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UMOWA  nr ………/………/2013/G 
 
zawarta w dniu ……………...  pomiędzy: 
 
Gminą Wrocław, z siedzibą pl. Nowy Targ 1-8, 50 – 141 Wrocław, NIP 897-13-83-551, 
zwaną dalej Zamawiającym, w imieniu i na rzecz której działa na podstawie 
pełnomocnictwa  Nr 58/III/Z/12 z dnia 31.12.2012 r. udzielonego przez Prezydenta 
Wrocławia, Bartosz Małysa Prezes Zarządu Ekosystem Sp. z o.o. z siedzibą we 
Wrocławiu 53-633 Wrocław, ul. Michalczyka 23,  wpisanej do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia– Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy 
KRS pod nr 0000426169, kapitał zakładowy 1.200.000,00 zł, przy udziale Dyrektora  
ds. Operacyjnych i Finansowych  - Piotra Różewicza 
a 
…………………………………………. z siedzibą ……………………………., przy ul. 
 
…………………………, wpisaną do …………………………………………. zwanym dalej Wykonawcą, 
reprezentowanym przez: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
o następującej treści: 

§ 1 
Opis przedmiotu zamówienia 

1. W wyniku przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu ………………... 
Zamawiający na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) powierza, a Wykonawca zobowiązuje się 
do odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z 
terenu Gminy Wrocław w obrębie Sektora III – Fabryczna, zgodnie z 
postanowieniami niniejszej umowy, Szczegółowymi Warunkami Umowy, 
SIWZ oraz ofertą Wykonawcy. 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usługi polegającej na odbiorze, 
zbieraniu, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych powstałych na 
nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych na których powstają odpady 
komunalne, na terenie Gminy Wrocław w obrębie Sektora III - Fabryczna, zgodnie z 
zasadami prawa krajowego, w tym m.in. z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 poz. 391 ze zm.) oraz 
aktami prawa miejscowego, zwanej dalej „usługą”. 

3. Miejsce odbioru i zbierania opadów: Sektor III - Fabryczna, obejmujący następujące 
obszary działania Rad Osiedli: Gajowice, Gądów – Popowice Południe, Grabiszyn – 
Grabiszynek, Jerzmanowo – Jarnołtów – Starachowice – Osiniec, Kuźniki, Leśnica, 
Maślice, Muchobór Mały, Muchobór Wielki, Nowy Dwór, Oporów, Pilczyce – Kozanów – 
Popowice Północ, Pracze Odrzańskie, Żerniki. Usługa odbioru obejmuje wszystkie 
nieruchomości, położone wzdłuż ulic w obrębie Sektora III - Fabryczna, które 
określone zostały  w załączniku nr 1 do SIWZ zgodnie z załącznikiem do uchwały nr 
XXIX/643/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 05.07.2012 r. w sprawie zmiany 
uchwały nr XX/110/91 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie podziału Wrocławia na 
osiedla.  

4. Odpady wymagające odbioru i zagospodarowania w ramach realizacji przedmiotu 
zamówienia zaklasyfikowane zostały, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska 
z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 roku, nr 112, 
poz. 1206) do: 
1)  grupy „20” – odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie, 

takie jak: niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne o kodzie 20 03 01, 
papier i tektura o kodzie 20 01 01, szkło o kodzie 20 01 02, tworzywa sztuczne o 
kodzie 20 01 39, metale o kodzie 20 01 40, odpady wielkogabarytowe o kodzie 20 
03 07, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć o kodzie 20 01 21*, 
leki inne niż wymienione w 20 01 31 o kodzie 20 01 32, baterie i akumulatory inne 
niż wymienione w 20 01 33 o kodzie 20 01 34, odpady ulegające biodegradacji 20 
02 01, gleba i ziemia w tym kamienie o kodzie 20 02 02, inne odpady nieulegające 
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biodegradacji o kodzie 20 02 03, odpady z targowisk o kodzie 20 03 02, odpady 
komunalne niewymienione w innych podgrupach o kodzie 20 03 99, 

2)grupy „17” – odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz 
infrastruktury drogowej, takie jak: odpady betonu oraz gruz betonowy  
z rozbiórek i remontów o kodzie 17 01 01, gruz ceglany o kodzie 17 01 02, odpady 
innych materiałów ceramicznych o kodzie 17 01 03, zmieszane odpady z betonu, 
gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 
inne niż wymienione w 17 01 06 o kodzie 17 01 07, drewno o kodzie 17 02 01, 
szkło o kodzie 17 02 02, tworzywa sztuczne o kodzie 17 02 03, kable inne niż 
wymienione w 17 04 10 o kodzie 17 04 11, materiały izolacyjne inne niż 
wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 o kodzie  17 06 04, materiały konstrukcyjne 
zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01 o kodzie 17 08 02, zmieszane 
odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 
02, 17 09 03 o kodzie 17 09 04, 

3)grupy „15” – odpady opakowaniowe, sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały 
filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach, takie jak: opakowania z 
papieru i tektury o kodzie 15 01 01, opakowania z tworzyw sztucznych o kodzie 15 
01 02, opakowania z drewna o kodzie 15 01 03, opakowania z metali o kodzie 15 
01 04, opakowania wielomateriałowe o kodzie 15 01 05, zmieszane odpady 
opakowaniowe o kodzie 15 01 06, opakowania ze szkła o kodzie 15 01 07, 
opakowania z tekstyliów o kodzie 15 01 09. 

2. Oprócz wskazanych wyżej kodów odpadów, Zamawiający nie wyklucza możliwości 
pojawienia się na terenie Sektora III - Fabryczna w trakcie realizacji zamówienia 
innych rodzajów odpadów komunalnych wymagających odebrania, zbierania i 
zagospodarowania. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi również w 
stosunku do odpadów wymienionych w zdaniu pierwszym, w ramach wynagrodzenia 
określonego w § 15 ust. 1, przy czym postanowienia umowy w stosunku do innych 
rodzajów odpadów komunalnych stosuje się odpowiednio. 

3. Zamawiający nie dopuszcza odbierania/zbierania odpadów komunalnych pochodzących 
z Sektora III – Fabryczna wspólnie z innymi odpadami niepochodzącymi z terenu 
Sektora III - Fabryczna. 

 
§ 2 

Zakres przedmiotu zamówienia  
1. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) odbierania odpadów komunalnych bezpośrednio od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, 

2) odbierania odpadów z selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych 
pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na 
których powstają odpady komunalne, tj. opakowań ze szkła z podziałem na szkło 
bezbarwne i szkło kolorowe, opakowań z papieru i z tektury oraz opakowań z 
tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych i opakowań z metali, 
prowadzonej w miejscach ogólnodostępnych, 

3) odbierania odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki przeterminowanych leków, 
4) odbierania odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki termometrów rtęciowych, 
5) odbierania odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki zużytych baterii, 
6) odbierania odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów 

wielkogabarytowych, 
7) usuwania z terenów zlokalizowanych na Sektorze III - Fabryczna odpadów 

zgromadzonych w miejscach do tego celu nieprzeznaczonych, 
8) wykonywania prac interwencyjnych na terenie Sektora III - Fabryczna,  
9) zakupu, w ramach wynagrodzenia, pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych, na zasadach określonych w Szczegółowych Warunkach Umowy. 
2. Prace określone w ust. 1 Wykonawca wykonywać będzie w sposób określony w 

niniejszej umowie oraz w Szczegółowych Warunkach Umowy. 
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§ 3 
Ilekroć w dalszej treści umowy i w Szczegółowych Warunkach Umowy mowa 
o Zamawiającym, należy przez to rozumieć Gminę Wrocław, działającą za 
pośrednictwem Ekosystem Sp. z o.o. Strony ustalają, iż ilekroć w umowie i  
w Szczegółowych Warunkach Umowy jest mowa o poinformowaniu Zamawiającego lub 
przedłożeniu, przekazaniu Zamawiającemu dokumentów, protokołów, akceptacji 
Zamawiającego, kontroli przeprowadzanej przez Zamawiającego, naliczeniu kary przez 
Zamawiającego oraz innych działaniach Zamawiającego,  należy przez to rozumieć 
wszelkie działania wykonywane przez Ekosystem Sp. z o.o., poinformowanie 
Ekosystem Sp. z o.o., przedłożenie na adres siedziby Ekosystem Sp. z o.o., akceptację 
Ekosystem Sp. z o.o., kontrolę przeprowadzaną przez Ekosystem Sp. o.o., itp. 

 
§ 4 

Termin realizacji zamówienia  
1. Czas trwania  umowy: od dnia zawarcia do dnia 28.02.2017 r., z zastrzeżeniem ust. 5. 
2. Od dnia zawarcia niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia 

wszelkich działań niezbędnych do spełnienia warunków rozpoczęcia prawidłowej 
realizacji usługi nie wcześniej niż od dnia 01.07.2013 r., 

3. Strony ustalają, że przedmiot umowy polegający na odbiorze, zbieraniu, transporcie i 
zagospodarowaniu odpadów komunalnych powstałych na nieruchomościach 
zamieszkałych i niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne, na terenie 
Gminy Wrocław w obrębie Sektora III - Fabryczna świadczony będzie nie wcześniej 
niż od dnia 01.07. 2013 r. i nie później niż do dnia 31.12.2016 r., z zastrzeżeniem ust. 
4 i ust. 5. 

4. Wykonawca do dnia 31.12.2016 r., zobowiązany jest wykonać obowiązki dotyczące 
zagospodarowania odpadów i związanej z tym sprawozdawczości (tj. przekazania do 
recyklingu, odzysku bądź unieszkodliwiania), z wyłączeniem opadów odebranych i 
zebranych w miesiącu listopadzie i grudniu 2016 r. Odpady odebrane i zebrane w 
miesiącu listopadzie 2016 r. Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować oraz 
sporządzić sprawozdawczość dotyczącą tych odpadów do dnia 31.01.2017 r., odpady 
odebrane i zebrane w miesiącu grudniu 2016 r. Wykonawca zobowiązany jest 
zagospodarować oraz sporządzić sprawozdawczość dotyczącą tych odpadów do dnia 
28.02.2017 r., z zastrzeżeniem ust. 5 

5. Strony postanawiają, że termin świadczenia usługi (o którym mowa w ust. 3) i 
termin zakończenia realizacji zamówienia (o którym mowa w ust. 4) może ulec 
skróceniu do dat, jakie wskaże Zamawiający jako datę zakończenia świadczenia 
usługi i datę zakończenia realizacji zamówienia, z przyczyny określonej w ust. 6. 

6. W sytuacji gdy przewidywana przez Zamawiającego, w oparciu o przeprowadzoną 
przez Zamawiającego, kalkulację wynagrodzenia należnego Wykonawcy za trzy 
minione następujące po sobie okresy rozliczeniowe, suma wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy w trzech następnych miesiącach świadczenia usługi, będzie mogła 
osiągnąć kwotę określoną w § 15 ust. 1, Zamawiający pisemnie poinformuje 
Wykonawcę o dacie zakończenia świadczenia usługi oraz o dacie zakończenia 
realizacji zamówienia. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, Wykonawca zobowiązany jest wykonać 
wszystkie obowiązki wynikające z umowy i/lub Szczegółowych Warunków Umowy 
odpowiednio wcześniej, adekwatnie do terminu o który zmieni się data zakończenia 
świadczenia usługi i data zakończenia realizacji zamówienia. 

8. W celu niedopuszczenia do wykonywania usługi/przedmiotu zamówienia w zakresie 
przekraczającym terminy określone w umowie, Zamawiający i Wykonawca, każdy we 
własnym zakresie, będzie monitorować wykonywanie usługi/zamówienia przez 
Wykonawcę, w tym m.in. poziom wykorzystania wynagrodzenia określonego w § 15 
ust. 1 oraz poziom wykorzystania wynagrodzenia w danym roku.  

