załącznik nr 6 do SWZ
U M O W A N R …………………….
zawarta w dniu …………………….. w Bisztynku,
pomiędzy Gminą Bisztynek, ul. Kościuszki 2, 11-230 Bisztynek,
zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez :

NIP 743 197 63 53,

Marka Dominiaka – Burmistrza Bisztynka
przy kontrasygnacie
Elżbiety Banaszkiewicz – Skarbnika Gminy i Miasta Bisztynek
a
firmą: …………………………
działającą na podstawie: …………………………………
NIP:…………………… REGON:…………………….
zwaną dalej WYKONAWCĄ reprezentowaną przez: ……………………………….
została zawarta umowa następującej treści:
Niniejszą umowę strony zawierają w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 i nast. ustawy z dnia 11 września
2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.)
Przedmiot umowy
§1
1. Przedmiotem umowy jest: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bisztynek”
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) odbiór
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z nieruchomości
zamieszkałych - wymaga się również odbioru odpadów zgromadzonych poza pojemnikiem
2) odbiór odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny:
a) papier, tektura, opakowania z papieru i tektury,
b) szkło, opakowania szklane,
c) tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, metale, opakowania metalowe,
odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
d) bioodpady,
e) meble i inne odpady wielkogabarytowe
f) zużyte opony
g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
h) przeterminowane leki i chemikalia,
i) zużyte baterie i akumulatory
j) odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe - Wykonawca w ramach umowy ma
obowiązek odebrać wyłącznie te odpady budowlano - remontowe i rozbiórkowe, które
powstały w wyniku drobnych robót budowlanych niewymagających pozwolenia na
budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do Starosty.
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3) Dostarczenie w terminie do 01 lutego 2022 r. i sukcesywne uzupełnianie właścicielom
nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej worków do selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych w kolorach:
a) niebieski - papier, tektura, opakowania z papieru i tektury,
b) zielony - szkło, opakowania szklane,
c) żółty - tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, metale, opakowania
metalowe, odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
d) brązowy - bioodpady.
Worki o pojemności od 60 l do 120 l wykonane z folii polietylenowej LDPE o odpowiedniej grubości
zapewniającej ich wytrzymałość. Worki powinny posiadać przeźroczystość pozwalającą na ocenę
zawartości oraz muszą być oznaczone w sposób widoczny i czytelny informacją o rodzaju
gromadzonych odpadów, nazwą, adresem i nr telefonu Wykonawcy.
Po każdorazowym odbiorze tych worków Wykonawca zobowiązany jest pozostawić właścicielowi
nieruchomości worki w ilościach i kolorach odpowiadających odebranym workom.
4) zagospodarowanie odebranych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. W
ramach zagospodarowania odpadów Wykonawca zobowiązany jest do przekazania odebranych
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bezpośrednio do instalacji komunalnej
wskazanej w ofercie: ……………...................................................... . Odebrane od właścicieli
nieruchomości niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, będą do niej przekazywane.
5) zagospodarowanie selektywnie odebranych odpadów komunalnych poprzez przekazanie ich
bezpośrednio lub za pośrednictwem innego zbierającego odpady do instalacji odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów zgodnie z hierarchią postępowania, o której mowa w Dziale II ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 779 ze zm.) w przypadku niewielkich
ilości odebranych odpadów selektywnie zbieranych możliwe jest przekazywanie ich do podmiotu
zbierającego te odpady, wskazanego w ofercie: …………………………………………………….. .
§2
1. Wykonawca będzie odbierał odpady komunalne z następującą częstotliwością:
1) Odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) oraz odpady komunalne zebrane selektywnie,
wymienione w § 1 pkt 2 lit. a, b, c i d, to jest: papier, tektura, opakowania z papieru i tektury,
szkło, opakowania szklane, tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, metale,
opakowania metalowe, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady:

Rodzaj odpadów

Tereny zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej Gminy i
Miasta Bisztynek

Teren Miasta Bisztynek
Odpady komunalne nie rzadziej niż raz w
zmieszane
tygodniu,

Odpady komunalne
zebrane selektywnie,
wymienione w ust. 2
pkt 2 lit. a, b, c,

Tereny zabudowy
wielorodzinnej Gminy i Miasta
Bisztynek

Teren Gminy Bisztynek
nie rzadziej niż raz na dwa
tygodnie,

nie rzadziej niż raz w miesiącu

nie rzadziej niż raz w tygodniu

nie rzadziej niż raz na dwa
tygodnie
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Odpady komunalne
zebrane selektywnie,
wymienione w ust. 2
pkt 2 lit. d

nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie

nie rzadziej niż raz w tygodniu

2) Odpady komunalne zebrane selektywnie, wymienione w § 1 pkt 2 lit. e, f, g, h, i, to jest: odpady
wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane
leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory – …….. razy w trakcie trwania umowy;
3) Odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, wymienione w § 1 pkt 2 lit. j, to jest, które
powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót niewymagających pozwolenia na budowę ani
zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót – …….. razy w trakcie trwania umowy.
2. Wykonawca w oparciu o częstotliwość odbioru odpadów komunalnych niesegregowanych
(zmieszanych) i selektywnie zbieranych oraz na podstawie danych zawartych w wykazach
nieruchomości zamieszkałych stanowiących załącznik nr 4 do umowy zawartej z Wykonawcą, przedłoży
Zamawiającemu do zatwierdzenia opracowany harmonogram odbioru odpadów komunalnych na okres
01.02. – 30.06.2022 w terminie 7 dni od daty podpisania umowy, w wersji opisowej i graficznej w formie
papierowej i elektronicznej.
3. Wykaz nieruchomości Zamawiający przekazuje Wykonawcy wraz z niniejszą umową.
4. W przypadku zmiany harmonogramu Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu
zaktualizowany harmonogram nie później niż 15 dni przed dniem mającej nastąpić zmiany, celem
zatwierdzenia.
5. Harmonogram oraz jego zmiana podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia
przedłożenia przez Wykonawcę. Harmonogram nie powinien zawierać żadnych innych treści, poza
informacjami związanymi z wykonywaniem usługi.
6. Harmonogram, niezwłocznie po zatwierdzeniu, Zamawiający umieści na stronie internetowej Gminy
Bisztynek: http://www.bisztynek.pl
7. Harmonogram oraz jego zmiany Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć skutecznie właścicielom
nieruchomości zamieszkałych niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od jego zatwierdzenia przez
Zamawiającego.
Termin realizacji umowy
§3
Umowa zostaje zawarta na okres od 01.02.2022 r. do 30.06.2022 r.
Obowiązki Wykonawcy
§4
Wykonawca oświadcza, że :
1) posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Bisztynek, o którym mowa w art. 9b ustawy z dnia
13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 888),
2) posiada wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i
gospodarujących odpadami (BDO) w zakresie transportu odpadów, zgodnie z ustawą o odpadach
z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.), a także obowiązującymi przepisami,
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3) posiada obowiązującą umowę z ……………………………………, która jest instalacją
komunalną lub prowadzona przez Wykonawcę instalacja …………………………………….. jest
instalacją komunalną. Odebrane od właścicieli nieruchomości niesegregowane (zmieszane)
odpady komunalne będą do niej bezpośrednio przekazywane. Kopia umowy podpisana za
zgodność z oryginałem zostaje załączona do umowy. W przypadku wygaśnięcia umowy,
Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia nowej umowy i dostarczenia Zamawiającemu jej kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem w terminie 7 dni od dnia podpisania,
4) dysponuje pojazdami spełniającymi wymagania techniczne określone w Rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122), zgodnie z
wymogami SWZ oraz bazą magazynowo-transportową usytuowaną na terenie gminy Bisztynek
lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy Gminy, do którego posiada tytuł prawny. Baza
spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r.
w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122) zgodnie z wymaganiami SWZ,
5) selektywnie odebrane odpady komunalne od właścicieli nieruchomości będą zagospodarowane
poprzez przekazanie ich bezpośrednio lub za pośrednictwem innego zbierającego odpady do
instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów zgodnie z hierarchią postępowania, o której
mowa w Dziale II ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 779 ze
zm.).
- Wykonawca zobowiązuje się do spełnienia wymagań określonych powyżej przez cały okres realizacji
umowy.
§5
1. Wykonawca w okresie obowiązywania umowy jest zobowiązany osiągnąć poziom przygotowania do
ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych, z wyłączeniem innych niż niebezpieczne
odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne, w wysokości co najmniej 25
% wagowo.
2. Weryfikacja wykonania przez Wykonawcę obowiązku z ust. 1 dokonana zostanie na podstawie
rocznego sprawozdania, o którym mowa w art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 888), sporządzonego przez Wykonawcę i
dostarczonego Zamawiającemu za pośrednictwem Bazy danych o odpadach.
3. Wykonawca obowiązany jest do zagospodarowania odpadów komunalnych zgodnie z hierarchią
sposobów postępowania z odpadami.
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w związku z
wykonywaniem usług wchodzących w zakres umowy, wskutek ich niewłaściwego wykonania,
zaniechania wykonania lub niedostatecznej kontroli, Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia
uzasadnionych roszczeń odszkodowawczych za szkody wynikłe w związku z nierzetelną realizacją
niniejszej umowy. W przypadku uchylania się Wykonawcy od tego obowiązku, Zamawiający może
potrącić należność za wykonaną szkodę z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.
5. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, na czas obowiązywania
niniejszej umowy, osób wykonujących czynności wskazane przez Zamawiającego, zgodnie z rozdz.
XXIII SWZ. Wykonawca na żądanie Zamawiającego, w każdym czasie obowiązywania umowy, ma
obowiązek udokumentowania Zamawiającemu faktu zatrudnienia ww. osób. W przypadku nie
wywiązania się Wykonawcy z powyższego zobowiązania, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną, o której mowa w § 17 ust.3 pkt. 9 i 10, a Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy z
przyczyn zależnych od Wykonawcy, stosownie do postanowienia § 18 ust. 3 pkt 10 umowy.
§6
Wykonawcę obowiązują następujące zasady w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych:
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1) zakaz mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych z niesegregowanymi
(zmieszanymi) odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych,
2) zakaz mieszania ze sobą poszczególnych frakcji selektywnie zebranych odpadów komunalnych,
3) dokonywanie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych od
poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 18.00; jeżeli odbiór odpadów zgodnie z
harmonogramem przypada w dniu świątecznym, będącym dniem wolnym od pracy to odbiór
odpadów winien nastąpić w pierwszym dniu roboczym po tym dniu,
4) dokonywanie odbioru odpadów komunalnych, również w przypadkach utrudnionego
dojazdu do nieruchomości np. remontu dróg, remontu dojazdów, roztopów, intensywnych
opadów, itp. W takich przypadkach nie przysługują Wykonawcy roszczenia z tytułu
ewentualnego wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy,
5) odstawianie, po opróżnieniu pojemników na odpady w miejsca ich ustawienia,
6) porządkowania terenu zanieczyszczonego odpadami i innymi zanieczyszczeniami wysypanymi z
pojemników, kontenerów, worków i pojazdów w trakcie realizacji usługi wywozu, niezwłocznie
po odbiorze odpadów,
7) pojazdy Wykonawcy w trakcie realizacji usługi odbioru odpadów komunalnych na rzecz
Zamawiającego nie mogą jednocześnie odbierać odpadów komunalnych z nieruchomości na
których nie zamieszkują mieszkańcy, które nie są objęte gminnym systemem gospodarowania
odpadami komunalnymi.
§7
Wykonawca zobowiązany jest do:
1) umożliwienia właścicielom nieruchomości wynajmu, dzierżawy lub innej formy udostępnienia
pojemników do zbierania odpadów komunalnych i w tym celu zawarcia odrębnej umowy z
właścicielem nieruchomości,
2) dystrybucji materiałów informacyjnych przekazywanych przez Zamawiającego (np. ulotki
informacyjne, druki, formularze itp.) związanych z gospodarowaniem odpadami, o ile nie
wymagają one potwierdzenia odbioru,
3) przestrzegania poufności co do informacji lub danych pozyskanych w związku lub w wyniku
realizacji umowy, w szczególności do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych
osobowych. Informacje i dane nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę w celu innym niż
do potrzeb realizacji postanowień umowy, w szczególności informacje i dane nie mogą zostać
wykorzystane w celach marketingowych i reklamowych.
4) uruchomienia narzędzia do monitoringu pozycjonowania satelitarnego na 1 stanowisku
komputerowym Zamawiającego w terminie do dnia 31.01.2022 r., które umożliwia
weryfikowanie informacji z systemów GPS dotyczących wszystkich przejazdów pojazdów
transportujących odpady w zakresie: tras przejazd każdego z pojazdów, miejsc zatrzymania
pojazdów, a także momentów odbioru odpadów z posesji i wyładunku odpadów (sposób
archiwizowania ww. danych musi umożliwić do nich dostęp na okres 12 miesięcy od dnia zapisu
czynności w systemie).
§8

