowy Wykonawcy z podwykonawcami,  podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami powinny być zawarte na
piśmie pod rygorem nieważności.

10.  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 usługi.

11. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców jak za własne.
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić właściwą koordynację usług powierzonych poszczególnym podwykonawcom.

12. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji zadania Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy, Wykonawca,
Podwykonawca, dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia
należnego Podwykonawcy,  dalszemu Podwykonawcy  z  zachowaniem terminów płatności  określonych  w umowie  z
Podwykonawcą, dalszym Podwykonawcą.

13.  Zamawiający  dokonuje  bezpośredniej  zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia  przysługującego  podwykonawcy  lub
dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, w przypadku
uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na
zasadach określonych a w art. 143c ustawy Prawo zamówień publicznych.

14. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian zawartych umów podwykonawczych oraz zmian
zakresu zadania powierzonego do wykonania przez podwykonawców.

15.  Wynagrodzenie,  o  którym  mowa  w  ust.  14,  dotyczy  wyłącznie  należności  powstałych  po  zaakceptowaniu  przez
Zamawiającego  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  lub  po  przedłożeniu
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii  umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
dostawy lub usługi. 

16.  Bezpośrednia  zapłata  obejmuje  wyłącznie  należne  wynagrodzenie,  bez  odsetek,  należnych  podwykonawcy  lub
dalszemu podwykonawcy. 

17. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę do realizacji zamówienia podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest
załączyć do wystawionej przez siebie faktury:
1) zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur,
2) dowodów  zapłaty  zobowiązań  wobec  podwykonawców  lub  dalszych  podwykonawców  wynikających  z  faktur

podwykonawców. Dowodem zapłaty jest kopia polecenia przelewu.
3) oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców, złożone nie wcześniej niż w dniu wystawienia faktury
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przez Wykonawcę,  że Wykonawca nie zalega z żadnymi zobowiązaniami w stosunku do podwykonawców, lub
dalszych podwykonawców wynikającymi z umowy podwykonawstwa.

18. W razie odmowy zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Wykonawca przedstawi
Zamawiającemu przyczyny odmowy zapłaty oraz szczegółowo umotywuje Zamawiającemu, iż nie narusza to prawa ani
warunków jego umowy z podwykonawcą. Zamawiającemu przysługuje w takiej sytuacji prawo szczegółowego zbadania
wywiązywania  się  Wykonawcy  z  warunków  umowy  z  podwykonawcą,  a  także  domagania  się  od  podwykonawcy
złożenia stosownych oświadczeń oraz udostępnienia dokumentów umownych.

19. Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy do czasu uregulowania jego
zobowiązań  wobec  podwykonawców  lub  dalszych  podwykonawców.  Jeśli  opóźnienie  w  zapłacie  wymagalnego
należnego podwykonawcom lub dalszym  wynagrodzenia przekroczy 30 dni, Zamawiający ma prawo dokonać zapłaty
kwoty należnej Podwykonawcom bezpośrednio na jego rzecz pomniejszając Wykonawcy wynagrodzenie o zapłacone
Podwykonawcy kwoty.

20.  Bezpośrednia  zapłata  obejmuje  wyłącznie  należne  wynagrodzenie,  bez  odsetek,  należnych  podwykonawcy  lub
dalszemu podwykonawcy. 

21.  Zamawiający  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  zapłatę  wynagrodzenia  za  roboty  budowlane  wykonane  przez
Podwykonawcę w przypadku :
1) zawarcia umowy z Podwykonawcą lub zmiany Podwykonawcy, bez zgody Zamawiającego,
2) zmiany warunków umowy z Podwykonawcą bez zgody Zamawiającego,
3)  nieuwzględnienia sprzeciwu lub  zastrzeżeń do umowy z Podwykonawcą zgłoszonych przez Zamawiającego lub

innego naruszenia art. 647 1 Kodeksu cywilnego.
22. Wykonawca zobowiązuje się koordynować prace realizowane przez podwykonawców, z  zastrzeżeniem, że Stroną dla

Zamawiającego będzie w każdym przypadku Wykonawca.
23.  Konieczność 3-krotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których

mowa w ust. 13, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie
zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez
Zamawiającego.

