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Data opracowania 26.08.2019 

 

 

Dot. Nr postępowania : DU-ZP. 271.1.3.2019 

 
UMOWA 

Nr. 

 
 

zawarta w dniu :   w Czeladzi,  

pomiędzy: Miasto Czeladź 

z siedzibą:  ul. Katowicka 45; 41-250 Czeladź  NIP:  625-24-48-720 

zwaną dalej 'Zamawiającym'  którego reprezentuje: 
 

 
 

 

a firmą: 
 

 

z siedzibą :   

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego,  pod numerem :  

w Sądzie :  

Wydział :   NIP:   

zwaną dalej 'Wykonawcą', którą reprezentują:  
 

 
Niniejsza umowa jest umową na udzielenie zamówienia  publicznego na podstawie art. 39 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2018 r. poz. 1986z późn. zm.) 

w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z zawiadomieniem  o wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego. 

§ 1. 

 
Przedmiot UMOWY 

 
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę pn: 
 

 
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Czeladź 
 

 

2. Szczegółowy Opis Przedmiotu 

Zamówienia stanowi: 

zał. nr 1 do SIWZ  stanowiący integralną cześć umowy. 

(Opis przedmiotu zamówienia) 

 

3. Wykonywanie zamówienia polega na  odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta Czeladź w celu utrzymania czystości 

i porządku w mieście oraz dla zapewnienia powtórnego wykorzystania odpadów przy użyciu 

odpowiednich procesów technologicznych świadczonych przez wyspecjalizowane podmioty. 

Czynności te obejmują również podejmowanie odpowiednich czynności prawnych, w tym 

czynności procesowych związanych z przedmiotem umowy. 
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4. Wykonawca zobowiązany jest przekazać odebrane odpady komunalne do instalacji, w których 

będą one zagospodarowane.  

 

5. Wykonawca wskazał w/w instalacje w   Formularzu 

Ofertowym. 

Formularz Ofertowy stanowi 

załącznik do niniejszej umowy.  

 

 

6. Zamawiający określił  szacunkowe ilości rodzajów 

odpadów komunalnych do odbioru i zagospodarowania.  

Zestawienie to jest zawarte w: 

ust. 3 Opisu przedmiotu 

zamówienia stanowiącym integralną 

część niniejszej umowy 

 
 

§ 2. 
 

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
 

1. Strony ustalają, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie  w terminach:  
 

 
 
2. Po upływie okresu, o którym mowa powyżej każda ze stron pozostaje odpowiedzialna za swoje 

działania i zaniechania, w szczególności za niewykonane lub nienależycie wykonane 

zobowiązania, a dla określenia ich treści, zakresu i skutków umowa pozostaje w mocy. 

 

3. Wykonawca zobowiązuje się dołożyć wszelkiej staranności, by w odpowiednim czasie 

monitorować postęp wykonywania umowy w celu precyzyjnej realizacji umowy w terminie. 

4. Strony umawiają się, że do upływu ostatniego dnia realizacji zamówienia Wykonawca będzie 

wykonywał  umowę zgodnie z jej treścią, przy czym w żadnym przypadku nie służy mu prawo 

żądania od Zamawiającego wynagrodzenia w kwocie wyższej niż wskazana w niniejszej 

umowie.  

1. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu Harmonogramu odbioru odpadów w 

ust. 12 Opisu Przedmiotu Zamówienia  

stanowiącego integralną cześć umowy.  

data rozpoczęcia/ początek : od dnia podpisania  umowy lecz nie wcześniej niż  

od dnia 01.01.2020r. 

 
data  zakończenia/ koniec: 
 

Odbieranie, transport i   zagospodarowanie odpadów 

komunalnych 

do dnia 31.12.2021r. lub do wyczerpania środków 

przeznaczonych na realizację umowy (w zależności co 

nastąpi wcześniej) 

 

Strony ustalają, że raport miesięczny 
za usługi objęte przedmiotem 
niniejszej umowy za miesiąc grudzień 
2021 r. zostanie przez Wykonawcę 
przekazany: 

 

w terminie do 31 stycznia 2022 r 

Ostateczne rozliczenie umowy  
przewiduje się: 

do końca lutego 2022 r. 
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terminie i na zasadach określonych w:  

 

§ 3. 

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY 
 
 

1. Wykonawca zapewnia, że:  

1). wykonywanie niniejszej umowy odbywać się będzie zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy 

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

rozporządzeń wykonawczych oraz innych właściwych przepisów, w tym 

przepisów prawa miejscowego. W szczególności wymienionych w:  

 

ust. 26  Opisu 

Przedmiotu 

Zamówienia  

 

2). oraz, że do wykonywania umowy posiada i będzie posiadał  

w okresie jej obowiązywania wymagane zezwolenia, wpisy i decyzje, w 

szczególności wymienione w :  

Ust. 29. 2 SIWZ 

 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada potencjał techniczny i osobowy oraz niezbędną wiedzę  

i doświadczenie konieczne do wykonywania umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi przy użyciu pojazdów wykazanych w załączniku do 

niniejszej umowy (Wykaz  narzędzi lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy 

(wypełniony przez Wykonawcę) 

4. W razie awarii pojazdu Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pojazd zastępczy spełniający 

wymagania i standardy nie niższe niż określone  w w/w załączniku do niniejszej umowy. 

5. Wszyscy partnerzy przyjmują na siebie odpowiedzialność solidarną za należyte wykonanie 

zamówienia, za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sprawie niniejszego 

zamówienia oraz odpowiedzialność z tytułu rękojmi.  

 ust. 5  pozostanie w umowie jeżeli znajdzie zastosowanie 

 

OBOWIĄZKI / ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY 
§ 4. 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania umowy: 

1). zgodnie z SIWZ (Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia) 

2). zgodnie z  OPZ (Opisem Przedmiotu Zamówienia) (OPZ) 

3). zgodnie  z Postanowieniami niniejszej umowy 

4). zgodnie z Umową powierzenia przetwarzania danych osobowych (załącznik  do umowy)  
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5). zgodnie z Ofertą wykonawcy   

6). terminowo, 

7). z najwyższą starannością, uwzględniającą zawodowy charakter wykonywanych czynności 

oraz najlepszą praktykę i wiedzę, 

8). ograniczając  do minimum utrudnienia w ruchu drogowym, korzystaniu z nieruchomości oraz 

inne niedogodności, które mogą powstać w związku z wykonywaniem umowy, 

9). podejmując wszelkie możliwe starania mające na celu maksymalne zapobieżenie 

uciążliwości dla mieszkańców (zwłaszcza w zakresie hałasu, kurzu, innych niedogodności). 

