
Załącznik nr 12 do SIWZ 

 

 
 

WZÓR   UMOWY 

zawarta w dniu .....................2020 r. w Mogielnicy pomiędzy: 

Gminą Mogielnica, ul. Rynek 1, 05-640 Mogielnica, 

posiadającą numery: NIP: 797-189-32-28, REGON: 670223445 reprezentowaną przez: 

dr Sławomira Chmielewskiego – Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica  

przy kontrasygnacie Pani Anny Lewandowskiej – Skarbnik Gminy, 

zwanym dalej „Zamawiającym" 

a 

....................................................z siedzibą w .................... przy ul. ..................., 

zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w ........., Wydział ...... Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS ..........., NIP: ......................, REGON: 

..........................., reprezentowana przez:  

1…………………………………………………………. 

2…………………………………………………………. 

zwanym dalej „Wykonawcą”  

Zamawiający i Wykonawca mogą być nazywani „Stroną” lub „Stronami” 

 

wyłonionym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 1843), znak sprawy: 

FB.271.2.2020 o następującej treści: 

 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji świadczenie usług - odbieranie 

i zagospodarowanie wskazanych w opisie SIWZ odpadów komunalnych  

z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy 

Mogielnica, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, 



przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie 

masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.,) oraz 

aktualnie obowiązującymi aktami wykonawczymi do powyższej ustawy, w szczególności, 

rozporządzenie Ministra Środowiska z dna 15 grudnia 2017r w sprawie poziomów 

ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

(Dz.U. z 2017r, poz. 2412) a także zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki 

Odpadami, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 3/19 z dnia 22 

stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla 

województwa 2024 z załącznikami, zmieniona uchwałami nr 32/19 z dn. 19.03.2019r i 

91/19 z dn. 18.06.2019 oraz uchwałą Rady Miejskiej w Mogielnicy w sprawie 

uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

Mogielnica oraz Załącznika do Uchwały Rady Miejskiej w Mogielnicy „Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku w gminie”. 

2. Szczegółowy zakres i opis prac będących przedmiotem umowy zawarty jest w opisie 

przedmiotu zamówienia w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik Nr 2 

do SIWZ), zwanej dalej „SWIZ", która stanowi integralną część umowy. 

 

§ 2 

Czas trwania zamówienia 

1. Termin realizacji usług: przez okres 24 miesięcy od dnia 1 stycznia 2021 r. do 31 

grudnia 2022 r. 

2. Przed dniem zawarcia umowy Wykonawca jest zobowiązany do wykonania innych 

czynności, o których mowa w niniejszej umowie. 

 

§ 3 

Zobowiązania Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania harmonogramów odbiorów odpadów 

(forma papierowa i elektroniczna - w formacie Word lub Excel) w terminie  

odpowiednio: do 1 stycznia 2021 r. na rok 2021; do 1 stycznia 2022 r. na rok 2022 

oraz uzyskania akceptacji Zamawiającego. 

Wszelkie zmiany harmonogramu wymagają formy pisemnej, za wyjątkiem zmian 
jednorazowych wynikających z nadzwyczajnych sytuacji (np. powódź, gwałtowne opady 
śniegu,  nieprzejezdna droga, dni ustawowo wolne, inne szczególne przypadki), kiedy 
wystarczające jest uzyskanie mailowej zgody Zamawiającego. Zmiana harmonogramu nie 
stanowi zmiany umowy. 

Harmonogram należy dostarczać także przez cały okres obowiązywania umowy 
wszystkim właścicielom nieruchomości w przypadku zmiany harmonogramu, a także 
właścicielom nowych nieruchomości zgłaszanych do obsługi. Harmonogram należy także 
przekazać Zamawiającemu w celu zamieszczenia go na stronie internetowej Urzędu. 



2. Wykonawca ma obowiązek odebrania odpadów komunalnych w terminach zgodnych 
z zatwierdzonym harmonogramem odbioru odpadów komunalnych.  

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji reklamacji (w przypadku nieodebrania z 
nieruchomości odpadów zgodnie z harmonogramem) w ciągu 2 dni od otrzymania 
zawiadomienia od Zamawiajacego, 

3. Wykonawca ma obowiązek wyposażenia miejsc gromadzenia odpadów w niezbędne 

pojemniki oraz właścicieli nieruchomości w niezbędne worki do dnia 1 stycznia 2021 

r. Wielkość pojemników do ilości osób zamieszkujących poszczególne gospodarstwa 

domowe dostosowuje Wykonawca. Na potwierdzenie dostarczenia pojemników 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu potwierdzenia od właścicieli nieruchomości 

opatrzone datą przekazania i podpisem właściciela bądź jego przedstawiciela. W 

przypadku niemożności spełnienia tego warunku z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy wskaże on Zamawiającemu te przyczyny na piśmie i udokumentuje ich 

zaistnienie. Za dowód mogą być uznane wskazania urządzeń kontrolujących czas i 

przebieg tras pojazdów takich jak tachograf czy GPS. Za przyczyny niezależne od 

Wykonawcy można będzie uznać w szczególności co najmniej trzykrotne nie zastanie 

właściciela nieruchomości pod wskazanym adresem w odstępach co najmniej 3 

dniowych w godzinach 7:00-20:00. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania do Urzędu Gminy i Miasta Mogielnica, 

gdzie będą wydawane mieszkańcom w przypadkach zdarzeń losowych, worków do 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych w ilościach zapewniających ciągłość 

funkcjonowania systemu zbiórki odpadów komunalnych. 

