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Załącznik Nr 4 

do Zapytania ofertowego IiR.271.2.3.2018 

 

UMOWA Nr …GKiM.7031.2.2018 

zawarta w dniu ................. 2018 r. pomiędzy 

Gminą Głuszyca  

ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca, 

NIP 886-25-72-750; REGON 890718248 

reprezentowaną przez: 

Burmistrza – Romana Głoda 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Agnieszki Świędrych 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

 

a  

.................................., działającą/cym pod nazwą (firmą) ................................................ 

z siedzibą w (kod: ….-……..) .......................... ul. .................................................... na 

podstawie wpisu do ................................................... prowadzonej/go przez ......................., 

o statusie aktywnym, z numerem ewidencyjnym NIP........................, REGON .................., 

zwaną/ym w treści umowy „Wykonawcą” 

 

 

 
Niniejsza umowa została zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) w związku z art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy 

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 

z późn. zm.). 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zgodnie ze złożoną ofertą w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr IiR.271.2.3.2018 Zamawiający 

zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do:  

1) organizacji do dnia ……….. r. na terenie Gminy Głuszyca Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych, o którym mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.), zwanego dalej 

„PSZOK” lub „Punkt”, 

2) prowadzenia PSZOK w okresie: rozpoczęcie do 30 dni od podpisania umowy do dnia 

31.12.2020 r. 

2. PSZOK zlokalizowany będzie na działce Nr ew. gruntu …….. (obręb geodezyjny ……………….), 

przy ul. ……………… w ……………. 

 

§ 2 

Wymagania i charakterystyka PSZOK 

1. Punkt powinien spełniać wymagania określone w przepisach prawa, w szczególności: 

1) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 

r. poz. 250 z późn. zm.), 

2) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.), 

3) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672 

z późn. zm.), 

4) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz.1332 z późn. zm.) oraz 

rozporządzeniami wydanymi na ich podstawie w zakresie dotyczącym realizacji zamówienia, 

5) Uchwały Nr XXV/176/2016 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie 

przyjęcia  Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głuszyca. 

6) Uchwały Nr XXXVII/168/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 grudnia 2012 r. 

w sprawie szczegółowego sposobu  i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

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

uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami. 



2 

2. Punkt zlokalizowany będzie na ogrodzonym, oświetlonym i zabezpieczonym przed dostępem osób 

nieuprawnionych placu o powierzchni umożliwiającej rozmieszczenie kontenerów oraz swobodny 

dostęp do nich dla pojazdów odbierających i dostarczających odpady.  

3. Teren, na którym magazynowane będą odpady, będzie utwardzony, wyposażony  w urządzenia lub 

systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych oraz ścieków 

przemysłowych, pochodzących z terenu punktu zgodnie z ustawą Prawo wodne oraz będzie 

spełniał wymagania prawne dot. emisji hałasu i zanieczyszczeń, warunków sanitarnych, 

budowlanych, bhp i ppoż. 

4. Miejsca magazynowania zebranych odpadów komunalnych będą zabezpieczone przed emisją 

zanieczyszczeń do gruntu oraz przed działaniem czynników atmosferycznych (teren ma być 

wyposażony w wiaty osłaniające, które zabezpieczą zebrane odpady komunalne o kodach 200121, 

200123, 200135, 200136 przed wpływem czynników atmosferycznych i dostępem zwierząt). 

5. Punkt będzie wyposażony w co najmniej dwie wagi z ważnymi świadectwami zgodności 

i legalizacją Głównego Urzędu Miar, w tym: 

1) jedną wagę samochodową, najazdową bądź paletową umożliwiającą określenie wagi 

przyjmowanych w punkcie odpadów (przy założeniu, że odpady będą dostarczane do punktu 

także pojazdami) oraz odpadów przekazywanych firmie wykonującej usługę obioru 

i zagospodarowania odpadów z terenu Gminy, 

2) jedną wagę techniczną umożliwiającą dokładne określenie wagi przyjmowanych w punkcie 

odpadów o małych gabarytach i wadze. 

6. Punkt będzie wyposażony w odpowiednią ilość i rodzaj kontenerów i pojemników do oddzielnego 

gromadzenia wyselekcjonowanych frakcji odpadów wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 4 umowy. 

