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UMOWA Nr BU.III.272.  .2020 
 

 

zawarta dnia ………………..  pomiędzy: 

 

1. Gminą Turawa z siedzibą w Turawie, 

ul. Opolska 39c, 46-045 Turawa, 

zwaną w treści umowy Zamawiającym 

 reprezentowaną przez:  

      Wójta Gminy Turawa Dominika Pikosa, 

      przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Turawa Anety Sakra  

 NIP: 991-04-51-595 

 

a 

2.   ……………………………………………………………………. 

     zwanym w treści umowy Wykonawcą 

reprezentowanym przez: 

      …………………………………………………………………. 

     NIP: 

      

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego 

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust.1 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843). 

 

 

§ 1 

 

Przedmiotem umowy jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Turawa. 

 

§ 2 

 
 Przedmiot zamówienia obejmuje następujące usługi: 

1. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na 

których zamieszkują mieszkańcy, w tym: 

1) odbieranie odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) oraz 

stanowiących pozostałości z selektywnego zbierania odpadów; 

2) odbieranie odpadów zgromadzonych w sposób selektywny: 

a) papier i tektura, opakowania z papieru i tektury; 

b) szkło, opakowania ze szkła; 

c) tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych; 

d) opakowania wielomateriałowe; 

e) metal, opakowania z metali; 

3) odbieranie bioodpadów; 
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4) odbieranie odpadów wielkogabarytowych; 

5) odbieranie zużytych opon; 

6) odbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; 

7) odbieranie przeterminowanych leków oraz odpadów niekwalifikujących się do 

odpadów medycznych, powstałych w gospodarstwach domowych w wyniku 

przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu 

poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł oraz szczypawek. 

 

2. Wyposażenie wszystkich nieruchomości zamieszkałych w pojemniki oznakowane 

kolorami: czarnym, żółtym, zielonym, brązowym oraz w worki koloru niebieskiego w 

ilości zgodnej z danymi przekazanymi przez Zamawiającego oraz pojemności zgodnej z 

Regulaminem utrzymania czystości  i porządku  na terenie Gminy Turawa. Wykonawca 

utrzymuje pojemniki w odpowiednim stanie technicznym. Zamawiający dopuszcza 

możliwość wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w pojemniki o klapach 

odpowiadających kolorystyce poszczególnych frakcji odpadów komunalnych przy 

zachowaniu jednolitej kolorystyki pozostałych części pojemników z równoczesnym 

odpowiednim ich oznakowaniem.  

 

3. Wyposażenie wszystkich nieruchomości w pojemniki oraz worki ma nastąpić w 

terminie 14 dni od momentu przekazania przez Zamawiającego wykazu punktów 

adresowych z informacją o ilości pojemników i worków przeznaczonych do zbierania 

odpadów komunalnych. 

 
4. Zamawiający w okresie przejściowym t.j. maksymalnie przez 2 tygodnie, licząc od 

dnia podpisania Umowy, dopuszcza możliwość wyposażenia przez Wykonawcę 
nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej w worki na segregację, zgodnie z zasadami 
wynikającymi z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turawa.  

 

6. Rodzaje, forma i miejsca odbioru odpadów komunalnych: 
Lp. Rodzaj odpadu Pojemnik / worek Miejsce odbioru 
1. Papier worek niebieski 120l. teren nieruchomości 
2. Tworzywa sztuczne 

pojemnik żółty 240l. teren nieruchomości 3. Metal 
4. Opakowania wielomateriałowe 
5. Szkło pojemnik zielony 120l. teren nieruchomości 
6. Bioodpady pojemnik brązowy 120l. teren nieruchomości 
7. 

Odpady zmieszane 
pojemnik czarny 120l. 
lub 240l. 

teren nieruchomości 

8. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny wystawka jeden raz w 
roku 

teren nieruchomości 
9. Odpady wielkogabarytowe 
10. Przeterminowane leki pojemnik czerwony 120l. 6 wskazanych aptek 
 

7. Realizacja przedmiotu zamówienia ma się odbywać w sposób zapewniający osiągnięcie 

odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 

innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami: 

1) Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. 

Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.), 
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2) Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U.  z 2019 r. poz. 701 z późn. 

zm.),  

3) Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na lata 2016-2022 z 

uwzględnieniem lat 2023-2028. 

8. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 4 do SIWZ – 

„Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”. 
 

§ 3 

 

1. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie usług, 

zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz metody organizacyjno - techniczne stosowane 

podczas ich świadczenia.  

2. Zamawiający ma prawo do wydania Wykonawcy polecenia dokonania zmian w realizacji 

zadania, jeżeli uzna, że jest to niezbędne dla prawidłowego wykonania zadania. 

 

§ 4 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu przed podpisaniem niniejszej 

umowy kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę dokumentów:  

1) dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do bazy magazynowo-transportowej, 

potwierdzający, że Wykonawca posiada prawo do niezakłóconego korzystania z 

terenu bazy oraz do eksploatowania go na cele będące przedmiotem zamówienia, nie 

krócej niż do dnia zakończenia umowy, a gdy będzie magazynował odpady na terenie 

bazy – nie krócej niż do dnia zakończenia realizacji przedmiotu umowy; 

2) dokumentu potwierdzającego legalizację najazdowej wagi samochodowej. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały okres trwania umowy stosownych 

zezwoleń, wpisów do rejestrów oraz uprawnień określonych w SIWZ oraz w przepisach 

prawa.  

3. W przypadku, gdy wpisy do rejestrów lub zezwolenia utracą moc obowiązującą, Wykonawca 

zobowiązany jest do uzyskania nowych wpisów lub zezwoleń oraz przekazania kopii tych 

dokumentów Zamawiającemu niezwłocznie, lecz nie później niż do 3 dni od dnia wykreślenia 

z rejestru lub wygaśnięcia uprawnień wynikających z zezwoleń, pod rygorem odstąpienia od 

Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy. Zamawiający odstąpi od umowy z winy 

Wykonawcy, składając oświadczenie o odstąpieniu najpóźniej w terminie 60 dni od dnia 

upływu ww. terminu i powzięcia wiedzy o tym.  

4. Wykonawca oświadcza, że posiada potencjał techniczny niezbędny do wykonania niniejszej 

umowy, w szczególności wymaganą ilość oraz rodzaj środków transportowych do realizacji 

przedmiotu umowy na terenie Gminy Turawa, zgodnie z wymaganiami określonymi w 

punkcie IX.1.3. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. 

5. Wykonawca oświadcza, że dysponuje pojazdami przewidzianymi do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie gminy Turawa na poziomie określonym Europejskim standardem 

emisji spalin: EURO 5 - …….. sztuk i EURO 6 - ………sztuk, zgodnie ze złożoną ofertą. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z 

tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie realizowanym w ramach niniejszej 

umowy.  
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7. Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

pracowników stron umowy, podwykonawców oraz osób trzecich, powstałe w związku z 

prowadzonymi usługami, w tym także ruchem pojazdów.  
 

§ 5 

 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia – do 30 kwietnia 2021r. 

 

§ 6 

 

1. Obowiązki Wykonawcy zostały określone w Szczegółowym opisie przedmiotu 

zamówienia. 

2. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę odpadami zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. Dotyczy to w szczególności czynności ważenia, rozdziału na 

poszczególne rodzaje, przeładunku, transportu, uregulowania spraw związanych z bazą 

magazynowo-transportową, odzyskiem odpadów oraz wszelkich spraw związanych z odbiorem i 

zagospodarowaniem odpadów.  
3. Dla właściwego wykonania umowy, Wykonawca zapewni podstawowy personel. 

4. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za nadzór nad zatrudnionym personelem, 

oraz zobowiązany jest to wypełnienia wszystkich prawnych zobowiązań związanych z 

zatrudnieniem personelu. 

 

§ 7 

 

1. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy wszystkich informacji będących 

w jego posiadaniu, niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.  

2. Zamawiający ma prawo kompleksowej kontroli sposobu wykonania usługi. 

3. Zamawiający wyraża zgodę na wydelegowanie osób mających istotne znaczenie dla realizacji 

umowy do odbywania spotkań i konsultacji z personelem Wykonawcy. 