5. Uzupełniania na własny koszt właścicielom nieruchomości jednorodzinnych worków   

 do selektywnego zbierania odpadów komunalnych po każdorazowym odbiorze, 

 poprzez pozostawianie przy wejściu na nieruchomość nowych pustych worków w 

 dniu odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych, w ilości odpowiadającej 

 liczbie odebranych worków. 

6.  W trakcie wykonywania umowy wyposażenie zgłoszonych przez Zamawiającego 

 miejsc gromadzenia odpadów w niezbędne pojemniki następuje najpóźniej w ciągu 3 

 dni roboczych na zasadach opisanych w § 3 ust. 2. Na uzasadniony ilością osób 

 wniosek rodziny Wykonawca może dokonać wymiany pojemnika na mniejszy lub 

 większy.  

 O każdej zmianie zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego. 

7.  Za zawinione szkody w majątku Zamawiającego lub osób trzecich w trakcie odbioru 

 odpadów odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

8.  Zamawiający i Wykonawca wspólnie odpowiadają za informowanie mieszkańców  

 o zasadach i terminach odbierania poszczególnych rodzajów odpadów. W tym celu 

 Wykonawca sporządza harmonogramy odbioru, które Zamawiający będzie 

 akceptował i publikował na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Mogielnica. 

 Po akceptacji Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie do wydrukowania 

 w/w. harmonogramu w ilości co najmniej 9.000 sztuk oraz przekazania go 

 właścicielom nieruchomości podczas ustawiania pojemników. Wykonawca przekaże 

 Zamawiającemu elektroniczną wersję harmonogramu w celu zamieszczenia go na 



stronie internetowej oraz przekaże minimum 1000 szt. wersji drukowanej celem 

rozpowszechnienia wśród mieszkańców. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do kontrolowania realizowania przez właścicieli 

nieruchomości obowiązków w zakresie selektywnego zbierania odpadów, a w przypadku 

ich niedopełnienia przyjmowania odpadów jako niesegregowanych (zmieszanych) 

odpadów komunalnych i zawiadamiania Zamawiającego w terminie 2 dni roboczych od 

stwierdzenia nieprawidłowości o niedopełnieniu przez właściciela nieruchomości 

obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w szczególności 

ich mieszaniu, segregacji niezgodnej z zasadami określonymi w obowiązującym 

regulaminie utrzymania czystości i porządku w Gminie oraz naklejania na pojemnik 

czerwonej kartki z napisem „NIEPRAWIDŁOWA SEGREGACJA”.  

Wykaz nieruchomości niesegregujących odpadów stanowić będzie załącznik do protokołu 

odbioru prac. Złożenie wykazu nieruchomości niesegregujących odpadów jest 

równoznaczne z informacją, iż pozostali właściciele segregują odpady komunalne. 

10. Przed rozpoczęciem realizacji umowy Wykonawca pisemnie wskaże Zamawiającemu 

osobę odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy oraz przekaże nr telefonu 

komórkowego do tej osoby. Ponadto Wykonawca przekaże nr faksu lub adres e-mail na 

który Zamawiający przesyłać będzie zgłaszane reklamacje. 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia kontroli sposobu wykonywania 

przedmiotu zamówienia. Osoba nadzorująca wykonanie umowy ze strony Wykonawcy 

zobowiązana jest do stawienia się na wezwanie Zamawiającego niezwłocznie nie dłużej 

jednak niż w ciągu 4 godzin od telefonicznego powiadomienia w celu przeprowadzenia 

kontroli w tym również realizacji zgłoszonych reklamacji. Zamawiający będzie zgłaszał 

powyższe wezwania w godzinach pracy Biura Obsługi Klienta (BOK), które powinno być 

czynne od poniedziałku do piątku, minimum w godzinach od 8.00 – 15.00. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania i przekazywania Zamawiającemu 

kwartalnych sprawozdań wraz z kopiami kart przekazania odpadów i faktur 

(poświadczonych za zgodność z oryginałem), dotyczących masy poszczególnych 

rodzajów odpadów przekazanych do instalacji regionalnych. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania podczas trwania umowy przepisów 

prawnych, a w szczególności: 

1) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797. z późn.zm.), 

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

(Dz.U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.), 

3) uchwały Rady Gminy Mogielnica w sprawie regulaminu utrzymania czystości  

i porządku na terenie Gminy Mogielnica, 

4) uchwały Rady Gminy Mogielnica w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych, 

5) Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego uchwałą Sejmiku 

Województwa Mazowieckiego nr 3/19 z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie 

uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa 2024 z 



załącznikami, zmieniona uchwałami: nr 32/19 z dn. 19.03.2019 r oraz nr 91/19 z 

18.06.2019r, 

14. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia właściwego stanu sanitarnego (mycia  

i dezynfekcji) pojazdów używanych podczas realizacji zamówienia. 

15. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, aby samochody były trwale i czytelnie 

oznakowane, w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem 

telefonu Wykonawcy. 

16. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, aby samochody były zabezpieczone 

przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów, podczas ich 

magazynowania, przeładunku i transportu. 

17. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia konstrukcji pojazdów, która powinna 

zabezpieczać przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz 

minimalizować oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady. 

18. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony danych osobowych zawartych w ewidencji 

właścicieli nieruchomości prowadzących segregację odpadów. Dane zawarte  

w ewidencji Wykonawca wykorzystywać będzie wyłącznie do celów realizacji niniejszej 

umowy, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). Wykonawca realizując przedmiot zamówienia musi 

posiadać stosowne wpisy i zezwolenia określone w SIWZ. 

19. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania poufności co do informacji lub danych 

pozyskanych w związku lub w wyniku realizacji umowy, w szczególności do 

przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, które to informacje i 

dane nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę w celu innym niż dla potrzeb 

realizacji postanowień umowy, w szczególności informacje i dane nie mogą zostać 

wykorzystane w celach marketingowych i reklamowych.  

20. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego  

o zmianie sytuacji finansowej oraz innych zmianach mających istotny wpływ na 

wykonanie niniejszej umowy. 

 

 

§4  

Podwykonawstwo. 
 

1. Przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu zamówienia (umowy) Wykonawca, (o 
ile są już znane) poda nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 
podwykonawcy i osób do kontaktu z nim, zaangażowanego w powierzone mu do 
wykonania części zamówienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich 
zmianach danych, o których mowa w zadaniu pierwszym, w trakcie realizacji umowy, a 
także przekazuje informacje na temat nowego podwykonawcy, któremu w późniejszym 
okresie zamierza powierzyć realizację części zamówienia. 

2.    Jeżeli zmiana albo 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 obowiązany 
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. 

3.    Wykonawca w pełni odpowiada za jakość i terminowość wykonanych usług siłami 
własnymi i przez podwykonawców, w tym Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, 
zaniechanie działań, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników, w 
takim stopniu jakby to były działania, względnie uchybienia jego własne.  

4.    Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt pełni funkcję koordynującą w 
stosunku do usług realizowanych przez podwykonawcę. 

5.    Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

 

 

§5 
Zobowiązania Zamawiającego 

1. Zamawiający w dniu zawarcia umowy przekaże Wykonawcy pierwszy wykaz 

nieruchomości, z których odbierane będą odpady. W pozostałych przypadkach wykazy 

nieruchomości przekazywane będą w siedzibie Zamawiającego do końca miesiąca 

poprzedzającego odbiór.  W wykazie Zamawiający poda informacje o ilości osób 

zamieszkujących daną nieruchomość. 

2. Zamawiający zobowiązany jest do współpracy i uzgodnień podczas wykonywania przez 

Wykonawcę Harmonogramu odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy Mogielnica. 

3. Zamawiający zobowiązany jest do informowania wspólnie z Wykonawcą mieszkańców  

o zasadach i terminach odbierania poszczególnych rodzajów odpadów. W tym celu 

Wykonawca będzie sporządzać harmonogramy odbioru, które Zamawiający będzie po 

akceptacji publikował na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Mogielnica,  

a Wykonawca w formie wydruków, będzie zobowiązany przekazać właścicielom 

nieruchomości podczas pierwszego odbioru odpadów. 

4. Zamawiający zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru jakościowego nad 

prawidłowością świadczonych usług przez Wykonawcę. 

5. Zamawiający zobowiązany jest do terminowego wypłacania wynagrodzenia Wykonawcy. 

6. Zamawiający zobowiązany jest do informowania Wykonawcy o ewentualnych zmianach 

mających wpływ na warunki świadczenia usług. 

§6 

Wynagrodzenie 

 

1. Ustala się kwartalny okres rozliczeniowy wykonania usług objętych niniejszą umową. 

2. Umowne wynagrodzenie kwartalne Wykonawcy z tytułu realizacji usług objętych 

umową stanowi iloczyn rzeczywiście wywiezionych przez Wykonawcę odpadów 



oraz stawki za tonę w wysokości: ………………………brutto (słownie: 

……………………………………………..……..), w tym należny podatek VAT  

w wysokości: … (słownie: …).  