1. Wykonawca zobowiązany jest do:
1) Sprawdzania właścicieli nieruchomości w zakresie dopełniania obowiązku selektywnego
zbierania odpadów komunalnych.
2) W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie
selektywnego zbierania odpadów komunalnych, odebrania odpadów jako odpady niesegregowane
(zmieszane) i pisemnego powiadomienia o tym Zamawiającego (wraz z notatkami z kontroli i
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dokumentacją zdjęciową) oraz właściciela nieruchomości. Z dokumentacji musi jednoznacznie
wynikać na terenie której nieruchomości, w jakim dniu i o jakiej godzinie została przeprowadzona
kontrola.
3) Informowania w formie pisemnej Zamawiającego o stwierdzonych przypadkach pozostawienia
przy pojemnikach na odpady odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego, zużytych opon samochodowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych
poza terminami zbiórki tych odpadów,
4) Informowania w formie pisemnej Zamawiającego o innych nieprawidłowościach związanych z
postępowaniem z odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, np. brakiem wyposażenia
nieruchomości w pojemniki na odpady, brakiem utrzymania pojemników na odpady we
właściwym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
5) Informowania w formie pisemnej o nieruchomościach, z których odpady nie zostały odebrane z
winy niebędącej po stronie Wykonawcy wraz z opisem przyczyny.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5 Wykonawca przekazuje Zamawiającemu
niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zaistnienia zdarzenia. Zgłoszenie
powinno zawierać termin, miejsce zajścia, opis jakich nieprawidłowości dotyczy oraz wykonaną na
miejscu dokumentację zdjęciową.
§9
1. Wykonawca jest zobowiązany do ważenia wszystkich odpadów komunalnych na zalegalizowanej
wadze oraz prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji potwierdzonej wydrukami
wagowymi, kartami przekazania odpadów, kartami ewidencji odpadów, kartami ewidencji zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(t.j Dz. U. z 2021 poz. 779 ze zm.) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 888) i przekazywania kopii dokumentacji sporządzonej w
Bazie danych o odpadach Zamawiającemu.
2. Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu:
1) miesięcznych raportów zawierających informacje o ilościach odebranych odpadów komunalnych
w tym:
a) ilości odebranych odpadów niesegregowanych (zmieszanych) [Mg],
b) ilości odebranych odpadów szkła, opakowań ze szkła [Mg],
c) ilości odebranych odpadów papieru i tektury, opakowań z papieru i tektury [Mg],
d) ilości odebranych odpadów tworzyw sztucznych, opakowań z tworzyw sztucznych, metali,
opakowań metalowych, odpadów opakowaniowych wielomateriałowych [Mg],
e) ilości odebranych odpadów mebli i innych odpadów wielkogabarytowych [Mg],
f) ilości odebranego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego [Mg],
g) ilości odebranych bioodpadów [Mg],
h) ilości odebranych zużytych opon [Mg],
i) ilości odebranego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego [Mg],
j) ilości odebranych odpadów budowlano-remontowych i rozbiórkowych[Mg],
k) ilości odebranych przeterminowanych leków i chemikaliów [Mg],
l) ilości odebranych zużytych baterii i akumulatorów[Mg],
2) informacji dotyczących sposobów zagospodarowania w/w odpadów zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, ze wskazaniem instalacji, do której zostały przekazane,
3) informacje o ilości i rodzaju wydanych worków do selektywnego zbierania odpadów
komunalnych
3. Dokumentacje i informacje o których mowa w ust. 1 i ust. 2 muszą być przekazane przez Wykonawcę
dla Zamawiającego w formie elektronicznej i papierowej w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po
miesiącu, którego dotyczą.
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4. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia oraz przekazania Zamawiającemu w wersji
elektronicznej (za pośrednictwem Bazy danych o odpadach) sprawozdania, o którym mowa w art. 9n
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 poz.
888) do dnia 31 stycznia 2023 r. za poprzedni rok kalendarzowy.
5. W celu weryfikacji danych zawartych w sprawozdaniu o którym mowa w ust. 4 Wykonawca
zobowiązany jest dostarczyć wraz z rocznym sprawozdaniem kserokopie dokumentów sporządzanych na
potrzeby ewidencji odpadów, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.
U. z 2021 poz. 779 ze zm.), sporządzonych w Bazie danych o odpadach oraz dokumentów
potwierdzających osiągnięcie określonych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i
odzysku innymi metodami, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce
opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1114 ze zm.).
§ 10
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem należytej staranności
oraz zgodnie z obowiązującymi w czasie realizacji przedmiotu umowy przepisami prawa, w
szczególności:
1) Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z
2021 poz. 888);
2) Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 779 ze zm.),
3) Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j.