§ 8
Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego:
1. Odstąpienie od umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO może nastąpić jeżeli:

1)  WYKONAWCA  nie rozpoczął  wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z przedłożonym harmonogramem odbioru
odpadów komunalnych oraz nie podejmuje jej wykonywania po upływie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania od
Zamawiającego do wykonywania umowy,

2)  WYKONAWCA w  terminie  do  15.06.2021  r. nie  wyposażył  mieszkańców  w  pojemniki  i  kontenery  na  odpady
zmieszane, pojemniki i kontenery na odpady ulegające biodegradacji, gniazda na odpady zbierane selektywnie oraz
worki na odpady zbierane selektywnie oraz nie realizuje w/w obowiązku po upływie 7 dni od otrzymania pisemnego
wezwania od Zamawiającego do wykonywania umowy,

3) WYKONAWCA w terminie wskazanym w SIWZ nie dostarczył mieszkańcom Gminy Września harmonogramu odbioru
odpadów komunalnych w formie papierowej i nie realizuje w/w obowiązku po upływie 7 dni od otrzymania pisemnego
wezwania od Zamawiającego do wykonywania umowy,

4) WYKONAWCA zaprzestał realizacji przedmiotu umowy i nie podejmuje jej po upływie 7 dni od otrzymania pisemnego
wezwania od Zamawiającego do podjęcia wykonywania umowy, 

5)  WYKONAWCA nie wykonuje usług a także nie realizuje innych postanowień zawartych SIWZ pomimo uprzedniego
wezwania złożonego na piśmie przez Zamawiającego, Odstąpienie od umowy może wówczas nastąpić po upływie 7
dni  od  dnia wezwania do wykonywania  umowy zgodnie z  jej  postanowieniem i   niezrealizowaniem  obowiązków
opisanych w wezwaniu, w terminie wskazanym w wezwaniu,

6) stwierdzenia, że WYKONAWCA nie posiada wymaganego przez SIWZ któregokolwiek z pojazdów przystosowanych
do odbierania odpadów komunalnych,

7) w przypadku zmiany harmonogramu wywozu odpadów przez WYKONAWCĘ bez uzgodnienia z Zamawiającym,
8) braku polisy OC przez WYKONAWCĘ.

2. W przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt. 1-3 ZAMAWIAJĄCY może w terminie 7 dni po pisemnym uprzedzeniu,
przejąć sam prowadzenie usług określonych niniejszą umową lub powierzyć je innemu podmiotowi, a kosztami tych
usług obciąży WYKONAWCĘ do wysokości odpowiadającej kwocie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o
której mowa w § 4.

3.  Ponadto  w  razie  zaistnienia  istotnej  zmiany  okoliczności  powodującej,  że  wykonanie  umowy  nie  leży  w  interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy 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.  W  tym  celu  ZAMAWIAJĄCY  wraz  z
WYKONAWCĄ winni ustalić wartość faktycznie wykonanych przez WYKONAWCĘ usług, a WYKONAWCA zobowiązuje
się współpracować z ZAMAWIAJĄCYM w tym zakresie.

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.
5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy z przyczyn o których mowa w ust. 1 może być złożone w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomość o okolicznościach będących podstawą od odstąpienia.

§ 9
Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę:
1.  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,
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2) odmawia bez uzasadnienia zatwierdzenia protokółu wykonania usług w okresie rozliczeniowym,
3) zawiadamia WYKONAWCĘ, że w wyniku nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł pokryć zobowiązania.

2. Odstąpienie od umowy należy uzasadnić pisemnie. Jest ono dopiero wtedy skuteczne, jeżeli WYKONAWCA wyznaczył
ZAMAWIAJĄCEMU stosowny termin (nie krótszy niż 7 dni) do wypełnienia postanowień umowy i poinformował go, że po
bezskutecznym upływie tego terminu odstąpi od umowy.

3. Po bezskutecznym upływie terminu określonego w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 2, WYKONAWCA powinien
możliwie  najszybciej  usunąć  z  obsługiwanego  terenu  wszystkie  swoje  urządzenia  techniczne  w  szczególności
urządzenia  do  gromadzenia  odpadów  a  także  wydać  ZAMAWIAJĄCEMU  worki  do  selektywnej  zbiórki  pozostałe
w dyspozycji/posiadaniu  WYKONAWCY.

