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UMOWA nr ............../2016/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 pełnomoc-
nictwa 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. Kazimierza Michalczyka 23, wpisanej do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia– Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy 
KRS pod nr 0000426169, kapitał zakładowy 12.427.000,00 zł, przy udziale Dyrektora ds. 
Operacyjnych i Finansowych – Piotra Różewicza 
a 
.......................................................................................................................... 
 
o następującej treści: 

§ 1 
Opis przedmiotu zamówienia 

 
1. W wyniku przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu .................. 2016 r., 

Zamawiający na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do odbioru, 
zbierania, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzą-
cych z terenu gminy Wrocław w obrębie Sektora III – Fabryczna, zgodnie z 
postanowieniami niniejszej umowy, Szczegółowymi Warunkami Umowy oraz ofertą 
Wykonawcy. 

2. Przedmiot umowy obejmuje świadczenie usługi polegającej na odbiorze, zbieraniu, 
transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych, zgodnie z zasadami prawa 
krajowego, w tym m.in. z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250) oraz aktami prawa miejscowego, 
szczegółowo scharakteryzowanej w § 2, zwanej dalej „usługą”. 

3. Miejsce odbioru i zbierania odpadów: Sektor III –  Fabryczna, obejmujący następujące 
osiedla: Gajowice, Gądów – Popowice Południe, Grabiszyn – Grabiszynek, Jerzmanowo 
– Jarnołtów – Starachowice – Osiniec, Kuźniki, Leśnica, Maślice, Muchobór Mały, Mu-
chobór 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 
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. 

§ 2 
Zakres przedmiotu umowy 

 
1. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) wyposażenia nieruchomości obsługiwanych w pojemniki wraz z utrzymaniem ich 
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz dostarczania 
worków przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych w ilości niezbędnej 
do zapewnienia prawidłowej realizacji usługi,  

2) odbierania, zbierania, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych odbie-
ranych bezpośrednio od właścicieli nieruchomości obsługiwanych, 

3) odbierania, zbierania, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych pocho-
dzących ze zbiórki odpadów wielkogabarytowych zbieranych w pojemnikach ogól-
nodostępnych, 

4) odbierania, zbierania, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych pocho-
dzących z selektywnej zbiórki odpadów zielonych zbieranych w sposób akcyjny, 

5) odbierania, zbierania, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych pocho-
dzących ze zbiórki przeterminowanych leków, 

6) usuwania odpadów komunalnych zgromadzonych w miejscach do tego celu nieprze-
znaczonych, 
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7) przeprowadzania prac interwencyjnych, 
8) osiągania rocznych poziomów, o których mowa w SWU, część XV: 

a) ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazy-
wanych do składowania, 

b) recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw 
sztucznych i szkła, 

c) recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami od-
padów budowlanych i rozbiórkowych, 

9) przygotowywania sprawozdań i bilansów z zakresu wykonywanych czynności oraz 
osiąganych rocznych poziomów zagospodarowania odpadów. 

2. Prace określone w ust. 1 Wykonawca wykonywać będzie w sposób określony w niniej-
szej umowie oraz w SWU. 

§ 3 
Definicje  

 
1. Ilekroć w dalszej treści umowy i w SWU używa się określenia: 

1) Zamawiający - należy przez to rozumieć gminę Wrocław, działającą za pośrednic-
twem Ekosystem Sp. z o.o. Strony ustalają, iż ilekroć w umowie i w SWU 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 przepro-
wadzaną przez Ekosystem Sp. o.o., itp.; 

2) niezwłocznie – należy przez to rozumieć przystąpienie do wykonywania czynności 
określonych w umowie i/lub SWU, bezpośrednio po otrzymaniu Zlecenia od Zama-
wiającego; w przypadku gdy przystąpienie do wykonywania czynności określonych 
w umowie i/lub SWU nie jest zależne od otrzymania Zlecenia od Zamawiającego, 
termin „niezwłocznie" oznacza termin realny wykonania danej czynności, mający na 
względzie okoliczności danego miejsca i czasu, tzn. gdy wykonanie danej czynności 
będzie możliwe, tzn. gdy ustaną przyczyny niezależne od Wykonawcy uniemożliwia-
jące wykonanie czynności; 

3) odpady zielone – należy przez to rozumieć odpady komunalne stanowiące części 
roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych cmentarzy, ogrodów, parków, 
a także z targowisk z wyłączeniem odpadów z czyszczenia ulic i placów, zgodnie 
z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.); 

