
Załącznik nr 4 do SWZ 

 

UMOWA NR ........ / 2022 (projekt) 

 
Zawarta w dniu .................................. 2022 roku w Rybnie pomiędzy : 

 

1. Gminą Rybno z siedzibą przy ul. Długiej 20, 96-514 Rybno, zwaną w dalszej części umowy 

„Zamawiającym”, reprezentowaną przez:  

Pana Damiana JAWORSKIEGO       - Wójta, 

przy kontrasygnacie Pani Grażyny DYBIEC   -   Skarbnika, 

a: 

2. .................................................................., zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą" 

 

 

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie 

zamówienia w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 ust. 1 na podstawie przepisów ustawy z dnia  

11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2022 r. poz. 1710 ze zm.),  

nr postępowania: RGK.271.7.2022. 

 

§ 1. 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji świadczenie usługi pn. „Odbiór  

i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z zamieszkałych nieruchomości 

na terenie Gminy Rybno oraz z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych  

w okresie od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku" w sposób zapewniający osiągnięcie 

odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami oraz ograniczenia 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  

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.), 

- ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.), 

- rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu 

selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2021 r. poz. 906), 

- rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie sposobu 

obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów 

komunalnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1530), 



- rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów 

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 

2412), 

- uchwały nr 3/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 stycznia 2019 r.  

w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024, 

- uchwały nr 91/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 czerwca 2019 r. 

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa 

mazowieckiego 2024, 

- obowiązującego w czasie trwania umowy „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Rybno”. 

2. Przedmiot zamówienia oraz obowiązki Wykonawcy przy jego realizacji zostały szczegółowo 

określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej SWZ), stanowiącej integralną 

część niniejszej umowy oraz w Załączniku nr 3 do SWZ, tj. Opisie Przedmiotu Zamówienia 

(zwanym dalej OPZ). 

3. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wykaz telefonów do kontaktów roboczych  

z uwzględnieniem łączności bezprzewodowej niezbędnej do prawidłowej realizacji usługi. 

4. Wykonawca zgodnie ze złożoną ofertą oświadcza, że niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych będą przekazywane 

bezpośrednio do instalacji komunalnych, o których mowa w art. 38b ust. 1 ustawy z dnia 14 

grudnia 2012 r. o odpadach, zapewniających przetwarzanie, o którym mowa w art. 35 ust. 6 pkt 1, 

z zastrzeżeniem art. 158 ust. 4 ww. ustawy o odpadach - zgodnie z art. 9e ust. 1 pkt 2 ustawy  

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w związku z art. 29a 

ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w szczególności do: 

…………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

5. Selektywnie zebrane odpady komunalne należy bezpośrednio lub za pośrednictwem innego 

zbierającego odpady przekazywać do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie 

z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia  

14 grudnia 2012 r. o odpadach, - zgodnie z art. 9e ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

6. Dopuszcza się przekazywanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych do 

termicznego przekształcania - zgodnie z art. 9e ust. 1d ustawy z dnia 13 września 1996 r.  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 



7. Dopuszcza się przekazywanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych za 

pośrednictwem stacji przeładunkowej, o której mowa w art. 23 ust. 10 ustawy z dnia  

14 grudnia 2012 r. o odpadach – zgodnie z art. 9e ust. 1c ustawy z dnia 13 września 1996 r.  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

8. O zmianie instalacji komunalnej, do której przekazywane są niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne, określonej w § 1 ust. 4 niniejszej umowy, Wykonawca powiadamia Zamawiającego 

nie później niż w terminie 3 dni od daty przekazania ww. odpadów do innej instalacji komunalnej 

lub instalacji określonej w § 1 ust. 6 niniejszej umowy. 