§ 10
Ubezpieczenia:
1. Celem wyłączenia odpowiedzialności materialnej ZAMAWIAJĄCEGO lub WYKONAWCY z tytułu szkód powstałych w

związku z zaistnieniem określonych zdarzeń losowych, działaniem osób trzecich  i odpowiedzialności cywilnej w czasie
realizacji umowy, WYKONAWCA zawrze odpowiednie umowy ubezpieczenia.

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:
1) urządzenia, mienie ruchome związane z prowadzeniem usług - od zdarzeń losowych,
2)  urządzenia,  mienie  ruchome związane  z  prowadzeniem usług  -  od   działania  osób  trzecich  (w  szczególności:
kradzież, zniszczenia, uszkodzenia) 
3) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób

trzecich powstałe w związku z prowadzonymi usługami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.
3. Koszty ubezpieczenia ponosi WYKONAWCA.
4. WYKONAWCA jest zobowiązany do przedstawienia na każde żądanie ZAMAWIAJĄCEGO polisy ubezpieczeniowej oraz

dowodów opłacania składek.
§ 11

Kary umowne:

1. ZAMAWIAJĄCEMU przysługują od WYKONAWCY kary umowne w poniższych przypadkach i wysokościach:
1)  za  nieodebrane  odpadów  z  danej  nieruchomości  w  terminie  określonym  w  harmonogramie  –  100  zł  za  każdy

przypadek;
2) za niezrealizowanie usługi mycia pojemników/kontenerów oraz gniazd na odpady: zmieszane, ulegające biodegradacji

oraz selektywne (papier, szkło, tworzywa sztuczne i metal) w terminie określonym w harmonogramie - 100 zł za każdy
przypadek;

3) za brak lub nieterminowe zrealizowanie reklamacji / zgłoszeń wskazanych w dziale 3.4 pkt 10 siwz (w zakresie m.in.
odbioru odpadów, dostarczenia worków do selektywnej zbiórki, dostarczenia nowego pojemnika na odpady, wymiany
pojemnika na odpady i innych przypadków istotnych ze względu na zapisy specyfikacji) – 50 zł za każdy dzień zwłoki;

4) za brak lub nieterminowe przekazanie informacji wskazanych w dziale 3.4 pkt 11 siwz – 50 zł za każdy dzień zwłoki;
5) za odebranie odpadów z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy – 100 zł za każdy przypadek;
6) za nieterminowe lub w formie innej niż wskazana w SIWZ przygotowanie harmonogramu odbioru odpadów – 50 zł za

każdy dzień zwłoki;
7) za nieterminowe dostarczenie w formie wskazanej w SIWZ mieszkańcom harmonogramu odbioru odpadów -   50 zł za

każdy dzień zwłoki;
8)  za  nieterminowe  i  w  formie  innej  niż  wskazana  w  SIWZ  przygotowanie  miesięcznych  raportów  zawierających

informacje związane z zakresem świadczonej usługi - 50 zł za każdy dzień zwłoki;
9) za brak lub nieterminowe i w formie wskazanej w SIWZ przekazanie Zamawiającemu systemu monitorowania pozycji

pojazdów wykorzystywanych w realizacji zamówienia  - 50 zł za każdy dzień zwłoki;
10) za brak lub nieterminowy transport odpadów zgromadzonych na GPSZOK-u do stacji przeładunkowej w Bardzie –

100 zł za każdy dzień zwłoki;
11) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braku właściwego stanu sanitarnego urządzeń do gromadzenia

odpadów  komunalnych,  braku  mycia  i  dezynfekcji  tych  urządzeń  przez  Wykonawcę  lub  utrzymywanie  ich  w
nienależytym stanie technicznym w wysokości: 100,00 zł za każdorazowe stwierdzenie takiej sytuacji;

12) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braku właściwego stanu technicznego oraz sanitarnego pojazdów
używanych do realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami w wysokości 1000,00 zł za
każdorazowe stwierdzenie takiej sytuacji;