4) Regulaminie - należy przez to rozumieć obowiązujący w czasie wykonywania umowy 
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia; 

5) Sektorze – należy przez to rozumieć Sektor III Fabryczna; 
6) zbieraniu odpadów – należy przez to rozumieć wszystkie czynności określone defi-

nicją zbierania odpadów zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 14 grudnia 
2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.); 

7) BOK – należy przez to rozumieć Biuro Obsługi Klienta; 
8) nieruchomość zamieszkała – należy przez to rozumieć nieruchomość, na której za-

mieszkują mieszkańcy;  
9) nieruchomość niezamieszkała - należy przez to rozumieć nieruchomość, na której 

nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne; 
10) nieruchomość mieszana – należy przez to rozumieć nieruchomość w części za-

mieszkałą i w części niezamieszkałą, na której powstają odpady komunalne; 
11) nieruchomości obsługiwane - należy przez to rozumieć nieruchomości zamieszkałe, 

nieruchomości niezamieszkałe i nieruchomości mieszane; 
12) droga elektroniczna – należy przez to rozumieć przekazanie informacji, pisma lub 

innego dokumentu na adres e-mail wskazany w § 12 ust. 1, ust. 3, ust. 4;  
13) Zlecenie – należy przez to rozumieć przekazanie Wykonawcy przez Zamawiającego 

dyspozycji drogą pisemną na adres wskazany w § 12 ust. 5 pkt 2 i/lub drogą 
elektroniczną; 

14) SWU – należy przez to rozumieć Szczegółowe Warunki Umowy. SWU stanowi in-
tegralną część umowy; 
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15) SIWZ – należy przez to rozumieć Specyfikację istotnych warunków zamówienia, 
16) zgoda Zamawiającego - należy przez to rozumieć zgodę wyrażoną przez Zamawia-

jącego przesłaną drogą elektroniczną (e-mailową) lub pisemną na adresy wska-
zane w umowie; 

17) RFID – należy przez to rozumieć system radiowej identyfikacji pojemników. Sys-
tem ten poprzez zainstalowane na pojemnikach Transpondery oraz terminal/kom-
puter pokładowy pojazdów Wykonawcy i system Zamawiającego umożliwia iden-
tyfikację nieruchomości i właściciela nieruchomości, do której pojemnik jest przy-
pisany oraz rodzaj zbieranych w pojemniku odpadów. System zapewnia identyfi-
kację pojemników za pomocą anten RFID umieszczonych na pojazdach - każdy 
zainstalowany na zasypie/mechanizmie wywrotu pojemnika jest automatycznie 
identyfikowany przez rejestrację identyfikatora (Transpondera) zamontowanego 
na pojemniku; 

18) Transponder (chip, znacznik RFID) – należy przez to rozumieć elektroniczne urzą-
dzenie bezprzewodowej transmisji sygnałów, pozwalające operatorom systemu 
Zamawiającego na monitorowanie pracy Wykonawcy, śledzenie obiegu pojemni-
ków oraz ich zawartości, a także ułatwiające rozliczenia za usługi Wykonawcy; 

19) pojazd bezpylny – należy przez to rozumieć śmieciarkę, samochód przeznaczony 
do odbioru i wywozu odpadów komunalnych w systemie niewymiennym (bez wy-
miany pojemnika);  

20) MGO – należy przez to rozumieć miejsce gromadzenia odpadów; 
21) PSZOK – należy przez to rozumieć punkt selektywnego zbierania odpadów komu-

nalnych, zlokalizowany przy ul. Kazimierza Michalczyka 9 oraz przy ul. Janowskiej 
51 we Wrocławiu; 

22) czas trwania umowy – należy przez to rozumieć okres od dnia zawarcia umowy do 
dnia zakończenia realizacji umowy; 

23)  zakończenie realizacji umowy – należy przez to rozumieć dzień, w którym Wyko-
nawca zagospodaruje wszystkie odpady odebrane i zebrane oraz przekaże spra-
wozdawczość dotyczącą tych odpadów; 

24) termin świadczenia usługi – należy przez to rozumieć termin od dnia rozpoczęcia 
odbioru odpadów komunalnych do dnia zagospodarowania przez Wykonawcę 
wszystkich odebranych i zebranych odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem  
§ 4 ust. 11.  