3. Rzeczywista wartość wynagrodzenia będzie ustalona każdorazowo w oparciu o ceny 

jednostkowe za 1 tonę odpadów, wskazane w formularzu ofertowym Wykonawcy, 

stanowi załącznik nr … do niniejszej umowy. Kwoty za wykonanie usług będących 

przedmiotem zamówienia, na które będą wystawiane faktury, o którym mowa w ust. 2 

będą stanowiły sumę cen częściowych brutto, na którą składa się iloczyn ceny 

jednostkowej brutto wskazanej w ofercie za 1 tonę odpadów komunalnych odebranych z 

nieruchomości zamieszkałych oraz faktycznie odebranej ilości odpadów od mieszkańców  

nieruchomości zamieszkałych na terenie realizacji przedmiotu w danym kwartale.  

 

4. Maksymalne nominalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji usług 

objętych umową nie może przekroczyć kwoty ………………………………………

 brutto (słownie:……………………………………………………………………) w tym 

podatek VAT, w całym okresie obowiązywania umowy określonym w § 2, co 

stanowi równowartość kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na realizację 

przedmiotu wynagrodzenia.  

5. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej 

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

w sytuacji gdy dotyczą one: 

a) zmiany stawki podatku (VAT) na usługi będące przedmiotem zamówienia –  

w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT. Wówczas wynagrodzenie 

umowne brutto ulegnie modyfikacji proporcjonalnie do tej zmiany; 

b) wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany 

wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej ustalanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 

c) wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany zasad 

podlegania ubezpieczeniom społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych 

planach kapitałowych 

- jeśli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę. 

6. Zamawiający przewiduje podwyższenie wynagrodzenia Wykonawcy o udowodniony 

przez Wykonawcę wzrost kosztów realizacji zamówienia będących bezpośrednim 

następstwem podwyżki opłat marszałkowskich związanych z zagospodarowaniem 

odpadów, w trakcie trwania niniejszej umowy, w stosunku do wysokości opłat 



marszałkowskich obowiązujących w momencie złożenia oferty. W celu, o którym mowa  

w zdaniu pierwszym, Wykonawca będzie zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu 

dowody uiszczenia opłat marszałkowskich w określonych wysokościach przed dniem 

oraz po dniu ich podwyżki. 

7. Zamawiający przewiduje również podwyższenie łącznej kwoty całkowitego 

wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji usługi, o której mowa w ust. 4, jeżeli 

wartość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu rzeczywiście odebranych  

i zagospodarowanych odpadów komunalnych przekroczy tę kwotę, w zakresie 

niezbędnym do rozliczenia Wykonawcy za rzeczywiście odebrane odpady w okresie 

obowiązywania niniejszej Umowy.  

8. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie elementy ujęte w Opisie przedmiotu 

zamówienia, znajdującym się w SIWZ (w szczególności w pkt V oraz załączniku nr 2 

„Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” do SIWZ). 

9. Faktura będzie przedłożona w terminie do ostatniego dnia kwartału (stosownie do pkt VI 

„TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA”), którego dotyczy, w okresach kwartalnych, przy 

czym pierwszy kwartał będzie się kończył z końcem marca 2021 r., kolejne z końcem czerwca, 

września, grudnia 2021 r oraz analogicznie w 2022 roku,  (rozliczenie wynagrodzenia 

najpóźniej do dnia 24 grudnia 2021 i 24 grudnia 2022 r.),  z zastrzeżeniem, że za ostatni 

kwartał 2021 i 2022 r. do dnia 24 grudnia odpowiednio 2021 i 2022r. 

§7 

Warunki płatności 

1. Podstawą do rozliczenia usług i wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie stanowił 

pisemny protokół wykonania usług w okresie rozliczeniowym sporządzony przez 

Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego. W protokole odbioru zawiera się 

wszelkie informacje o naliczonych karach oraz informacje o ilości odebranych odpadów 

oraz o osiągniętych poziomach odzysku. Wzór protokołu wykonania usług stanowi 

załącznik do niniejszej umowy. 

2. Zamawiający wypłaci kwotę, o której mowa w ust. 1 w terminie 30 dni od daty 

przedłożenia faktury VAT, przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze. 

3. Za termin wypłaty wynagrodzenia przyjmuje się dzień obciążenia rachunku 

Zamawiającego poleceniem przelewu wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy. 

4. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostanie zwrócona Wykonawcy. 

5. Okres płatności rozpoczyna swój bieg od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej 

faktury. 

6. W przypadku zwłoki w zapłacie należności, o której mowa w ust. 1, Wykonawca naliczać 

będzie ustawowe odsetki. 

7. Zamawiający nie udziela przedpłat zaliczek na poczet realizacji przedmiotu zamówienia. 

8. Terminowość i prawidłowość wykonania usług będzie oceniana przez Zamawiającego                           

w oparciu o harmonogram realizacji usług przedstawiony Zamawiającemu przez 

Wykonawcę, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ (Załącznik nr 

2 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” do SIWZ). 



§8 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % kwoty 

brutto o której mowa w § 5 ust. 3 niniejszej umowy - całkowita wartość umowy. 