13)  w  przypadku  stwierdzenia  przez  Zamawiającego  braku  zbierania  odpadów  leżących  luzem  obok  zapełnionych
pojemników,  kontenerów  oraz  doprowadzenia  do  porządku  terenów  przyległych,  zanieczyszczonych  na  skutek
przepełnienia wymienionych urządzeń do gromadzenia odpadów. Obowiązek ten winien być realizowany niezwłocznie
po  opróżnieniu  pojemników,  kontenerów.  Nie  dotyczy  sytuacji,  kiedy  przepełnienie  wynika  z  zastosowania  przez
właściciela nieruchomości (zarządcę) zbyt małej liczby pojemników (np. w przypadku wymiany kontenerów KP5-7 na
pojemniki 1100l i zmniejszeniu pojemności do gromadzenia odpadów na prośbę zarządcy) i uniemożliwia Wykonawcy
swobodne dojście do pojemników i ich wytoczenia w celu opróżnienia - w szczególności dotyczy to wiat śmietnikowych
przy budynkach wielolokalowych. – 50 zł za każdy stwierdzony przypadek;

14) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w terminie określonym
w § 7 ust. 10 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,1% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust.
3 umowy,

15) za  nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości
0,1% całkowitego wynagrodzenia należnego podwykonawcy za każdy dzień zwłoki,

16) za nieprzedłożenie przez Wykonawcę do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, o której
mowa w § 7 ust. 1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,02% wynagrodzenia określonego w § 3
ust. 3 umowy,
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17) za nieprzedłożenie przez Wykonawcę poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w terminie określonym w § 7 ust. 7 niniejszej umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę pieniężną w
wysokości 0,02% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 3 za każdy dzień zwłoki,

18) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia o którym mowa w § 7 ust. 10,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,01% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 3 za każdy dzień
zwłoki,

19) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od WYKONAWCY karę umowną w wysokości  10 % kwoty brutto
określonej w § 3 ust. 3 umowy.

20) za nieprzedłożenie Zamawiającemu kopii umów o pracę osób świadczących czynności, o których mowa w § 6 ust 3 w
wysokości 100 zł  za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczonej od terminu określonego w § 6 ust. 4 umowy za każdą
osobę.

2. W przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 1-10 WYKONAWCA wystawi fakturę na 100% wynagrodzenia umownego, a
ZAMAWIAJĄCY przedstawi pisemne obliczenie kar umownych, o które pomniejszy wynagrodzenie, w formie potrącenia
z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Jeżeli wynagrodzenie WYKONAWCY jest niższe niż wyliczona do potrącenia kara umowna, WYKONAWCA zobowiązuje
się tę różnicę dopłacić.

4. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 3-4 kwoty kar umownych WYKONAWCA zobowiązany jest przelać na rachunek
bankowy ZAMAWIAJĄCEGO.

5. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się zapłacić WYKONAWCY:
1) ustawowe odsetki w przypadku zwłoki w uregulowaniu wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy,
2) za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez ZAMAWIAJĄCEGO karę umowną w wysokości 10 % kwoty

brutto określonej w § 3 ust. 3 umowy.
6.  Odstąpienie  od  umowy  nie  powoduje  utraty  możliwości  dochodzenia  wyżej  wskazanych  kar  umownych  przez

ZAMAWIAJĄCEGO.
7.  Strony  zastrzegają  sobie  prawo  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego  przewyższającego  wysokość  kar

umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 13
W  sprawach  nie  uregulowanych  w  umowie  mają  zastosowanie  przepisy  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  oraz
Kodeksu Cywilnego.

§ 14
Spory  jakie  mogą  wyniknąć  przy  realizacji  niniejszej  umowy,  strony  poddają  rozstrzygnięciu  Sądu  powszechnego
właściwego dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.

§ 15
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY                                              WYKONAWCA

Par. ....... dział ............ rozdz. ..............

 Radca prawny: Zamówienia publiczne: Kierownik Ref. merytorycznego: Skarbnik:
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Załącznik nr 1 do umowy 
Nr……/WIK/2021

Cennik opłat za 1 Mg odpadów odebranych w ramach niniejszej umowy

Lp.
Kod

odpadu
Rodzaj odebranych odpadów

Cena netto
 za 1 tonę

Cena brutto
 za 1 tonę

1 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury

2 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych

3 15 01 04 Opakowania z metali

4 15 01 05 Opakowania wielomateriałowe

5 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe

6 15 01 07 Opakowania ze szkła

7 16 01 03 Zużyte opony

8 17 01 01 Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

9 17 01 07
Zmieszane  odpady  z  betonu,  gruzu  ceglanego,  odpadów  z
materiału  ceramicznych  i  elementów  wyposażenia  inne  niż
wymienione w 17 01 06