9. Wykonawca zobowiązany jest poinformować w formie pisemnej Zamawiającego, z 
conajmniej trzymiesięcznym wyprzedzeniem, o stopniu zaangażowania świadczenia 
usługi, wskazującym na to że: 
1) przewidywane wynagrodzenie za wykonaną usługę w ciągu kolejnych 60 dni 

kalendarzowych osiągnie poziom 90 % przewidywanego wynagrodzenia na dany 
rok określonego w § 15 ust. 9, 
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2)  przewidywane wynagrodzenie za wykonaną usługę w ciągu kolejnych 90 dni 
kalendarzowych osiągnie poziom 90 % wynagrodzenia określonego w § 15 ust. 1. 

10. Wykonawca zrzeka się jakichkolwiek roszczeń finansowych wobec Zamawiającego z 
tytułu zakończenia świadczenia usługi przed datą 31.12.2016 r. oraz zakończenia 
realizacji zamówienia przed datą 28.02.2017 r.  

11. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności finansowej wobec Wykonawcy, 
jeżeli: 
1) Wykonawca podejmie się realizacji usługi w zakresie wykraczającym poza 

umowne terminy, 
2) Zamawiający, z przyczyny określonej w ust. 6 zmieni termin zakończenia 

świadczenia usługi oraz zmieni termin zakończenia realizacji zamówienia.  
 

§ 5 
Dokumenty wymagane przy zawarciu umowy 

Wykonawca, w dniu zawarcia niniejszej umowy, przekazał Zamawiającemu, następujące 
dokumenty i oświadczenia, dotyczące spełniania wymagań określonych w niniejszej 
umowie oraz w Szczegółowych Warunkach Umowy: 

1) dokument potwierdzający ubezpieczenie OC Wykonawcy, spełniający wymagania 
określone w § 13 niniejszej umowy - kopia umowy wymaga potwierdzenia przez 
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy „za zgodność z oryginałem,” 

2) umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (w przypadku 
składania oferty wspólnej) – kopia umowy wymaga potwierdzenia przez 
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy „za zgodność z oryginałem,” 

3) kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje, uprawnienia, wykształcenie oraz 
doświadczenie osób wymienionych w ofercie – Załącznik nr VII „Wykaz osób” do 
SIWZ, potwierdzone przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy „za 
zgodność z oryginałem,”  

4) kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do bazy magazynowo – 
transportowej, potwierdzający, że Wykonawca posiada prawo do niezakłóconego 
korzystania z terenu bazy oraz do eksploatowania go na cele będące przedmiotem 
zamówienia, nie krócej niż do dnia 31.12.2016 r., a gdy magazynuje na terenie 
bazy odpady -  nie krócej niż do dnia 28.02.2017 r., potwierdzonego przez 
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy „za zgodność z oryginałem,” 

5) kopię dokumentu potwierdzającego legalizację najazdowej wagi samochodowej, 
potwierdzoną przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy „za zgodność 
 z oryginałem,” 

6) kopie dowodów rejestracyjnych dla pojazdów podanych w ofercie – w załączniku 
nr VIII „Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych”, 
potwierdzone przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy „za zgodność  
z oryginałem,” 

7) w sytuacji gdy punkt bieżącej konserwacji i napraw pojazdów i/lub miejsce do 
mycia i dezynfekcji pojazdów będą się znajdować poza terenem bazy magazynowo 
-transportowej – kopie dokumentów (potwierdzonych przez upoważnionego 
przedstawiciela Wykonawcy „za zgodność z oryginałem”) potwierdzających, 
że powyższe czynności będą wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne; 
w sytuacji zmiany przez Wykonawcę któregokolwiek z podmiotów, o których mowa 
w zdaniu pierwszym, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu 
stosowne kopie dokumentów (potwierdzonych przez upoważnionego 
przedstawiciela Wykonawcy „za zgodność z oryginałem”) potwierdzających 
wykonywanie czynności przez uprawnione podmioty, w terminie 3 dni roboczych 
od dnia dokonania zmiany. 

 
§ 6 

Zasady akceptacji/zatwierdzenia dokumentów przez Zamawiającego 
1. W przypadku gdy terminy przekazania przez Wykonawcę Zamawiającemu, 

poszczególnych dokumentów oraz terminy akceptacji/zatwierdzenia przez 
Zamawiającego, wskazane są w Szczegółowych Warunkach Umowy, zastosowanie 
mają terminy określone w Szczegółowych Warunkach Umowy. 
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2. W przypadku gdy w Szczegółowych Warunkach Umowy nie są określone terminy 
dostarczenia do Zamawiającego dokumentów i/lub nie są określone terminy 
dotyczące akceptacji/zatwierdzenia przez Zamawiającego przekazanych przez 
Wykonawcę dokumentów, zastosowanie mają poniższe zasady: 
1) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty wymagane przez 

Zamawiającego, w terminie  3 dni roboczych od dnia powstania obowiązku 
przekazania Zamawiającemu danego dokumentu i/lub od dnia otrzymania 
informacji od Zamawiającego, o konieczności przekazania danego dokumentu. 

2) Zamawiający, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania danego dokumentu 
zaakceptuje dokument, bądź zgłosi Wykonawcy swoje uwagi. 

3) Wykonawca w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania uwag Zamawiającego, 
skoryguje dokument zgodnie z uwagami Zamawiającego i przedstawi go 
Zamawiającemu do ponownej akceptacji, z zastrzeżeniem pkt 4). 

4) W przypadku uznania przez Wykonawcę uwag Zamawiającego za niezasadne, 
Wykonawca zobowiązany jest w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania 
pisemnych uwag od Zamawiającego, przekazać Zamawiającemu pisemne 
uzasadnienie odmowy wprowadzenia zmian do danego dokumentu wraz z 
ewentualną swoją propozycją zmian treści dokumentu. Zamawiający, dla danego 
dokumentu/danej aktualizacji dokumentu, dopuszcza tylko jednokrotne 
wniesienie uwag przez Wykonawcę do uwag Zamawiającego, na co Wykonawca 
wyraża zgodę. 

5) Ostateczna decyzja co do treści danego dokumentu, dotycząca wprowadzenia 
zmian zaproponowanych przez Zamawiającego lub zmian zaproponowanych 
przez Wykonawcę  należy do Zamawiającego. 

3. Strony postanawiają, że wszelkie zgłoszenia telefoniczne dokonywane przez 
Wykonawcę lub Zamawiającego, na numery telefonów podane w umowie lub w 
Szczegółowych Warunkach Umowy, wymagają potwierdzenia Zamawiającego/ 
Wykonawcy na piśmie lub drogą elektroniczną (na odpowiednie adresy wskazane w 
umowie) w terminie do 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia. 
 

§ 7 
Obowiązki Zamawiającego 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) udostępnienie Wykonawcy pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 

opakowaniowych stanowiących własność Zamawiającego na następujących 
zasadach: 
a) udostepnienie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych, 

nastąpi przy udziale przedstawiciela Wykonawcy, Protokołem przekazania w 
dniu rozpoczęcia świadczenia usługi przez Wykonawcę, 

b) Protokół przekazania określać będzie m.in. przedmiot przekazania, jego stan 
techniczny, datę przekazania, wartość przekazywanego majątku, spis 
przekazanych dokumentów, 

2) przekazanie Wykonawcy, w dniu zawarcia umowy aktualnego Wykazu lokalizacji 
pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych 
stanowiących własność Zamawiającego w Sektorze III - Fabryczna, udostępnionych 
przez Zamawiającego, o których mowa w Szczegółowych Warunkach Umowy, część 
C pkt. 2, ppkt 1, 

3) uzyskanie prawa do terenu i wszelkich pozwoleń na ustawienie pojemników 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych stanowiących 
własność Zamawiającego, udostępnionych Wykonawcy przez Zamawiającego, 

4) wniesienie opłat za zajęcie terenu pod pojemniki przeznaczone do selektywnej 
zbiórki odpadów opakowaniowych, udostępnione Wykonawcy przez Zamawiającego, 

5) w dniu 31.12.2016 r. odebranie od Wykonawcy Protokołem zdawczo – odbiorczym 
pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych stanowiących własność 
Zamawiającego. Zwrot pojemników potwierdzony będzie Protokołem zdawczo – 
odbiorczym określającym ilość przekazanych pojemników oraz ich stan techniczny. 

2. Zamawiający przeprowadzi kontrolę bazy magazynowo – transportowej w terminie do 
trzech dni roboczych od dnia rozpoczęcia świadczenia usługi przez Wykonawcę. 
Wykonawca zobowiązany jest umożliwić Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli 
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oraz zapewnić udział osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy przez cały czas 
kontroli. Celem kontroli będzie ocena przez Zamawiającego stanu bazy magazynowo – 
transportowej pod względem spełniania przez bazę i wyposażenie znajdujące się na 
terenie bazy wymogów określonych niniejszą umową i Szczegółowymi Warunkami 
Umowy.  

3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy 
wykorzystywane w trakcie realizacji zamówienia. 
 

§ 8 
Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac objętych przedmiotem zamówienia 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym prawa miejscowego, przy 
wykorzystaniu posiadanej wiedzy oraz doświadczenia w zakresie prac określonych 
przedmiotem umowy, wykorzystania odpowiedniego sprzętu i technologii, a nadto do 
przestrzegania wskazań i zaleceń Zamawiającego, związanych z realizacją 
przedmiotu zamówienia. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do postępowania z odpadami w sposób zgodny z 
zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska – 
określonymi w aktualnych przepisach prawa, w tym również w aktualnie 
obowiązujących przepisach prawa miejscowego, a nadto ponoszenia stosownych 
opłat związanych z gospodarowaniem odpadami. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wypadki i szkody powstałe w związku 
z wykonywaniem i wykonaniem przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do: 
1) utrzymywania pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w 

należytym stanie sanitarnym, porządkowym oraz technicznym, 
2) utrzymania należytego porządku i czystości w miejscu i w czasie załadunku odpadów, 
3) wyposażenia Zamawiającego, w terminie 20 dni od dnia zawarcia umowy, lecz nie 

później niż do dnia rozpoczęcia świadczenia usługi, w oprogramowania za 
pośrednictwem których Zamawiający będzie miał możliwość: 

• monitorowania, za pomocą systemu monitoringu wizyjnego, o którym mowa 
w ust. § 9  ust. 3 pkt 1), wykonywania usługi przez Wykonawcę; 

• monitorowania położenia, prędkości i kierunku przemieszczania się każdego 
samochodu (pojazdu) na mapie Wrocławia, a także w czasie rzeczywistym 
monitorowanie stanu pracy każdego samochodu (pojazdu) w sposób 
pozwalający ustalić Zamawiającemu, czy dany samochód (pojazd) się tylko 
przemieszcza, czy również wykonuje swoje zadania, 

w przypadku, gdy oprogramowanie będzie wymagało sprzętu i/lub oprogramowania 
innego niż posiada Zamawiający, Wykonawca zapewni Zamawiającemu (na czas 
realizacji usługi) wymagany sprzęt i/lub oprogramowanie, w ramach wynagrodzenia 
określonego w  § 15 ust. 1,  

4) serwisowania monitoringu wizyjnego bazy, satelitarnego systemu monitoringu 
pojazdów, oprogramowani i sprzętów, o których mowa w pkt 3, przez cały czas 
obowiązywania umowy, licząc od dnia instalacji oprogramowania i sprzętu w siedzibie 
Ekosystem Sp. z o.o., 

5) przeszkolenia osób wskazanych przez Zamawiającego (nie więcej niż 5 osób) do 
obsługiwania oprogramowani i sprzętu, o których mowa w pkt 3, w terminie 5 dni od 
dnia wyposażenia Zamawiającego w dane oprogramowanie/sprzęt, nie później jednak 
niż do dnia rozpoczęcia świadczenia usługi, 

6) wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z treścią Harmonogramów, 
zaakceptowanych przez Zamawiającego oraz ich aktualizacjami; szczegółowe 
regulacje dotyczące zasad i terminów sporządzania oraz przekazywania 
Zamawiającemu Harmonogramów oraz ich aktualizacji określone są w Szczegółowych 
Warunkach Umowy, 

7) wykonywania obowiązków dotyczących zasad i terminów sporządzenia dokumentacji, 
określonych w niniejszej umowie oraz w Szczegółowych Warunkach Umowy, 

8) dostarczenia Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy wykazu 
Podwykonawców wraz z określeniem zakresu powierzonych im części zamówienia, 
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9) wykonywania przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią zatwierdzonego przez 
Zamawiającego Planu obsługi systemu odbioru i zagospodarowania odpadów 
komunalnych z Sektora III - Fabryczna. 