 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i finansową za szkody oraz następstwa 

nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe z powodu 

niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków określonych w umowie lub innych 

czynności pozostających w związku z umową. 

3. Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów wraz z informacją o ich stanie technicznym oraz 

określeniem ilości zostaną przekazane protokolarnie  Zamawiającemu przez Wykonawcę .Po 

zakończeniu wykonywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do protokolarnego  odbioru od 

Zamawiającego  tych pojemników. Ryzyko ich utraty lub zniszczenia obciąża Wykonawcę. 

4. Zamawiający, stosownie do potrzeb, zastrzega sobie możliwość żądania zmiany lokalizacji 

pojemników, o czym będzie Wykonawcę na bieżąco informował. Powyższe zmiany nie stanowią 

zmiany umowy i nie wymagają sporządzenia aneksu do niej, dokonywane będą – pisemnie 

(dopuszczalna forma e-mail) lub telefonicznie przez przedstawiciela Zamawiającego. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania niezwłocznie informacji dotyczących realizacji 

umowy na każde żądanie Zamawiającego w terminach określonych w Opisie Przedmiotu 

Zamówienia.  

6. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić uczestnictwo upoważnionego Przedstawiciela 

Wykonawcy w naradach/ kontrolach  prowadzonych przez Zamawiającego oraz posiedzeniach 

organów Zamawiającego, a także posiedzeniach komisji Rady Miasta w sprawach związanych  

z wykonywaniem umowy - każdorazowo, o ile zostanie zaproszony. Zaproszenia będą 

przekazywane Wykonawcy z wyprzedzeniem nie mniejszym niż 7 dniowe. 

POLISA UBEZPIECZENIOWA  

7. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia  

odpowiedzialności cywilnej, przez cały okres realizacji umowy, z tytułu 

prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż : 

 

1 000 000,00 PLN 
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Przedłożenie Zamawiającemu opłaconej polisy/polis lub innego 

dokumentu potwierdzającego zawarcie ubezpieczenia, o którym mowa w 

ust 7  ma nastąpić  w terminie :  

zgodnie z § 15 pkt 4 

niniejszej umowy 

 

8. Wykonawca zobowiązany jest w trakcie realizacji umowy na każde żądanie Zamawiającego 

przedłożyć kopię aktualnej umowy ubezpieczenia (lub polisy).Polisa powinna  w szczególności 

zabezpieczać naprawę szkody wyrządzonej przez Wykonawcę w mieniu osób trzecich, w tym 

w zakresie szkód w altanach śmietnikowych oraz pojemnikach osób trzecich. 

9.Niezależnie od odpowiedzialności ponoszonej na zasadach ogólnych Wykonawca zobowiązuje się 

zwolnić Zamawiającego z obowiązku świadczenia na rzecz osób trzecich z tytułu zdarzeń będących 

skutkiem niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę z obowiązków wynikających 

z niniejszej umowy.  

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  

10.Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania poufności co do informacji pozyskanych 

w związku z realizacją umowy, w szczególności do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony 

danych osobowych. Wykonawca nie może wykorzystywać pozyskanych danych w żaden inny sposób 

lub w innym celu niż dla wykonywania umowy, w szczególności niedozwolone jest wykorzystywanie 

danych w celach reklamowych lub marketingowych. Wykonawca oświadcza, iż zna przepisy prawa 

dotyczące tajemnic chronionych prawem i w związku z wykonywaniem umowy zobowiązuje się 

przepisów tych przestrzegać, podpisując umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, 

stanowiąca załącznik do niniejszej umowy.  

11. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) wypełniania obowiązków przewidzianych w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

(Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO” wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio zostały pozyskane 

w związku z realizacją umowy.  

2) do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych 

(Dz.U. z 2018 r. poz.1000). 

12. Wykonawca w szczególności oświadcza, że: 

1) znane są mu wszelkie obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych 

osobowych mające zastosowanie oraz RODO, 

2) zapewni wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych 

i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające 
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z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz RODO mających 

zastosowanie i chroniło prawa osób, których dane dotyczą, 

3) w przypadku korzystania z podwykonawców/dalszych podwykonawców zapewni aby zostały 

przez nich wdrożone odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie 

danych osobowych spełniało wymogi wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie 

danych osobowych oraz RODO mających zastosowanie i chroniło prawa osób, których dane 

dotyczą. 

13. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Wykonawcy lub osób wskazanych przez 

Wykonawcę, zgodnie z przepisami przewidzianych w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

(Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO” oraz ustawy  

z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz.1000) Zamawiający 

przekazuje informacje na temat przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Czeladź  

w załączniku Nr12 do SIWZ, który jest jednocześnie załącznikiem do umowy(klauzula dot.  

ochrony danych osobowych) 

14. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z informacją dotyczącą przetwarzania danych 

osobowych w Urzędzie Miasta Czeladź w związku z realizacją niniejszej umowy. 

§ 5. 
 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 
 

1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia, na warunkach  

i w terminach określonych w § 8 niniejszej umowy.  

2. Zamawiający będzie dokonywał kontroli wykonywania umowy. Kontrole  będą przeprowadzane 

wspólnie z Wykonawcą (na żądanie Zamawiającego) bądź bez jego udziału przez powołany 

Zespół osób składający się z pracowników Zamawiającego:  

 

 

 

 

 

3. W przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli niewykonania lub nienależytego wykonywania 

umowy, Zamawiający powiadomi ,w formie pisemnej (dopuszczalny e- mail) Wykonawcę, o ile 

nie brał on udziału w kontroli.  

LP Imię i nazwisko pracownika 

1 Małgorzata Skiba 

2 Marcin Łazarz 

3 Malwina  Blachowska  

 



Załącznik nr 11 do SIWZ 
„Wzór Umowy” 

 

7 

 

4. Zmiana członków zespołu nie stanowi zmiany umowy, a wymaga jedynie poinformowania 

Wykonawcy. 

 

5. Zakresem wykonywanych kontroli  w  ramach nadzoru nad prawidłowością realizacji umowy 

będzie obejmował w szczególności :  

1). sprawdzanie, czy usługa jest realizowana zgodnie  z harmonogramem, 

2). żądania udzielenia informacji o działaniach wykonawcy podejmowanych w celu realizacji 

zamówienia 

3).  weryfikacja formalności związanych z podwykonawcami, zmianą podwykonawców oraz 

powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy w trakcie realizacji zamówienia, 

4). weryfikacja zachowania standardów  związanych z poza-cenowymi kryteria wyboru 

najkorzystniejszej oferty, 

5). analiza przesłanek do zmian umowy, 

6).  kontrola należytego wykonania  zamówienia zgodnie z wymaganiami.  

