
Załącznik nr 12 do SIWZ 

 

Istotne postanowienia umowy 

 

1. Obowiązki Wykonawcy określają postanowienia specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. Szczegółowy harmonogram świadczenia usługi w poszczególnych 

sołectwach Zamawiający przedstawia wraz ze specyfikacją. Harmonogramy na lata 2014 

i 2015 Zamawiający przedstawi na trzy miesiące przed rozpoczęciem danego roku 

i stanowić będą one kolejne załączniki do umowy. 

2. Termin wykonywania umowy wynika z treści specyfikacji. 

3. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy za realizację całości przedmiotu zamówienia 

określa złożona przez niego oferta. Z tytułu wykonywania usługi Wykonawca będzie 

otrzymywał od Zamawiającego stałe wynagrodzenie miesięczne. Wynagrodzenie płatne 

będzie na podstawie sporządzanego po zakończeniu danego miesiąca świadczenia usługi 

protokołu odbioru usługi za ten miesiąc. W protokole opisane będą stwierdzone przez 

Zamawiającego uchybienia w realizacji zamówienia przez Wykonawcę. Wynagrodzenie 

płatne będzie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie do 30 dni od 

daty jej doręczenia Zamawiającemu. Z kwoty faktury Zamawiający będzie uprawniony do 

potrącenia naliczonych przez siebie kar umownych. 

4. Kary umowne: 

1) Z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca, ten ostatni zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 15% umówionego wynagrodzenia brutto. 

2) Z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn za które 

odpowiedzialność ponosi Zamawiający, ten ostatni zapłaci Wykonawcy karę umowną 

w wysokości 15% umówionego wynagrodzenia brutto. Kara umowna nie przysługuje 

w razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w trybie przepisu art. 145 ustawy 

– Prawo zamówień publicznych. 

3) Z tytułu stwierdzenia przez Zamawiającego uchybienia przez Wykonawcę poniższym 

obowiązkom Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w kwocie ryczałtowej 

1.000 zł za każdy stwierdzony przypadek uchybienia: 

a) prowadzenie gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

w godzinach innych niż wynikające z umowy; 

b) nieutrzymywanie czystości i porządku na terenie punktu jw.; 

c) wykonywanie zamówienia z naruszeniem obowiązujących w tej mierze przepisów 

prawa, w tym ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach, ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, rozporządzenia Ministra 

Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, rozporządzenia Ministra Środowiska 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami 

komunalnymi oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Gierałtowice; 

d) niezachowanie właściwego stanu technicznego i sanitarnego sprzętu, pojazdów 

służących do odbierania odpadów;  

e) mycie i dezynfekcja sprzętu i pojazdów w warunkach nie spełniających wymagań 

z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej; 



f) niezabezpieczenie pojazdów i urządzeń przed niekontrolowanym wydostawaniem 

się na zewnątrz odpadów podczas ich magazynowania, przeładunku, a także 

transportu; 

g) zaniechanie opróżnienia pojazdów z odpadów na koniec dnia roboczego lub 

zaparkowanie ich poza terenem bazy magazynowo – transportowej; 

h) bezzasadna odmowa przekazania bądź nieprzekazanie Zamawiającemu określonych 

przez niego, niezbędnych informacji umożliwiających sporządzenie sprawozdania 

rocznego z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, 

o którym mowa w art. 9q ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; 

i) bezzasadna odmowa przekazania, bądź nieprzekazanie Zamawiającemu informacji 

nt. odbioru, unieszkodliwiania i segregacji odpadów jeśli w trakcie realizacji 

zamówienia na Zamawiającego nałożony zostanie obowiązek sporządzania innych 

sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami; 

j) nieprzekazanie przez Wykonawcę Zamawiającemu w wynikającym ze specyfikacji 

umowy terminie szczegółowego wykazu ilości odebranych worków z selektywnie 

zebranymi odpadami komunalnymi sprzed poszczególnych nieruchomości bądź 

przekazanie wykazu nierzetelnego lub wadliwego formalnie; 

k) nieprzekazanie Zamawiającemu karty przekazania odpadów do Regionalnej/ych 

Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych lub instalacji odzysku 

i unieszkodliwiania odpadów zgodnie z obowiązującymi wzorami; 

l) nieprzekazanie przez Wykonawcę Zamawiającemu w wynikającym ze specyfikacji 

terminie miesięcznego raportu wagowego zawierającego wyszczególnienie: 

1) miejsca odbioru odpadów oraz 2) ilości i 3) rodzaju odebranych odpadów 

(zgodnie z obowiązująca klasyfikacją odpadów) bądź przekazanie raportu 

nierzetelnego lub wadliwego formalnie; 

m) zaniechanie zebrania przez Wykonawcę odpadów leżących obok pojemników jeśli 

będzie to wynikiem jego działania;  

n) zaniechanie wykonania niezbędnej dokumentacji fotograficznej oraz przekazania 

jej w formie elektronicznej Zamawiającemu wraz z notatką w razie stwierdzenia, że 

odpady leżą obok pojemników bądź przekazanie dokumentacji nierzetelnej 

tj. sporządzonej niezgodnie ze specyfikacją; 

o) ważenie odbieranych od mieszkańców odpadów na niezalegalizowanej wadze; 