10) bieżącego aktualizowania Planu obsługi systemu odbioru i zagospodarowania 
odpadów komunalnych z Sektora III - Fabryczna, każdego z Harmonogramów oraz 
Wykazów, o których mowa w Szczegółowych Warunkach Umowy i niezwłocznego 
przekazywania ich Zamawiającemu. 

11) wykonywania przedmiotu zamówienia bez względu na warunki atmosferyczne, 
12) wykonywania czynności objętych przedmiotem zamówienia zgodnie z wymaganiami 

ochrony środowiska, gospodarki odpadami oraz bhp i p. poż. - określonymi  
w aktualnych przepisach prawa, w sposób nieuciążliwy dla środowiska i okolicznych 
mieszkańców, a nadto w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób oraz mienia 
znajdujących się w pobliżu wykonywanych prac, 

13) wykonywania czynności objętych przedmiotem zamówienia w sposób bezpieczny dla 
życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, 

14) własnej kontroli w zakresie prawidłowości realizowanych prac, 
15) poniesienia kosztów związanych z wypłatą odszkodowań za szkody, które powstaną 

w związku z wykonaniem i wykonywaniem przedmiotu zamówienia. Wykonawca 
zobowiązany jest do stałego monitorowania spraw związanych z usuwaniem 
powstałych szkód oraz informowania Zamawiającego, w odstępach czasowych nie 
dłuższych niż 14 dni, o postępie rozpatrywania sprawy przez ubezpieczyciela. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe zawarcie umów ubezpieczeniowych z 
tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi oraz 
odpowiedzialności cywilnej za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków 
dotyczących pracowników i osób trzecich, w taki sposób aby w pełnym zakresie 
pokrywały szkody wynikłe w trakcie prowadzenia prac, 

16) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo przy wykonywaniu prac 
objętych niniejszą umową, a w szczególności za bezpieczne warunki poruszania się 
pojazdów oraz osób w obrębie wykonywanych prac, 

17) oznakowania i zabezpieczenia terenu prowadzonych prac zgodnie z obowiązującymi 
przepisami w tym zakresie, w przypadku takiej konieczności, 

18) zachowania szczególnej ostrożności z uwagi na możliwość występowania urządzeń 
infrastruktury technicznej,  

19) dokonywania zmian ilości i/lub lokalizacji pojemników do selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych zgodnie ze Zleceniami Zamawiającego oraz zgodnie z 
wytycznymi określonymi w umowie i w Szczegółowych Warunkach Umowy, 

20) korzystania z pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych będących 
własnością Zamawiającego zgodnie z zakresem niniejszej umowy oraz zgodnie ze 
Szczegółowymi Warunkami Umowy, 

21) utrzymywania pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 
Zamawiającego i pojemników/kontenerów Wykonawcy w pełnej sprawności 
technicznej i technologicznej oraz zapobiegania ich utracie, a nadto do naprawy 
uszkodzonych pojemników/kontenerów oraz poniesienia związanych z tym kosztów, 

22) opróżniania i wymiany pojemników/kontenerów w sposób niepowodujący ich 
uszkodzeń oraz uszkodzeń w mieniu właściciela nieruchomości, 
23) utrzymania urządzeń i pojazdów we właściwym stanie sanitarnym i technicznym, 
24) opróżniania, na koniec każdego dnia roboczego,  a jeżeli usługa będzie wykonywana 

w dni wolne od pracy, także na koniec każdego dnia wolnego od pracy, pojazdów z 
odpadów oraz parkowania pojazdów wyłącznie na terenie bazy magazynowo – 
transportowej Wykonawcy, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt 1 i ust 2, 

25) poddawania myciu i dezynfekcji pojazdów i urządzeń z częstotliwością gwarantującą 
zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego, niż rzadziej niż raz na miesiąc, a w 
okresie letnim nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, 

26) wyposażenia pojazdów w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu 
po opróżnieniu pojemników, 

27) zakupu na rzecz Zamawiającego, pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 
opakowaniowych, o których mowa w Szczegółowych Warunkach Umowy, w części  C, 
pkt 2, ppkt 4, w ramach wynagrodzenia określonego w § 15 ust. 1, 
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28) przekazania Zamawiającemu w dniu 31.12.2016 r. pojemników stanowiących 
własność Zamawiającego w pełnej sprawności technicznej, w stanie niepogorszonym, 
przy uwzględnieniu normalnego zużycia, za wyjątkiem pojemników, które uległy 
zniszczeniu w sposób i z przyczyn opisanych w Szczegółowych Warunkach Umowy,  

29) w przypadku utraty/zniszczenia pojemnika/pojemników wykorzystywanych do 
realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w miejsce 
utraconego/zniszczonego pojemnika/pojemników fabrycznie nowego 
pojemnika/pojemników, spełniającego wymagania określone w Szczegółowych 
Warunkach Umowy w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia 
Zamawiającemu/stwierdzenia przez Zamawiającego utraty/zniszczenia 
pojemnika/pojemników.  

5. W wypadku utraty wymaganych przepisami prawa zezwoleń przez przedsiębiorców 
prowadzących działalność w zakresie odzysku, recyklingu bądź unieszkodliwiania, 
którym Wykonawca będzie przekazywał odpady, Wykonawca zobowiązany jest do 
niezwłocznej zmiany odbiorcy odpadów, o czym powiadomi Zamawiającego w 
terminie do 5 dni roboczych od dokonania zmiany z jednoczesnym przekazaniem 
kserokopii posiadanych przez nich zezwoleń. 

6. Pozostałe obowiązki Wykonawcy określone zostały w dalszej części umowy oraz w 
Szczegółowych Warunkach Umowy. 

§ 9 
Obowiązki Wykonawcy w zakresie sprzętu i materiałów 

1. Wykonawca na czas realizacji zamówienia, we własnym zakresie,  zapewnia: 
1) bazę magazynowo – transportową spełniającą wymagania Rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości (Dz. U. 2013 r., poz. 122) oraz wymagania Zamawiającego 
określone w ust. 2, 

2) środki techniczne (sprzętowe i eksploatacyjne), niezbędne dla zapewnienia 
sprawnej realizacji zamówienia,  

3) legalizowany mobilny przyrząd pomiarowy (wagę), na którym Wykonawca będzie 
ważył przeterminowane leki, 

4) legalizowaną najazdową wagę samochodową, 
5) aparaty fotograficzne umożliwiające realizację zamówienia w zakresie 

sporządzania dokumentacji fotograficznej, wymaganej zapisami przedmiotowej 
umowy oraz w Szczegółowych Warunkach Umowy, 

6) sprawne i działające przez cały okres realizacji zamówienia telefony dla numerów 
telefonów wskazanych przez Wykonawcę w niniejszej umowie oraz w 
Szczegółowych Warunkach Umowy, 

7) utrzymanie sprzętu, urządzeń, pojemników i innych rzeczy Wykonawcy w pełnej, 
stałej sprawności  i gotowości technicznej; pojazdy mają być trwale i czytelnie 
oznakowane w widocznym miejscu (nazwa firmy, dane adresowe i numery 
telefonu), mają być zarejestrowane, dopuszczone do ruchu, posiadać aktualne 
badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu, 

8) utrzymanie w stałej sprawności i gotowości technicznej i sanitarnej zastępczego 
sprzętu, urządzeń, na wypadek gdyby urządzenia, sprzęt i środki transportu 
Wykonawcy nie mogły być użytkowane przez Wykonawcę, 

9) pełną obsługę urządzeń i sprzętu, wykorzystywanych przez Wykonawcę do 
realizacji zamówienia - w zakresie zapewnienia materiałów eksploatacyjnych, 
bieżącej konserwacji, dezynfekcji, przeglądów technicznych: bieżących i 
okresowych oraz wszelkiego typu napraw, przeprowadzanych w autoryzowanych 
punktach serwisowych, zapewnienia ich ochrony, a nadto w zakresie prowadzenia 
bieżącej dokumentacji związanej z ich obsługą, 

10) obiekty i/lub sprzęty przystosowane do mycia, dezynfekcji i konserwacji 
pojemników, 

11) pracowników posiadających stosowne kwalifikacje do wykonywania czynności 
określonych przedmiotem zamówienia, niezbędnych do sprawnej i pełnej 
realizacji przedmiotu umowy, 

2. Wykonawca przez cały termin obowiązywania niniejszej umowy obowiązany jest 
dysponować bazą magazynowo – transportową spełniającą następujące wymogi: 
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1) musi być położona na terenie gminy Wrocław lub w odległości do 60 km od jej 
granicy, do którego Wykonawca posiada tytuł prawny, zgodnie z załącznikiem 
nr 1 do uchwały nr XXIV/617/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 
czerwca 2012 r. w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki 
Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012 (Dz. U. z 2012 r. poz. 3039), 

2) musi być wyposażona w wydzielone boksy, specjalistyczne pojemniki lub 
kontenery przeznaczone do magazynowania odpadów komunalnych, w 
przypadku gdy Wykonawca będzie magazynował odpady przed ich transportem 
do miejsc recyklingu, odzysku bądź unieszkodliwiania,  

3) miejsca magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych muszą 
być zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz przed działaniem 
czynników atmosferycznych. 

3. Wykonawca, w terminie 20 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, lecz nie 
później niż w dniu rozpoczęcia świadczenia usługi, zobowiązany jest zapewnić 
wyposażenie bazy magazynowo – transportowej w: 
1) system monitoringu wizyjnego, zgodnie z następującymi wymaganiami: 

a) system ma zapisywać rejestrowany obraz na elektronicznych nośnikach 
informacji, 

b) rejestracja zdarzeń zachodzących w obserwowanych obszarach ma być 
ciągła, z uwzględnieniem, że Zamawiający dopuszcza rozpoczęcie 
nagrywania monitorowanego obszaru po wykryciu ruchu,  

c) uzyskiwany obraz powinien być płynny i w kolorze; Zamawiający dopuszcza, 
że obraz uzyskiwany w nocy może być czarno - biały, 

d) umożliwiać ma Zamawiającemu obserwację, z dowolnie zlokalizowanego 
komputera podłączonego do Internetu, obrazu w czasie rzeczywistym, jak 
również nagrań archiwalnych, 

e) wyświetlany na monitorach obraz oraz obraz archiwalny muszą 
charakteryzować się wysoką jakością tj. rozdzielczością nie mniejszą niż 
wskazana w lit. f), głębią koloru, jasnością oraz kontrastem na poziomie 
umożliwiającym prawidłową identyfikację zarejestrowanych na nagranym 
materiale informacji, 

f) nagrywanie materiału w rozdzielczości nie mniejszej niż 540 linii, 
archiwizowanie nagranego obrazu przez Wykonawcę przez okres 48 miesięcy 
od dnia rozpoczęcia realizacji usługi i udostępnianie Zamawiającemu 
nagranego materiału na zewnętrznych nośnikach fizycznych (płyta DVD, 
twardy dysk komputera) na żądanie Zamawiającego w terminie 2 dni 
roboczych od dnia jego zgłoszenia,  

g) system ma pozwalać na obserwację i rejestracje wideo z widoczną na 
ekranie datą, godziną i podanym monitorowanym miejscem,  

h) system ma pracować i rejestrować obraz bez względu na porę dnia i nocy 
oraz panujące warunki atmosferyczne, w tym m.in. zarówno w warunkach 
silnego nasłonecznienia jak i przy bardzo niskim oświetleniu oraz dowolnych 
warunkach temperaturowych,  

i) system ma gwarantować nieprzerwaną i stabilną pracę, 
j) system powinien być odpowiednio zabezpieczony, a sygnał kodowany przed 

dostępem i ingerencją osób nieupoważnionych, 
k) kamery (4 szt.) mają być zamontowane w miejscach umożliwiających 

monitorowanie:  
• najazdowej wagi samochodowej, na której wykonawca waży przywiezione 

na bazę odpady, w taki sposób, aby ważony pojazd był widoczny w całości 
i możliwa była jego identyfikacja po nr rejestracyjnym lub nr wozu, 

• miejsc magazynowania odpadów (boksy lub miejsca ustawiania 
pojemników, w których magazynowane są odpady),  

• miejsc rozładunku odpadów, przeznaczonych do magazynowania na bazie 
magazynowo - transportowej, 

• miejsc przeładunku odpadów, które nie będą magazynowane na bazie 
transportowo-magazynowej, 
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2) punkt bieżącej konserwacji i napraw pojazdów oraz miejsce do mycia i 
dezynfekcji pojazdów, o ile czynności te nie są wykonywanie przez uprawnione 
podmioty zewnętrzne poza terenem bazy magazynowo - transportowej. 