Wykonawca wniesie pełną kwotę zabezpieczenia należytego wykonana umowy w formie 

.... najpóźniej przed zawarciem niniejszej umowy zgodnie z zapisami SWIZ. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy podlega zwrotowi na rzecz Wykonawcy 

zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca wraz z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego pomniejszone o koszty prowadzenia 

rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

§9 

Ubezpieczenia 

 Celem wyłączenia odpowiedzialności materialnej Zamawiającego lub Wykonawcy  

z tytułu szkód powstałych w związku z zaistnieniem określonych zdarzeń losowych  

i odpowiedzialności cywilnej w czasie realizacji umowy, Wykonawca zawrze 

odpowiednie umowy ubezpieczenia. 

 Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 

- mienie nieruchome, sprzęt, urządzenia oraz wszelkie inne mienie ruchome – będące 

własnością Zamawiającego, Wykonawcy lub podmiotu trzeciego – związane 

bezpośrednio z wykonaniem przedmiotu zamówienia – od ognia, powodzi i innych 

zdarzeń losowych, 

- odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

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

wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

 Wykonawca przedstawi dokumenty ubezpieczenia w terminie 7 dni od dnia zawarcia 

umowy – pod rygorem uprawnienia Zamawiającego do odstąpienia od niniejszej umowy 

w terminie kolejnych 30 dni od upływu czasu na przedstawienie dokumentu 

ubezpieczenia przez Wykonawcę, ale przed rozpoczęciem wykonywania przedmiotu 

zamówienia. Uprawnienie Zamawiającego wygasa jeżeli przed skorzystaniem przez 

Zamawiającego z tegoż uprawnienia Wykonawca dostarczy dokumenty ubezpieczenia. 

 Wykonawca zobowiązany jest do odnawiania ubezpieczenia przez cały okres trwania 

umowy, względnie niezwłocznego zawarcia kolejnej umowy ubezpieczenia w przypadku 

ewentualnego wygaśnięcia umowy ubezpieczenia w trakcie trwania niniejszej umowy, 

pod rygorem odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadku braku 

zachowania terminu, o którym mowa w ust. 3 powyżej. 

 Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca. 

 Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia na każde żądanie Zamawiającego 

polisy ubezpieczeniowej oraz dowodów opłacania składek. 



§10 

Kary umowne  

1. Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy kary umowne w poniższych przypadkach  

i wysokościach: 

1) 0,01% kwartalnego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 2 

umowy za każdy dzień opóźnienia w wyposażeniu każdego miejsca gromadzenia 

odpadów w niezbędne pojemniki i kontenery, a także za każdy dzień zwłoki 

(określony w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych) w terminowym 

odebraniu odpadów z każdego miejsca gromadzenia odpadów na terenach wiejskich; 

2) 0,01% kwartalnego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 2 

umowy za każdy dzień opóźnienia w wyposażeniu każdego miejsca gromadzenia 

odpadów w niezbędne pojemniki i kontenery, a także za każdy dzień zwłoki 

(określony w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych) w terminowym 

odebraniu odpadów z każdego miejsca gromadzenia odpadów na terenach miejskich; 

3) 10% kwoty brutto określonej w § 6 ust. 4 umowy za wypowiedzenie umowy  

z przyczyn zależnych od Wykonawcy, 

4) 10% kwoty brutto określonej w § 6 ust. 4 umowy w przypadku wypowiedzenia przez 

Wykonawcę umowy z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego. 

5) za nieosiągnięcie w okresach opisanych w § 2 ust.1 umowy odpowiednich poziomów 

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

niektórych frakcji odpadów oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, o których mowa w 

rozporządzeniach: Ministra Środowiska w sprawie poziomów recyklingu, 

przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji 

odpadów komunalnych z dnia 14 grudnia 2016r (Dz.U. z 2016r poz. 2167); Ministra 

Środowiska w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji z dnia 15 grudnia 2017r (Dz.U. z 2017r poz. 

2412);  ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (Dz. U z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.); w wysokości kary zapłaconej za 

nieosiągnięcie poziomów przez Zamawiającego na rzecz wierzyciela. 

6) z tytułu zwłoki w realizacji "reklamacji" tj. braku odbioru odpadów (dotyczy 

odpowiednio odpadów: zmieszanych, segregacyjnych, ulegających biodegradacji, 

wielkogabarytowych) Wykonawca zapłaci karę za każdy dzień zwłoki w wysokości: 

a) dla nieruchomości o zabudowie wiejskiej w wysokości 100 zł (sto złotych), 

b) dla nieruchomości o zabudowie miejskiej w wysokości   200 zł (dwieście złotych). 