9. Zmiana w trakcie trwania zamówienia instalacji komunalnej, do której przekazywane są 

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne nie będzie skutkować zmianą wynagrodzenia 

Wykonawcy, określonego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy, chyba że zmiana ta wpłynie na obniżenie 

kosztów ponoszonych przez Wykonawcę. W powyższym przypadku Wykonawca ma obowiązek 

podać wysokość obniżonych kosztów świadczenia usługi, o którą ulegnie zmniejszenie 

wynagrodzenia. 

 

§ 2. 

Wykonawca zrealizuje usługę objętą przedmiotem zamówienia w terminie od dnia 01.01.2023 roku 

do dnia 31.12.2023 roku. 

 

§ 3. 

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za przedmiot umowy, określony  

w § 1 powyżej, jest wynagrodzenie ustalone w oparciu o fakturę VAT z wymaganymi 

załącznikami za miesiąc, w którym świadczone były usługi. 

2. Rzeczywista wartość wynagrodzenia będzie ustalona każdorazowo w oparciu o ceny jednostkowe 

za 1 Mg odpadów wskazane w formularzu ofertowym Wykonawcy, których wykaz stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszej umowy. Kwoty za wykonanie usług będących przedmiotem 

zamówienia, na które będą wystawiane faktury miesięczne za okres od 01.01.2023 r. do 

31.12.2023 r. będą stanowiły sumę cen częściowych brutto, na którą składają się: 

1) iloczyn ceny jednostkowej brutto wskazanej w ofercie za 1 Mg odpadów komunalnych 

odebranych z nieruchomości zamieszkałych oraz z PSZOK oraz faktycznie odebranej ilości 

odpadów od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Rybno w danym 

miesiącu, 



2) suma iloczynów cen jednostkowych brutto wskazanych w ofercie za 1 Mg 

zagospodarowanych odpadów komunalnych w podziale na poszczególne frakcje oraz 

faktycznej ilości zagospodarowanych odpadów w danym miesiącu. 

3. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji umowy ustalone w oparciu  

o ceny jednostkowe, o których mowa w ust. 2 powyżej oraz szacunkowe masy poszczególnych 

rodzajów odpadów wynosi:  

netto: .................................................................. PLN  

podatek VAT .....%: ............................................................... PLN 

brutto: ................................................................. PLN 

(słownie: .................................................................................................................). 

4. Stawkę VAT przyjęto zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U.  

z 2022 r. poz. 931 ze zm.) obowiązującą w dniu podpisania umowy. 

5. Podstawę do określenia wyżej wymienionego wynagrodzenia stanowi złożona i przyjęta oferta 

Wykonawcy. 

6. W przypadku wykonania przez Wykonawcę w terminie wskazanym w § 2 usług,  

o wartości mniejszej niż określone w ust. 3 maksymalne wynagrodzenie, Wykonawca nie będzie 

wnosił żadnych roszczeń z tytułu otrzymania wynagrodzenia niższego niż określone w ofercie. 

7. Cena jednostkowa netto z oferty Wykonawcy jest niezmienna przez czas trwania umowy, 

uwzględnia w swej wartości możliwość wzrostu cen w okresie realizacji przedmiotu umowy oraz 

wszelkie koszty konieczne do prawidłowego wykonania umowy, wynikające z zapisów SWZ, 

niniejszej umowy oraz oferty Wykonawcy i obowiązujących przepisów prawa. 

8. Nieuwzględnienie przez Wykonawcę jakichkolwiek usług i obowiązków Wykonawcy, 

niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu jakiejkolwiek części przedmiotu 

umowy na etapie przygotowania i złożenia oferty w postępowaniu przetargowym nie może 

stanowić roszczeń w stosunku do Zamawiającego, zarówno w trakcie realizacji umowy jak i po jej 

wykonaniu. 

 

§ 4. 

1. Wykonawca  przed  podpisaniem  niniejszej  umowy  wniósł  zabezpieczenie  należytego 

wykonania umowy w wysokości 5% wartości zamówienia, określonego w § 3 ust. 3 powyżej, tj. 

brutto: ................................. zł (słownie: .....................................) w formie .................................. 

2. Dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi 

załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 



3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy. 

4. Strony postanawiają, że 100% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie 

zwrócone w terminie do 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za 

należycie wykonane. 

 

§ 5. 

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

wykonania usług w okresie rozliczeniowym sporządzony przez Wykonawcę i zatwierdzony przez 

Zamawiającego. Okresem rozliczeniowym jest 1 (jeden) miesiąc kalendarzowy. Wzór protokołu 

wykonania usług stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie płatne przelewem na konto Wykonawcy wskazane na 

fakturze, w terminie do …….. dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury wraz z protokołem, o którym mowa w ust. powyżej. 

3. O dotrzymaniu terminu dokonania wpłaty decyduje data wpływu środków na rachunek bankowy 

Wykonawcy. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy ustawowe odsetki w przypadku zwłoki w zapłacie 

wynagrodzenia. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikających z umowy za 

pośrednictwem metody podzielonej płatności (ang. split payment) przewidzianego w przepisach 

ustawy o podatku od towarów i usług. 

6. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany na fakturze jest: 

a)   rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności,  

o której mowa w ust. 5 powyżej, 

b)   rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od  

1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o której mowa w ustawie  

z dnia o podatku od towarów i usług. 

7. W przypadku gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych  

w ust. 5 powyżej, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w umowie, powstałe 

wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia  

z zachowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty 

wykazem nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek 

odsetek/odszkodowań lub innych roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności. 

 



§ 6. 

1. Wykonawca zobowiązuje się zatrudniać na podstawie umowy o pracę – w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1510 ze zm.). - wszystkie osoby wykonujące: 

1) załadunek odpadów i transport odpadów. 

2. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do potwierdzenia realizacji zobowiązania, o którym 

mowa w ust. 1 żądając wybranych dokumentów spośród wymienionych poniżej, a Wykonawca 

zobowiązuje się na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu 

terminie, przedłożyć wymagane dokumenty: 

1) oświadczenie zatrudnionego pracownika, 

2) 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, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion  

i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy, 

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopi umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

umowy czynności, których dotyczy obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy  

o pracę (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko 

pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, 

rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu oraz zakres obowiązków powinny być możliwe do 

zidentyfikowania, 

4) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub  

podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o prac za ostatni okres rozliczeniowy, 

5) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Imię i nazwisko 



pracownika nie podlega anonimizacji. 

3. Za niedopełnienie obowiązków, o których mowa w niniejszym paragrafie, tj. za każdorazowo 

stwierdzony przypadek niezatrudnienia wymaganej osoby na umowę o pracę Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości obowiązującego na dzień naliczenia kary minimalnego 

wynagrodzenia za każdą z osób, która nie będzie zatrudniona na podstawie umowy o pracę. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wyżej 

wymienionych wymogów i dokonywania ich oceny, 

2) weryfikacji na terenie wykonywania przedmiotu Umowy obowiązku zatrudnienia 

osób na umowę o pracę, 

3) zażądania od Wykonawcy wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 

spełnienia wyżej wymienionych wymogów, 

4) zwrócenia się o przeprowadzenie kontroli przez uprawnione instytucje. 

5. Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do podwykonawców i dalszych 

podwykonawców. 

6. Zamawiający oświadcza, że podjął skuteczne środki techniczne i organizacyjne mające na 

celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych osobowych objętych 

ochroną, zabezpieczające dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom 

nieuprawnionym, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa oraz uszkodzeniem, 

zniszczeniem, utratą lub nieuzasadnioną modyfikacją. 

7. Zamawiający oświadcza, że pozyskane dane osobowe pracowników Wykonawcy 

przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu realizacji zadań kontrolnych przez 

Zamawiającego i uprawnione instytucje lub do innych zadań wynikających  

z przepisów powszechnie obowiązujących. 