4. Wykonawca, w terminie 20 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, lecz nie 
później niż w dniu rozpoczęcia świadczenia usługi zobowiązany jest zapewnić 
wyposażenie wszystkich pojazdów służących do realizacji usługi w satelitarny 
system monitoringu pojazdów (GPS), zgodnie z następującymi wymaganiami: 
1) system musi umożliwiać Zamawiającemu (w siedzibie Zamawiającego) na 2 

stanowiskach, monitorowanie położenia, prędkości i kierunku przemieszczania 
się pojazdu na mapie Wrocławia, a także w czasie rzeczywistym monitorowanie 
stanu pracy każdego samochodu (pojazdu) w sposób pozwalający ustalić 
Zamawiającemu, czy pojazd się tylko przemieszcza, czy również wykonuje swoje 
zadania, 

2) na wszystkich pojazdach przeznaczonych do odbierania odpadów komunalnych 
musi zostać zainstalowany czujnik pracy sprzętu (np. praca dźwigu, podnośnika 
hydraulicznego itp.), 

3) system musi posiadać możliwość wydruku wyświetlanych informacji, 
4) system musi posiadać dostęp do wizualizacji położenia pojedynczego pojazdu lub 

wszystkich pojazdów na mapie zasadniczej obsługiwanego Sektora III - 
Fabryczna wraz z odwzorowaniem tras przejazdu,  

5) system ma umożliwiać Zamawiającemu dostęp do danych archiwalnych, 
pozwalających odtworzyć ruch i czynności każdego monitorowanego pojazdu z 
opcją wydruku na planie Wrocławia, przez cały okres realizacji usługi, a po jego 
zakończeniu dane archiwalne mają zostać niezwłocznie przekazane 
Zamawiającemu przez Wykonawcę na przenośnym dysku pamięci. 

5. Wykonawca przed rozpoczęciem świadczenia usługi obowiązany jest posiadać 
legalizowany przyrząd pomiarowy (waga) służący do ważenia przedterminowych 
leków. Wykonawca w dniu rozpoczęcia świadczenia usługi przekaże Zamawiającemu 
kopie dokumentów potwierdzających legalizację przyrządu, o którym mowa w zdaniu 
1, potwierdzone przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy „za zgodność z 
oryginałem.” 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia w powierzonym przez 
Zamawiającego mieniu, zaistniałe w trakcie trwania niniejszej umowy, chyba że 
Wykonawca wykaże, że powstałe uszkodzenie jest skutkiem działania osób trzecich. 

7. Wszystkie samochody służące do odbioru i transportu odpadów komunalnych, 
określone w ofercie – w załączniku nr VIII „Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i 
urządzeń technicznych” oraz w „Planie obsługi systemu odbioru i zagospodarowania 
odpadów komunalnych z Sektora III - Fabryczna” mogą być wykorzystywane przez 
Wykonawcę tylko i wyłącznie do obsługi Sektora III - Fabryczna. Zamawiający 
dopuszcza wykorzystywanie przez Wykonawcę samochodów zastępczych do prac 
innych niż obsługa Sektora III – Fabryczna, w sytuacji gdy samochody zastępcze nie 
będą służyły do obsługi Sektora III – Fabryczna.  

8. Pozostałe obowiązki Wykonawcy w zakresie sprzętu, urządzeń wykorzystywanych do 
realizacji przedmiotowej umowy określają Szczegółowe Warunki Umowy. 

 
§ 10 

Obowiązki Wykonawcy w zakresie transportu i magazynowania odpadów 
1. Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) przygotowywania odebranych odpadów do transportu, 
2) transportu odpadów pojazdami przystosowanymi do transportu odpadów, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 06.09.2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. 
z 2012 r., poz. 1265) oraz w sposób niepowodujący zanieczyszczenia tras 
przejazdu; konstrukcja pojazdów musi minimalizować wpływ czynników 
atmosferycznych na odpady,  

3) transportu do bazy magazynowo - transportowej Wykonawcy, w celu zważenia 
na legalizowanej wadze samochodowej wszystkich odebranych odpadów - nie 
dotyczy odpadów zbieranych w ramach selektywnej zbiórki przeterminowanych 
leków i selektywnej zbiórki termometrów rtęciowych, 
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4) zbierania i selektywnego magazynowania odebranych odpadów zgodnie z 
wymaganiami wynikającymi ze sposobu ich późniejszego wykorzystania - nie 
dotyczy odpadów zgromadzonych w miejscach do tego celu nie przeznaczonych  i 
odpadów zebranych w ramach prac interwencyjnych, 

5) zabezpieczenia odpadów podczas ich ewentualnego magazynowania, 
przeładunku i transportu w sposób uniemożliwiający niekontrolowane 
wydostawanie się ich na zewnątrz. 

2. Pozostałe obowiązki Wykonawcy w zakresie transportu i magazynowania odpadów 
określone zostały w Szczegółowych Warunkach Umowy. 
 

§ 11 

Biuro Obsługi Klienta oraz strona internetowa Wykonawcy 

1. Wykonawca, przez cały czas obowiązywania niniejszej umowy, zobowiązany jest 
prowadzić Biuro Obsługi Klienta (BOK) na terenie Gminy Wrocław. 

2. Wykonawca zobowiązany jest ponieść wszelkie koszty związane z działalnością i 
utrzymaniem Biura Obsługi Klienta, w ramach wynagrodzenia określonego w § 15 ust 
1. 

3. Wykonawca zobowiązuje się, że Biuro Obsługi Klienta czynne będzie od poniedziałku 
do piątku, w godzinach pracy biur Wykonawcy, nie krócej niż 5 kolejnych godzin, z 
zastrzeżeniem, że we wskazanym przez Wykonawcę dniu Biuro Obsługi Klienta 
czynne będzie do godziny 17.00, ale nie krócej niż 8 kolejnych godzin. 

4. Wykonawca zobowiązany jest: 
1) zapewnić świadczenie przez BOK usług w zakresie informowania klientów BOK 

m.in. o zasadach dotyczących odbioru odpadów z Sektora III – Fabryczna oraz 
przyjmowania zgłoszeń od klientów w zakresie realizowanych świadczeń, 

2) prowadzić własną stronę internetową, na której przez cały czas realizacji umowy, 
będzie zamieszczać i aktualizować informacje o Biurze Obsługi Klienta, tj. adres 
punktu, numery telefonów i faksu, adres e-mail, godziny otwarcia, informacje o 
środkach komunikacji miejskiej, którymi będzie można dojechać do punktu oraz 
informacji o planowanych dniach wolnych w pracy BOK,  np. w przypadku dni 
ustawowo wolnych od pracy, 

3) przyjmować skargi i zgłoszenia od mieszkańców związane z obsługą Sektora III - 
Fabryczna, poprzez prowadzenie BOK oraz posiadanie własnej strony 
internetowej umożliwiającej wnoszenie skarg i wniosków ze jej pośrednictwem, 

4) zapewnić infrastrukturę techniczną oraz przepustowość łącza internetowego o 
parametrach pozwalających na prawidłowe funkcjonowanie strony internetowej 
oraz BOK.  

5. Wykonawca na swojej stronie internetowej zobowiązany jest niezwłocznie 
umieszczać, oprócz informacji określonych w ust. 4 pkt 2) również inne informacje 
wskazane przez Zamawiającego, w tym: 
1) Harmonogram opróżnień pojemników i odbioru worków od właścicieli 

nieruchomości oraz jego aktualizacje, 
2) Harmonogramy opróżnień pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki 

odpadów opakowaniowych oraz jego aktualizacje, 
3) Harmonogramy opróżnień pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki 

przeterminowanych leków oraz jego aktualizacje, 
4) Harmonogramy wymiany pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki 

termometrów rtęciowych oraz jego aktualizacje, 
5) Harmonogramy opróżnień pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki 

zużytych baterii i jego aktualizowanie, 
6) informacje o miejscach planowanych zbiórek odpadów wielkogabarytowych 

wskazanych przez Zamawiającego w Zleceniach (Wykonawca zobowiązany jest 
umieścić na stronie internetowej informacje o miejscach planowanych zbiórek 
najpóźniej następnego dnia od daty otrzymania od Zamawiającego Zlecenia). 
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§ 12 
Zmiana ilości, lokalizacji pojemników, o których mowa w Szczegółowych 

Warunkach Umowy, część C, część D, część E i część F 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości i/lub lokalizacji pojemników do 

selektywnej zbiórki odpadów na terenie Sektora III - Fabryczna.  
2. Podstawą zmiany ilości i/lub lokalizacji pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 

będą pisemne zlecenia Zamawiającego. 
3. Wykonawca ma prawo wnioskować o zmianę ilości i/lub lokalizacji pojemników do 

selektywnej zbiórki odpadów. W tym celu zobowiązany jest do złożenia (pismo, faks, 
e-mail) Zamawiającemu pisemnego, umotywowanego wniosku. Zamawiający, w 
terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania umotywowanego wniosku ustosunkuje 
się do jego treści. 

4. Wszelkie zmiany dotyczące lokalizacji i/lub ilości pojemników do selektywnej zbiórki 
odpadów mogą być wprowadzane wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego. 

5. Zmiana ilości /lub lokalizacji pojemnika(ów) do selektywnej zbiórki odpadów 
wskazywana będzie przez Zamawiającego odrębnymi zleceniami i nie będzie 
powodowała zwiększenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Zmiany dotyczące 
ilości i/lub lokalizacji pojemnika(ów) do selektywnej zbiórki odpadów polegające na 
fizycznym ich przestawieniu i transporcie w miejsce wskazane przez Zamawiającego 
dokona Wykonawca, w ramach wynagrodzenia określonego w § 15 ust. 1. 

6. Wykonawca zrzeka się jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego z tytułu zmiany 
ilości i/lub lokalizacji pojemników do selektywnej zbiórki odpadów. Zmiana ilości i/lub 
lokalizacji pojemników nie może powodować wzrostu wynagrodzenia określonego w § 
15 ust. 1. 

§ 13 
Ubezpieczenie 

1. Wykonawca przekazał Zamawiającemu, komplet dokumentów potwierdzających 
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności 
gospodarczej w zakresie umożliwiającym pokrycie szkód, jakie mogą powstać w 
związku z wykonywaniem i wykonaniem przedmiotu umowy. 

2. Limit odpowiedzialności ubezpieczyciela określony został na kwotę co najmniej 
3 000 000,00 zł (lub 500 000,00 zł na każde zdarzenie bez ograniczania liczby 
zdarzeń) uzupełnianą w każdym przypadku wypłaty należności z polisy 
(odszkodowanie lub inna należność) o wysokość wypłaconej polisy. 