p) zaniechanie monitorowania obowiązku ciążącego na właścicielu nieruchomości 

w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

q) zaniechanie sporządzenia bądź sporządzenie nierzetelnie lub niezgodnie ze 

specyfikacją istotnych warunków zamówienia dokumentacji potwierdzającej fakt 

niewywiązania się przez mieszkańca Gminy Gierałtowice z obowiązku w zakresie 

segregacji odpadów, jak również dostarczenie dokumentacji z uchybieniem 

określonego w specyfikacji terminu; 

r) realizowanie usługi niezgodnie z harmonogramem odbierania odpadów 

z poszczególnych sołectw; 

s) niedostarczenie mieszkańcom worków przeznaczonych do selektywnego zbierania 

odpadów lub nieudostępnienie worków w Urzędzie Gminy Gierałtowice, w punkcie 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz innych wyznaczonych 

miejscach na terenie gminy Gierałtowice, zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie aktami prawa miejscowego oraz postanowieniami umowy, a także 

dostarczenie worków o wytrzymałości odpowiedniej do rodzaju gromadzonego 

odpadu. 

Kary umowne w ramach niniejszego punktu mogą być sumowane. 



4) Z tytułu stwierdzenia przez Zamawiającego uchybienia przez Wykonawcę poniższym 

obowiązkom Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w kwocie ryczałtowej 

5.000 zł za każdy stwierdzony przypadek uchybienia:  

a) wykonywanie zamówienia z użyciem pojazdów niż zostały zgłoszone w ofercie 

oraz potwierdzone w umowie, chyba że pojazdy te mają jednoznacznie lepsze 

parametry techniczne i walory użytkowe od pojazdów zgłoszonych; 

b) istotne braki w wyposażeniu gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych; 

c) zaniechanie opróżnienia znajdujących się na terenie punktu wiat, pojemników 

i kontenerów i dopuszczenie do ich przepełnienia; 

Kary umowne w ramach niniejszego punktu mogą być sumowane. 

5. Prawo odstąpienia od umowy: 

1) Niezależnie od określonych w przepisach Kodeksu cywilnego oraz ustawy – Prawo 

zamówień publicznych przypadków uprawniających Zamawiającego do odstąpienia 

od umowy, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy 

w następujących sytuacjach:  

a) nieosiągnięcia przez Wykonawcę w danym roku kalendarzowym obowiązywania 

umowy w odniesieniu do masy odebranych przez siebie odpadów komunalnych co 

najmniej poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczania masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania; 

b) nieosiągnięcia przez Wykonawcę w danym roku kalendarzowym obowiązywania 

umowy, w odniesieniu do masy odebranych przez siebie odpadów komunalnych co 

najmniej poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 

innymi metodami papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła zgodnie 

z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów 

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

niektórych frakcji odpadów komunalnych; 

c) zaniechania dostarczania odpadów do instalacji przewidzianej do zastępczej obsługi 

w przypadku awarii regionalnej instalacji; 

d) trzykrotnego stwierdzenia przez Zamawiającego - w danym kwartale 

kalendarzowym – przesłanek naliczenia kary umownej w wysokości ryczałtowej 

1.000 zł; 

e) trzykrotnego stwierdzenia przez Zamawiającego – w danym półroczu 

kalendarzowym – przesłanek naliczenia kary umownej w wysokości ryczałtowej 

5.000 zł; 

f) stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca nie zapewnia dostatecznej 

ilości środków technicznych, gwarantujących terminowe i jakościowe wykonanie 

zakresu rzeczowego usługi, w ilości minimalnej jak w złożonej w postępowaniu 

przetargowym ofercie. 

2) Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w przypadkach 

określonych w punkcie 1 lit d) – e) po uprzednim, pisemnym wezwaniu Wykonawcy 

do zaniechania lub usunięcia stwierdzonych uchybień w realizacji umowy. 

Zamawiający – pod rygorem utraty uprawnienia do odstąpienia od umowy – 

wezwanie o jakim mowa w zdaniu poprzednim winien doręczyć Wykonawcy 

w terminie 30 dni licząc od dnia stwierdzenia zaistnienia przesłanki odstąpienia. 



Oświadczenie o odstąpieniu będzie dopuszczalne w razie stwierdzenia – po 

doręczonym wezwaniu – ponownego uchybienia skutkującego naliczeniem kary 

umownej.  

3) Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w przypadku określonym 

w punkcie 1 lit f) po uprzednim, pisemnym wezwaniu Wykonawcy do zaniechania lub 

usunięcia stwierdzonych uchybień i stwierdzeniu, że Wykonawca nie zastosował się 

do tego wezwania. 

4) Odstąpienie od umowy nie wyklucza naliczenia kar umownych. 

6. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać przelewu na osoby trzecie 

wierzytelności z niniejszej umowy w trybie art. 509 – 517 K.C 

7. Przesłanki zmiany istotnych postanowień umowy: 

1) zmiany stanu prawnego  w zakresie prawa podatkowego, w tym w szczególności 

w zakresie podatku VAT; 

2) konieczność dostosowania zapisów harmonogramu odbierania odpadów komunalnych 

do bieżących potrzeb mieszkańców. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