 
 

§ 6. 

ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY 
 

1. Wykonawca ma obowiązek zagospodarować odebrane odpady komunalne w sposób 

zapewniający : 

1). Wykonawca jest zobowiązany do osiągnięcia poziomów recyklingu i przygotowania 

do ponownego użycia odpadów komunalnych papieru, metali i tworzyw sztucznych i szkła 

określonego w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie 

poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2167). 

2). Wykonawca jest zobowiązany do osiągnięcia poziomu ograniczenia masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania określonego w 

Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia 

masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz 

sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2412). 

3). Wykonawca jest zobowiązany  do osiągnięcia  poziomu recyklingu, przygotowania do 

ponownego użycia i odzysku innymi  metodami niż niebezpieczne, odpadów budowlanych 

i rozbiórkowych określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. 

w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2167). 
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2. Poziomy, o których mowa powyżej w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest osiągnąć  w każdym 

roku kalendarzowym w którym realizowana jest umowa lub w okresie trwania umowy w przypadku 

rozwiązania umowy, o którym mowa w §  10. 

 
 

§ 7. 

RAPORTY I SPRAWOZDANIA 
 

1. Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu miesięcznych raportów 

zawierających informacje wyszczególnione w Opisie Przedmiotu Zamówienia w ust. 15.2 oraz 

15.4. 

2. Wykonawca sporządza sprawozdania, o których mowa w art. 9n oraz 9na ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach i przekazuje je Organowi wykonawczemu Zamawiającego –

Burmistrzowi Miasta w terminach przepisanych prawem. 

 
§ 8. 

WYNAGRODZENIE 
 

1. Rozliczenia między stronami następować będą fakturami miesięcznymi, na podstawie masy 

odpadów, jakie zostały odebrane.  

2. Strony ustalają, następującą stawkę jednostkową wynagrodzenia:  

Rodzaj odbieranych i zagospodarowanych odpadów:  

Stawka  
jednostkowa 

netto 

(zł / 1 Mg) 

Stawka 
jednostkowa 

brutto 

(zł / 1 Mg) 

za odebranie i zagospodarowanie odpadów  

komunalnych zmieszanych 

  

za odebranie i zagospodarowanie odpadów  

komunalnych selektywnie zbieranych 

  

za odebranie odpadów   

wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny. 

  

za odebranie i zagospodarowanie odpadów 

budowlano - rozbiórkowych 

  

Ceny jednostkowe netto za 1 Mg poszczególnych rodzajów odpadów obejmują  wszystkie 
koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia i niezbędne do prawidłowego wykonania 
usługi. 
 

3. Szacunkowa wartość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy objętego zamówieniem,  

wynosi :  
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Netto :  Słownie:  

Brutto :  Słownie:  

VAT :  
 

Słownie: 

 
 

4. Stawka, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu jest stała i nie będzie podlegała 
zwiększeniu w okresie obowiązywania umowy, poza przypadkami wskazanymi w umowie. 

5. Klauzule waloryzacyjne mogące mieć wpływ na wysokość wynagrodzenie zostały uregulowanie 
w § 9 niniejszej mowy.  

6. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie ustalone każdorazowo w oparciu o ilość (Mg) faktycznie 

odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych (potwierdzoną kartami przekazania 

odpadów/kartami ewidencji odpadów/raportami wagowymi) pomnożoną przez stawkę określoną 

w ust. 2 niniejszego paragrafu.  

7. Rozliczenia będą następowały w okresach miesięcznych. Podstawą wystawienia faktury są: 

a) podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy protokół odbioru wykonanych 

prac, 

b) zbiorcze zestawienie z wagi za dany miesiąc wraz ze wskazaniem dat ważenia odpadów 

i numerów rejestracyjnych pojazdów odbierających wszystkie frakcje odpadów, karty 

ewidencji odpadów oraz karty przekazania odpadów. W przypadku braku kart przekazania 

odpadów  Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę oświadczenia zawierającego 

zobowiązanie do ich niezwłocznego dostarczenia Zamawiającemu. Wszystkie karty 

przekazania odpadów winny zostać dostarczone Zamawiającemu wraz z ostatnim 

rozliczeniem miesięcznym Wykonawcy. 

c) raporty z systemu GPS za dany miesiąc w formie elektronicznej (na płycie CD) dla 

pojazdów odbierających wszystkie frakcje odpadów, a także na żądanie Zamawiającego 

kwity wagowe, 

d) oświadczenie Wykonawcy, że wszystkie odpady których dotyczy dane rozliczenie odebrane 

zostały od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Czeladź, 

e) podpisany przez Wykonawcę Raport miesięczny, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej 

umowy. 

8. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu podpisany ze swojej strony protokół odbioru wykonanych 

prac oraz dokumenty, o których mowa powyżej w ust. 7 b) do 7 e) niniejszego paragrafu 

w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą. Zamawiający 

dokona sprawdzenia dokumentów rozliczeniowych w terminie 10 dni roboczych od daty ich 

otrzymania i przekaże ewentualne uwagi Wykonawcy oraz wyznaczy termin na ich poprawienie. 

9. Za datę podpisania protokołu odbioru prac uważa się datę, z jaką zostanie on podpisany przez 

Zamawiającego. Na protokole Zamawiający zatwierdzi ostateczną kwotę wynagrodzenia należną 
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Wykonawcy za dany miesiąc. Uwagi Zamawiającego i poprawki naniesione na dokumentach 

rozliczeniowych są wiążące dla Wykonawcy.   

10. Faktura wystawiona przed datą podpisania protokołu przez Zamawiającego lub wystawiona na 

kwotę niezgodną z protokołem, do czasu sporządzenia właściwych korekt, nie będzie stanowiła 

podstawy do wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy. Termin płatności takiej faktury wynosił będzie 

30 dni od daty dostarczenia właściwych korekt. 

11. Brak protokołu odbioru podpisanego przez Zamawiającego lub podpisanie go z uwagami 

stwierdzającymi niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy skutkuje uznaniem umowy za 

niewykonaną lub nienależycie wykonaną, co stanowi podstawę naliczenia kar umownych, 

obniżenia wynagrodzenia o których mowa w § 8 ust. 3. 