 

§ 8 

 

1. Osobami odpowiedzialnymi po stronie Zamawiającego za przekazanie niezbędnych 

informacji i odbywania spotkań z personelem Wykonawcy są:   

1) Piotr Dziedzic – Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa, 

2) ………………………. – Podinspektor ds. gospodarowania odpadami komunalnymi. 

2. Osobami odpowiedzialnymi po stronie Wykonawcy za przekazanie niezbędnych informacji  

i odbywania spotkań z personelem Zamawiającego są:   

 

1. …………………………………………………………………………………………………. 

 

2…………………………………………………………………………………………………… 

 

§ 9 
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1. Strony ustalają, że ceny jednostkowe za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Turawa w całym 

okresie jej obowiązywania wynosić będą, zgodnie z Formularzem rzeczowo – cenowym 

stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.  

2. Podana w formularzu ofertowym cena nie stanowi ostatecznego wynagrodzenia Wykonawcy, a 
służy do porównania cen złożonych ofert. Cena, jaką zapłaci Zamawiający wybranemu 
Wykonawcy będzie wynikać z ilości faktycznie odebranych i zagospodarowanych przez 
Wykonawcę odpadów komunalnych w ramach realizowanego zamówienia, w oparciu o ceny 
jednostkowe wskazane w Formularzu rzeczowo-cenowym. 

3. Wartości jednostkowe dla pozycji wyszczególnionych w Formularzu rzeczowo - cenowym, 

uwzględniają wszystkie koszty związane z realizacją zadania, tym całkowite koszty związane 

z transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, wyposażeniem właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych w pojemniki i/lub worki na odpady komunalne oraz 

utrzymywaniem pojemników w odpowiednim stanie technicznym, wszystkie pozostałe 

koszty zamówienia, w tym, wydruków harmonogramów odbioru odpadów komunalnych oraz 

ewentualne ich zmiany, jak również koszty ich dostarczenia właścicielom w/w 

nieruchomości, podatek VAT oraz wszelkie inne koszty, bez których nie jest możliwe 

wykonanie zamówienia, w tym w szczególności:  

1) zachowanie właściwego stanu sanitarnego użytkowanych pojazdów,  

2)  porządkowanie terenu zanieczyszczonego odpadami komunalnymi na skutek działań 

Wykonawcy,  

3) naprawianie lub ponoszenie kosztów naprawy szkód wyrządzonych podczas 

wykonywania usługi.  

4. Wykonawca uwzględnił w kosztach wykonania przedmiotu umowy, o których mowa w 

Formularzu rzeczowo - cenowym, wpływy z tytułu uzyskanych zysków ze sprzedaży 

zebranych surowców wtórnych.  

5. Wynagrodzenie za świadczenie usług, objętych niniejszą Umową, obliczone będzie jako 

iloczyn cen jednostkowych, o których mowa w ust. 1 i odebranej ilości odpadów, 

potwierdzonej przez Strony Umowy w stosownym raporcie miesięcznym. 

6. Przy wystawianiu faktur zostanie zastosowana stawka podatku od towarów i usług 

obowiązująca w dniu jej wystawienia (w dniu powstania obowiązku podatkowego). 

7. Podstawą do rozliczenia wynagrodzenia jest faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę 

jeden raz w miesiącu, płatna przelewem na rachunek Wykonawcy, w terminie …… dni od 

daty jej otrzymania przez Zamawiającego. 

8. Jako datę zapłaty faktury strony umowy przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

9. Wykonawca nie może żądać podwyższenia cen jednostkowych, chociażby w czasie zawarcia 

umowy nie można było przewidzieć wzrostu cen różnych składników kalkulacyjnych, z 

wyłączeniem podatku  VAT. 

10.  Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia faktur wraz z kartami przekazania odpadów 

oraz raportami miesięcznymi zawierającymi wyszczególnienie rodzaju i ilości odebranych 

odpadów do 10 dnia każdego miesiąca przypadającego po miesiącu rozliczeniowym. 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania wypłaty wynagrodzenia lub odmowy jego 
wypłaty w przypadku, gdy dokumenty przedstawione przez Wykonawcę w celu potwierdzenia 
ilości odpadów będą budziły uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności danych 
w tych dokumentach przedstawionych w zakresie pochodzenia odpadów, ich ilości lub 
prawidłowości postępowania z odpadami. 
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12. Płatność nastąpi po otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz 

z prawidłowo sporządzonymi załącznikami. 