Dz. U. z 2020 r., poz. 1114 ze zm.);
4) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze
zm.);
5) Ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (t.j. Dz.
U. z 2020 r., poz. 2187)
6) Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 ze zm.);
7) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze
zm.);
8) Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie sposobu
obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1530);
9) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych
wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z
2013 r., poz. 122);
10) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2009 r., poz. 868);
11) Uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko- Nr XXIII/523/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. w
sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na
lata 2016-2022 ze zmianami oraz Uchwały Nr IV66/19 Sejmiku Województwa WarmińskoMazurskiego z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia aktualizacji Planu gospodarki
odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2016-2022 oraz Uchwały Nr
VIII/152/19 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17 czerwca 2019 r. w
sprawie uchwalenia aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa warmińskomazurskiego na lata 2016-2022;
12) Uchwały Nr X/93/19 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 29 października 2019 r. w sprawie
uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Bisztynek”
(Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2019 r., poz. 5905);
13) Uchwała nr X/94/19 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 29 października 2019 r. w sprawie
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
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komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
(Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2019 r., poz. 5380);
14) innych aktów normatywnych obowiązujących na obszarze Gminy Bisztynek zawierających
powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
- w przypadku zmiany przepisów, w szczególności w przypadku zmiany lub podjęcia nowych uchwał
Rady Miejskiej w Bisztynku oraz uchwał Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie
uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego Wykonawca
zobowiązany jest do stosowania uaktualnionych przepisów.
Ubezpieczenie
§ 11
1. Wykonawca ma obowiązek posiadania umowy ubezpieczenia na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00zł
(słownie zł: pięćset tysięcy zł 00/100) celem wyłączenia odpowiedzialności materialnej Zamawiającego
lub Wykonawcy z tytułu szkód powstałych w związku z zaistnieniem określonych zdarzeń losowych i
odpowiedzialności cywilnej przez cały okres realizacji umowy,
2. Ubezpieczeniem winny być objęte w szczególności urządzenia, mienie ruchome związane z
prowadzeniem usług objętych przedmiotem zamówienia.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za szkody i straty oraz następstwa
nieszczęśliwych wypadków i zdarzeń losowych, dotyczących pracowników i osób trzecich oraz ich
mienia, powstałych w związku realizacją niniejszej umowy w zakresie prowadzonych usług, w tym także
ruchu pojazdów mechanicznych.
4. Wykonawca zobowiązuje się naprawiać lub ponosić koszty napraw (wg wyboru Zamawiającego)
szkód wyrządzonych w majątku Gminy i osób trzecich podczas wykonywania przedmiotu niniejszej
umowy.
5. Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca.
6. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia na każde żądanie Zamawiającego polisy
ubezpieczeniowej oraz dowodów opłacania składek.
Obowiązki Zamawiającego
§12
1. Zamawiający uprawniony jest przez okres realizacji niniejszej umowy do:
1) nadzoru oraz dokonywania kontroli sposobu wykonywania przez Wykonawcę postanowień
niniejszej umowy, bez uprzedniego informowania Wykonawcy o czasie i miejscu jej
przeprowadzenia,
2) żądania od Wykonawcy przedstawienia dokumentów lub informacji związanych z realizacją
umowy,
2. Zamawiający zobowiązuje się do bieżącej współpracy z Wykonawcą w celu zapewnienia wykonania
przedmiotu umowy, a w szczególności do:
1) Dostarczenia Wykonawcy zestawienia zawierającego dokładny wykaz nieruchomości
zamieszkałych wraz z podziałem ze względu na rodzaj zabudowy (zabudowa wielorodzinna oraz
zabudowa jednorodzinna i zagrodowa) stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszej Umowy.
2) Aktualizowania Załącznika Nr 4 do niniejszej umowy w przypadku zmiany ilości nieruchomości
i przekazania pisemnych informacji Wykonawcy w terminie do końca 7 dnia miesiąca
poprzedzającego zmiany. Zmiana ta nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporządzenia do
niej aneksu.
3) Współpracy z Wykonawcą przy uzgodnieniu Harmonogramu odbioru odpadów komunalnych, o
którym mowa w § 2 ust. 2 i 4.
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4) Informowania Wykonawcy o okolicznościach zmiany częstotliwości odbioru odpadów
komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) i segregowanych,
5) Przekazywania Wykonawcy drogą pisemną lub elektroniczną informacji
w dyspozycji Zamawiającego niezbędnych dla prawidłowej realizacji umowy.