7) za  nieodebranie odpadów z przyczyn zależnych od Wykonawcy w terminie 

 przewidzianym w harmonogramie odbioru odpadów w wysokości 5 zł za każdy 

 nieodebrany pojemnik, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

8) za niezrealizowanie reklamacji w terminie wskazanym w Formularzu ofertowym 

 stanowiącym Załącznik nr… umowy w wysokości 10,00 zł za każdy rozpoczęty dzień 

 opóźnienia,  



9) za nieodebranie odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w 

 terminie określonym w umowie, w wysokości 200 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,  

10) za nieterminowe wyposażenie wskazanej przez Zamawiającego nieruchomości w 

 pojemnik, w wysokości 10,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, za każdy 

 przypadek (pojemnik), 

11) za nieprzekazanie Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogramu w terminach 

 wskazanych w § 3 ust.1, w wysokości 200,00 zł za każdy rozpoczęty dzień 

 opóźnienia, 

12) za nieprzekazanie właścicielom nieruchomości harmonogramu odbioru odpadów w 

 terminach określonych w § 3 ust.1, w wysokości 1 zł za każdy przypadek 

 (nieruchomość), 

2. Zamawiający może pobrać należną od Wykonawcy karę umowną także przez potrącenie 

z wystawionej przez Wykonawcę faktury. 

3. Zastrzeżenie lub zapłata kar umownych nie wyłącza prawa Zamawiającego do 

dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.  

5. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku gdy Wykonawca nie wykonuje przedmiotu 

umowy lub wykonuje go w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy, 

Zamawiający wezwie Wykonawcę do wykonania lub należytego wykonania przedmiotu 

umowy i wyznaczy mu w tym celu dodatkowy termin. W przypadku bezskutecznego 

upływu wyznaczonego przez Zamawiającego terminu, Zamawiający może powierzyć 

wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

Zamawiający uprawniony jest do obciążenia Wykonawcy wszelkimi dodatkowymi 

kosztami wynikającymi z wykonania usługi przez podmiot trzeci.  

§ 11 

Wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego 

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

wyznaczania dodatkowego terminu Wykonawcy na usunięcie naruszenia umowy, lub 

rozwiązania niniejszej umowy bez okresu wypowiedzenia, według uznania 

Zamawiającego, jeżeli Wykonawca rażąco narusza warunki i postanowienia niniejszej 

umowy, w szczególności jeżeli:  

 a) zostanie dokonane zajęcie majątku Wykonawcy w postępowaniu egzekucyjnym lub 

zabezpieczającym, zwłaszcza mienia używanego do wykonania przedmiotu umowy - w 

terminie 30 dni od dnia podjęcia wiadomości przez Zamawiającego wiedzy o zajęciu 

majątku Wykonawcy, 

b)   wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął prac, w terminie gwarantującym 

zachowanie terminów określonych w § 2 umowy albo przerwał realizację przedmiotu 

zamówienia i nie realizuje ich przez okres 3 dni, pomimo pisemnego upomnienia 

Wykonawcy - w terminie 30 dni od bezskutecznego upływu dodatkowego terminu,  



c)   w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

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

- w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. Umowa wygasa w przypadku wykreślenia Wykonawcy z rejestrów umożliwiających 

zgodnie z przepisami prawa oraz wymogami niniejszej umowy wykonywanie jej 

przedmiotu.  

3. Odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie wymaga formy pisemnej pod rygorem 

nieważności  i musi zawierać uzasadnienie obejmujące opis podstaw faktycznych i 

prawnych tej czynności. Odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie w trybie 

natychmiastowym uznaje się za skuteczne               

z chwilą doręczenia oświadczenia Wykonawcy. 

4. Postanowienia umowy dotyczące kar umownych z tytułu odstąpienia od Umowy w całości 

lub w części zachowują moc pomimo odstąpienia od Umowy. 

5. Niezależnie od wskazanych w umowie podstaw odstąpienia, Zamawiający może odstąpić 

od umowy w całości lub w części również na podstawie przepisów powszechnie 

obowiązujących. 

§ 12 

Wypowiedzenie umowy przez Wykonawcę 

1. Wykonawca może wypowiedzieć umowę, jeżeli Zamawiający nie dotrzymuje istotnych 

postanowień umowy, gdy: 

1. nie wypłaca Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane usługi w ciągu 30 dni od 

terminu płatności ustalonego w umowie, 

2. odmawia bez uzasadnienia zatwierdzenia protokołu wykonania usług w okresie 

rozliczeniowym. 

3. zawiadamia Wykonawcę, że w wyniku nieprzewidzianych okoliczności nie będzie 

mógł pokryć zobowiązania. 

2. Wypowiedzenie umowy należy uzasadnić pisemnie. Jest ono dopiero wtedy skuteczne, 

jeżeli Wykonawca wyznaczył Zamawiającemu stosowny termin (nie krótszy niż 14 dni) 

do wypełnienia postanowień umowy i poinformował go, że po bezskutecznym upływie 

tego terminu wypowie umowę. 

3 .  Po upływie terminu określonego w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca 

powinien możliwie najszybciej usunąć z obsługiwanego terenu wszystkie swoje 

urządzenia techniczne w szczególności urządzenia do gromadzenia odpadów. 