 

 

§ 10 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kwotę stanowiącą 5 % wartości przedmiotu umowy, 

tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy, najpóźniej w dacie zawarcia umowy. 

2. Kwotę opisaną w ust.1 Wykonawca wpłaci na konto bankowe Zamawiającego B.S. Łubniany 

nr  18 8897 0004 2001 0016 3819 0002. 

3. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, może również być w  poręczeniach lub 

gwarancjach bankowych oraz w gwarancjach ubezpieczeniowych dostarczonych w dniu 

podpisania umowy. 

4. Zamawiający zwróci Wykonawcy 70 % zabezpieczenia opisanego w ust.1, w terminie 30 dni, 

licząc od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót zawierającego klauzule, że 

roboty wykonane zostały przez Wykonawcę w sposób należyty. 

 

§ 11 

 

1. W przypadku powierzenia części przedmiotu zamówienia Podwykonawcom, także 

Podwykonawcy winni posiadać wymagane przepisami prawa zezwolenia, wpisy z zakresu 

wykonywanych przez nich usług (takie same dokumenty, których Zamawiający wymaga od 

Wykonawcy).  

2. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających 

kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznaczy termin na dostarczenie powyższych 

dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni.  

3. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę usług Podwykonawcy, Wykonawca jest 

zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z 

Podwykonawcą. Ten sam obowiązek dotyczy również Podwykonawcy w przypadku zlecenia 

usług dalszemu Podwykonawcy.  

4. Przed złożeniem Zamawiającemu każdej faktury Wykonawca zobowiązany jest zapłacić 

wszelkie zobowiązania (w tym wynagrodzenia) przysługujące podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom z tytułu zrealizowanych usług w ramach niniejszej umowy.  

5. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 

wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. 

Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za własne. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość powierzonych usług 

podwykonawcy.  

6. Jakakolwiek przerwa w realizacji usług wynikająca z braku Podwykonawcy będzie 

traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić 

podstawę naliczenia kar umownych lub odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.  

7. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji usługi, jeżeli 

sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, 
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określonych umową, nie wykonują w sposób należyty powierzonych czynności lub nie 

dotrzymywane są terminy realizacji przedmiotu zamówienia.  

8. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile 

są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i 

osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w usługi. Wykonawca zawiadamia 

Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym w 

trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 

podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług.  

 

§ 12 

 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej 

umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.  

2. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez 

Wykonawcę. 

3. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w zakresie 

wynagrodzenia dopuszczalna jest w przypadku odstąpienia na wniosek Zamawiającego od 

realizacji części zamówienia, pod warunkiem wystąpienia okoliczności, które powodują, że 

wykonanie przedmiotu zamówienia bez ograniczenia zakresu zamówienia, powodowałoby 

dla Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu 

zamówienia i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych; 

4. Dopuszcza się zmianę Umowy w zakresie: zakresu obowiązków Wykonawcy, terminów 

realizowania obowiązków wynikających z Umowy lub sposobu spełnienia przez Wykonawcę 

świadczenia odbierania i zagospodarowania odpadów w przypadku: 

1) konieczności podjęcia czynności warunkujących należyte wykonanie Umowy; 

2) zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego wpływających na sposób 

spełnienia świadczenia. 