3. Przez komplet dokumentów ubezpieczeniowych, o którym mowa w ust. 1, rozumie 
się m.in. polisę ubezpieczeniową (lub inny dokument potwierdzający przez 
ubezpieczyciela zawarcie umowy ubezpieczenia) wraz z załącznikami, klauzulami, 
aneksami i ogólnymi warunkami umowy oraz potwierdzenie zapłaty składki  
ubezpieczeniowej. 

4. W przypadku, gdy okres ubezpieczenia, na który zawarta jest umowa 
ubezpieczeniowa upływa w okresie realizacji przedmiotowego zamówienia, 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające 
przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej, na co najmniej takich samych warunkach 
jak w polisie wskazanej w ust. 3. W przypadku, gdy składka ubezpieczeniowa 
opłacana jest w ratach, których termin płatności upływa w okresie realizacji 
przedmiotowego zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 
Zamawiającemu  potwierdzenie zapłaty każdej raty. 

5. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumenty o których 
mowa w ust. 4, najpóźniej w dniu wygaśnięcia okresu ubezpieczenia lub w ostatnim 
dniu terminu płatności raty. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ważnego dokumentu potwierdzającego 
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności 
gospodarczej, nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy. 
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§ 14 
Podwykonawcy 

1. Wykonawca ma prawo zawrzeć umowę z Podwykonawcą niewymienionym  
w wykazie, o którym mowa w § 8 ust. 4 pkt 8), pod warunkiem: 
1) spełniania przez Podwykonawcę wymagań stawianych Podwykonawcom w 

Instrukcji dla Wykonawców w zakresie powierzonych Podwykonawcom zadań, 
2) po pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę Zamawiającemu konieczności 

wprowadzenia nowego Podwykonawcy/zmiany Podwykonawcy, 
3) przekazaniu Zamawiającemu zakresu powierzonych Podwykonawcy prac. 

2. Wprowadzenie nowego Podwykonawcy/zmiana Podwykonawcy dopuszczalna jest 
jedynie po spełnieniu przez Wykonawcę warunków określonych w ust. 1 oraz po 
uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. 

3. Wykonawca będzie odpowiadał w stosunku do Zamawiającego za działania, 
zaniechania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy jak za swoje własne. 

4. Zamawiający nie będzie związany stosunkami zobowiązaniowymi z Podwykonawcami. 
5. Podwykonawca nie może zlecić wykonania prac innym Podwykonawcom. 
 

§ 15 
Wynagrodzenie 

1. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy ustalone w oparciu o Zestawienie kosztów 
zadania (Załącznik nr III do Oferty) wynosi ……………………………… zł netto (słownie 
złotych: ………………………………………………… netto) plus podatek VAT według 
obowiązującej stawki i na dzień zawarcia niniejszej umowy stawka podatku VAT 
wynosi 8%, w związku z tym maksymalne wynagrodzenie brutto 
wynosi   ………………………………. zł (słownie złotych: ………………………………..brutto). 

2. Miesięczne wynagrodzenie netto należne Wykonawcy z tytułu wykonania usługi 
ustalone zostanie w oparciu o: 

1) Iloczyn ryczałtowej ceny jednostkowej netto za odbiór, transport i zagospodaro-
wanie zmieszanych odpadów komunalnych i ilości odebranych zmieszanych odpa-
dów komunalnych, 

2) Iloczyn ryczałtowej ceny jednostkowej netto za odbiór, transport i zagospodaro-
wanie papieru i tektury oraz selektywnie zebranych opakowań z papieru i tektury, 
wraz z utrzymaniem pojemników stanowiących własność Zamawiającego i ilości 
odebranych papieru i tektury oraz selektywnie zebranych opakowań z papieru i 
tektury, 

3) Iloczyn ryczałtowej ceny jednostkowej netto za odbiór, transport i zagospodaro-
wanie tworzyw sztucznych i metali oraz selektywnie zebranych opakowań z two-
rzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych, wraz z utrzymaniem po-
jemników stanowiących własność Zamawiającego i ilości odebranych tworzyw 
sztucznych i metali oraz selektywnie zebranych opakowań z tworzyw sztucznych, 
metali i opakowań wielomateriałowych, 

4) Iloczyn ryczałtowej ceny jednostkowej netto za odbiór, transport i zagospodaro-
wanie odpadów zielonych i ilości odebranych odpadów zielonych, 

5) Iloczyn ryczałtowej ceny jednostkowej netto za podstawienie i odbiór kontenera o 
pojemności 7 m3 i ilości kontenerów o pojemności 7 m3, 

6) Iloczyn ryczałtowej ceny jednostkowej netto za usunięcie, transport i zagospoda-
rowanie 1 m3 odpadów zgromadzonych w miejscach do tego celu nieprzeznaczo-
nych i ilości usuniętych odpadów zgromadzonych w miejscach do tego celu nie-
przeznaczonych w m3 

7) kwoty netto przeznaczonej na wynagrodzenie za wykonane prace interwencyjne, 
8) Iloczyn ryczałtowych cen jednostkowych netto za miesięczną obsługę pojemników 

o poj. 2,5 m3 na selektywnie zebrane opakowania ze szkła bezbarwnego, zakupio-
nych przez Wykonawcę, wraz z utrzymaniem i zakupem pojemników i ilości po-
jemników oraz okresu trwania umowy, 

9) Iloczyn ryczałtowych cen jednostkowych netto za miesięczną obsługę pojemników 
o poj. 1,6 m3 - 3,2 m3 na selektywnie zebrane opakowania ze szkła bezbarwnego, 
stanowiących własność Zamawiającego, wraz z utrzymaniem pojemników i ilości 
pojemników oraz okresu trwania umowy, 
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10) Iloczyn ryczałtowych cen jednostkowych netto za miesięczną obsługę pojemników 
o poj. 2,5 m3 na selektywnie zebrane opakowania ze szkła kolorowego, zakupio-
nych przez Wykonawcę, wraz z utrzymaniem i zakupem pojemników i ilości po-
jemników oraz okresu trwania umowy, 

11) Iloczyn ryczałtowych cen jednostkowych netto za miesięczną obsługę pojemników 
o poj. 1,6 m3 - 3,2 m3 na selektywnie zebrane opakowania ze szkła kolorowego, 
stanowiących własność Zamawiającego, wraz z utrzymaniem pojemników i ilości 
pojemników oraz okresu trwania umowy, 

12) Iloczyn ryczałtowych cen jednostkowych netto za miesięczną obsługę pojemników 
typu „Uniwersal” na selektywnie zebrane opakowania, stanowiących własność Za-
mawiającego, wraz z utrzymaniem pojemników i ilości pojemników oraz okresu 
trwania umowy, 

13) Iloczyn ryczałtowych cen jednostkowych netto za miesięczną obsługę pojemników 
na przeterminowane leki i ilości pojemników oraz okresu trwania umowy, 

14) Iloczyn ryczałtowych cen jednostkowych netto za odebranie i unieszkodliwienie  
pojemników na termometry rtęciowe i ilości pojemników, 

15) Iloczyn ryczałtowych cen jednostkowych netto za miesięczną obsługę pojemników 
na baterie i ilości pojemników oraz okresu trwania umowy. 

3. Składniki oraz ceny jednostkowe wynagrodzenia netto Wykonawcy, o którym mowa w 
ust. 1, zawarte są w  Zestawieniu kosztów zadania (Załącznik nr III do Oferty). 

4. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę obowiązują przez cały okres 
obowiązywania umowy i nie podlegają zmianie. Ilości wskazane w Zestawieniu 
kosztów zadania (Załącznik nr III do Oferty) mogą ulec zmianie, z zastrzeżeniem ust. 
10 oraz § 4 ust. 6.  

5. Wynagrodzenie za prace interwencyjne rozliczane będzie na podstawie kosztorysu 
powykonawczego, sporządzonego przez Wykonawcę w oparciu o czynniki 
cenotwórcze, przyjęte jako średnie ceny z „Sekocenbudu” dla województwa 
dolnośląskiego z kwartału poprzedzającego kwartał wykonania prac, przy czym 
łączne wynagrodzenie za prace interwencyjne nie może przekroczyć kwoty netto 
określonej w Zestawieniu kosztów zadania (załącznik nr III do Oferty). Do kwoty 
wynagrodzenia doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami 
w tym zakresie. 

6. Okres rozliczeniowy wynosi jeden miesiąc kalendarzowy. Rozliczenie za niepełny 
miesiąc kalendarzy nastąpi proporcjonalnie do ilości dni, w których usługa  była 
świadczona.   

7. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będą zaakceptowane przez 
Zamawiającego sprawozdania miesięczne, o których mowa w Szczegółowych 
Warunkach Umowy, część J pkt. 2. 

8. Za wykonane usługi, w danym okresie rozliczeniowym, Wykonawca będzie wystawiać 
fakturę. 

9. Przewidywane maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy w poszczególnych latach 
obowiązywania umowy wynosi: 

1) …………………………………….zł netto, ……………………………zł brutto – w 2013 r., 
2) …………………………………….zł netto, ……………………………zł brutto – w 2014 r., 

3) …………………………………….zł netto, ……………………………zł brutto – w 2015 r., 

4) …………………………………….zł netto, ……………………………zł brutto – w 2016 r., 
5) …………………………………….zł netto, ……………………………zł brutto – w 2017 r. 

10. Ostateczna wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji 
przedmiotowej umowy nie może przekroczyć kwoty, określonej w ust. 1.  

11. Wykonawca nie może uważać kwoty określonej w ust. 1 jako kwoty którą uzyska po 
zakończeniu realizacji niniejszej umowy. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy 
wynikać będzie z rzeczywiście wykonanych prac. Wykonawca zrzeka się wszelkich 
roszczeń wobec Zamawiającego z tytułu nieosiągnięcia przez Wykonawcę  
wynagrodzenia w  kwocie określonej w ust. 1 oraz z tytułu nieosiągnięcia przez 
Wykonawcę w poszczególnych latach wynagrodzenia w kwotach przewidzianych w ust. 
9, na dany rok.  
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12. W wynagrodzeniu określonym w ust. 1 mieszczą się wszystkie koszty wykonania 
przedmiotu umowy, w tym m.in. prac porządkowych, oznakowania, pracy w 
godzinach nadliczbowych i dni wolne od pracy, opłaty za transport odpadów i ich 
zagospodarowanie, koszty dowozu pracowników,  transportu, koszty zmian lokalizacji 
pojemników/kontenerów, koszty zakupu pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych i wkładów na zasadach określonych w umowie oraz w Szczegółowych 
Warunkach Umowy, koszty wynagrodzeń, koszty utrzymania mienia Wykonawcy i 
Zamawiającego w stanie wymaganym niniejszą umową, koszty  przekazania 
Zamawiającemu przez Wykonawcę pojemników zakupionych przez Wykonawcę, o 
których mowa w  Szczegółowych Warunkach Umowy, w części C, pkt 2, ppkt 4), 
kwoty ubezpieczeń pojemników/kontenerów stanowiących własność Wykonawcy i 
pojemników, o których mowa w Szczegółowych Warunkach Umowy, w części C, pkt 2, 
ppkt 4), koszty magazynowania pojemników/kontenerów, koszty naprawy 
pojemników, zagospodarowania wymienionych trwale uszkodzonych pojemników, 
koszty podstawienia nowych pojemników w miejsce trwale uszkodzonych pojemników, 
itp. 

13. Faktury należy wystawić na: Gminę Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50 – 141 
Wrocław, NIP 897-13-83-551, REGON 931934839. 

14. Należności wynikające z faktur będą regulowane w terminie do 30 dni od daty 
doręczenia do siedziby Ekosystem Sp. z o.o. przy ul. Michalczyka 23 (53-633 
Wrocław) faktury prawidłowo wystawionej pod względem formalnym i 
merytorycznym wraz z niezbędnymi dokumentami rozliczeniowymi, na rachunek 
bankowy Wykonawcy podany na fakturze. 

15. Wykonawca może scedować na osobę trzecią należne mu z niniejszej umowy 
wierzytelności wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego. 

16. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku. 
 

§ 16 
Osoby odpowiedzialne za realizację umowy oraz dane teleadresowe 

1. Wykonawca do kontaktu pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym, wyznacza 
następujące osoby: 

1) p. ……………………………………………………... nr tel. ……………. nr faksu ……………, e-mail 
……………………………………………………………... 
2) p. ………………………………………..……………. nr tel. ……………. nr faksu, e-
mail ………………………………………………………………… 
3) p. ……………………………………………………... nr tel. ……………. nr faksu, e-
mail ……………………………………………………………... 
4) p. ……………………………………………………... nr tel. ……………. nr faksu…………….., e-mail 
……………………………………………………………... 
5) p. ……………………………………………………... nr tel. ……………. nr faksu……………., e-mail 
……………………………………………………………... 

2. Wykonawca osobom wskazanym w ust. 1, powierza m.in.: 
1) przyjmowanie opisanych w przedmiocie niniejszej umowy Zleceń wystawianych 

i zgłaszanych przez Zamawiającego, Policję, Straż Miejską i Wydział 
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia, 

2) przyjmowanie ewentualnych uwag do wykonywanych usług, 
3) pełnienie roli pośrednika pomiędzy Zamawiającym, a osobami realizującymi 

przedmiot zamówienia, 
4) udzielaniu wszelkich informacji na temat realizowanych Zleceń oraz 

wykonywanych prac. 
3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kontakt Zamawiającego z Wykonawcą poprzez 

pracowników Wykonawcy przez całą dobę, siedem dniu w tygodniu, pod stałym 
numerem telefonu stacjonarnym i komórkowym oraz adresem e-mail, przekazanym 
Zamawiającemu, przez cały okres obowiązywania umowy.   

4. Osobami odpowiedzialnymi za nadzór nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego  
są: 

1) …………………………………………………………nr tel. ……………. nr faksu, e-
mail …………………………………………. 
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2) …………………………………………………………nr tel. ……………. nr faksu, e-
mail …………………………………………. 
3) …………………………………………………………nr tel. ……………. nr faksu, e-
mail …………………………………………. 

5. Strony oświadczają, że adresami do doręczeń są: 
1) dla Zamawiającego: ul. Michalczyka 23, 53-633 Wrocław, 
2) dla Wykonawcy:  …………………….…………………………………... 

6. W przypadku zmiany danych, określonych w ust. 1, ust. 2, ust. 4  i ust. 5, Strona 
zmieniająca dane, zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego poinformowania 
drugą Stronę o powyższej zmianie. 

7. Brak pisemnego poinformowania o zmianie danych ma ten skutek, że za aktualne 
uznaje się dane określone w ust. 1, ust. 2, ust. 4 i ust. 5. 

 
§ 17 

Kontrola prac 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania kontroli Wykonawcy (bazy, sprzętu, 

realizacji umowy) na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia, w każdym 
czasie, począwszy od dnia zawarcia umowy, w tym również w dniach wolnych od 
pracy oraz poza godzinami pracy Zamawiającego. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo obecności przy wykonywaniu wszystkich 
czynności Wykonawcy określonych przedmiotem zamówienia. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia kontroli stanu faktycznego 
wykonanych usług w zakresie realizacji Zleceń wystawionych przez Zamawiającego. 

4. Zamawiający będzie powiadamiał Wykonawcę o zamiarze przeprowadzenia kontroli w 
dniu planowanej kontroli, telefonicznie pod nr tel. ………………………….., faksem pod 
nr ……………………….. lub pocztą elektroniczną na adres e-
mail ……………………………………………..., z zastrzeżeniem ust 9. 

5. Nieobecność przedstawiciela Wykonawcy nie wstrzymuje kontroli i nie stanowi 
podstawy do kwestionowania stanu stwierdzonego przez Zamawiającego. 

6. Z każdej kontroli sporządzony zostanie Protokół kontroli, a w przypadku stwierdzenia 
uchybień, zostanie on sporządzony wraz ze stosowną dokumentacją fotograficzną. 
Protokół stanowić będzie podstawę do naliczenia kary umownej. 

7. W przypadku nie zgłoszenia się do udziału w kontroli przedstawiciela Wykonawcy lub 
braku przedstawiciela Wykonawcy w skutek działań określonych w ust. 9, Protokół z 
kontroli podpisany zostanie jednostronnie przez Zamawiającego. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do korzystania z oceny wykonywania przez 
Wykonawcę zleconych prac, dokonywanej przez funkcjonariuszy publicznych m.in. 
Straży Miejskiej, Policji, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej i 
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzania kontroli realizacji 
przedmiotowej umowy przez Wykonawcę bez wcześniejszego powiadomienia 
Wykonawcy o kontroli. 

10. Stwierdzenie przez Zamawiającego podczas kontroli ewentualne 
nieprawidłowości w realizacji przedmiotu umowy zgłaszane będą Wykonawcy na 
bieżąco drogą telefoniczną, pisemną lub mailową (na numery oraz adres e-mail 
określone w ust. 4), natomiast Wykonawca zobowiązany będzie do ich usunięcia: 
natychmiastowego lub w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

11. Usunięcie skutków nieprawidłowego działania Wykonawcy nie uchyla prawa 
Zamawiającego do zastosowania wobec niego kar umownych. 

 
§ 18 

Kary umowne 
Strony ustalają kary umowne z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania/wykonywania niniejszej umowy, z następujących tytułów i w  wysokościach: 
1. Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy  

z winy  Zamawiającego w wysokości 10 % maksymalnego wynagrodzenia netto  
określonego w § 15 ust.1. Uprawnienie to nie dotyczy przypadków wskazanych  
w § 19  umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
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1) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10 % maksymalnego 
wynagrodzenia  netto wskazanego w § 15 ust.1, 

2) w zakresie dokumentacji, o której mowa w umowie i/lub Szczegółowych 
Warunkach Umowy: 

a) w wysokości 500,00 zł - za niedostarczenie Planu obsługi systemu odbioru i 
zagospodarowania odpadów komunalnych z Sektora III – Fabryczna w 
terminie określonym w Szczegółowych Warunkach Umowy, część A, pkt 1,  
za każdy dzień następujący po upływie terminu, 

b) w wysokości 100,00 zł – za niezaktualizowanie Planu z obsługi systemu 
odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z Sektora III – 
Fabryczna zgodnie z zapisami umowy oraz Szczegółowych Warunków 
Umowy, za każdy przypadek, za każdy dzień następujący po upływie 
terminu, 

c) w wysokości 500,00 zł – za każdorazowy przypadek niedostarczenia przez 
Wykonawcę jakiegokolwiek Harmonogramu, zgodnie z terminami i/lub 
wymogami określonymi w umowie i/lub Szczegółowych Warunkach Umowy, 
za każdy przypadek, za każdą niezgodność, za każdy dzień następujący po 
upływie terminu, 

d) w wysokości 500,00 zł – za każdorazowy przypadek niedostarczenia przez 
Wykonawcę jakiegokolwiek Wykazu, zgodnie z terminami i/lub wymogami 
określonymi w umowie i/lub Szczegółowych Warunkach Umowy, za każdy 
przypadek, za każdą niezgodność, za każdy dzień następujący po upływie 
terminu, 

e) w wysokości 100,00 zł – za każdorazowy brak aktualizacji jakiegokolwiek z 
Harmonogramów zgodnie z zapisami umowy i/lub Szczegółowych 
Warunków Umowy, za każdą niezgodność, za każdy Harmonogram, za 
każdy dzień następujący po upływie terminu, 

f) w wysokości 100,00 zł – za każdorazowy brak aktualizacji jakiegokolwiek z 
Wykazów zgodnie z zapisami umowy oraz Szczegółowych Warunków 
Umowy, za każdą niezgodność, za każdy Wykaz, za każdy dzień 
następujący po upływie terminu, 

g) w wysokości 200,00 zł – za każdorazowy przypadek niedostarczenia przez 
Wykonawcę projektu oznakowania pojemników zgodnie z terminami i/lub 
wymogami określonymi w umowie i/lub Szczegółowych Warunkach Umowy, 
za każdy przypadek,  za każdy dzień następujący po upływie terminu, 

h) w wysokości 200,00 zł – za niedostarczenie przez Wykonawcę projektu 
wzoru pojemnika przeznaczonego do gromadzenia termometrów 
rtęciowych w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, za 
każdy dzień następujący po upływie terminu, 

i) w wysokości 500,00 zł – za nieprzeprowadzenie inwentaryzacji pojemników 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych w 
terminie określonym Szczegółowych Warunkach Umowy, część C pkt 3 ppkt 
15), za każdy przypadek, za każdy dzień następujący po upływie terminu, 

j) w wysokości 200,00 zł – za nieprzekazanie Zamawiającemu w 
dokumentacji z przeprowadzonej inwentaryzacji w terminie określonym 
Szczegółowych Warunkach Umowy, część C pkt 3 ppkt 16), za każdy 
przypadek, za każdy dzień następujący po upływie terminu, 

k) w wysokości 200,00 zł – za nieprzekazanie Zamawiającemu protokołu 
dotyczącego wykonania usługi odbioru odpadów wielkogabarytowych w 
terminie 48 godzin liczonym od daty odbioru poszczególnych kontenerów, 
za każdy przypadek, za każdy dzień następujący po upływie terminu, 

l) w wysokości 200,00 zł – za każdorazowy przypadek nieprzekazania 
Zamawiającemu w terminie 5 dni roboczych po wykonaniu Zlecenia, 
potwierdzenia wykonania prac interwencyjnych, za każdy dzień następujący 
po upływie terminu, 

m) w wysokości 1 000,00 zł – za każdorazowe niedostarczenie dokumentów 
określonych w Szczegółowych Warunkach Umowy, część J, pkt 2,3,4, za 
każdy dokument za każdy dzień po upływie terminu, 
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n) w wysokości 200,00 zł – za każdorazowe niewykonanie któregokolwiek z 
obowiązków określonych w Szczegółowych Warunkach Umowy, część J z 
wyłączeniem pkt 6, za każdą niezgodność, za każdy dzień po upływie 
terminu, 

o) w wysokości 1 000,00 zł – za nie powiadomienie Zamawiającego o zmianie 
odbiorcy odpadów, któremu Wykonawca przekazywał odpady, w terminie 
do 5 dni od dokonania zmiany odbiorcy odpadów, za każdy przypadek 
niewykonania obowiązku, za każdy dzień następujący po upływie terminu, 

p) w wysokości 200,00 zł – za nieprzekazanie Zamawiającemu, w terminie 3 
dni roboczych od dnia dokonania zmiany, kopii dokumentów 
potwierdzających wykonywanie czynności dotyczące bieżącej konserwacji i 
naprawy pojazdów i/lub mycia i dezynfekcji pojazdów przez inne podmioty 
niż podmioty zewnętrzne wskazane przez Wykonawcę w dniu zawarcia 
niniejszej umowy, za każdy dzień następujący po upływie terminu, 

q) w wysokości 200,00 zł – za nieprzekazanie zamawiającemu dokumentów 
określonych w § 8 ust. 4 pkt 8, za każdy dzień następujący po upływie 
terminu, 

r) w wysokości 200,00 zł – za nieprzekazanie Zamawiającemu w dniu 
rozpoczęcia świadczenia usługi kopii dokumentów potwierdzających 
legalizację przyrządu pomiarowego (waga) służącego do ważenia 
przeterminowanych leków, za każdy dzień następujący po upływie terminu, 

s) w wysokości 50,00 zł – za każdy przypadek nieprzekazania 
Zamawiającemu dokumentów o których mowa w § 13 ust. 4, za każdy 
dzień następujący po upływie dnia w którym Wykonawca był zobowiązany 
dostarczyć dokumenty, tj. najpóźniej w dniu wygaśnięcia okresu 
ubezpieczenia lub w ostatnim dniu terminu płatności raty, 