będących

Wynagrodzenie i warunki płatności
§ 13
1. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy określa się na kwotę nie
wyższą niż ……………………………. (słownie: ……………………………………złotych) brutto, w
tym podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami w wysokości ………………….
(słownie …………………………………. złotych), przyjmując ilości odpadów: ……….. Mg odpadów
komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) i …….. Mg odpadów komunalnych selektywnie
zebranych, oraz określone w rozdziale ……………… SWZ.
2. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie odbywało się w okresach
miesięcznych, a zapłata wynagrodzenia następować będzie na podstawie faktury VAT wystawianej
Zamawiającemu przez Wykonawcę za faktycznie wykonane i odebrane przez Zamawiającego, bez
zastrzeżeń, usługi. Suma wypłaconego wynagrodzenia miesięcznego w okresie trwania umowy nie może
przekroczyć wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.
3. Strony zgodnie oświadczają, iż świadome są tego, że rzeczywiste ilości odebranych odpadów na
podstawie niniejszej umowy mogą różnić się od szacunkowej ilości odpadów komunalnych przyjętej do
ustalenia wynagrodzenia, o którym mowa w ust 1. W związku z tym Zamawiający zobowiązuje się
zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za faktyczną ilość odebranych i zagospodarowanych odpadów
przyjmując, że wartość jednostkowa wynagrodzenia, zgodnie z ofertą Wykonawcy wynosi:
1) za 1 Mg odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych niesegregowanych
(zmieszanych) …………………….. brutto (słownie……………………………..złotych), w tym
podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami w wysokości……………
(słownie……………………… złotych);
2) za 1 Mg odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych selektywnie
zebranych ……………. brutto (słownie: ………………….złotych), w tym podatek VAT
naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami w wysokości …………… (słownie
.…………….. złotych).
4. Wykonawca oświadcza, że wartość jednostkowa wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3 nie ulegnie
zmianie podczas trwania umowy i zawiera wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania
niniejszej umowy, oraz będzie obowiązywało przez cały okres realizacji umowy i nie będzie podlegało
żadnym zmianom, poza przypadkami określonymi w § 19 ust.1 pkt 3 niniejszej umowy.
5. Podstawą do wystawienia miesięcznej faktury przez Wykonawcę będą:
1) pisemny protokół wykonania usług w okresie rozliczeniowym sporządzony przez Wykonawcę.
Wzór protokołu wykonania usług stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej umowy oraz
2) dokumenty i miesięczne raporty dostarczone przez Wykonawcę, o których mowa w § 9 ust. 1 i
ust. 2 niniejszej umowy.
których to weryfikacji Zamawiający dokona w terminie 14 dni od dostarczenia wszystkich
dokumentów, raportów i protokołu.
6. Wynagrodzenie
Wykonawcy
płatne
będzie
przelewem
na
rachunek
bankowy
nr ……………………… w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury VAT i po weryfikacji oraz zatwierdzeniu i zaakceptowaniu, protokołu, dokumentów
i miesięcznych raportów, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i pkt 2. Dane do faktury: Gmina Bisztynek, Urząd
Miejski w Bisztynku, ul. T. Kościuszki 2, 11-230 Bisztynek, NIP: 743 197 63 53.
7. Błędne wystawienie faktury spowoduje naliczenie ponownego 30 – dniowego terminu płatności,
liczonego od momentu dostarczenia poprawionej faktury.
8. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
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9. Zamawiający ma prawo do wstrzymania zapłaty wynagrodzenia, jeżeli w terminie płatności wniesie
zastrzeżenia do wykonania przedmiotu umowy.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zapłaty wynagrodzenia tylko za usługi faktycznie wykonane
przez Wykonawcę, odebrane bez zastrzeżeń przez Zamawiającego. Za usługi niewykonane, choć ustalone
zakresem, wynagrodzenie Wykonawcy nie przysługuje.
11. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich należności z
tytułu kar umownych, załączając zestawienie tych kar.
12. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania umowy.
13. Zamawiający zapłaci ustawowe odsetki w przypadku opóźnienia w regulowaniu wynagrodzenia.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
§ 14
1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które
służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
2. Wykonawca przed podpisaniem umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w
wysokości 5 % ceny całkowitej (brutto), o której mowa w § 13 ust.1 niniejszej umowy tj. wysokości
………. zł (słownie: …………………………………….. złotych). Zabezpieczenie należytego
wykonania umowy zostanie wniesione w formie …………………..
3. Zwrot zabezpieczenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez
Zamawiającego za należycie wykonane, to jest po rozliczeniu przedmiotu umowy oraz po weryfikacji i
zaakceptowaniu przez Zamawiającego złożonego przez Wykonawcę sprawozdania, zgodnie z § 9 ust. 4.
4. Zwrot zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany
przez Wykonawcę wraz z odsetkami, stosownie do art. 453 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych.
5. Nie wniesienie zabezpieczenia w terminie, o jakim mowa w ust. 2 skutkować będzie
nieprzystąpieniem do umowy z winy Wykonawcy.
6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy przepada na rzecz Zamawiającego w przypadku
rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Wymagania dotyczące zatrudnienia
§ 15
Stosownie do art. 95 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia przez
Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w
zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w
sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020r.,
poz. 1320 ze zm.).
2. Wyjątkiem od zapisów ust. 1 jest sytuacja, gdy nie zachodzą przesłanki z art. 22 § 1 Kodeksu pracy
i wykonanie usług nie będzie oparte na podstawie stosunku pracy, a świadczone na podstawie umów
cywilnoprawnych z uwzględnieniem dysponowania bezpośredniego, wówczas Wykonawca
zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Zamawiającego, wraz ze wskazaniem
podwykonawstwa.
3. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, polegających na
odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych oraz monitorowaniu odbierania i
zagospodarowania odpadów komunalnych.
4. Zamawiający wymaga, aby zatrudnienie przy realizacji zamówienia trwało w całym okresie
wykonywania przedmiotu umowy, a zatrudnione osoby zobowiązane będą do osobistego
wykonywania pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.
1.
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5.

6.

Zamawiający nie określa wymiaru etatu zatrudnienia z tym, że każda godzina wykonywanej pracy
przez każdego pracownika Wykonawcy /podwykonawcy/ musi być realizowana na podstawie
stosunku pracy.
Wykonawca, przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy
lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy osób, które będą wykonywały
czynności, o których mowa w ust.1.
Oświadczenie powinno zawierać informacje niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy, w tym w szczególności: imiona i nazwiska zatrudnionych pracowników, daty
zawarcia umów o pracę, rodzaje umów oraz zakres czynności, a także określenie podmiotu
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia oraz wskazanie, że czynności w zakresie
realizacji przedmiotu zamówienia będą wykonywały osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy
i podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

7.