Kontenery i pojemniki zostaną zapewnione przez firmę świadczącą usługi zagospodarowania 

i odbioru odpadów na rzecz Gminy Głuszyca.  

7. Dopuszcza się w zamian za kontenery i pojemniki utworzenie zabezpieczonych miejsc do 

magazynowania odpadów wielkogabarytowych, gruzu budowlanego oraz zużytych opon. 

8. Sprawdzenie gotowości Punktu do funkcjonowania nastąpi w terminie 3 dni roboczych od 

pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę utworzenia Punktu, jednak nie później niż …………. 

2018 r. Z czynności sprawdzających zostanie sporządzony przez Zamawiającego protokół. 

 

§ 3 

Obowiązki Stron 

1. Wykonawca w ramach prowadzenia Punktu zobowiązany jest do:  

1) niezwłocznego podjęcia działań zmierzających do uruchomienia Punktu, w szczególności 

uzyskania stosownych zgód, pozwoleń, uzgodnień niezbędnych do utworzenia i działania 

Punktu,  

2) opracowania Regulaminu Punktu po uzgodnieniu jego treści z Zamawiającym i podania go do 

publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Punktu oraz przekazanie 

Zamawiającemu do umieszczenia na stronie internetowej Urzędu Miejskiego – przed ……. 

2018 r., 

3) zapewnienia działania Punktu nie krócej niż w godzinach od …do … w dni robocze oraz 

w godzinach od … do … w soboty,  

4) przyjmowania do PSZOK odpadów komunalnych zbieranych selektywnie, w szczególności: 

papier, tektura, tworzywa sztuczne, metale, szkło (w tym opakowania z tych materiałów), 

opakowania wielomateriałowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

akumulatory i baterie, przeterminowane leki i opakowania po lekach, chemikalia i opakowania 

po chemikaliach, odpady zielone, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane 

i rozbiórkowe.   

5) nieodpłatnego przyjmowania wszystkich wymienionych w pkt 4 odpadów dostarczonych przez 

Zamawiającego i jego jednostki organizacyjne oraz mieszkańca/właściciela nieruchomości 

zamieszkałej na terenie Gminy Głuszyca, po okazaniu dokumentu tożsamości; Wykonawca 

zobowiązany będzie do prowadzenia rejestru, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr … 

do umowy; kopie rejestrów należy przedkładać wraz z raportami. 

6) każdorazowego zważenia i odnotowania w ewidencji masy, rodzaju, kodu odpadu i daty ich 

dostarczenia do Punktu wraz ze wskazaniem osoby, która dostarczyła do Punktu odpady; 

powyższa ewidencja powinna być prowadzona w formie elektronicznej i papierowej, 

7) przekazywania wszystkich zebranych odpadów komunalnych firmie wykonującej na rzecz 

Gminy Głuszyca usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zgodnie 

z ustalonym harmonogramem, 
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8) potwierdzeniem czynności określonych w pkt 8 powyżej będzie karta przekazania odpadów, 

9) niezwłocznego zgłaszania wykonawcy usługi odbioru i zagospodarowania odpadów 

komunalnych z terenu Gminy Głuszyca zapełnienia kontenerów lub pojemników 

zlokalizowanych na terenie Punktu i konieczności ich opróżnienia,  

10)  sporządzania comiesięcznych raportów dot. ilości i rodzaju odebranych w Punkcie odpadów, 

a także sprawozdań dotyczących ilości i rodzaju przekazanych odpadów wykonawcy usługi 

odbioru i zagospodarowania odpadów z terenu Gminy Głuszyca i przekazywania 

Zamawiającemu raportów wraz z fakturą za miesiąc poprzedni, 

11) utrzymywania w odpowiednim stanie technicznym i higieniczno-sanitarnym, pojemników 

oraz terenu całego Punktu, 

12) przekazywania na żądanie  Zamawiającego informacji w zakresie: wykazu posesji, z których 

zostały dostarczone odpady, ich rodzaj i ilość oraz potwierdzeń ich przekazania podmiotowi 

odbierającemu w formie karty ewidencji odpadów lub karty przekazania odpadów; 

13) zapewnienia warunków BHP i ppoż. pracownikom i osobom trzecim, oraz ponoszenia pełnej 

odpowiedzialność za ewentualnie powstałe szkody, w tym za działania swoich pracowników 

i przedstawicieli, z pomocą których będzie wykonywał przedmiot zamówienia; 

14) ponoszenia odpowiedzialności za szkody dla środowiska zaistniałe w wyniku nieprawidłowej 

realizacji przedmiotu niniejszej umowy, w szczególności przy uwzględnieniu ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska; 

15) ponoszenia wszelkich kosztów związanych z utworzeniem, prowadzeniem i utrzymaniem 

Punktu przez cały okres obowiązywania umowy. 