3) w zakresie obowiązków porządkowo –eksploatacyjnych: 
a) w wysokości 50,00 zł - za każdorazowe stwierdzenie przez Zamawiającego 

naruszenia przez Wykonawcę wymogów w zakresie mycia, dezynfekcji 
pojemnika/kontenera, za każdy pojemnik/kontener, za każdy dzień, 

b) w wysokości 50,00 zł - za każdy dzień opóźnienia w oznakowaniu 
pojemników/kontenerów lub za każdą niezgodność w oznakowaniu w 
stosunku do wymogów określonych w umowie i/lub w Szczegółowych 
Warunkach Umowy, za każdy pojemnik/kontener, za każdy dzień 
następujący po upływie terminu,   

c) w wysokości 50,00 zł - za każde stwierdzenie przez Zamawiającego nie 
wymienienia w terminie uszkodzonego i/lub nieczytelnego oznakowania 
pojemnika/kontenera za każdy pojemnik/kontener, za każdy dzień 
następujący po upływie terminu, 

d) w wysokości  200,00 zł  - za każdą niezgodność w zakresie 
naprawy/konserwacji/renowacji/zniszczenia/usunięcia pojemnika w 
stosunku do zapisów umowy i/lub Szczegółowych Warunków Umowy,  za 
każdy pojemnik, 

e) w wysokości 200,00 zł - za każdorazowe stwierdzenie przez Zamawiającego 
naruszenia przez Wykonawcę wymogów w zakresie utrzymania czystości i 
porządku terenu wokół pojemników/kontenerów do gromadzenia odpadów, 

f) w wysokości 200,00 zł - za każdorazowe stwierdzenie przez Zamawiającego 
naruszenia przez Wykonawcę wymogów w zakresie mycia, dezynfekcji 
pojazdów i urządzeń, za każdy pojazd/urządzenie, za każdy dzień, 

g) w wysokości 1 000,00 zł - za każdorazowe stwierdzenie przez 
Zamawiającego naruszenia przez Wykonawcę obowiązku opróżniania, na 
koniec dnia roboczego, pojazdów z odpadów oraz parkowania pojazdów 
wyłącznie na terenie bazy magazynowo – transportowej, za każdy 
przypadek, 

h) w wysokości ceny rynkowej pojemnika/pojemników ustalonej na  dzień 
stwierdzenia braku pojemnika/pojemników – za każdorazowe niewykonanie  
obowiązku dostarczenia w miejsce utraconego/zniszczonego 
pojemnika/pojemników fabrycznie nowego pojemnika/pojemników, 
spełniającego wymagania określone w Szczegółowych Warunkach Umowy 
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w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia 
Zamawiającemu/stwierdzenia przez Zamawiającego utraty/zniszczenia 
pojemnika/pojemników.  

4) w zakresie odbioru, transportu, magazynowania, zagospodarowania 
odpadów: 

a) w wysokości 500,00 zł - za każdorazowe stwierdzenie przez Zamawiającego 
naruszania przez Wykonawcę wymogów umowy i/lub Szczegółowych 
Warunków Umowy w zakresie podstawienia pojemnika do zbiórki odpadów 
komunalnych, przestawiania pojemnika do zbiórki odpadów i/lub ustawienia 
nowego pojemnika do zbiórki odpadów komunalnych i/lub ustawienia 
zastępczego pojemnika do zbiórki odpadów komunalnych, 

b) wysokości 500,00 zł – za każdorazowe nieodebranie odpadów w terminach 
wynikających z zaakceptowanych przez Zamawiającego Harmonogramów, o 
których mowa w Szczegółowych  Warunkach Umowy, za każdą niezgodność, 
za każdy z Harmonogramów, 

c) w wysokości 800,00 zł – za każdorazowe stwierdzone przez Zamawiającego 
niewykonanie obowiązków określonych w Szczegółowych Warunkach 
Umowy, część B, pkt 2, ppkt 2 i 3, 

d) w wysokości 150,00 zł - za każdorazowe stwierdzenie przez Zamawiającego 
przepełnienia któregokolwiek z pojemników do zbiórki odpadów; za 
przepełnienie pojemnika uważa się jego wypełnienie odpadami powyżej 
poziomu 90 % całkowitej pojemności danego pojemnika, 

e) w wysokości  1 000,00 zł – za każdorazowe, stwierdzone przez 
Zamawiającego zmieszanie przez Wykonawcę selektywnie zebranych 
odpadów, 

f)  w wysokości  1 000,00 zł – za każdorazowe, stwierdzone przez 
Zamawiającego zmieszanie przez Wykonawcę selektywnie zebranych 
odpadów ze zmieszanymi odpadami komunalnymi, 

g) w wysokości  300,00 zł - za stwierdzone przez Zamawiającego, 
niewykonanie przez Wykonawcę obowiązku dotyczącego sporządzenia 
dokumentacji (notatka służbowa zawierająca adres właściciela 
nieruchomości, miejsce zbiórki, opis nieprawidłowości, dokumentacja 
fotograficzna z widoczną datą) w sytuacji uniemożliwiającej Wykonawcy 
opróżnienie pojemnika, spowodowanej konstrukcją pojemnika niezgodną z 
Regulaminem i/lub obowiązku niezwłocznego przekazania Zamawiającemu 
drogą elektroniczną powyższej dokumentacji, za każdy przypadek, za 
każdy dzień następujący po dniu w którym dokumentacja winna być 
przekazana Zamawiającemu,  

h) w wysokości 100,00 zł - za każdorazowe, stwierdzone przez 
Zamawiającego, niewykonywanie przez Wykonawcę któregokolwiek z 
obowiązków określonych w  Szczegółowych Warunkach Umowy, część C, 
pkt 4, ppkt 10), ppkt 11) i  ppkt 12), 

i) w wysokości 300,00 zł – za niezapewnienie przez Wykonawcę 
jednorazowych wkładów kartonowych w pojemnikach do selektywnej 
zbiórki przeterminowanych leków, za każdy dzień niezapewnienia wkładu, 
za każdy pojemnik, 

j) w wysokości 500,00 zł – za każdorazowe stwierdzenie przez 
Zamawiającego uszkodzenia przez Wykonawcę pojemników do zbiórki 
odpadów komunalnych, za każdy pojemnik, 

k) w wysokości 100,00 zł za każdy stwierdzony przez Zamawiającego 
przypadek opróżniania pojemników do selektywnej zbiórki 
przeterminowanych leków i odbioru odpadów z niezachowaniem przez 
Wykonawcę wymagań określonych w Szczegółowych Warunkach Umowy 
część D, pkt 4 ppkt 8), 

l) w wysokości 100,00 zł za każdy stwierdzony przez Zamawiającego 
przypadek wymiany pojemników do selektywnej zbiórki termometrów 
rtęciowych  z niezachowaniem przez Wykonawcę wymagań określonych w 
Szczegółowych Warunkach Umowy, część E, pkt 4 ppkt 3), 
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m) w wysokości 100,00 zł za każdy stwierdzony przez Zamawiającego 
przypadek opróżniania pojemników do selektywnej zbiórki zużytych baterii i 
odbioru odpadów z niezachowaniem przez Wykonawcę wymagań 
określonych w Szczegółowych Warunkach Umowy, część, część F, pkt 4 
ppkt 5), 

n) w wysokości 300,00 zł za każdy stwierdzony przez Zamawiającego 
przypadek niewykonania obowiązku odbioru kontenera po upływie 3 dni od 
daty jego podstawienia, bądź w terminie określonym przez Zamawiającego 
w odrębnych Zleceniach, wystawionych w sytuacjach nieprzewidzianych 
(awaryjnych), za każdy dzień następujący po upływie terminu, za każdy 
kontener, 

o) w wysokości 50,00 zł – za każdy przypadek stwierdzenia braku właściwego 
utrzymania kontenera w należytym stanie sanitarnym, porządkowym oraz 
technicznym, 

p) w wysokości 100,00 zł - za każdy przypadek stwierdzenia przez 
Zamawiającego braku uporządkowania terenu wokół ustawionych 
kontenerów do zbierania odpadów, a  nadto niezapewnienia czystości i 
porządku w miejscu ustawienia kontenerów przez okres 48 godzin, liczony 
od daty i godziny ich odbioru, za każdy dzień następujący po upływie 
terminu, 

q) w wysokości 50,00 zł - za każdy przypadek niepoinformowania 
Zamawiającego o konieczności opróżnienia i odbioru kontenerów w 
terminie krótszym niż 3 dni/niż określony w Zleceniu, 

r) w wysokości 1 000,00 zł - za odbieranie odpadów w godzinach innych niż 
określone w Szczegółowych Warunkach Umowy, za każdy przypadek 
stwierdzony przez Zamawiającego, z wyłączeniem sytuacji, w których 
odbiór odpadów przez Wykonawcę wynikać będzie z polecenia 
Zamawiającego,  

s) w wysokości 200,00 zł – za niewykonanie obowiązków, o których mowa w 
Szczegółowych Warunkach Umowy, część H, pkt 5, za każdy przypadek 
niewykonania któregokolwiek z obowiązków, 

t) w wysokości 5 000,00 zł – za stwierdzone przez Zamawiającego 
wykorzystywanie pojazdów do odbioru i transportu odpadów komunalnych, 
wskazanych w Planie obsługi systemu odbioru i zagospodarowania 
odpadów komunalnych z Sektora III - Fabryczna, do obsługi innych 
terenów niż tereny objęte Sektorem III - Fabryczna, za każdy przypadek (z 
wyłączeniem sytuacji określonej w § 9 ust. 7 zdanie drugie), za każdy 
pojazd.  

5) w zakresie innym niż w/w obowiązki: 
a) w wysokości 500,00 zł – za nierozpoczęcie świadczenia usługi w terminie 

określonym w § 4 ust. 2, za każdy dzień następujący po upływie terminu, 
b) w wysokości 400,00 zł – za nieprzekazanie Zmawiającemu w dniu 

zakończenia świadczenia usługi pojemników przeznaczonych do 
selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych i/lub pojemników 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki przeterminowanych leków i/lub 
pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki zużytych baterii, za 
każdy dzień następujący po upływie terminu, za każdy pojemnik, 

c) w wysokości 500,00 zł - za stwierdzone przez Zamawiającego świadczenie 
usługi po terminie określonym w umowie, 

d) w wysokości 400,00 zł – za każdorazowe, stwierdzenie przez 
Zamawiającego, niewykonania jakiegokolwiek Zlecenia wydanego zgodnie z 
umową i/lub Szczegółowym Warunkami Umowy, za każdy dzień, z 
wyłączeniem sytuacji, w których zakres niewykonanego zlecenia będzie 
jednocześnie odpowiadać przypadkom będącym podstawą naliczenia kary 
umownej z innego tytułu przewidzianego w niniejszej umowie, w tym 
samym czasie i tym samym miejscu, 

e) w wysokości 400,00 zł – za każdorazowe nieuzyskanie pozwoleń/zezwoleń 
na ustawienie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów/kontenerów 
i/lub nieponiesienie kosztów związanych z ustawieniem pojemników do 
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selektywnej zbiórki odpadów/kontenerów na zasadach określonych w 
umowie i/lub Szczegółowych Warunkach Umowy, za każdy przypadek, 

f) w wysokości 50,00 zł – za każdorazowy stwierdzony przez Zamawiającego 
przypadek niepełnienia przez Wykonawcę dyżurów dla realizacji prac 
interwencyjnych 24h/dobę, 7 dni w tygodniu,  

g) w wysokości 500,00 zł – za każdorazowy stwierdzony przez Zamawiającego 
przypadek nieprzystąpienia przez Wykonawcę do wykonywania prac 
interwencyjnych natychmiast po otrzymaniu Zlecenia, 

h) w wysokości 300,00 zł – za niewykonanie przez Wykonawcę obowiązków 
określonych w § 8 ust. 4 pkt 3), za każdy obowiązek, za każdy dzień 
następujący po upływie terminu, 