10 20 01 39 Tworzywa sztuczne

11 20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

12 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 

13 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

14 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe

15 20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach
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Załącznik nr 2 do umowy 
Nr……/WIK/2021

PROTOKÓŁ WYKONANIA USŁUG

za okres:……………………………………………………..

sporządzony zgodnie z § 5 ust. 2 umowy Nr…………………………z dnia………………...wykonania usług pn. pn.: „

Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych

na  terenie  Gminy  Września,  udostępnienie  pojemników  i  kontenerów  na  odpady  zmieszane,  pojemników  i

kontenerów na odpady ulegające biodegradacji, gniazd na odpady zbierane selektywnie, dbałość o należyty stan

sanitarny, porządkowy i techniczny pojemników i kontenerów, dostarczenie do nieruchomości harmonogramów i

worków  do  selektywnej  zbiórki  odpadów  komunalnych  zakupionych  wcześniej  przez  gminę  oraz  transport

odpadów komunalnych zbieranych w Gminnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych do Stacji

Przeładunkowej w Bardzie.

1. Tabela rozliczeniowa do faktur:

Opis wykonanych usług

1

Odbiór odpadów

komunalnych z terenów

nieruchomości

zamieszkałych

Ilość odebranych odpadów komunalnych [Mg]

Kod odpadu Rodzaj odpadu Ilość [Mg]
Cena jednst.

brutto

Wartość

 brutto

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury

15 01 02
Opakowania z tworzyw 
sztucznych

15 01 04 Opakowania z metali

15 01 05 Opakowania wielomateriałowe

15 01 06
Zmieszane odpady 
opakowaniowe

15 01 07 Opakowania ze szkła

16 01 03 Zużyte opony

17 01 01
Odpady z betonu oraz gruz 
betonowy z rozbiórek i 
remontów

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, 
gruzu ceglanego, odpadów z 
materiału ceramicznych i 
elementów wyposażenia inne 
niż wymienione w 17 01 06

20 01 39 Tworzywa sztuczne

20 01 99
Inne niewymienione frakcje 
zbierane w sposób selektywny

20 02 01
Odpady ulegające 
biodegradacji 

20 03 01
Niesegregowane (zmieszane) 
odpady komunalne

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe

20 03 99
Odpady komunalne 
niewymienione w innych 
podgrupach

RAZEM

2
a)

Ryczałt miesięczny brutto za

udostępnienie

pojemników/kontenerów  na

Rodzaj pojemnika Ilość [szt.]
Cena jednst.

brutto

Wartość

 brutto

120 ltr.
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odpady zmieszane

240 ltr.

1100 ltr.

KP-5/KP-7

b)

Ryczałt miesięczny brutto za

udostępnienie

pojemników/kontenerów  na

odpady segregowane

120 litr.

240 ltr

1100 litr.

c)

Ryczałt miesięczny brutto za

udostępnienie

pojemników/kontenerów  na

odpady ulegają

biodegradacji

120 ltr

240 ltr

1100 ltr

KP5/KP7

d)

Mycie pojemników /

kontenerów na odpady

zmieszane

Rodzaj pojemnika
Ilość umytych

pojemników [szt.]

Cena jednst.

brutto za umycie

pojemnika

Wartość

 brutto

120 ltr

240 ltr

1100 ltr

KP5/KP7

e)
Mycie pojemników /

kontenerów na odpady

ulegające biodegradacji

Rodzaj pojemnika
Ilość umytych

pojemników [szt.]

Cena jednst.

brutto za umycie

pojemnika

Wartość

 brutto

120 ltr

240 ltr

1100 ltr

KP5/KP7

f)

Mycie pojemników /

kontenerów na odpady

selektywnie zbierane (papier,

szkło, tworzywa sztuczne,

metal)

Rodzaj pojemnika
Ilość umytych

pojemników [szt.]

Cena jednst.

brutto za umycie

pojemnika

Wartość 

brutto

240 ltr

1100 ltr

3
Transport odpadów

zgromadzonych w

 
Ilość kursów

 Cena jednst.

brutto
Wartość

brutto
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2.  Uwagi do wykonywanych usług (wypełnia Wykonawca):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

3.   Uwagi do wykonywanych usług (wypełnia Zamawiający):

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

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

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

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

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

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

4. Inne:

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

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

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

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

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

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

5. Podpisy:

Zamawiającego                                                                                                             Wykonawcy