2. Zamawiający jest uprawniony w każdym czasie do kontroli wykonywania przedmiotu zamówienia 

przez Wykonawcę, w tym kontroli dokumentacji prowadzonej w ramach świadczonej usługi. 

3. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić przedstawicielom Zamawiającego dostęp do miejsc 

i dokumentacji w zakresie przeprowadzanej kontroli oraz udzielić stosownych wyjaśnień. 

4. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi 

wykonanie przedmiotu umowy.  

 

§ 4 

Podwykonawstwo 

1. Przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca poda nazwy albo imiona 

i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych 

w powierzone im do wykonania usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich 

zmianach danych, o których mowa w zadaniu pierwszym, w trakcie realizacji umowy, a także 

przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie 

zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. 

2. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia nastąpi w trakcie jego realizacji, 

Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie lub dokumenty potwierdzające 

spełnianie wymagań stawianych przez Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec 

danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić 

tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia 

podwykonawcy. Powyższe stosuje się również wobec dalszych podwykonawców. 

3. Wykonawca przed zawarciem umowy o podwykonawstwo, zobowiązany jest powiadomić o tym 

fakcie Zamawiającego oraz przedłożyć mu projekt tej umowy, a także uzyskać akceptację 

upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Do projektu umowy z podwykonawcą 

Wykonawca winien załączyć dokumentację dotyczącą wykonania robót/prac określonych 

w projekcie umowy lub w sposób jednoznaczny wskazać zakres robót/prac przewidzianych dla 

podwykonawcy. 

4. Zamawiający ma prawo zgłosić zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo: 

niespełniającej wymagań określonych w niniejszej umowie stawianych Wykonawcy, 

w szczególności dotyczących zakresu i terminów wykonania przedmiotu zamówienia oraz 

warunków jego realizacji lub gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony 

w ust. 9 poniżej. 

5. Zastrzeżenia lub sprzeciw Zamawiający może zgłosić w formie pisemnej w terminie 14 dni od daty 

przedłożenia mu odpowiednio projektu umowy lub umowy o podwykonawstwo. Jeżeli 

Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy 

z podwykonawcą lub jej projektu nie zgłosi w formie pisemnej odpowiednio sprzeciwu lub 

zastrzeżeń, uważa się że wyraził zgodę na zawarcie umowy. Powyższe odnosi się również do 

zmiany umowy o podwykonawstwo jak również do umów zawartych pomiędzy podwykonawcami 
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a dalszymi podwykonawcami. 

6. Wykonawca w pełni odpowiada za jakość i terminowość wykonanych robót, usług i dostaw siłami 

własnymi i przez podwykonawców, w tym Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, 

zaniechanie działań, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników, w takim 

stopniu jakby to były działania, względnie uchybienia jego własne.  

7. Wykonawca wystawiając fakturę Zamawiającemu zobowiązany jest załączyć kserokopię faktur lub 

rachunków wystawionych przez podwykonawców, a także podpisane przez podwykonawcę(ów) 

oświadczenie potwierdzające uregulowanie (przez Wykonawcę lub podwykonawców) wobec nich 

wszystkich wymaganych należności przysługujących im za wykonanie zakresu usług, 

wynikających z zawartych umów o podwykonawstwo. Oświadczenie, o którym mowa wyżej 

(w przypadku terminu płatności na rzecz podwykonawcy przypadającego po dacie wystawienia 

faktury przez Wykonawcę) może zostać dostarczone w terminie 21 dni po dacie wystawienia 

faktury. 

8. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo w przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę. 