§ 4 
Czas trwania umowy 

 
1. Czas trwania umowy: od dnia zawarcia do dnia 28.02.2021 r., z zastrzeżeniem ust. 4. 
2. Od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia wszel-

kich działań niezbędnych do spełnienia warunków rozpoczęcia prawidłowego świadcze-
nia usługi nie wcześniej niż od dnia 01.01.2017 r., z zastrzeżeniem ust. 11. 

3. Strony ustalają, że przedmiot umowy w zakresie: odbierania, zbierania i transportu 
odpadów komunalnych powstałych na nieruchomościach oraz wyposażenia nierucho-
mości obsługiwanych w pojemniki wraz z utrzymaniem pojemników w odpowiednim 
stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz dostarczania worków przeznaczo-
nych do gromadzenia odpadów komunalnych w ilości niezbędnej do zapewnienia pra-
widłowej realizacji usługi, o których mowa w SWU, na terenie gminy Wrocław w obrębie 
Sektora, świadczony będzie nie wcześniej niż od dnia 01.01.2017 r. i nie później niż do 
dnia 31.12.2020 r., z zastrzeżeniem ust. 4 i ust. 5 oraz ust. 11. 

4. Strony postanawiają, że termin świadczenia usługi (o którym mowa w ust. 3) i termin 
zakończenia realizacji umowy (o którym mowa w ust. 1) może ulec skróceniu do dat, 
jakie wskaże Zamawiający jako datę zakończenia świadczenia usługi i datę zakończe-
nia realizacji zamówienia, z przyczyny określonej w ust. 5. 

5. W sytuacji, gdy przewidywana przez Zamawiającego, w oparciu o przeprowadzoną 
przez Zamawiającego kalkulację wynagrodzenia należnego Wykonawcy za trzy mi-
nione następujące po sobie okresy rozliczeniowe, łączna suma wynagrodzenia dotych-
czas należnego Wykonawcy wraz z prognozowanym wynagrodzeniem należnym Wyko-
nawcy za trzy następne miesiące świadczenia usługi, będzie mogła osiągnąć kwotę 
określoną w § 11 ust. 1, Zamawiający pisemnie poinformuje Wykonawcę o dacie za-
kończenia świadczenia usługi oraz o dacie zakończenia realizacji zamówienia. 
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6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszyst-
kie obowiązki wynikające z umowy i/lub SWU odpowiednio wcześniej, adekwatnie do 
terminu zmiany daty zakończenia świadczenia usługi i daty zakończenia realizacji 
umowy. 

7. W celu niedopuszczenia do wykonywania usługi/przedmiotu umowy w terminie prze-
kraczającym terminy określone w umowie, Zamawiający i Wykonawca, każdy we wła-
snym zakresie, będzie monitorować wykonywanie usługi/przedmiotu umowy przez Wy-
konawcę, w tym m.in. poziom wykorzystania wynagrodzenia określonego w § 11 ust. 1 
oraz poziom wykorzystania wynagrodzenia w danym roku.  

8. Wykonawca zobowiązany jest poinformować w formie pisemnej Zamawiającego z co 
najmniej trzymiesięcznym wyprzedzeniem (termin liczony od dnia wystawienia przez 
Zamawiającego protokołu odbioru prac), o tym że: 
1) dotychczasowe wynagrodzenie Wykonawcy wraz z przewidywanym wynagrodze-

niem za wykonaną usługę w ciągu kolejnych 90 dni kalendarzowych osiągnie poziom 
90 % wynagrodzenia na dany rok przewidywanego w § 11 ust. 9, 

2) dotychczasowe wynagrodzenie Wykonawcy wraz z przewidywanym wynagrodze-
niem za wykonaną usługę w ciągu kolejnych 90 dni kalendarzowych osiągnie poziom 
90 % wynagrodzenia określonego w § 11 ust. 1. 

9. Wykonawca zrzeka się jakichkolwiek roszczeń finansowych wobec Zamawiającego z ty-
tułu zakończenia świadczenia usługi przed datą 31.12.2020 r. oraz zakończenia reali-
zacji umowy przed datą 28.02.2021 r.  

10. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności finansowej wobec Wykonawcy, je-
żeli: 
1) Wykonawca podejmie się realizacji usługi w zakresie wykraczającym poza umowne 

terminy, 
2) Zamawiający, z przyczyny określonej w ust. 5 zmieni termin zakończenia świad-

czenia usługi oraz zmieni termin zakończenia realizacji umowy.  
11. Zamawiający zastrzega, że z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, rozpoczęcie 

świadczenia usługi zamiast z dniem 01.01.2017 r. może nastąpić z dniem 01.12.2016 r. 
Zamawiający, do dnia 01.11.2016 r. pisemnie poinformuje Wykonawcę o rozpoczęciu 
świadczenia usługi z dniem 01.12.2016 r. W przypadku rozpoczęcia świadczenia usługi 
od dnia 01.12.2016 r., w okresie od 01.12.2016 r. do 31.12.2016 r. zapisy niniejszej 
umowy oraz zapisy Szczególnych Warunków Umowy ulegają zmianie na zasadach 
określonych w SWU, część XVIII. 

§ 5 
Warunki zawarcia umowy 

 
1. Wykonawca przekazał Zamawiającemu, następujące dokumenty i oświadczenia, doty-

czące spełniania wymagań określonych w niniejszej umowie oraz w SWU: 
1) dokument potwierdzający ubezpieczenie OC Wykonawcy, spełniający wymagania 

określone w § 9 niniejszej umowy - kopia wymaga potwierdzenia przez upoważnio-
nego przedstawiciela Wykonawcy „za zgodność z oryginałem”, 

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

3) kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje, uprawnienia, wykształcenie oraz 
doświadczenie osób wymienionych w ofercie – Załącznik nr VIII „Wykaz osób” do 
oferty, potwierdzone przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy „za zgod-
ność z oryginałem”,  

4) kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do bazy magazynowo – transpor-
towej, potwierdzający, że Wykonawca posiada prawo do niezakłóconego korzystania 
z terenu bazy oraz do eksploatowania go na cele będące przedmiotem zamówienia 
przez cały okres realizacji umowy,  potwierdzonego przez upoważnionego przedsta-
wiciela Wykonawcy „za zgodność z oryginałem”, 

5) kopię dokumentu potwierdzającego legalizację najazdowej wagi samochodowej, po-
twierdzoną przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy „za zgodność z orygi-
nałem”, 



Odbiór, zbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Wrocław w obrębie 
Sektora III – Fabryczna 

Strona 5 z 29 

6) kopię dokumentu potwierdzającego legalizację mobilnego przyrządu pomiarowego 
(waga) służącego do ważenia przeterminowanych leków, potwierdzoną przez upo-
ważnionego przedstawiciela Wykonawcy „za zgodność z oryginałem”, 

7) oświadczenie potwierdzające dysponowanie przez Wykonawcę pojemnikami w ilości 
określonej w SWU, część V, pkt 4 oraz część VI, pkt 6, 

8) kopie dowodów rejestracyjnych dla pojazdów podanych w ofercie – w załączniku 
nr IX „Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych”, potwier-
dzone przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy „za zgodność z orygina-
łem”,  

9) kopie dowodów rejestracyjnych dla pojazdów podanych w ofercie – w załączniku 
nr XI „Wykaz dodatkowych urządzeń technicznych spełniających normy emisji spalin 
EURO 6”, potwierdzone przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy „za zgod-
ność z oryginałem”1, 

10) kopie dokumentów potwierdzających spełnianie normy emisji spalin EURO 5 lub 
EURO 6 (wyciąg ze świadectwa homologacji lub odpowiadający mu dokument wy-
stawiony przez producenta bądź upoważnionego przedstawiciela producenta, po-
twierdzający homologację pojazdu czy też silnika pojazdu w zakresie emisji zanie-
czyszczeń zawartych w spalinach) dla pojazdów podanych w ofercie – w załączniku 
nr IX potwierdzonych przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy „za zgod-
ność z oryginałem”, w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem przysięgłym na 
język polski, 

11) kopie dokumentów potwierdzających spełnianie normy emisji spalin EURO 6 (wy-
ciąg ze świadectwa homologacji lub odpowiadający mu dokument wystawiony 
przez producenta bądź upoważnionego przedstawiciela producenta, potwierdza-
jący homologację pojazdu czy też silnika pojazdu w zakresie emisji zanieczyszczeń 
zawartych w spalinach) dla pojazdów podanych w ofercie – w załączniku nr XI 
potwierdzonych przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy „za zgodność 
z oryginałem”, w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język 
polski2, 

12) dokument potwierdzający wniesienie przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy na zasadach określonych w Instrukcji dla Wykonawców. 