W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych dotyczących spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie spełnienia ww. wymogów i dokonania ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww.
wymagań,
3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania świadczenia podstawie stosunku pracy,
osób wykonujących w/w czynności.

W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie
Wykonawca lub podwykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy:
• oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy
osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności
wykonują osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych
osób, imion i nazwisk, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
• poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę
kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia
czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia
umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i
nazwisko pracownika nie podlegają anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
9. W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy oraz w przypadku
rozwiązania stosunku pracy przez osobę zatrudnioną lub przez Wykonawcę (podwykonawcę) przed
zakończeniem trwania umowy, Wykonawca (podwykonawca) będzie zobowiązany do zatrudnienia
na to miejsce innej osoby pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie powyższe wymagania, co
do sposobu zatrudnienia na cały okres realizacji zamówienia.
10. Zmiana osób, o których mowa w ust. 8 nie wymaga aneksu do umowy (Wykonawca przedstawi
korektę oświadczenia dotyczącego osób wykonujących zamówienie do wiadomości
Zamawiającego).
11. Obowiązek wykazania okoliczności, o których mowa w niniejszym rozdziale usprawiedliwiających
niezatrudnienie odpowiedniej liczby osób będzie spoczywał na Wykonawcy a Zamawiający
zastrzega sobie prawo do ostatecznej oceny zasadności wskazanych okoliczności.
8.
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12. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową
Inspekcję Pracy.
Podwykonawstwo
§ 16
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu umowy podwykonawcom, pod
warunkiem powierzenia ich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności ustawy
o odpadach, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy Prawo zamówień
publicznych. Realizacja przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków umownych. Wykonawca odpowiada za działania i
zaniechania podwykonawców jak za działania lub zaniechania własne.
2. Wykonawca ma obowiązek okazać na życzenie Zamawiającego każdorazowo w trakcie trwania
umowy wykaz podwykonawców, którym Wykonawca powierzył wykonanie części przedmiotu
umowy.
3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w
celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany
wykazać zamawiającemu, w formie pisemnego wniosku, że 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. Zamawiający zastrzega
sobie prawo do oceny wniosku w terminie 30 dni. Zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji
umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego.
4. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy, będzie
traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od wykonawcy.
5. Zamawiający nie ponosi solidarnej odpowiedzialności z Wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia
podwykonawcy.
6. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji zadania Podwykonawcy, dalszemu
Podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania we własnym zakresie zapłaty
wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów
płatności określonych w umowie z Podwykonawcą, dalszym Podwykonawcą.
7. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę do realizacji zamówienia podwykonawców,
Wykonawca zobowiązany jest załączyć do wystawionej przez siebie faktury:
1) zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez
nich faktur,
2) dowodów zapłaty wymagalnych zobowiązań wobec podwykonawców lub dalszych
podwykonawców wynikających z faktur podwykonawców. Dowodem zapłaty jest kopia
polecenia przelewu,
3) oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców, złożone nie wcześniej niż w dniu
wystawienia faktury przez Wykonawcę, że Wykonawca nie zalega z żadnymi wymagalnymi
zobowiązaniami w stosunku do podwykonawców, lub dalszych podwykonawców wynikającymi
z umowy podwykonawstwa.
8.

Wykonawca zobowiązuje się koordynować usługi realizowane przez podwykonawców, z
zastrzeżeniem, że Stroną dla Zamawiającego będzie w każdym przypadku Wykonawca.
Kary umowne
§ 17