8. Zamawiający oświadcza, że dane osobowe pracowników Wykonawcy będą podlegały 

ochronie, poufności w czasie trwania umowy i po jej zakończeniu. 

9. Zamawiający oświadcza, że dysponuje zasobami, doświadczeniem, wiedzą fachową, które 

umożliwiają mu prawidłowe wykonanie umowy, by przetwarzanie danych osobowych 

spełniało wymogi RODO. 

 

§ 7. 

Terminowość i prawidłowość wykonania usług będzie oceniana przez Zamawiającego w oparciu  

o harmonogram realizacji usług przedstawiony Wykonawcy przez Zamawiającego, zgodnie z opisem 

przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 



§ 8. 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy,  jeżeli poweźmie wiadomość o tym, że: 

a) wszczęte zostało postępowanie upadłościowe Wykonawcy, 

b) rozpoczęto likwidację firmy Wykonawcy, 

c) Wykonawca utracił uprawnienia do wykonywania przedmiotu umowy wynikające  

z przepisów szczególnych. 

2. Odstąpienie  od  umowy  przez  Zamawiającego  może  nastąpić  również,  jeżeli Wykonawca: 

a) nie  rozpoczął  wykonywania  usług  w  pełnym  zakresie  objętym  umową  z  dniem 

01.01.2023 r.,  

b) zaniechał realizacji umowy, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje jej przez kolejnych 7 dni 

kalendarzowych. 

3. W przypadkach wymienionych w ust. 1 i 2 powyżej Zamawiający może w terminie 7 dni po 

pisemnym uprzedzeniu, przejąć sam prowadzenie usług określonych niniejszą umową lub 

powierzyć je innemu podmiotowi, a kosztami tych usług obciąży Wykonawcę do wysokości 

odpowiadającej kwocie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w § 4 

niniejszej umowy. 

4. Ponadto 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. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. W tym celu Zamawiający wraz z Wykonawcą winni 

ustalić wartość faktycznie wykonanych przez Wykonawcę usług, a Wykonawca zobowiązuje się 

współpracować z Zamawiającym w tym zakresie. 

 

§ 9. 

1. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający nie dotrzymuje istotnych postanowień 

umowy, w szczególności gdy: 

a) nie wypłaca Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane usługi w ciągu 30 dni od terminu 

płatności ustalonego w umowie, 

b) zawiadamia Wykonawcę, że w wyniku nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł 

pokryć zobowiązania. 

2. Odstąpienie od umowy należy uzasadnić pisemnie. Skuteczne jest ono dopiero wtedy, jeżeli 

Wykonawca wyznaczył Zamawiającemu stosowny termin (nie krótszy niż 7 dni) do wypełnienia 



postanowień umowy i poinformował go, że po bezskutecznym upływie tego terminu odstąpi od 

umowy. 

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

Wykonawca powinien możliwie najszybciej usunąć z obsługiwanego terenu wszystkie swoje 

urządzenia techniczne, w szczególności urządzenia do gromadzenia odpadów. 

 

§ 10. 

1. 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. 

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 

a) urządzenia, mienie ruchome związane z prowadzeniem usług - od zdarzeń losowych, 

b)   odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące 

pracowników i osób trzecich powstałe w związku z prowadzonymi usługami, w tym także 

ruchem pojazdów mechanicznych. 

3. Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia na każde żądanie Zamawiającego polisy 

ubezpieczeniowej oraz dowodów opłacania składek. 

 

§ 11. 

1. Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy kary umowne w poniższych przypadkach  

i wysokościach: 

a) 0,02 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 3 umowy za każdy dzień 

zwłoki w wyposażeniu każdego miejsca gromadzenia odpadów w niezbędne pojemniki  

i kontenery, a także za każdy dzień zwłoki w terminowym odebraniu odpadów z każdego 

miejsca gromadzenia odpadów na terenach budownictwa jednorodzinnego, 

b) za niedopełnienie wymogu zatrudniania pracowników świadczących usługi na podstawie 

umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne  

w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie 

przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia 

przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania Pracowników 

świadczących usługi 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 świadczących usługi na 

podstawie umowy o pracę wskazanej przez Zamawiającego w SWZ, 

c) 15 % kwoty brutto określonej w § 3 ust. 3 umowy za odstąpienie od umowy z przyczyn 

zależnych od Wykonawcy, 

d) 15 % kwoty brutto określonej w § 3 ust. 3 umowy w przypadku odstąpienia przez 

Wykonawcę od umowy z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego, 

e) w wysokości kary, której podlega Gmina Rybno za niewywiązywanie się z obowiązków 

określonych w art. 9z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach naliczonej Gminie Rybno zgodnie z przepisami art. 9x ust. 3 tejże ustawy. 

2. W przypadku wymienionym w ust. 1 lit. a) Wykonawca wystawi fakturę na 100% wynagrodzenia 

umownego, a Zamawiający przedstawi pisemne obliczenie kar umownych, o które pomniejszy 

wynagrodzenie, w formie potrącenia. 

3. Całkowita suma kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej umowy nie przekroczy 20 % 

wartości łącznego wynagrodzenia brutto określonego w umowie. 

4. Jeżeli kary umowne nie pokryją wartości poniesionej szkody, strony mogą dochodzić 

odszkodowania na zasadach ogólnych. 

5. W przypadkach określonych w ust. 1 lit. b), c) i d), kwoty kar umownych Wykonawca 

zobowiązany jest przelać na rachunek bankowy Zamawiającego. 

6. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % kwoty 

brutto określonej w § 3 ust. 3 umowy za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez 

Zamawiającego. 

 

§ 12. 

1. Zamawiający zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje 

możliwość zmiany umowy, jeżeli konieczność zmiany umowy, w tym w szczególności zmiany 

wysokości ceny, spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą 

starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy  

a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50 % wartości pierwotnej 

umowy. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie (zostać zmniejszone lub zwiększone)  

w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów niezbędnych do wykonania zamówienia,  

o ile zmiana ta przekracza wartość 10 % (wartość graniczna wzrostu cen lub kosztów)  

w stosunku do cen z dnia złożenia oferty. 



3. Podstawą do wyliczenia wartości granicznej wzrostu cen lub kosztów jest miesięczny wskaźnik 

ceny materiałów lub kosztów, w szczególności wskaźnik ogłaszany w komunikacie  Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego w okresie trwania umowy. Jeżeli suma miesięcznych 

wskaźników cen lub kosztów za okres obowiązywania umowy przekroczy wartość wzrostową  

o 10% lub zmniejszy się o 10 %, ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy netto ulegnie korekcie, 

tj. odpowiedniemu zwiększeniu lub zmniejszeniu, nie więcej jednak niż o 5 % wartości 

wynagrodzenia netto. 

4. Zmiana wysokości wynagrodzenia minimalnego za pracę, minimalnej stawki godzinowej, zasad 

podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym oraz stawek na te ubezpieczenia, zasad 

gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych o wartość nie 

przekraczającą 10 % w stosunku do wartości tych kosztów z chwili złożenia oferty nie wpłynie na 

koszty wykonywania zamówienia i wynagrodzenie Wykonawcy. 

5. W przypadku wzrostu kosztów wymienionych w ust. 4 o wartość przekraczającą 10 %  

w stosunku do wartości z dnia złożenia oferty, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwiększone  

o wartość wzrostu kosztów proporcjonalnie za okres, w którym powstały wyższe koszty, nie 

więcej jednakże niż o 5 % wynagrodzenia netto. 

6. Wzrost koszów, o których mowa w ust. 4 i 5 musi być udokumentowany przez wykonawcę 

umowami o pracę, stosownymi deklaracjami ZUS lub innymi dokumentami, z których wynika 

wzrost w/w kosztów i wysokość tego wzrostu. 