12. Faktury płatne będą przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT,  

w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego wystawionej zgodnie z umową 

faktury.  

13. Środki finansowe za wykonanie umowy płacone są z budżetu miasta Czeladź :  

Dział:  900 
 

klasyfikacji budżetowej. 

 

Rozdział :  90002 

paragraf:  § 4300 

Zadanie:  „Usługi związane z odbiorem odpadów komunalnych” 

 

14. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

15. Wszelkie kwoty należne Zamawiającemu, w szczególności z tytułu kar umownych, obniżenia 

wynagrodzenia mogą być potrącane z płatności realizowanych na rzecz Wykonawcy z tytułu 

wynagrodzenia. W przypadku braku pokrycia nałożonych kar umownych, obniżenia 

wynagrodzenia w kwocie pozostałej do zapłaty, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary 

umownej lub jej nie potrąconej części w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania 

do zapłaty kary. 

16. Data wpływu faktury  oraz protokołu do siedziby Zamawiającego powinna zostać potwierdzona 

w kancelarii Urzędu Miasta Czeladź 

17. Wykonawca może  przedkładać ustrukturyzowane 

faktury elektroniczne przesyłając  je  za 

pośrednictwem Platformy Elektronicznego 

Fakturowania dostępnej pod adresem: 

https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl 

 

https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/
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18. Wykonawca oświadcza, że w wynagrodzeniu uwzględnił wszelkie koszty związane 

 z wykonywaniem umowy, uprzednio zapoznał się z wszystkimi koniecznymi do określenia 

wartości wynagrodzenia uwarunkowaniami świadczenia usług oraz wszelkimi ryzykami, które ich 

dotyczą i oświadcza, że nie będzie żądał podwyższenia wynagrodzenia w żadnym przypadku.  

§ 9 

ZMIANY UMOWY  

1.Zamawiający dopuszcza  możliwość zmiany treści umowy w stosunku do oferty w przypadku: 

1). kiedy zajdzie  konieczność wprowadzenia zmian w sposobie technologii, 

2). kiedy zajdzie konieczność  wprowadzenia zmian wykonania przedmiotu umowy 

wynikających ze zmian przepisów prawa, 

3).  wydłużenie okresu trwania umowy – w przypadku niewyczerpania kwoty stanowiącej 

szacunkową wartość wynagrodzenia Wykonawcy – do czasu jej wyczerpania, 

4).  zwiększenia kwoty stanowiącej szacunkową wartość wynagrodzenia Wykonawcy 

i szacunkowej ilości odpadów, o ile nastąpi to bez zmiany cen jednostkowych, wynikać 

będzie ze zwiększonych potrzeb zamawiającego w stosunku do pierwotnie zakładanych, a 

wartość zmiany będzie nie większa niż 20% szacunkowej wartości wynagrodzenia 

Wykonawcy przewidzianej pierwotnie w umowie. 

 

 

KLAUZULA WALORYZACYJNA 

2. Dopuszcza się możliwość podwyższenia lub obniżenia wynagrodzenia w przypadku mającej 

wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy zmiany:  

1). stawki podatku od towarów i usług VAT. W takim przypadku strona wnioskująca o zmianę 

zobowiązana jest przedstawić wraz z wnioskiem, wyliczenia świadczące o wpływie tej 

zmiany na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wynagrodzenie Wykonawcy 

ulegnie zmianie o wartość zmiany całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającej ze zmiany 

stawki podatku od towarów i usług,  

 

2). wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W takim 

przypadku strona wnioskująca o zmianę zobowiązana jest przedstawić wraz z wnioskiem, 

dowody potwierdzające zmianę wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz 

dokumenty / wyliczenia świadczące o wpływie tej zmiany na koszty wykonania zamówienia 

przez Wykonawcę. W przypadku wykazania przez Wykonawcę wpływu przedmiotowej 

zmiany na zwiększenie kosztów Wykonawcy, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o 

wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń 
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osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego 

minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od 

kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. 

3).  zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. W takim 

przypadku strona wnioskująca o zmianę zobowiązana jest przedstawić wraz z wnioskiem, 

dowody potwierdzające zmianę powyższych zasad oraz dokumenty / wyliczenia świadczące 

o wpływie tych zmian na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W przypadku 

wykazania przez Wykonawcę wpływu przedmiotowej zmiany na zwiększenie kosztów 

Wykonawcy, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie podwyższeniu o wartość wzrostu 

całkowitego kosztu Wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu 

uwzględnienia zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób 

bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. 

4).  zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r o pracowniczych planach kapitałowych 

(jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę). 

W takim przypadku strona wnioskująca o zmianę zobowiązana jest przedstawić, wraz z 

wnioskiem, dowody potwierdzające zmianę powyższych zasad oraz dokumenty / wyliczenia 

świadczące o wpływie tych zmian na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie podwyższeniu o wartość wzrostu całkowitego kosztu 

Wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia zmiany. 

 

3.W razie wystąpienia okoliczności opisanych w ust. 2 każda ze Stron (Zamawiający i Wykonawca) 

uprawniona będzie do żądania odpowiedniej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Żądanie zostanie 

sporządzone w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem oraz precyzyjnym wyliczeniem wskazującym 

wpływ zmiany na koszty wykonania robót będących przedmiotem niniejszej umowy. W razie 

wątpliwości co do wpływu zmiany na wynagrodzenie wykonawcy lub wątpliwości co do wysokości 

wnioskowanej zmiany wynagrodzenia, Strona do której wystąpiono z wnioskiem może wymagać 

dodatkowych dowodów lub wyjaśnień, np. uszczegółowienia składanych dowodów, poprawy błędów 

popełnionych w wyliczeniach.  

4. W przypadku akceptacji żądania przez drugą stronę, zwaloryzowane wynagrodzenie będzie 

obowiązywać od dnia doręczenia żądania. 

5. W przypadku złożenia wniosku przez Wykonawcę, Zamawiający po zaakceptowaniu wniosku 

wyznacza datę podpisania aneksu do umowy w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia 

wniosku przez Wykonawcę. Zamiana umowy skutkuje zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie 

płatności realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy. 