5. Zamawiający dopuszcza również możliwość zmiany Umowy w następujących przypadkach: 

1) zmiany lub wejścia w życie przepisów prawa związanych z realizacją Umowy; 

2) zmiany lub wejścia w życie uchwał, decyzji lub innych aktów wydawanych przez organy 

administracji publicznej w tym również Rady Gminy Turawa, związanych z realizacją 

Umowy; 

3) uzasadnionej przyczynami technicznymi konieczności zmiany sposobu wykonywania 

Umowy; 

4) wystąpienia wyjątkowych okoliczności, niezależnych od stron umowy, których nie można 

było przewidzieć w chwili zawierania umowy, a wpływają na jej realizację; 

5) zmiany podwykonawców, których udział w realizacji przedmiotu umowy zaakceptował 

Zamawiający; 

6) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany podatku VAT w wyniku zmiany przepisów 

prawa, w takiej sytuacji do rozliczenia przyjęta zostanie kwota netto i naliczony podatek 

VAT wg obowiązujących przepisów. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w 

trakcie wykonywania umowy, zmianą zostanie objęta wyłącznie część umowy 

wykonywana po wejściu w życie nowej stawki podatku. Powyższa zmiana następuje z 

mocy prawa, od dnia wejścia w życie nowej stawki podatku VAT; 

7) zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną 

zmianą elementu prac; 

8) zmiany ilości usług, 
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9) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub zdrowotnym lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały 

wpływ na koszty wykonania zamówienia, 

10) wystąpienie wyjątkowych okoliczności, niezależnych od Stron umowy, których nie mogły 

one przewidzieć w chwili zawierania umowy wpływających na jej realizację,  

6. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 2), jest złożenie wniosku przez stronę 

inicjującą, który zawiera: 

1) opis propozycji zmiany; 

2) uzasadnienie zmiany; 

3) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana  

będzie miała wpływ na wynagrodzenie wykonawcy; 

4) opis wpływu zmiany na termin wykonania umowy. 

7. Wykonawca może dokonywać zmiany osób przewidzianych do wykonania zamówienia, 

jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującego nowe osoby. 

5. Dokonanie zmian, wymaga podpisania aneksu do umowy. Nie stanowi zmiany umowy w  

rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych:  

1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy 

2) zmiana danych teleadresowych, osób reprezentujących strony lub oznaczenia stron umowy 

– wynikających ze zmiany stanu faktycznego albo prawnego; 

3) zmiana lub aktualizacja harmonogramu odbioru poszczególnych rodzajów odpadów 

komunalnych; 

4) zmiana i aktualizacja wykazu adresów nieruchomości objętych systemem odbioru 

odpadów komunalnych. 

 

§ 13 

 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji 

zamówienia, o ile nie są wykonywane przez osoby w ramach prowadzonej przez nie 

działalności gospodarczej lub gdy Wykonawca lub podwykonawca samodzielnie wykonuje te 

czynności:  

1)  kierowanie pojazdami,  

2) obsługa pojazdów – pomoc przy załadunku odpadów,  

3) wykonywanie czynności związanych z bezpośrednimi kontaktami z mieszkańcami 

Gminy Turawa w godzinach, w których następuje odbiór odpadów;  

2. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący ww. czynności będą w okresie 

wykonywania przedmiotu zamówienia zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.  

3. W takcie realizacji umowy Zamawiający jest uprawniony do kontrolowania czy podstawą 

zatrudnienia osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji umowy jest umowa o pracę.  

4. Wykonawca poinformuje pracowników, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu o 

uprawnieniach Zamawiającego, tj. kontroli zatrudnienia i obowiązku poddania się takiej 

kontroli.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania 

umowy, oświadczenia, o którym mowa w ust. 7 pkt. 1 niniejszego paragrafu dot. osób 

wykonujących czynności wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu.  
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6. 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 wskazane 

w ust. 1 niniejszego paragrafu. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny,  

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

wymogów,  

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.  

7. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży według wyboru Zamawiającego wskazane poniżej 

dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1 

niniejszego paragrafu w trakcie realizacji zamówienia:  

1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności:  

a) dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,  

b) datę złożenia oświadczenia,  

c) wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób,  

d) imiona i nazwiska tych osób,  

e) rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu,  

f) okres obowiązywania umowy,  

g) podwykonawcy;  

2) 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;  

3) 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. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.  

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

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1 niniejszego 

paragrafu Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę 

kary umownej określonej w § 14 ust. 1 pkt 11) niniejszej umowy. Niezłożenie przez 

Wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego 

dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez 

wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu.  

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

Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 

przez Państwową Inspekcję Pracy.  

 

§ 14 
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Strony uzgadniają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.  