9. Niezależnie od powyższego umowa Wykonawcy z podwykonawcą musi zawierać następujące 

zapisy dotyczące płatności: podwykonawca po każdorazowym wystawieniu faktury lub rachunku 

na wykonany przez siebie zakres prac, zawiadomi o tym Zamawiającego, przesyłając mu do 

wiadomości kopię faktury lub rachunku potwierdzoną za zgodność z oryginałem, termin płatności 

nie może być dłuższy niż 14 dni od daty doręczenia faktury lub rachunku potwierdzających 

wykonanie zleconej podwykonawcy usługi.  

10. Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt pełni funkcję koordynującą w stosunku do robót 

realizowanych przez podwykonawcę, jak i dalszych podwykonawców. 

11. Zapisy niniejszego paragrafu stosuje się również do zmiany umowy o podwykonawstwo. 

12. Zapis niniejszego paragrafu nie narusza praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy 

i podwykonawcy wynikających z przepisów art. 647(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – 

Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm.). 

13. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są usługi oraz ich 

zmian w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.  

14. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

* dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy lub jego część przy 

udziale Podwykonawcy/ów. 

 

§ 5 

Przedstawiciele Stron 

Do merytorycznej współpracy i koordynacji w wykonywaniu przedmiotu zamówienia, każdy 

w zakresie określonym umową, upoważnieni są ze Strony: 

1) Wykonawcy Pan/Pani [….......], tel. ............, 

2) Zamawiającego: Pani - Gabriela Stępień tel. 74 8459479 g.stepien@gluszyca.pl 

 

§ 6 

Wynagrodzenie 

1. Zgodnie ze złożoną Ofertą, za wykonanie przedmiotu zamówienia, Wykonawcy przysługuje 

miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości kwoty netto: ………………..… zł (słownie: 

……………………….… złotych) powiększone o podatek VAT w wysokości: …………………… 

zł (słownie: …………………..… złotych), co stanowi wynagrodzenie brutto: ….… zł  (słownie: 

…………………………… złotych). 

2. Szacunkowe łączne wynagrodzenie Wykonawcy za świadczenie usługi wynosi: …. miesięcy x 

………….. zł brutto za miesiąc, co daje …………. zł łączną wartości przedmiotu umowy. 

3. Przyjmuje się, że okresem rozliczeniowym za wykonane usługi, będzie miesiąc kalendarzowy. 

W przypadku, gdy usługa nie będzie świadczona przez cały miesiąc kalendarzowy, Wykonawca 

otrzyma wynagrodzenie proporcjonalnie do ilości dni świadczonej usługi. 

4. Wykonawca będzie wystawiał faktury do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

usługi zostały wykonane. 

5. Określone w ust. 1 powyżej wynagrodzenie ryczałtowe zawiera wszelkie koszty związane 
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z realizacją zamówienia w tym materiały, robociznę i sprzęt Wykonawcy, a niezbędne do 

wykonania przedmiotu zamówienia. 

6. Do wynagrodzenia określonego w ust. 1 powyżej stosuje się zasady przewidziane w przepisie 

art. 632 §1 Kodeksu cywilnego. W szczególności Wykonawca nie może żądać podwyższenia 

wynagrodzenia, chociażby w czasie trwania umowy nie mógł przewidzieć rozmiaru oraz kosztów 

prac.  

7. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu prac nie może być podstawą do 

żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 powyżej. 

8. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w wycenie robót/prac obciążają Wykonawcę. 

9. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi przelewem z rachunku Zamawiającego na rachunek 

bankowy Wykonawcy prowadzony w ................... Nr ........................................, w terminie do 30 

dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, pod warunkiem 

wcześniejszego uregulowania płatności przez Wykonawcę na rzecz podwykonawców (jeżeli 

uczestniczą w wykonaniu przedmiotu zamówienia). Za datę płatności uznaje się dzień obciążenia 

rachunku bankowego Zamawiającego. 

10. Faktura Wykonawcy powinna być adresowana na Gminę Głuszyca ul. Grunwaldzka 55, 58-340 

Głuszyca NIP 886-25-72-750. 

11. Wykonawca zobowiązuje się, iż nie będzie przenosić na inną osobę wierzytelności wynikających z 

tytułu realizacji przedmiotu niniejszej umowy na osoby trzecie, bez pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

 

§ 7 

Ubezpieczenia 

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę obejmującą co najmniej 

wartość brutto umowy, o której mowa w § 7 ust. 1 umowy. 