6. Strony wyraźnie stwierdzają, że nie stanowi zmiany niniejszej umowy zmiana dot.: 

1).   lokalizacji punktów selektywnej zbiórki odpadów, 
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2). wykazu nieruchomości/punktów gospodarki  odpadami, z których odbierane będą  odpady 

komunalne , 

3). wykazu instalacji, do których przekazywane są odebrane odpady komunalne, 

4). przedstawicieli strony wyznaczonych  do kontaktu, 

5).  obniżenia stawki podatku VAT - wynagrodzenie brutto Wykonawcy, począwszy od miesiąca, 

w którym weszły w życie przepisy prawa, na podstawie których zmiana ta nastąpiła – ulega 

obniżeniu stosownie do obniżenia stawki tego podatku. 

 

 
§ 10. 

KARY UMOWNE 
 

1.Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 

umownych przez zapłatę kar umownych oraz obniżenie wynagrodzenia w następujących 

przypadkach i wysokościach: 

 
 

1)  
 

za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie przez 
którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które ponosi 
odpowiedzialność Wykonawca,  

 
w wysokości 5% wartości brutto 
umowy 
 

2)* za każdy zawiniony przypadek nieodebrania lub 
odebrania odpadów z nieruchomości objętej 
obowiązkiem odbierania odpadów w terminie 
niezgodnym z harmonogramem, o którym mowa w 
Opisie  Przedmiotu Zamówienia 

w wysokości 100,00 zł za każdy 
dzień  zwłoki; kara będzie 
naliczana jako iloczyn kwoty 
100,00 zł ilości dni oraz  
ilości nieruchomości, z których nie 
odebrano odpadów lub odebrano 
odpady w terminie niezgodnym z 
harmonogramem 

3)* za zwłokę w przedstawieniu polisy lub innego 
dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej, w celu zachowania 
ciągłości ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania 
umowy 

w wysokości 200,00 zł za każdy 
dzień zwłoki. 
Nieprzedłożenie dokumentu w 
terminie do 30 dni skutkować 
będzie uprawnieniem 
Zamawiającego do podpisania 
umowy ubezpieczenia na koszt 
Wykonawcy 

4) za nieosiągnięcie : 
a).poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego 
użycia odpadów komunalnych, o których mowa w § 6 
ust. 1 umowy oraz 
b).poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji przekazywanych do 
składowania, o którym mowa w § 6 ust. 2 umowy  
oraz  
c). poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego 
użycia i odzysku innymi  metodami niż niebezpieczne, 
odpadów budowlanych i rozbiórkowych. 

 
w wysokości równej kwocie kary 
przewidzianej przepisami dla gminy 
za niewywiązanie się z tego 
obowiązku, 

5) * nieprzedłożenie Zamawiającemu na każde jego 
wezwanie (w ramach czynności kontrolnych) w 
wyznaczonym terminie dokumentów o których mowa w 
§ 12 umowy dla osób zatrudnionych na umowę o pracę 
przez Wykonawcę lub podwykonawcę o których mowa w 
wyżej wymienionym paragrafie  

w wysokości 200,00 zł za każdy 
dzień opóźnienia, 
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6) ujawnienie niespełnienia przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących czynności 
wymienione w § 12 umowy w trakcie realizacji umowy 

w wysokości 2 000,00 zł za każdy 
stwierdzony przypadek, 
 

7)* za każdy dzień braku ważnego certyfikatu 
potwierdzającego wdrożenie systemu zarządzania w 
dziedzinie ochrony środowiska Zamawiający naliczy karę 

w wysokości 500,00 zł za każdy 
dzień. 
 

8) * Za opóźnienie w przekazaniu Zamawiającemu 
oświadczenia o którym mowa  w § 3 ust. 1bUmowy 

1000 zł za każdy dzień 

9) Za nie przeprowadzenie wymaganej liczby akcji 

promującej/cych selektywną zbiórkę odpadów we 

wszystkich placówkach oświatowych na terenie gminy w  

czasie trwania roku szkolnego 

5 000 zł za brak każdej z 

wymaganych i zaoferowanych akcji 

która miała być przeprowadzona w  

klasie lub grupie wiekowej.  

 

10) Za nie  realizowanie usługi odbioru odpadów 

zadeklarowaną liczbą samochodów do odbioru odpadów 

komunalnych spełniających normy emisji spalin EURO 

powyżej określonego minimum.  

10 000 zł. Za każdy ujawniony  

przypadek 

11) za każdy zawiniony przypadek nieodstawienia 
pojemnika po jego opróżnieniu w miejsce, z którego 
został zabrany przez Wykonawcę 

w wysokości 50,00 zł za każdy 
przypadek  

12) za odebranie odpadów, które nie zostały wytworzone na 
nieruchomości zamieszkałej  z terenu Gminy Czeladź, a 
zostały oddane przez Wykonawcę do RIPOK w usłudze 
realizowanej dla Zamawiającego  

w wysokości 30 000 zł za każde 
zdarzenie; 
 

13) za odebranie przez Wykonawcę odpadów od właścicieli 
nieruchomości, którzy nie byli zgłoszeni do obsługi przez 
Zamawiającego lub odebranie odpadów w ilości lub 
częstotliwości większej niż zgłoszona przez 
Zamawiającego do obsługi na podstawie złożonej 
deklaracji  

w wysokości 600 zł za każdy 
przypadek; 
 

14) za dostarczenie do RIPOK odpadów zmieszanych lub 
zmieszanie odpadów przez Wykonawcę podczas 
realizacji usługi lub dostarczenie do RIPOK odpadów 
różnych frakcji, pod jednym kodem  

 w wysokości 10 000 zł za każdy 
przypadek 

15) za dostarczenie do RIPOK odpadów innych niż określone 
w przedmiocie Umowy 

w wysokości 8 000 zł za każdy 
przypadek; 
 

16) za nieuzasadniony wyjazd pojazdu realizującego usługi 
odbioru i transportu odpadów na rzecz Zamawiającego 
poza granice administracyjne Miasta Czeladź  

w wysokości 9 000 zł za każdy 
wyjazd; 
 

17)  za realizowanie usługi pojazdem nieoznakowanym 
zgodnie z wytycznymi określonymi w OPZ  

 w wysokości 100 zł za każdy dzień 
naruszenia za pojazd;  
nie więcej niż 2 000 zł; 
 

18) za rozpoczęcie realizacji harmonogramowego odbioru i 
transportu odpadów pojazdem nieopróżnionym 
z odpadów  

- w wysokości 5 000 zł za każdy 
przypadek 

19) za niezrealizowanie w terminie usługi wyposażenia 
nieruchomości w urządzenia do gromadzenia odpadów w 
terminie przewidzianym w OPZ w tym urządzenia 
umożliwiającego obsługę niepełnosprawnych i dzieci  