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w przypadku
nieosiągnięcia poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów
komunalnych, o których mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.
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2. Kary umowne, o których mowa w ust. 1, oblicza się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty za
umieszczenie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych na składowisku, określonej w
przepisach wydanych na podstawie art. 290 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.) i brakującej masy odpadów komunalnych, wyrażonej w Mg,
wymaganej do osiągnięcia odpowiedniego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu
odpadów komunalnych, z wyłączeniem innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i
rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne, każdorazowo w przypadku niewywiązania się z
obowiązku wynikającego z § 5 ust.1 niniejszej umowy.
3. Poza przypadkami, wskazanymi w ust. 1 i 2, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za odstąpienie od umowy przez jedną ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w
wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 13 ust. 1 niniejszej umowy,
2) za brak wyposażenia lub nieterminowe wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w worki
o których mowa w § 1 ust. 1 pkt. 3 niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy – 100,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,
3) za brak przekazania harmonogramu odbioru odpadów komunalnych Zamawiającemu lub brak
uzgodnienia w nim zmian z Zamawiającym, o którym mowa w § 2 ust. 2 i ust. 4 – 200,00 zł za
każdy dzień opóźnienia,
4) za niedostarczenie właścicielom nieruchomości zamieszkałych zaakceptowanego harmonogramu
odbioru odpadów komunalnych o którym mowa w § 2 ust. 7 – w wysokości 1000,00 zł; za
równoznaczne z niedostarczeniem harmonogramu uważa się sytuację, w której spośród 25
wybranych przez Zamawiającego właścicieli nieruchomości, więcej niż 15 osób złożyło w formie
pisemnej oświadczenie, iż nie otrzymało od Wykonawcy harmonogramu,
5) za nieprzestrzeganie obowiązku o którym mowa w § 6 pkt 3 i 4 czyli za nieodebranie
odpadów komunalnych lub odebranie ich w terminie niezgodnym z harmonogramem z
nieruchomości zamieszkałych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 200,00 zł za
każdy stwierdzony przypadek;
6) za uchylanie się od obowiązków, o których mowa w § 6 pkt 5 i 6 czyli nieodstawianie, po
opróżnieniu pojemników na odpady w miejsca ich ustawienia oraz nieporządkowanie terenu w
trakcie realizacji usługi wywozu i bezpośrednio po odbiorze – 200,00 zł za każdy stwierdzony
przypadek,
7) za uchylanie się od obowiązku zgłaszania Zamawiającemu informacji oraz przekazywania
dokumentów i materiałów zdjęciowych, o których mowa w § 8 ust. 1 – 50,00 zł za każdy dzień
opóźnienia liczony po upływie terminu, o którym mowa w § 8 ust. 2,
8) za nieterminowe przekazanie dokumentacji, informacji i miesięcznych raportów, o których mowa
w § 9 ust. 1 i ust. 2 – 50,00 zł za każdy dzień opóźnienia liczony po upływie terminu, o którym
mowa w § 9 ust. 3,
9) za brak przedłożenia Zamawiającemu dowodów zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób
wskazanych w oświadczeniu, o których mowa w § 15 ust. 8, w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego - w wysokości 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia
po terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
10) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy osób wykonujących czynności wskazane przez Zamawiającego, w wysokości 0,5
% wynagrodzenia brutto określonego w § 13 ust.1; powyższa kara będzie naliczana oddzielnie za
każdą osobę świadczącą pracę, a niezatrudnioną przez Wykonawcę lub podwykonawcą na
podstawie stosunku pracy.
11) za każdy stwierdzony przypadek niewykonywania przedmiotu umowy zgodnie z kryteriami oceny
ofert: efekt środowiskowy, edukacja w zakresie ochrony środowiska, zwiększona częstotliwość
odbioru odpadów wielkogabarytowych
zaproponowanymi w oświadczeniu będącym
załącznikiem do oferty w wysokości 1000 zł.
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12) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokości 0,5 % niezapłaconej należności za każdy dzień zwłoki.
13) w przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokości 10% niezapłaconej należności.
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od Umowy przez jedną ze Stron
wskutek okoliczności, za które odpowiada Zamawiający- w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto,
określonego w § 13 ust. 1.
5. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy oraz
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
6. Niezależnie od kar umownych Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania
uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość kar umownych.
7. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony nie może przekroczyć
40% wynagrodzenia brutto określonego w § 13 ust. 1.
8. Termin zapłaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia skutecznego doręczenia stronie wezwania do
zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej strona uprawniona do otrzymania kary umownej
może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia
9. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia usługi lub jakichkolwiek innych
obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy.
10. Odstąpienie od umowy nie skutkuje utratą praw do żądania kar umownych z innych tytułów.
Odstąpienie od umowy
§ 18
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może
odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, a Wykonawca
może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie określonym w ust. 1 również
w przypadku, gdy w związku ze zmianą obowiązujących przepisów nie jest możliwe kontynuowanie
realizacji umowy.
3.

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Wykonawca:
1)

nie rozpoczął wykonania usług w pełnym zakresie objętych niniejszą umową w ciągu 14 dni,
licząc od dnia 01 lutego 2022 roku,

2)

zaniecha realizacji umowy w sposób ciągły nie realizując jej przez kolejnych 7 dni
kalendarzowych,

3)

przerwie wykonywanie przedmiotu umowy na okres dłuższy niż 7 dni,

4)

pomimo uprzednich, pisemnych, co najmniej dwukrotnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego
nie wykonuje usług zgodnie z postanowieniami umowy lub obowiązującymi przepisami, lub w
istotny sposób narusza zobowiązania umowne,

5)

nie posiada polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca
jest ubezpieczony w zakresie prowadzonej działalności,

6)

wszczęte zostało postępowanie upadłościowe wobec Wykonawcy

7)

zostanie ogłoszona likwidacja Wykonawcy,

8)

zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
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9)

jeżeli Wykonawca utraci prawo do wykonywania działalności będącej przedmiotem niniejszej
umowy,

10) Wykonawca nie przedłoży Zamawiającemu dowodów zatrudnienia na podstawie stosunku pracy
osób wskazanych w oświadczeniu, o których mowa w § 15 ust. 8 w terminie 10 dni, licząc od
daty upływu wyznaczonych terminów,
11) nie stosuje się do zmian wynikających z aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki
Odpadami Komunalnymi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
4.

Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku:
1) gdy Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykonania czynności niezgodnych z przepisami
prawa, pomimo pisemnego poinformowania przez Wykonawcę, że wykonanie czynności jest
niezgodne z przepisami prawa – po upływie 30 dni od dnia złożenia informacji, pod warunkiem,
że Zamawiający nie odstąpił od żądania wykonania czynności niezgodnych z przepisami prawa
2) gdy Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty wynagrodzenia za należycie wykonaną
usługę po upływie 60 dni od terminu wyznaczonego na zapłatę, pomimo pisemnego wezwania do
zapłaty złożonego przez Wykonawcę,

5. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie, pod
rygorem nieważności takiego oświadczenia. Odstąpienie przez Zamawiającego z przyczyn, o których
mowa w ust. 3 winno nastąpić w nieprzekraczalnym terminie 2 miesięcy od dnia zaistnienia okoliczności
uzasadniającej odstąpienie.
6. Poza przypadkami wymienionymi w umowie Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy
w sytuacjach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.
1740 ze zm.), zgodnie z obowiązującą procedurą.
Zmiany umowy
§ 19