 

 

§13  

Nadzór nad umową 

1.  Do nadzoru i współdziałania w zakresie realizacji niniejszej umowy Strony wyznaczają 

następujące osoby: 



Ze strony Zamawiającego:  

ze strony Wykonawcy:………………………………………………………………………… 

2. Strony zgodnie postanawiają, iż z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w umowie, 
wszelkie zawiadomienia, zapytania informacje lub dane związane lub wynikające  z 
realizacji przedmiotu umowy będą przekazywane drugiej Stronie umowy w formie 
pisemnej lub elektronicznej. 

3. Z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w umowie, Strona żądająca wykonania 
określonego obowiązku, udzielenia informacji, danych lub ich jej przekazania, bez 
względu na formę w jakiej wykonanie obowiązku lub udzielenie lub przekazanie 
informacji lub danych miałoby nastąpić, zobowiązana jest do wyznaczenia drugiej Stronie 
umowy odpowiedniego w tym zakresie terminu. 

4. W przypadku, gdy niniejsza umowa lub którakolwiek ze Stron umowy zobowiązuje drugą 
Stronę do wykonania określonego dla niej obowiązku w określonym terminie, Strony 
zgodnie postanawiają, iż: 

1)     w przypadku gdy zobowiązanie zostało, bądź powinno było być wyrażone w formie 
pisemnej, bądź pisemnej i elektronicznej, rozpoczęcie biegu terminu wskazanego drugiej 
Stronie 

do wykonania określonego obowiązku następować będzie z chwilą otrzymania 
zobowiązania  

w formie pisemnej, 

2)      w przypadku gdy zobowiązanie zostało, bądź powinno było być wykonane w formie 
pisemnej bądź pisemnej i elektronicznej termin jego wykonania uważa się za zachowany 
z chwilą wykonania przez Stronę obowiązku z formie pisemnej. 

 

 

 

§14  

Klauzula zatrudnienia na podstawie umowy o pracę: 

1. Wykonawca zobowiązuje się, aby osoby, określone w wykazie przedłożonym przed 

przystąpieniem do odbioru i zagospodarowania odpadów, nie później niż do 30 grudnia 

2020 r. stosownie do pkt 5.5 SIWZ lub wykonujące czynności,  

o których mowa w pkt 5.5 SIWZ, zaangażowane przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

w okresie realizacji umowy, tj. od dnia 1 stycznia 2021 r. do wykonywania czynności 

związanych ze świadczeniem usług, będących przedmiotem zamówienia, były 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę  

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U.  

z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.) 



2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

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

wymogów i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 

spełniania ww. wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

1) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym 

w tym wezwaniu terminie 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 punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

 oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 

umowy o pracę 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 umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, 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 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. 

w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). 

Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu 

powinny być możliwe do zidentyfikowania; 



 zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 

z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika 

przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający 

ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niedopełnienie wymogu 

zatrudniania Pracowników na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów 

Kodeksu Pracy, w wysokości iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę 

ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 

(obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudniania Pracowników na podstawie 

umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy  

w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za 

każdą osobę poniżej liczby wymaganych Pracowników zatrudnionych na podstawie 

umowy o pracę zadeklarowanej przez Wykonawcę w ofercie.  

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę obowiązujących w 2021 r. za niedopełnienie przedłożenia 

przed przystąpieniem do odbioru i zagospodarowania odpadów, nie później niż 30 

grudnia 2020 r. wykazu osób stosownie do pkt 5.5 SIWZ. 

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

wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

 

§15  

Zmiany umowy 

1.      Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w następujących okolicznościach: 

a.      zmiany przez Wykonawcę formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

b.      gdy zmianie ulegnie numer rachunku bankowego Wykonawcy,  

c.      zmianie ulegną instalacje, do których Wykonawca będzie przekazywał odebrane z 
terenu Gminy Mogilnica odpady komunalne, 



d.      zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy będącego podmiotem, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu,  o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych. Zmiana jest możliwa, pod warunkiem, że Wykonawca udokumentuje 
pisemnie Zamawiającemu spełnienie warunków udziału w postępowaniu w takim 
samym lub większym stopniu i zakresie co podmiot wskazany w ofercie, 

e.      zmiany przepisów prawa, w tym prawa miejscowego, wpływającej na zasady, sposób 
lub zakres odbierania lub zagospodarowywania odpadów komunalnych, w 
szczególności zmiana wysokości poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego 
użycia i odzysku niektórych frakcji odpadów lub sposobu jego obliczania określonych 
w rozporządzeniu Ministra Środowiska. 

2.      Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień 
zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
Wykonawcy,  

w sytuacji gdy dotyczą one: 

a)      zmiany stawki podatku (VAT) na usługi będące przedmiotem zamówienia –  

w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT. Wówczas wynagrodzenie umowne 
brutto ulegnie modyfikacji proporcjonalnie do tej zmiany; 

b)      wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany wysokości 
minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej 
ustalanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 

c)      wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany zasad 
podlegania ubezpieczeniom społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 

d)      zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 
których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych 

- jeśli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 
Wykonawcę. 