- w wysokości 30 zł za 
urządzenie/za każdy dzień 
opóźnienia, nie więcej niż 1 200 zł 
za dane urządzenie; 
 

20) za nieumycie pojemnika zgodnie z zatwierdzonym 
harmonogramem z przyczyn leżących po stronie 

 w wysokości 50 zł za każdy 
pojemnik za dzień opóźnienia; nie 
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Wykonawcy więcej niż 3 000 zł za pojemnik; 
 

21) za nieodstawienie pojemnika do PGO w miejsce jego 
pierwotnego ustawienia lub wyznaczone miejsce przez 
właściciela nieruchomości  

w wysokości 10 zł za każde 
naruszenie 

22)* za nieusunięcie po zakończeniu umowy pojemników 
wykonawcy z terenu miasta  

w wysokości 500 zł za każdy dzień 
opóźnienia 

23) za nieoznakowanie pojemnika transponderem RFID lub 
jego niewymienienie w przypadku uszkodzenia  

 w wysokości 30 zł za każdy 
pojemnik 

24)*  Za nie dostarczenie Harmonogramu odbioru odpadów  
lub jego aktualizacji  

W wysokości 30 zł za każdy dzień 

25)  Jeżeli Wykonawca  jest w zwłoce w wykonywaniu 
przedmiotu umowy lub jej części, w szczególności nie 
rozpocznie w określonym niniejszą umową terminie 
odbierania i zagospodarowywania wszystkich odpadów 
komunalnych na warunkach opisanych w umowie 
Zamawiający  może  obciążyć go karą umowna w 
wysokości :  

0,5% wynagrodzenia brutto umowy 
za każdy dzień opóźnienia.  

 
 

* Suma Kar, o których mowa w ust. 1 pkt : 2,3,5,7,8,22,24 nie 
może  przekroczyć:  

 

35% szacunkowego  

 
wynagrodzenia wykonawcy 
brutto.  

 
 
1.1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obniżone w przypadku każdego stwierdzenia, że dany 

pojazd wykorzystywany do realizacji przedmiotu zamówienia w okresie rozliczeniowym 

nie był wyposażony w sprawnie działające urządzenie monitorujące (GPS)– wówczas 

miesięczne wynagrodzenie netto ulega obniżeniu o kwotę stanowiącą iloczyn ilości (Mg) 

odebranych przez pojazd odpadów komunalnych (w okresie gdy nie był on wyposażony w GPS)  

i stawki określonej w § 8 ust. 2 umowy (w tym zakresie wynagrodzenie nie należy się).  

W przypadku wykazania przez Wykonawcę, iż brak funkcjonowania urządzenia monitorującego 

GPS nastąpił z przyczyn nie leżących po jego stronie, Zamawiający może zrezygnować  

z obniżenia wynagrodzenia, jeżeli Wykonawca w inny sposób udowodni prawidłowe wykonanie 

umowy w tym zakresie. 

1.2. Pod pojęciem nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy należy 

rozumieć każdą czynność albo zaniechanie niezgodne z postanowieniami niniejszej umowy  

w tym z Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik do niej. 

2. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych w wysokości przewyższającej kary umowne. 

 
 

§ 11. 

Rozwiązanie umowy / wypowiedzenie umowy/ Odstąpienie od umowy 
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1.Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku 

naliczenia kar umownych w trzech kolejnych okresach rozliczeniowych, jeżeli ich łączna 

wartość przekroczy 30 000 zł. 

2. Zamawiający ma prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku 

rozwiązania umowy o przetwarzanie danych osobowych stanowiącej załącznik do Umowy  

z przyczyn wskazanych w§ 8umowy o przetwarzaniu danych osobowych. 

3.Kary umowne można sumować. W przypadku, gdy w danym miesiącu kalendarzowym wysokość kar 

umownych, o których mowa w § 10ust. 1 pkt. 2), 3), 8)(suma kar ze wskazanych tytułów) 

przekroczy kwotę 30 000 zł, wówczas Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem 

natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem miesięcznego okresu 

wypowiedzenia, w przypadku, gdy na skutek zmiany przepisów prawa w stosunku do 

obowiązujących w dacie  zawierania umowy, wykonywanie umowy, w szczególności zakres 

świadczenia Wykonawcy naruszałoby bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Taki sposób 

rozwiązania umowy nie rodzi uprawnienia do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy wobec 

Zamawiającego.  

5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 

wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku, Wykonawca może żądać 

jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

6.Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym także  

w przypadkach jeżeli Wykonawca narusza w sposób istotny postanowienia niniejszej umowy. 

Rozwiązanie umowy przez Zamawiającego  może nastąpić po uprzednim wezwaniu Wykonawcy 

do wykonania obowiązków oraz wyznaczeniu w tym celu dodatkowego odpowiedniego terminu, 

nie dłuższego jednak niż 3 dni. 

 

7. Istotne naruszenia postanowień umowy, obejmują w szczególności przypadki: 

1).  nierozpoczęcia wykonywania umowy bez uzasadnionej przyczyny pomimo wezwania 

Zamawiającego, 

2).  przerwania wykonywania umowy na okres dłuższy niż 3 dni, 

3).  niewykonywania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach albo przepisów prawa miejscowego, 

4).  niezłożenia wymaganych umową sprawozdań, raportów lub dokumentów. 

8. Wykonawca oświadcza iż, nie będzie rościł sobie żadnych praw w związku z rozwiązaniem umowy 

w trybie wskazanym w ust. 7, poza należnym wynagrodzeniem za wykonanie części zamówienia. 
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9.Zamawiający ma prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym także  

w przypadkach, o których mowa w § 14 ust.6 pkt. 3, 4, 5 i 6 umowy tj. ogłoszeniu upadłości, 

otwarciu likwidacji, zawieszeniu działalności, 

 

10.W przypadku nie udostępnienia określonych w § 15 przedmiotów (elementów) kontroli, lub też w 

przypadku braku (nie posiadania przez Wykonawcę) któregoś z elementów Zamawiający ma prawo 

bez wcześniejszego wezwania rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym – i do 30 dni od dnia 

powzięcia wiedzy o powyższym. Z tego tytułu Zamawiający ma również prawo naliczyć Wykonawcy 

kary umowne w wysokości określonej za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie przez 

którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca. 

11.  Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania umowy bez zachowania 

okresu wypowiedzenia, w przypadku  utraty  ważności wymaganych zezwoleń, 

wpisów i decyzji, w szczególności wymienionych w : 

ust. 29.2 SIWZ 

12. Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania umowę bez zachowania 

okresu wypowiedzenia, w przypadku  utraty  ważności  polisy 

ubezpieczeniowej  o której mowa w :  

§ 4 ust. 7 

niniejszej umowy 

 

§ 12. 
 