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
wybranej oferty na podstawie art. 454 i 455 ustawy Pzp oraz w szczególności, gdy:
1) wystąpią okoliczności niezależne od Wykonawcy uniemożliwiające realizację przedmiotu
umowy w terminie, termin realizacji przedmiotu umowy może ulec wydłużeniu o okres trwania
tych okoliczności lub o czas niezbędny do należytego wykonania przedmiotu umowy;
2) nastąpi zmiana przepisów określających wysokość należnego podatku VAT na usługi lub dostawy
objęte przedmiotem zamówienia, Wykonawca zastosuje obowiązujący podatek VAT, co
skutkować będzie zmianą cen jednostkowych usług lub dostaw w zakresie odpowiadającym
zmianie wysokości stawki obowiązującego podatku VAT;
3) nastąpi zmiana przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
4) nastąpi zmiana danych adresowych oraz zmiana numeru rachunku bankowego,
5) nastąpi zmiana terminu umowy z powodu wystąpienia siły wyższej, tj. zdarzenia, którego strony
nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które
uniemożliwia Wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązań - o czas trwania
siły wyższej lub zawieszenia wykonania umowy; np. wojna, działania wojenne, klęski żywiołowe,
grad, huragan, niepokoje społeczne, inne zdarzenia losowe,
6) nastąpi zmiana formy organizacyjno-prawnej, przekształcenia lub połączenia Wykonawcy,
7) nastąpi zmiana wynikająca z aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami
Komunalnymi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
2. Na podstawie art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, przewiduje się dokonanie zmian w umowie po spełnieniu
przesłanek, o których mowa w art. 15r ustawy.
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3. Zmiana umowy może nastąpić na pisemny umotywowany wniosek jednej ze Stron, za zgodą drugiej
Strony umowy, na podstawie aneksu do umowy, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług
§ 20
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia z wolnej ręki polegającego na powtórzeniu podobnych
usług, stanowiącego nie więcej niż 15% wartości zamówienia podstawowego zgodnie z art. 214 ust. 1
pkt 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129
ze zm.).
Kontakt
§ 21
1. Nadzór nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego sprawuje pracownik Urzędu Miejskiego w
Bisztynku – ………………………………….
2. Nadzór nad realizacją umowy ze strony Wykonawcy sprawuje …………………………..
3. Strony przyjmują formę porozumiewania się drogą pisemną lub elektroniczną:
1) nr Tel Zamawiającego: ……………………..,
e-mail Zamawiającego: sekretariat@bisztynek.pl
2) nr Tel . Wykonawcy:………………………..
e-mail Wykonawcy: ………………………..
4. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 i ust. 2 oraz numerów i adresów wymienionych w ust. 3 wymaga
każdorazowego, pisemnego powiadomienia drugiej strony umowy. Zmiana ta nie stanowi zmiany umowy
i nie wymaga sporządzenia do niej aneksu.
Postanowienia końcowe
§ 22
1. Niniejsza umowa zobowiązuje strony do ścisłej współpracy, starannego działania i współdziałania w
toku realizacji usługi dla prawidłowej i terminowej realizacji przedmiotu umowy.
2. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może zbyć lub przenieść zobowiązań
Zamawiającego powstałych w wyniku realizacji umowy, a będących należnościami Wykonawcy, na
rzecz innych podmiotów (cesja wierzytelności) pod rygorem nieważności.
3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.) oraz przepisy odrębne, a w
szczególności: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.
1129 z późn. zm.) ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w (t.j. Dz. U. z
2021 poz. 888 ze zm.), ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze
zm.) i przepisy wykonawcze do tych ustaw oraz aktualnie obowiązujące akty prawa miejscowego
podejmowane na podstawie ww. ustaw, treść specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) oraz treść oferty
złożonej przez Wykonawcę w przetargu, w wyniku którego zawarto niniejszą umowę.
§ 23
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze
otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca.
Ochrona danych osobowych
§ 24
W celu właściwego zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych powierzonych przez strony,
zobowiązują się one do zachowania najwyższej staranności, w tym do postępowania zgodnego z
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przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1781
ze zm.) oraz przepisów wykonawczych, jeśli takie dane zostaną pozyskane przez strony przy
wykonywaniu umowy. W takiej sytuacji, Wykonawca/ Zamawiający odpowiada za szkody, jakie
powstaną wobec Wykonawcy/ Zamawiającego lub osób trzecich w wyniku niezgodnego z umową
przetwarzania powierzonych danych.
Załącznikami do umowy, stanowiącymi jej integralną część są:
- załącznik Nr 1 – Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ),
- załącznik Nr 2 – Oferta Wykonawcy,
- załącznik Nr 3 – Wzór protokołu wykonania usług,
- załącznik Nr 4 – Zestawienie nieruchomości zamieszkałych,
- załącznik Nr 5 – Umowy z instalacja komunalną (jeśli dotyczy).

W Y K O N A W C A:

Z A M A W I A J Ą C Y:

UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie po wyborze oferty najkorzystniejszej, prawo wprowadzenia do
przyszłej umowy zapisów służących jej uszczegółowieniu, a wynikających z treści złożonej oferty i zapisów
SWZ.
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Załącznik Nr 3 do umowy

PROTOKÓŁ WYKONANIA USŁUG
za okres od …………. do ………………

Z tytułu realizacji przedmiotu Umowy nr ……………. z dnia …………… „Odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bisztynek”
1. Ilość niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych zebranych z nieruchomości
zamieszkałych …………… Mg
2. Ilość odpadów komunalnych selektywnie zebranych z nieruchomości zamieszkałych …………… Mg
3. Instalacje, do których zostały przekazane w/w odpady
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
4. Informacje dodatkowe
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
5. Wskazanie nieruchomości, na których właściciele nie dopełniają obowiązku w zakresie
selektywnego zbierania odpadów komunalnych
Lp.

Data kontroli

……………………………..
Miejscowość, data

Adres
nieruchomości

Opis nieprawidłowości (rodzaj zdarzenia)

……………………………….
Wykonawca:
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