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 

1) roboty, mienie nieruchome, sprzęt, urządzenia oraz wszelkie inne mienie ruchome – będące 

własnością Zamawiającego, Wykonawcy lub podmiotu trzeciego – związane bezpośrednio 

z wykonaniem robót – od ognia, powodzi i innych zdarzeń losowych, 

2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników 

i przedstawicieli Wykonawcy oraz osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi 

usługami. 

3. Wykonawca przedstawi dokumenty ubezpieczenia w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy – 

pod rygorem uprawnienia Zamawiającego do odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 

kolejnych 30 dni od upływu czasu na przedstawienie dokumentu ubezpieczenia przez 

Wykonawcę, ale przed rozpoczęciem wykonywania robót budowlanych. Uprawnienie 

Zamawiającego wygasa jeżeli przed skorzystaniem przez Zamawiającego z tegoż uprawnienia 

Wykonawca dostarczy dokumenty ubezpieczenia. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do odnawiania ubezpieczenia przez cały okres trwania umowy, 

względnie niezwłocznego zawarcia kolejnej umowy ubezpieczenia w przypadku ewentualnego 

wygaśnięcia umowy ubezpieczenia w trakcie trwania niniejszej umowy, pod rygorem odstąpienia 

od umowy przez Zamawiającego w przypadku braku zachowania terminu, o którym mowa ust. 3 

powyżej.  

5. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał przy realizacji przedmiotu umowy z Podwykonawców, polisy 

ubezpieczeniowe muszą również obejmować tych Podwykonawców.  

 

§ 8 

Kary i odszkodowania 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie 

kar umownych, w następujących przypadkach i wysokościach: 

1) Wykonawca  zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

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

w wysokości 10% wynagrodzenia, określonego w § 6 ust. 2 umowy, 

b) w przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu zamówienia określonego w § 1 

ust. 1 pkt 1 umowy, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną, w wysokości 0,2% 

łącznego wynagrodzenia brutto, określonego w  § 6 ust. 2, za każdy dzień zwłoki, za 

wyjątkiem sytuacji, gdy Wykonawca wykaże, że brak uruchomienia Punktu wynika 

z okoliczności od niego niezależnych, w tym w szczególności w wyniku nie uzyskania 
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wymaganych uzgodnień, zezwoleń, decyzji, wpisów do rejestrów, pomimo niezwłocznego 

złożenia stosownych wniosków o ich uzyskanie,  

c) za każdy dzień, w którym Wykonawca zaniecha prowadzenia Punktu, o którym mowa w § 1 

ust. 1 pkt 2 umowy, z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 0,1% łącznego 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 2 umowy, za każdy dzień zwłoki,  

d) za nienależne pobieranie opłat od mieszkańców w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony 

przypadek, 

e) w przypadku opóźnienia z przyczyn zależnych od Wykonawcy podania do publicznej 

wiadomości Regulaminu Punktu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 umowy, w wysokości 

0,05% łącznego wynagrodzenia brutto, określonego w  § 6 ust. 2, za każdy dzień opóźnienia, 

f) za wprowadzenie na teren organizowanego PSZOKU Podwykonawcy, który nie został 

głoszony Zamawiającemu zgodnie z zapisami § 4 umowy, w wysokości 0,5% wynagrodzenia, 

określonego w § 6 ust. 2 umowy, za każdy stwierdzony fakt, 

g) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu 

jej zmiany w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 2 umowy, za 

każdy dzień opóźnienia; 

h) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 

0,01% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 2 umowy, za każdy dzień opóźnienia; 

i) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto określonego 

w § 6 ust. 2 umowy, za każdy dzień opóźnienia; 

j) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 

ust. 2 umowy, za każdy dzień opóźnienia; 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za rozwiązanie / odstąpienie od umowy 

z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w wysokości 10% wynagrodzenia, 

określonego w § 6 ust. 2 umowy, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji określonej w §10 umowy. 

2. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania 

uzupełniającego, na zasadach ogólnych. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą w stosunku do Zamawiającego za 

działania i zaniechania własne oraz osób, z których pomocą zobowiązania będące przedmiotem 

zamówienia wykonuje.  

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego wynagrodzenia. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania w trybie natychmiastowym Zamawiający 

ma prawo do zastrzeżonych kar umownych i odszkodowania, a kary umowne wskazane w ust. 1 

pkt 1 litera a) –l) powyżej sumują się. 