Zatrudnienie na umowę o pracę 
 
 

1. Z uwagi na fakt, iż czynności w zakresie realizacji  niniejszego zamówienia polegają na 

wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r – Kodeks pracy 

(Dz. U z 2018 r poz. 108 z późn. zm.) Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących 

poniższy rodzaj  czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczy wymaganie 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę:  

1). Czynności związane z kierowaniem pojazdów  odbierających odpady z terenu miasta  

2). Czynności związane załadunkiem odpadów  

3)  Czynności związane z oczyszczaniem miejsc gdzie stały  kontenery oraz myciem kontenerów 

4). Czynności związane z nadzorowaniem realizacji umowy oraz kierowaniem 

i rozdysponowanie taboru samochodowego 

 
 
2. W związku z powyższym, Wykonawca przed rozpoczęciem wykonywania przedmiotu umowy 

zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu wystawione odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę Oświadczenie o zatrudnieniu pracowników, o których mowa w ust. 1 na podstawie 

stosunku pracy. Oświadczenie o zatrudnieniu pracowników powinno zawierać w szczególności :  
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1). dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 

2). datę złożenia oświadczenia,  

3). wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie 

umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób,  

4).  rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu, 

5). podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 

podwykonawcy. 

 

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

wezwaniu terminie nie krótszym niż 5 dni Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej 

dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy  

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

w trakcie realizacji zamówienia: 

 

1) Oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy 

 o pracę, 

2) Poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 

3) Poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii druku ZUS RCA, potwierdzające opłacanie przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu 

zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

4) 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 o ochronie danych osobowych. 

 

Wykonawca przedstawiając dokumenty powinien przekazać je w sposób nie naruszający przepisów 

dot. ochrony danych osobowych (tj. dokumenty powinny mieć odpowiednio zanonimizowane dane, 

które nie są niezbędne do potwierdzenia formy zatrudnienia np. w zakresie adresu osoby fizycznej 

itp.) Dokumenty te powinny  posiadać dane niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę w szczególności: 

 

1) imię i nazwisko zatrudnionego pracownika 

2) datę zawarcia umowy o pracę 

3) rodzaj  umowy o prace 

4) oraz zakres obowiązków pracownika.  

 

4. W razie  powzięcia  wątpliwości  co  do  prawdziwości  informacji  zawartych  w  oświadczeniu, 

o którym mowa w ust. 2. Zamawiający uprawniony jest do wystąpienia do Państwowej Inspekcji 
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Pracy z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli w zakresie prawidłowości podstawy zatrudnienia 

pracownika. 

 

5.Jeżeli  wykonywanie  czynności  wymienionych w ust 1 realizowane będzie przez osobę 

niezatrudnioną na umowę o pracę, co zostanie ustalone przez organy upoważnione na podstawie 

odrębnych przepisów (np. Inspekcja Pracy), wykonawca zobowiązany jest do odsunięcia tej osoby od 

realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca zapłaci zamawiającemu tytułem kary umownej  

kwotę określoną we wzorze umowy w § 10 pkt 6 dot. kar umownych . 

 
§ 13. 

 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
 
1. Strony stwierdzają, że Wykonawca przed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy: 

 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania  służy zabezpieczeniu wszelkich roszczeń Zamawiającego 

wobec Wykonawcy, które wynikają z umowy, w szczególności o wykonanie umowy, 

o naprawienie szkody na skutek jej niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a także 

roszczenia o zapłatę kar umownych. 

3. Uprawnienie do korzystania z zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający 

realizuje w szczególności w przypadkach: 

a) braku zapłaty przez Wykonawcę jakiejkolwiek kwoty należnej Zamawiającemu, 

b) nienaprawienia przez Wykonawcę jakiegokolwiek uchybienia w odpowiednim, wskazanym 

przez Zamawiającego terminie, liczonym od otrzymania wezwania do naprawy uchybienia, 

c) odstąpienia od umowy,  

d) rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

4. Korzystanie z zabezpieczenia należytego wykonania następuje do kwot odpowiadających 

szacunkowi wysokości uzasadnionych roszczeń Zamawiającego.  

5. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach przewidzianych 

przepisami prawa, przy czym za dzień uznania umowy za należycie wykonaną Strony uznają 

dzień wykonania ostatniego z obowiązków Wykonawcy wynikających z umowy z zastrzeżeniem, 

że, dzień uznania umowy za należycie wykonaną nastąpi nie wcześniej niż Zamawiający 

stwierdzi wykonanie obowiązków, o których mowa w § 6 ust.1 i 2 umowy. O ile jednak w dacie, 

w której zabezpieczenie należałoby zwrócić będą istniały niezaspokojone roszczenia  

Zamawiającego, zabezpieczenie należytego wykonania (o ile będzie należne) zostanie zwrócone 

w formie:   

w kwocie :    stanowiącej 3  % ceny całkowitej podanej w 

ofercie (łącznie z podatkiem VAT) 
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w terminie 30 dni od daty zaspokojenia ostatniego z tych roszczeń. Stwierdzenie wykonania 

(niewykonania) obowiązków opisanych w § 6 ust.1 i 2 umowy nastąpi nie później niż w terminie 

30 dni od dnia złożenia przez Wykonawcę ostatniego niewadliwego sprawozdania, o którym 

mowa w  art. 9n i 9na ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

6. W przypadku wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca, który wniósł 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniądz zobowiązany jest do 

przedłużenia terminu jego ważności lub do wniesienia  nowego zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy na wydłużony termin. 

 
§ 14. 

Komunikacja w trakcie realizacji umowy 
 

1. Wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszące się do lub wynikające z realizacji 

umowy wymagają formy pisemnej lub elektronicznej, z potwierdzeniem odbioru.  
 

2. Pisma Stron powinny powoływać się na tytuł umowy i jej numer. Za datę otrzymania 

dokumentów, o których mowa w ust. 1, Strony uznają dzień ich przekazania pocztą 

elektroniczną, jeżeli ich treść zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie, chyba że 

postanowienia Umowy stanowią inaczej. 
 