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej:  

1) w wysokości 30 % ceny brutto określonej w formularzu ofertowym załącznik nr 1 do 

SIWZ, w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;  

2) w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu dokumentacji, o której 

mowa w punkt IX.3. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.  

3) w wysokości 50 zł za każdy przypadek nieodebrania odpadów z nieruchomości w 

terminie wynikającym z harmonogramu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; kara 

będzie naliczana jako iloczyn kwoty 50 zł oraz ilości gospodarstw domowych od których 

nie odebrano odpadów w terminie zgodnym z harmonogramem;  

4) w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu pojemników za każdą 

nieruchomość wskazaną w wykazie nieruchomości przeznaczonych do obsługi. Kara 

dotyczy również nieterminowego wyposażenia w pojemniki nowozgłoszonych 

nieruchomości; 

5) w wysokości 300 zł za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu Zamawiającemu wypełnionych 

harmonogramów; 

6) w wysokości 1000 zł za każdy przypadek stwierdzenia, ze pojazd Wykonawcy nie jest 

czytelnie oznaczony nazwą przedsiębiorcy;  

7) za zanieczyszczenie lub pozostawienie nieuporządkowanego miejsca odbierania odpadów 

lub zanieczyszczenie trasy przejazdu - w wysokości 50,00 zł za każdą stwierdzoną 

nieprawidłowość; 

8) za równoczesne zbieranie różnych rodzajów odpadów tym samym pojazdem – w 

wysokości 500,00 zł za każde zdarzenie; 

9)  w wysokości 500 zł za każdy inny, niż określony w nin. ustępie, przypadek naruszenia 

obowiązków Wykonawcy określonych w nin. umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy; 

10) za opóźnienie w przedłożeniu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo w wys. 0,1 % wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień 

opóźnienia liczony po 7 dniu od daty jej zawarcia, 

11) za niewypełnienie obowiązku, o którym mowa w § 13 niniejszej umowy, w wysokości 

1000 zł za każdą osobę objętą przedmiotowym obowiązkiem skierowaną do realizacji 

zamówienia, która nie będzie zatrudniona (przez Wykonawcę lub Podwykonawcę) na 

podstawie umowy o pracę, za każdy stwierdzony przypadek.  

2. W przypadku nie usunięcia wad w terminie dodatkowym, w/w kary ulegają podwojeniu.  

3. Wykonawca zapłaci karę umowną w przypadku niedopełnienia obowiązku wymienionego w 

§ 4 ust. 5 niniejszej umowy w wysokości 1000 zł za każdy przypadek stwierdzenia, ze pojazd 

przewidziany do zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Turawa nie jest na 

poziomie określonym „Europejskim standardem emisji spalin: EURO 5/EURO 6”; 

4. Wykonawca zapłaci karę w przypadku niedopełnienia obowiązków wymienionych w § 2 ust. 

7 niniejszej umowy. Wysokość kary zostanie obliczona odrębnie dla wymaganego poziomu 

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami bądź 

ograniczenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania, na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) i przepisów wykonawczych 

do niej.  
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5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, na 

zasadach ogólnych uregulowanych w Kodeksie Cywilnym.  

6. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kary umownej z tytułu odstąpienia od 

Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 30 % wynagrodzenia 

brutto określonego w ceny brutto określonej w formularzu ofertowym załącznik nr 1 do 

SIWZ. 

7. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania czynności wchodzących w zakres 

przedmiotu umowy, Zamawiający niezależnie od prawa do naliczania kar będzie miał prawo 

zlecenia prac objętych niniejszą umową innemu podmiotowi i potrącenia kosztów 

poniesionych z tego tytułu z wynagrodzenia Wykonawcy. Niewywiązanie się przez 

Wykonawcę z zakresu objętego umową będzie potwierdzone protokołem sporządzonym 

przez Zamawiającego. 

 

§ 15 

 

1. Zamawiający i Wykonawca będą mogli wypowiedzieć zawartą umowę, a następnie odstąpić 

od jej realizacji, jeżeli druga strona narusza postanowienia niniejszej umowy, powodując tym 

samym utratę zasadniczych korzyści jakie mogą być osiągnięte w wyniku jej realizacji.  

2. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli:  

1) w przypadku zaprzestania działalności Wykonawcy – w terminie 3 dni od dni otrzymania 

informacji o zaprzestaniu działalności,  

2) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego uporczywie nie 

wykonuje usług zgodnie z warunkami umownymi lub w rażący sposób zaniedbuje 

wykonanie zobowiązań umownych 

3) gdy Wykonawca nie rozpoczął wywozu odpadów zgodnie z obowiązującym 

harmonogramem lub nie kontynuuje bez uzasadnionych przyczyn wywozu odpadów 

pomimo wezwania złożonego na piśmie przez Zamawiającego; odstąpienie od umowy 

może nastąpić wówczas po bezskutecznym upływie 7 dni od dnia wezwania do 

rozpoczęcia lub kontynuacji usługi,  

4) Nastąpiła upadłość Wykonawcy lub Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy, z 

wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przekształcenia,  

5) Wykonawca utraci uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem 

Umowy,  

6) Wykonawca nie wykonuje obowiązków wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 

r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  

7) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub gdy zostanie wszczęte 

postępowanie egzekucyjne w stopniu uniemożliwiającym realizację Umowy.  

9. Wykonawca może odstąpić od umowy jeżeli Zamawiający:  

1) pozostaje w zwłoce z zapłatą wynagrodzenia przekraczającą 60 dni, na które Wykonawca 

należycie i w zgodzie z postanowieniami Umowy oraz przepisami prawa wystawił fakturę 

VAT. Przed odstąpieniem Wykonawca wezwie Zamawiającego do wykonania 

zobowiązania wyznaczając dodatkowy, co najmniej 14 dniowy termin do dokonania 

płatności rozpoczynający się od dnia dostarczenia wezwania.  

2) Odmawia bez uzasadnienia odbioru wykonanych usług.  

10. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.  
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11. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego zobowiązuje się w 

terminie 7 dni od daty odstąpienia do sporządzenia szczegółowego protokołu usług w toku, 

wg stanu na dzień odstąpienia.  

12. Jeżeli umowa zostanie wypowiedziana, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać 

świadczenie usługi. 
 

§ 16 
 

1. Zgodnie z RODO, Zamawiający informuje, że: 

1) Zamawiający, którym zgodnie z niniejszą umową jest Gmina Turawa reprezentowana 

przez Wójta Gminy Turawa, jest administratorem danych pozyskanych w związku z 

zawarciem i wykonaniem umowy. 

2) Zamawiający przetwarza jedynie dane osobowe niezbędne do realizacji określonego celu 

przetwarzania, w tym w szczególności:  

a) imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny, numer 

telefonu/faxu, adres zamieszkania, NIP, REGON – przekazane przez Wykonawców 

będących osobami fizycznymi lub uzyskane z publicznego rejestru (CEIDG), 

b) imię, nazwisko, stanowisko służbowe, adres poczty elektronicznej, numer 

telefonu/faxu – pełnomocników oraz osób wskazanych przez Wykonawcę do 

kontaktu,  

c) imię, nazwisko, stanowisko służbowe, informacje dot. doświadczenia i kwalifikacji, 

uprawnień osób wskazanych do realizacji zamówienia przez Wykonawcę,   

d) inne dane osobowe przekazane przez Wykonawcę niezbędne do realizacji przedmiotu 

umowy. 

3) Dane osobowe uzyskane w związku z zawarciem umowy oraz w trakcie jej trwania 

Zamawiający wykorzystuje w następujących celach: 

a) w celu wykonania umowy, której Wykonawca jest stroną (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b 

RODO), 

b) w celu wykonania ciążących na Zamawiającym obowiązków prawnych, w 

szczególności w zakresie przechowywania faktur i dokumentów księgowych 

(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 

c) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

Zamawiającego, polegających na ochronie jego praw w postaci ewentualnego ustalenia 

i dochodzenia roszczeń lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami oraz bieżącego 

kontaktu telefonicznego, jak i prowadzenia korespondencji e-mail oraz tradycyjnej w 

związku z zawarciem lub wykonywaniem umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO). 

4) Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy będą przechowywane 

przez okres realizacji umowy. Okres przechowywania danych osobowych może być 

wydłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub 

obrony przed ewentualnymi roszczeniami do końca okresu przedawnienia potencjalnych 

roszczeń z umowy, a po tym okresie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą 

wymagać tego przepisy prawa. W przypadku przetwarzania danych na podstawie 

uzasadnionego interesu Zamawiającego – dane będą przetwarzane przez okres 

umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem 

przetwarzania danych. Dane osobowe pozyskane w celu wykonania ciążących na 

Zamawiającym obowiązków prawnych przetwarzane są przez czas wykonywania przez 
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Zamawiającego obowiązków wynikających z przepisów prawa, jak również przez czas, w 

którym przepisy prawa nakazują przechowywać te dane. Okres przetwarzania może być 

przedłużony w granicach prawa w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych 

niezbędne jest do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami do końca okresu 

przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy, a po tym okresie jedynie w przypadku i 

w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.  

5) Przetwarzane przez Zamawiającego dane osobowe mogą zostać udostępnione m.in. 

podmiotom prowadzącym działalność płatniczą, podmiotom prowadzącym działalność 

kurierską lub pocztową, dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów 

informatycznych, podmiotom świadczącym usługi doradcze, pomoc prawną, podatkową, 

rachunkową, innym podmiotom, którym dane zostały lub zostaną udostępnione na 

podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub upoważnienia do 

przetwarzania danych oraz podmiotom, którym Zamawiający będzie zobowiązany 

udostępnić dane, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz umową o 

dofinansowanie, w tym organom kontrolującym. 

6) Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W zakresie zawarcia i wykonania 

przedmiotu umowy, jest jednak warunkiem zawarcia i realizacji umowy. Brak podania w 

takim wypadku niezbędnych danych osobowych, może uniemożliwić zawarcie umowy 

bądź wykonanie przedmiotu umowy z winy Wykonawcy. Podanie danych osobowych w 

związku z realizacją Projektu jest niezbędne w procesie aplikowania o środki unijne, a 

konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości udzielenia wsparcia w ramach 

Projektu. 

7) Zamawiający nie przekazuje danych osobowych poza EOG. 

8) Zamawiający nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie 

poddaje profilowaniu danych osobowych osoby, której dane dotyczą. 

9) Osobie, której dane osobowe Zamawiający przetwarza, przysługuje prawo dostępu do 

danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, prawo żądania usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10) W każdej chwili istnieje możliwość skorzystania z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych realizowanego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych 

interesów Zamawiającego. Zamawiający przestanie przetwarzać dane w tym celu, chyba 

że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do danych istnieją dla Zamawiającego ważne 

prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności 

osoby, której dane dotyczą lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, 

dochodzenia lub obrony roszczeń 

2. Wykonawca niniejszym zobowiązuje się do poinformowania każdej osoby fizycznej, za 

pomocą której będzie realizował niniejszą umowę, której dane osobowe są lub będą 

przetwarzane przez Zamawiającego na potrzeby realizacji przedmiotu niniejszej umowy, 

zwalniając tym samym Zamawiającego z obowiązku, o którym mowa w art. 14 RODO i 

przyjmując, że zachodzi wyłączenie z art. 14 ust. 5 RODO. Wykonawca na każde żądanie 

Zamawiającego jest zobowiązany udostępnić dokumentację lub przedłożyć stosowne 

oświadczenie (w zależności od żądania Zamawiającego) potwierdzające dopełnienie 

obowiązku informacyjnego, określonego w zdaniu poprzedzającym.   
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§ 17 

 

W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu 

cywilnego. 

 

§ 18 

 

Spory wynikłe na tle wykonywania umowy, których strony nie rozwiązały na drodze 

polubownej, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

 

§ 19 

 

Integralną część umowy stanowią załączniki:  

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami – załącznik nr 1 

2. Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami złożona w dniu ………………. - załączniki nr 2. 

 

§ 20 

 

Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

 

§ 21 

 

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach jeden dla Wykonawcy, trzy dla 

Zamawiającego. 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 

 

 

 

 
 