 

§ 9 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy, bez obowiązku wyznaczania 

dodatkowego terminu Wykonawcy na usunięcie naruszenia umowy, lub rozwiązania niniejszej 

umowy bez okresu wypowiedzenia, według uznania Zamawiającego, w całości lub w części, jeżeli 

Wykonawca rażąco narusza warunki i postanowienia niniejszej umowy, oprócz przypadku 

określonego w § 8 ust. 3 i 4 umowy, w szczególności jeżeli:  

1) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy – w terminie 14 dni od dnia uzyskania 

przez Zamawiającego wiedzy o zajęciu majątku Wykonawcy, 

2) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął prac niezwłocznie, w terminie 

gwarantującym zachowanie terminu określonego § 1 ust. 1 pkt 1 umowy albo przerwał 

realizację przedmiotu zamówienia, pomimo pisemnego upomnienia Wykonawcy - w terminie 

14 dni od bezskutecznego upływu dodatkowego terminu wyznaczonego w pisemnym 

upomnieniu, 

3) Wykonawca nie uzyska wymaganych pozwoleń lub decyzji na prowadzenie PSZOK 

w określonym terminie; dodatkowo Wykonawca zostanie obciążony przez Gminę Głuszyca 

kosztami za dostarczenie przez wyznaczony podmiot kontenerów na odpady komunalne, 

4) Zamawiający stwierdzi i udokumentuje pobieranie przez Wykonawcę nienależnej opłaty za 

przyjęcie do Punktu odpadów, które Wykonawca ma obowiązek przyjąć bezpłatnie pomimo 

pisemnego upomnienia - w terminie 14 dni od dnia uzyskania przez Zamawiającego wiedzy, że 

Wykonawca nadal pobiera opłaty pomimo pisemnego upomnienia, 

5) Wykonawca odmawia przyjęcia do Punktu któregokolwiek z wymienionych w  § 3 ust. 1 pkt 4 
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umowy odpadu dostarczonego przez Zamawiającego, mieszkańca / właściciela nieruchomości 

zamieszkałej na terenie Gminy Głuszyca pomimo pisemnego upomnienia – w terminie 14 dni 

od dnia uzyskania przez Zamawiającego wiedzy, że Wykonawca nadal odmawia przyjęcia 

odpadów pomimo pisemnego upomnienia, 

6) zaistniała istotna zmiana okoliczności powodująca, 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. Odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności 

i musi zawierać uzasadnienie obejmujące opis podstaw faktycznych i prawnych tej czynności. 

Odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie w trybie natychmiastowym uznaje się za skuteczne 

z chwilą doręczenia oświadczenia Wykonawcy. 

 

§ 10 

Dopuszczalne zmiany treści zawartej umowy 

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących 

okoliczności: 

1) zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, 

w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, i charakter oraz 

warunki wprowadzenia zmian; 

2)  zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od 

dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się 

niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 

technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, 

usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 

b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie 

kosztów dla Zamawiającego; 

c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej 

pierwotnie w umowie; 

3)  zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, 

działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 

b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 

4)  Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca: 

a) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt 1, 

b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 

dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia 

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

pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 

c) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego 

podwykonawców; 

5) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 6 poniżej; 

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 oraz pkt 4 lit. b, Zamawiający nie może 

wprowadzać kolejnych zmian umowy w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy. 

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3 , zmiany postanowień umownych nie mogą 

prowadzić do zmiany charakteru umowy. 

4. Jeżeli umowa zawiera postanowienia przewidujące możliwość zmiany wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy z powodu okoliczności innych niż zmiana zakresu świadczenia wykonawcy, 

dopuszczalną wartość zmiany umowy, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c, pkt 3 lit. b, ustala się 

w oparciu o wartość zamówienia określoną pierwotnie, z uwzględnieniem zmian wynikających 

z tych postanowień. 

5. Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli: 

1) zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym 

brzmieniu; 

2) nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących 

okoliczności: 

a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie 
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zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy 

lub przyjęto by oferty innej treści, 

b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść Wykonawcy w sposób 

nieprzewidziany pierwotnie w umowie, 

c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający 

z umowy, 

d) polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym 

wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust. 1 pkt 4. 