 

3. Korespondencję należy kierować na wskazane adresy: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Przedstawicielem z ramienia Wykonawcy upoważnionym w sprawach związanych z niniejszą 
umową są: 

 

Imię i Nazwisko:  Tel. e-mail:  

   

   

 

5.Wykonawca wyznaczy swojego Przedstawiciela/Przedstawicieli, z którymi Zamawiający będzie 
mógł się kontaktować na bieżąco tj. co najmniej:  

 

Nazwa Zamawiającego :   Miasto Czeladź 

Adres pocztowy:   

 

 

Urząd Miasta Czeladź, ul. Katowicka 45; 41-250 Czeladź 

Adres poczty elektronicznej :  mlazarz@um.czeladz.pl 

 

 

Nazwa Wykonawcy :    

Adres pocztowy:   

 

 

 

Adres poczty elektronicznej :   

 

od poniedziałku do soboty  w godzinach od 7:30-17:00 

 

 

mailto:mlazarz@um.czeladz.pl
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6.Przedstawicielami z ramienia Zamawiającego upoważnionymi w sprawach związanych z niniejszą 
umową są: 
 

Imię i Nazwisko/ wydział:  Tel. e-mail:  

Małgorzata Skiba   032/ 76-37-908 mskiba@um.czeladz.pl 
 

Marcin Łazarz 032/ 76-37-984 mlazarz@um.czeladz.pl 
 

Malwina Blachowska  032/ 76-37-984 mblachowska@um.czeladz.pl 
 

 
w szczególności w zakresie związanym z przekazywaniem Wykonawcy interwencji dotyczących 

nieterminowego odbioru odpadów komunalnych. 

 

7. Zmiana danych wskazanych w ust. 3,4,5 nie stanowi zmiany umowy i wymaga jedynie pisemnego 

powiadomienia drugiej Strony. 

5. W trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania 

Zamawiającego o: 

 

1) 

zmianie siedziby lub nazwy firmy, 

2) 

zmianie osób reprezentujących,  

3) 

ogłoszeniu upadłości, 

4) 

otwarciu likwidacji, 

5) 

zawieszeniu działalności, 
 

6) 

wszczęciu postępowania układowego. 
 

7)  

zmiany instalacji do których  przekazywane są odpady 

8)  

zmiany pojazdów  wykorzystywanych do realizacji  umowy 

9)  

zmiany osób  skierowanych do realizacji  umowy.  

10)  

dni i godziny kontaktu z przedstawicielem Wykonawcy 

 
§ 15 

KONTROLA  
 
 

NAJPÓŹNIEJ W TERMINIE 3 DNI OD DNIA PODPISANIA UMOWY WYKONAWCA UDOSTĘPNI DO KONTROLI: 

1). lokal w którym Wykonawca zamierza zorganizować BOK  (Biuro Obsługi klienta) wraz z 

dokumentem potwierdzającym dysponowanie lokalem, co najmniej na czas realizacji zamówienia; 

2).  pojazdy, spełniające wymogi określone w warunkach SIWZ, oraz w opisie przedmiotu 

mailto:mskiba@um.czeladz.pl
mailto:mlazarz@um.czeladz.pl
mailto:mblachowska@um.czeladz.pl
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zamówienia,  dedykowane do realizacji usług na terenie Miasta Czeladź wraz z dokumentami 

potwierdzającymi dopuszczenie pojazdów do ruchu (dowód rejestracyjny pojazdu wraz z polisą 

OC)  

W przypadku wskazania do realizacji usług pojazdów innych niż wskazano w ofercie pojazdy 

muszą mieć parametry (rodzaj, ilość oraz Normę emisji spalin) nie gorsze od wskazanych w 

ofercie. W przypadku zmiany pojazdu dedykowanego do realizacji usług na terenie Miasta Czeladź 

w trakcie trwania umowy, wykonawca w terminie 3 dni roboczych od dokonania zmiany będzie 

zobowiązany przedstawić do wglądu dokumenty potwierdzające dopuszczenie nowego pojazdu do 

ruchu.  

5). Promesy lub umowy z instalacjami, w których będą zagospodarowywane odpady komunalne 

selektywnie zbierane z terenu gminy Czeladź wskazanymi w ofercie wykonawcy  lub decyzji 

potwierdzającej możliwość zagospodarowania odpadów  selektywnie zbieranych.  

 

Promesy lub umowy z instalacjami, w których będą zagospodarowywane odpady komunalne 

z terenu gminy Czeladź wskazanymi w ofercie wykonawcy  lub decyzji potwierdzającej możliwość 

zagospodarowania odpadów zmieszanych oraz „bio”. 

4). Przedłożenie Zamawiającemu opłaconej polisy/polis lub innego 

dokumentu potwierdzającego zawarcie wymaganego ubezpieczenia,  

w wysokości określonej w: 

 
§ 4 ust7 
wzoru umowy 

 

 
 

§ 16. 

PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom w sposób i na 

zasadach określonych w niniejszej umowie. Podwykonawcy mają prawo zatrudnić dalszych 

podwykonawców według tych samych zasad.  

 

2.Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż 

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym 

niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania  

o udzielenie zamówienia. 

§ 17. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami) oraz inne właściwe przepisy. 

2. Jako zasadę wykładni postanowień umowy Strony przyjmują, iż zobowiązania, które przewiduje 

stanowią zobowiązania rezultatu.   
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3. Wykonawca nie może dokonać cesji praw i obowiązków oraz należności i zobowiązań 

wynikających z niniejszej umowy oraz nie może zlecić wykonywania  umowy innym podmiotom niż 

wymienione w ofercie przetargowej.  

4. Spory jakie mogą wyniknąć z realizacji postanowień niniejszej umowy strony poddają pod 

rozstrzygnięcie właściwego dla Zamawiającego sądu powszechnego. 

 
§ 18. 

ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY 
 

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

2. Następujące załączniki do Umowy stanowią jej integralną część: 

 

1. Umowa Powierzenia przetwarzania danych osobowych 

(sporządzona na zał 11.1 do SIWZ)  

 
Oraz :  

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami , w szczególności : 
 

 Zał. Nr 1 do SIWZ-  Opis przedmiotu zamówienia 

 Zał. Nr 12 do SIWZ- Klauzula informacyjna  dot. danych osobowych (RODO) 

3. Oferta Wykonawcy (Formularz ofertowy Wykonawcy) 

4. Wykaz  narzędzi lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy (wypełniony przez 
Wykonawcę). 

5. Wykaz osób  

6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 

 

  

(podpis kierownika Zamawiającego lub osoby  
upoważnionej) 

 

(podpis Skarbnika Zamawiającego ) 

 

(podpis Radcy Prawnego Zamawiającego ) (podpis  Wykonawcy) 
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