i) w wysokości 500,00 zł – za każdy dzień niedziałania monitoringu wizyjnego 
bazy i/lub satelitarnego systemu monitoringu pojazdów i/lub 
oprogramowania oraz sprzętu w który Wykonawca wyposażył 
Zamawiającego, służącego do monitoringu bazy oraz ruchu pojazdów, za 
każdy przypadek, 

j) w wysokości 300,00 zł – za niewykonanie obowiązku określonego w § 8 ust. 
4 pkt 5), za każdy dzień następujący po upływie terminu, 

k) w wysokości 150,00 zł – za niewykonanie obowiązków określonych w § 11 
ust. 1, 3, 4, 5 niniejszej umowy, za każdy przypadek niewykonania 
obowiązku, za każdy dzień, 

l) w wysokości 1 000,00 zł – za każdy dzień niesprawności legalizowanej wagi 
samochodowej, za każdy przypadek, za każdy dzień, 

m) w wysokości 1 000,00 zł – za uniemożliwianie/utrudnianie przeprowadzenia 
przez Zamawiającego kontroli, za każdy przypadek uniemożliwienia 
przeprowadzenia kontroli, 

n) w wysokości 50,00 zł za opóźnienie w odnowie powłoki malarskiej 
pojemników, za każdy dzień za  każdy pojemnik, 

o) w wysokości 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia w zwrocie przez 
Wykonawcę na rzecz Zamawiającego, któregokolwiek za składników mienia 
Zamawiającego, przekazanego Wykonawcy w celu wykonania niniejszej 
umowy, 

p) za nieosiągnięcie przez Wykonawcę poziomu, o którym mowa  
w Szczegółowych Warunkach Umowy, część K, pkt 1, ppkt 1, w wysokości 
obliczonej jako iloczyn stawki opłaty za zmieszane odpady komunalne, 
określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 290 ustawy z dnia 
27.04.2001 r. – prawo ochrony środowiska, i brakującej masy odpadów 
komunalnych wyrażonej w Mg, wymaganej do osiągnięcia odpowiedniego 
poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji przekazywanych do składowania, 

q) za nieosiągnięcie przez Wykonawcę poziomu, o którym mowa  
w Szczegółowych Warunkach Umowy, część K, pkt 1, ppkt 2, w wysokości 
obliczonej jako iloczyn stawki opłaty za zmieszane odpady komunalne, 
określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 290 ustawy z dnia 
27.04.2001 r. – prawo ochrony środowiska, i brakującej masy odpadów 
komunalnych wyrażonej w Mg, wymaganej do osiągnięcia odpowiedniego 
poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia innymi 
metodami, następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, 
tworzyw sztucznych i szkła, 

r) za nieosiągnięcie przez Wykonawcę poziomu, o którym mowa  
w Szczegółowych Warunkach Umowy, część K, pkt 1, ppkt 3, w wysokości 
obliczonej jako iloczyn stawki opłaty za zmieszane odpady komunalne, 
określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 290 ustawy z dnia 
27.04.2001 r. – prawo ochrony środowiska, i brakującej masy odpadów 
komunalnych wyrażonej w Mg, wymaganej do osiągnięcia odpowiedniego 
poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 
metodami odpadów budowlanych i rozbiórkowych. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  
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1)za każdy dzień nieusunięcia w terminie, określonym przez Zamawiającego, 
któregokolwiek z uchybień stwierdzonych przez Zamawiającego każdorazowo w 
czasie kontroli prac, tj. za każdy dzień liczony od upływu terminu wyznaczonego 
na usunięcie stwierdzonych uchybień w wykonaniu przedmiotu umowy, wysokość 
kar umownych wzrośnie dwukrotnie w stosunku do wartości pierwszej kary 
naliczonej dla danego przypadku,  

2)za nieusunięcie uchybień w terminie dodatkowym wysokość kar umownych 
wzrośnie dwukrotnie w stosunku do wysokości kar określonych w pkt 1). 

4. Zamawiający zastrzega, że każdorazowo w sytuacji, w której Wykonawca nie wykona 
obowiązków, których niewykonanie może być podstawą w danym czasie do 
jednoczesnego naliczenia w danym przypadku kary umownej z więcej niż z jednego 
tytułu, wówczas Zamawiający oceni czy w powyższe obowiązki nie są ze sobą 
bezpośrednio powiązane w taki sposób przyczynowo - skutkowy, że dany obowiązek 
jest jednocześnie przyczyną lub skutkiem niewykonania innego obowiązku w danym 
przypadku. W sytuacji uznania przez Zamawiającego, że w danym przypadku 
niewykonane lub nienależycie wykonane określone obowiązki są ściśle powiązane, 
Zamawiający naliczy karę łączną w wysokości najwyższej kary przewidzianej w 
danym przypadku dla danych obowiązków z danych tytułów.  

5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
przewyższającego zastrzeżone kary umowne do pełnej faktycznie poniesionej szkody 
oraz utraconych korzyści. 

6. Kara zostanie zapłacona przez Stronę, która naruszyła postanowienia umowne,  
w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez drugą Stronę z żądaniem zapłaty. 

7. W wypadku niedotrzymania terminu określonego w ust. 6, kary określone w ust. 2  
(z wyłączeniem pkt 1) będą przez Zamawiającego potrącone w szczególności  
z wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z niniejszej umowy, innych należności 
Wykonawcy wynikających z innych umów zawartych z Zamawiającym  
lub zaspokojone z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa  
w § 20 umowy, gdy zajdą okoliczności przewidziane  w ust. 2 (z wyłączeniem pkt 1), 
na co Wykonawca wyraża zgodę. 
 

§ 19 
Odstąpienie od umowy, Rozwiązanie umowy 

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. W takim wypadku Wykonawca może żądać 
jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

2. Jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny  
z umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć 
w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu 
Zamawiający może w terminie 2 miesięcy, od dnia wyznaczenia Wykonawcy terminu, 
od umowy odstąpić. 

3. Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy: 
1) ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: 

a) utraty przez Wykonawcę zezwoleń wymaganych obowiązującymi przepisami 
prawa, 

b) utraty tytułu prawnego do terenu na którym usytuowana jest baza 
magazynowo – transportowa, 

c) gdy suma naliczonych Wykonawcy kar umownych od początku trwania 
umowy przekroczy 30 % ceny ofertowej.  

2) z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku: 
a) otwarcia postępowania likwidacyjnego Wykonawcy, 
b) wydany zostanie nakaz zajęcia całości majątku Wykonawcy, 
c) niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku określonego w § 9 ust. 1 pkt 1, 
d) gdy Wykonawca  nie zmieni odbiorcy odpadów, w sytuacji w której odbiorca 

odpadów utraci zezwolenia wymagane obowiązującymi przepisami –
Zamawiający odstąpi od wypowiedzenia umowy, w przypadku gdy w okresie 
wypowiedzenia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty 
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potwierdzające zmianę odbiorcy odpadów na odbiorcę odpadów 
posiadającego zezwolenia wymagane przepisami prawa 

3) z zachowaniem co najmniej dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia w 
przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 6.  

4. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie, tj. w terminie 24 godzin od momentu 
wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń określonych w ust. 3  pkt 1) lit. a i b oraz pkt 
2), powiadomić Zamawiającego o zaistnieniu któregokolwiek z w/w zdarzeń.  

 
§ 20 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
1. Dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie 

w wysokości 2% ceny ofertowej brutto, tj. ………………………………w formie…………..……. 
2. Zmiana formy zabezpieczenia wniesionego przez Wykonawcę dokonywana będzie z 

zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.  
3. W przypadku zmiany umowy w zakresie mającym wpływ na zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy, Wykonawca zobowiązany jest  dokonać zmiany w 
zabezpieczeniu adekwatnie do projektowanych zmian umowy, w sposób 
zapewniający ciągłość zabezpieczenia przez cały okres obowiązywania umowy.  

4. 90 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający zwróci w terminie 
30 dni od dnia wykonania przez Wykonawcę całości przedmiotu umowy i uznania go 
przez Zamawiającego za należycie wykonane, natomiast pozostałą część 
obejmującą zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, w terminie 15 dni po 
upływie okresu rękojmi. 

§ 21 
Rękojmia 

Wykonawca udziela na przedmiot umowy rękojmi na okres 12 miesięcy od dnia 
zakończenia realizacji zamówienia wskazanego w § 4 ust. 1. 
 

§ 22 
Zmiany w umowie 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej 
umowy w zakresie: 

1) formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy – w przypadkach określonych 
w art. 149 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w przypadku, o którym mowa 
w § 20 ust. 3, 

2) zmiany granic Sektora III – Fabryczna –w przypadku gdy z aktów prawa 
miejscowego wynikać będzie zmiana granic Sektora III - Fabryczna, 

3) zmiany nazw ulic już istniejących i/lub powstania nowych ulic w ramach Sektora III 
– Fabryczna – w przypadku gdy z aktów prawa miejscowego wynikać będzie zmiana 
nazw ulic i/lub powstanie nowych ulic w ramach Sektora III - Fabryczna, 

4) oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy przy czym w/w 
zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji 
przedmiotu umowy, 

5) zmiany warunków płatności, przy czym w/w zmiana spowodowana może być 
okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, 

6) zmian którejkolwiek z kwot podanych w § 15 ust. 9 wraz ze skutkami wprowadzenia 
takiej zmiany, przy czym w/w zmiana spowodowana może być okolicznościami 
zaistniałymi w trakcie realizacji umowy, 

7) zmiany terminu świadczenia usługi i/lub terminu realizacji zamówienia, przy czym w/w 
zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji umowy, 

8) zmiany obowiązującej stawki podatku VAT ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany – 
w przypadku zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie zawarcia 
umowy, 

9) zakres przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy 
czym w/w zmiana spowodowana może być okolicznościami wynikającymi z regulacji 
prawnych wprowadzonych po dacie zawarcia umowy,  

10) sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia 
takiej zmiany, przy czym w/w zmiana spowodowana może być okolicznościami 
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zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, wynikającymi z regulacji 
prawnych wprowadzonych po dacie zawarcia umowy, 

11) technologii wykonywania prac objętych przedmiotem zamówienia, jeżeli 
wprowadzenie nowej technologii nie będzie powodować podwyższenia 
wynagrodzenia Wykonawcy oraz powodować będzie niepogorszenie 
dotychczasowych standardów wykonywania zamówienia, przy czym w/w zmiana 
spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu 
zamówienia, 

12) zmiany zakresu części zamówienia powierzonej Podwykonawcom, zmiany 
Podwykonawcy lub wprowadzenia Podwykonawcy, przy czym w/w zmiana 
spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu 
zamówienia. 

2. Zmiany postanowień umownych zakwalifikowane przez Strony jako nieistotne, mogą 
być wprowadzone do umowy w każdym czasie. 

3. Wprowadzenie zmian do Wykazów lokalizacji pojemników do selektywnej zbiórki 
odpadów nie wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej. 

4. Wprowadzenie zmian, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 wymaga aneksu 
sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Podstawą do zawarcia 
aneksu są dokumenty (decyzje, protokoły, notatki itp.), z których wynika uzasadnienie 
dokonanych zmian. Wprowadzenie zmian, o których mowa w ust. 3 wymaga pisemnej 
zgody Zamawiającego. 

§ 23 
Sprawy nieuregulowane 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy 
ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe  
w przedmiocie umowy. 

§ 24 
Rozwiązywanie sporów 

1. Jeżeli powstaną ewentualne spory dotyczące wykonania przedmiotu umowy, 
Zamawiający  i Wykonawca dołożą starań, aby  rozwiązać je polubownie między sobą. 

2. Sądem powszechnym właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów, których 
Strony nie rozwiążą  w sposób, o którym mowa w ust. 1, będzie sąd powszechny 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 
§ 25 

Postanowienia końcowe 
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 
Wykonawcy i trzy egzemplarze dla Zamawiającego. 
ZAMAWIAJĄCY                        WYKONAWCA 
 
 
 
Umowę sprawdzono pod względem legalności, celowości i gospodarności 