6. Postanowienie umowne zmienione z naruszeniem ust. 1-3, 5 podlega unieważnieniu. Na miejsce 

unieważnionych postanowień umowy wchodzą postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu. 

7. Strony dodatkowo dopuszczają również możliwość zmiany umowy w następujących okoliczności: 

1) gdy z przyczyn organizacyjnych konieczna będzie zmiana osób wskazanych w § 5 umowy lub 

zmiana danych teleadresowych określonych w niniejszej umowie, 

2) gdy zmianie ulegnie numer rachunku bankowego Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 8 

umowy, 

3) zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy będącego podmiotem, na którego zasoby Wykonawca 

się powoływał; zmiana jest możliwa, pod warunkiem, że Wykonawca udokumentuje pisemnie 

Zamawiającemu spełnienie warunków udziału w postępowaniu w takim samym lub większym 

stopniu i zakresie co podmiot wskazany w ofercie. 

4) zmiany miejsca prowadzenia usługi, określonego w § 1 ust. 2 umowy, jeżeli zmiana miejsca 

leży w interesie Wykonawcy, a nie sprzeciwia się temu interes publiczny, pod warunkiem 

zachowania wszelkich wymagań określonych w § 2 umowy, 

5) gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego wydłużeniu ulegnie termin 

określony w § 1 ust. 1 pkt 1 umowy, np.: 

a) w skutek nie otrzymania wymaganych decyzji i zezwoleń niezbędnych do prowadzenia 

Punktu,  

b) zaszła konieczność uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania 

inwestycji danych, zgód bądź pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów, 

6) zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu zamówienia, w tym 

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

w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) oraz uchwał Rady Miejskiej w Głuszycy 

wydanych na podstawie tejże ustawy. 

8. Strony przewidują możliwość dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo 

w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług, 

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

- na zasadach i w sposób określony w ust. 10-19, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 

wykonania Umowy przez Wykonawcę. 

9. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, 

o której mowa w ust. 8 pkt 1 powyżej, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy 

zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów 

zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, 

do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. 

10. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 8 pkt 1 powyżej, wartość wynagrodzenia netto się nie 

zmieni, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 

11. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 8 pkt 

2 lub 3 powyżej, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 

w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez 

Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość 

minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki 

składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

12. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 8 pkt 2 powyżej, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem 

wysokości wynagrodzeń pracowników świadczących usługi do wysokości aktualnie 
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obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń 

publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca 

wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia 

pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej 

zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy. 

13. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 8 pkt 3 powyżej, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą 

wynagrodzenia pracownikom świadczącym usługi. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu 

Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących 

usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują 

oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy. 

14. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 8 powyżej, każda ze Stron może wystąpić do 

drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie 

całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem 

daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy 

uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

15. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 8 pkt 2 lub pkt 3 powyżej, jeżeli z wnioskiem 

występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie 

wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności: 

1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników 

świadczących usługi, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace 

bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia 

odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 8 pkt 2 powyżej, 

lub  

2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników 

świadczących usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), 

w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części 

wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 8 

pkt 3 powyżej, 

16. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 8 pkt 3 powyżej, jeżeli z wnioskiem występuje 

Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia 

w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż  10 dni roboczych, dokumentów, z których będzie 

wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania umowy, w tym pisemnego 

zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 15 pkt 2 powyżej. 

17. W terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa powyżej, Strona, która 

otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek 

oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo 

informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. 

18. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym 

zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa 

w ust. 15. W takim przypadku przepisy ust. 16 - 17 powyżej stosuje się odpowiednio. 

19. Zawarcie aneksu, o którym mowa w ust. 1 powyżej nastąpi nie później niż w terminie 10 dni 

roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy. 

20. Wszelkie zmiany umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego 

i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem nieważności. 

 

§ 11 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy: 

1) Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm.),  

2) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 

r. poz. 250 z późn. zm.), 

3) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.), 

4) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672 

z późn. zm.), 

5) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz.1332 z późn. zm.) 
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6) ustawy z dnia 20 lipca 2017  r. Prawo wodne (Dz.U.2017.1566 z późn. zm.) 

2. Wszystkie spory wynikające na tle wykonania niniejszej umowy, które nie mogą być 

rozstrzygnięte polubownie będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla 

Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                            WYKONAWCA: 

 

 