3.      Zamawiający przewiduje podwyższenie wynagrodzenia Wykonawcy o udowodniony 
przez Wykonawcę wzrost kosztów realizacji zamówienia będących bezpośrednim 
następstwem podwyżki opłat marszałkowskich związanych z zagospodarowaniem 
odpadów, w trakcie trwania niniejszej umowy, w stosunku do wysokości opłat 
marszałkowskich obowiązujących w momencie złożenia oferty. W celu, o którym 
mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca będzie zobowiązany przedłożyć 
Zamawiającemu dowody uiszczenia opłat marszałkowskich w określonych 
wysokościach przed dniem oraz po dniu ich podwyżki. 

4.      Zamawiający przewiduje również podwyższenie łącznej kwoty całkowitego 
wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji usługi, o której mowa w ust. 3, jeżeli 
wartość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu rzeczywiście odebranych i 
zagospodarowanych odpadów komunalnych przekroczy tę kwotę, w zakresie 



niezbędnym do rozliczenia Wykonawcy za rzeczywiście odebrane odpady w okresie 
obowiązywania niniejszej Umowy.  

5.      Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia 
przesłanki, o której mowa w ust. 2  powyżej, będzie odnosić się wyłącznie do części 
przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu 
wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz 
wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana 
stawki podatku od towarów i usług. 

6.      W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 powyżej wartość wynagrodzenia netto 
się nie zmieni, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie 
nowych przepisów. 

7.      Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa 
w ust. 2 powyżej, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania 
umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio 
zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących 
zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne. 

8.      W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 powyżej, wynagrodzenie Wykonawcy 
ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze 
zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników świadczących usługi do 
wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z 
uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu 
minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy 
będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących 
usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w 
jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy. 

9.      W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 powyżej, wynagrodzenie Wykonawcy 
ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w 
związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom świadczącym usługi. Kwota 
odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części 
wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu 
poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace 
bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy. 

10.    W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 2 powyżej, każda ze Stron może 
wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w 
szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie 
Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź 
nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę 
wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

11.    W przypadku zmian, o których mowa w ust. 2 powyżej, jeżeli z wnioskiem występuje 
Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie 
wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy, w 
szczególności: 



1)      pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) 
 pracowników świadczących usługi, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w 
 jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy 
 oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o 
 której mowa w ust. 2 powyżej, lub  

 2)      pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) 
 pracowników świadczących usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu 
 Ubezpieczeń Społecznych w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem 
 zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z 
 realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu 
 zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 powyżej, 

12.    W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 powyżej, jeżeli z wnioskiem występuje 
Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w 
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż  10 dni roboczych, dokumentów, z których 
będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania umowy, w 
tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 11 lit.pkt.1. 

13.    W terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 12 
powyżej, Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o 
zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie 
należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu 
wniosku wraz z uzasadnieniem. 

14.    W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub 
częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o 
którym mowa w ust. 12. W takim przypadku przepisy ust. 11 -16 powyżej stosuje się 
odpowiednio. 

15.    Zawarcie aneksu, o którym mowa w niniejszym paragrafie powyżej nastąpi nie później 
niż w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany 
wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

16.    Wszelkie zmiany umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli 
 Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod 
 rygorem nieważności. 

 
 

 

ZAMAWIAJĄCY     WYKONAWCA 

 

 



Załącznik nr 1 do umowy numer ……z dnia ……………..2020r 

-wzór- 

PROTOKÓŁ WYKONANIA USŁUG 

do Umowy Nr _. _______ . ___ .2020 z dnia ................................. 2020 r. 
 

z wykonania usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości, na 

których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Mogielnica za okres: 

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

……………………………………………… 

Zamawiający: Gmina Mogielnica - Urząd Gminy i Miasta Mogielnica, ul. Rynek 1, 05-640 

Mogielnica 

Wykonawca: 

Komisja w składzie: 

Przedstawiciele Zamawiającego: Przedstawiciele Wykonawcy: 

1. …………………………………….    1) 
…………………………………….. 

2. …………………………………….    2) 
…………………………………….. 

3. …………………………………….    3) 
…………………………………….. 

 

Zwięzły opis zakresu wykonywanych usług (wypełnia Wykonawca): 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………. 
 

Uwagi do wykonywanych usług (ze strony Wykonawcy): 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………. 

Uwagi do wykonywanych usług (ze strony Zamawiającego): 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………. 

Wnioski: 

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



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

Jakość wykonanych usług ocenia się jako:  

Usługi wykonano zgodnie / niezgodnie z Umową  Nr  ……2020 z dnia 

………………2020 r. 

Usługi przyjęto / nie przyjęto, na skutek: 

UWAGI: 

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

 

Podpisy Komisji: 

Przedstawiciele Zamawiającego: Przedstawiciele Wykonawcy: 

 …………………………………….    1) 
.…………………………………….. 

………………………… 