 

§ 13. 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia warunków umowy mogą być dokonywane za zgodą 

umawiających się stron, wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności, o ile nie 

będzie to sprzeczne z ustawą Prawo zamówień publicznych. 

2. W sprawach nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych, Kodeksu Cywilnego, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy 

o odpadach, rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021r. w sprawie 

sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów,  rozporządzenia Ministra Klimatu  

i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021r. w sprawie sposobu obliczania poziomów przygotowania do 

ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych, rozporządzenia Ministra Środowiska  

z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji. 

3. Spory jakie mogą wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy, strony podają rozstrzygnięciu Sądu 

powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 



4. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy 

egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

5. Integralną częścią niniejszej Umowy są: 

1) Protokół wykonania usługi - zał. nr 1 

2) Opis Przedmiotu Zamówienia - zał. nr 2 

3) Specyfikacja Warunków Zamówienia – zał. nr 3 

4) Oferta Wykonawcy z załącznikami - zał. nr 4 

5) Dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy - zał. nr 5 

6) Polisa ubezpieczenia Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności. - zał. nr 6 

 
 

ZAMAWIAJĄCY:     WYKONAWCA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Załącznik nr 1 do umowy 
 
 
 

PROTOKÓŁ WYKONANIA USŁUG 
 
 
z dnia ........................ sporządzony zgodnie z § 5 ust. 1 umowy Nr ...................... z dnia ....................  

z wykonania usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych w Gminie Rybno oraz z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych za 

okres ............................................................... 
 

Zwięzły opis zakresu wykonanych usług (wypełnia Wykonawca): 
 

1. W okresie od ……. do …….. odebrano i zagospodarowane następujące ilości i rodzaje 
odpadów: 

 

Rodzaj odpadów Okres 
( miesiąc/rok) 

Ilość odpadów 
Sposób 

zagospodarowania 
( instalacja ) odebranych 

[ Mg ] 
zagospodarowanych 

[Mg ] 
 

Niesegregowane 
(zmieszane) odpady 

komunalne 

    
    
    

    

Bioodpady     

    

Szkło     

    

Papier i tektura     

    

Odpady 
wielkogabarytowe 

    
    

     



 
Zużyte opony 

 
Zużyte urządzenia 
elektryczne i 
elektroniczne inne 
niż wymienione w 
20 01 21, 20 01 23 i 
20 01 35  

 
Zmieszane odpady 
opakowaniowe, w 
tym plastik, metale  
i opakowania 
wielomateriałowe 

 
Razem  

 
 

 
2.W okresie od …….. do ……… odebrano i zagospodarowano następujące ilości i rodzaje 
odpadów z PSZOK .  

 
 

Rodzaj odpadów Okres 
Ilość odpadów Sposób  

( miesiąc/rok)    zagospodarowania 
  odebranych zagospodarowanych ( instalacja ) 
  [ Mg ] [Mg ]  
     

Zmieszane odpady z     
betonu, gruz     
ceglanego ,     

odpadowych     
materiałów     

ceramicznych i     
elementów     

wyposażenia     

Bioodpady     
     

Szkło     
     

Papier i tektura      
 

Odpady  
wielkogabarytowe  



 
 

Zużyte opony 
 
Zużyte urządzenia 
elektryczne i 
elektroniczne inne 
niż wymienione w 
20 01 21, 20 01 23 i 
20 01 35  
 
Zmieszane odpady  
opakowaniowe, w 
tym plastik, metale  

i opakowania 
wielomateriałowe 

 
Razem 

 
 

3.Uwagi do wykonanych usług (ze strony Wykonawcy): 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………. 

 
4.Uwagi do wykonanych usług (ze strony Zamawiającego): 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
Wnioski: 

 
 
 
 

Podpis Wykonawcy Podpis Zamawiającego 