2. Zamawiający potwierdził zgodność ze stanem rzeczywistym oświadczenia złożonego 
przez Wykonawcę w ofercie w zakresie dysponowania: 
a) bazą magazynowo - transportową, spełniającą wymogi podane w SIWZ, umowie 

oraz SWU, 
b) narzędziami, wyposażeniem oraz urządzeniami w ilości i w rodzaju wskazanym 

w załączniku nr IX do oferty, 
c) narzędziami, wyposażeniem oraz urządzeniami w ilości i w rodzaju wskazanym 

w załączniku nr XI do oferty3. 
 

§ 6 
Zatwierdzanie dokumentów przez Zamawiającego 

 
1. W przypadku, gdy terminy przekazania przez Wykonawcę Zamawiającemu poszcze-

gólnych dokumentów oraz terminy zatwierdzenia przez Zamawiającego, wskazane są 
w SWU, zastosowanie mają terminy określone w SWU. 

2. W przypadku, gdy w SWU nie są określone terminy dostarczenia do Zamawiającego 
dokumentów i/lub nie są określone terminy dotyczące zatwierdzenia przez Zamawia-
jącego przekazanych przez Wykonawcę dokumentów, realizacji czynności określonych 
w SWU zastosowanie mają poniższe zasady: 
1) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty wymagane przez Zamawiają-

cego w terminie 3 dni roboczych od dnia powstania obowiązku przekazania Zama-
wiającemu danego dokumentu i/lub od dnia otrzymania informacji od Zamawiają-
cego o konieczności przekazania danego dokumentu. 

                                                 
1 dotyczy Wykonawcy, który w ofercie złoży oświadczenie o dysponowaniu dodatkowymi pojazdami spełniają-

cymi europejski wymóg standardu emisji spalin EURO 6 
2 dotyczy Wykonawcy, który w ofercie złoży oświadczenie o dysponowaniu dodatkowymi pojazdami spełniają-

cymi europejski wymóg standardu emisji spalin EURO 6 
3 dotyczy Wykonawcy, który w ofercie złoży oświadczenie o dysponowaniu dodatkowymi pojazdami spełniają-

cymi europejski wymóg standardu emisji spalin EURO 6 
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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 Zamawia-
jącemu do ponownej akceptacji, z zastrzeżeniem pkt 4). 

4) W przypadku uznania przez Wykonawcę uwag Zamawiającego za niezasadne, Wy-
konawca zobowiązany jest w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania pisem-
nych uwag od Zamawiającego, przekazać Zamawiającemu pisemne uzasadnienie 
odmowy wprowadzenia zmian do danego dokumentu wraz z ewentualną swoją pro-
pozycją zmian treści dokumentu, do których Zamawiający odniesie się drogą pi-
semną. Zamawiający, dla danego dokumentu/danej aktualizacji dokumentu, do-
puszcza tylko jednokrotne wniesienie uwag przez Wykonawcę do uwag Zamawiają-
cego, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

 
§ 7 

Obowiązki Zamawiającego 
 

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

niowych ze szkła oraz pojemników do zbiórki przeterminowanych leków stanowią-
cych własność Zamawiającego na zasadach określonych w SWU, część III i część 
VII, 

2) kontrola wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, 
3) sprawdzanie i zatwierdzanie na zasadach określonych niniejszą umową oraz SWU 

dokumentów w nich wymaganych, 
4) zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy na zasadach określonych niniejszą 

umową. 
2. Zamawiający przeprowadzi kontrolę bazy magazynowo – transportowej w terminie  

do 7 dni kalendarzowych od dnia rozpoczęcia świadczenia usługi przez Wykonawcę.  
Wykonawca zobowiązany jest umożliwić Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli 
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 SWU.  

3. Zamawiający przeprowadzi kontrolę pojazdów, o których mowa w umowie oraz SWU, 
w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia rozpoczęcia świadczenia usługi przez Wy-
konawcę. Wykonawca zobowiązany jest umożliwić Zamawiającemu przeprowadzenie 
kontroli oraz zapewnić udział osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy przez cały 
czas kontroli. Celem kontroli będzie ocena przez Zamawiającego pojazdów pod wzglę-
dem spełniania wymogów określonych niniejszą umową i SWU.  

 
§ 8 

Obowiązki Wykonawcy 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac objętych przedmiotem umowy 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 aktu-
alnych przepisach prawa, w tym również w aktualnie obowiązujących przepisach prawa 
miejscowego, a nadto ponoszenia stosownych opłat związanych z gospodarowaniem 
odpadami. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do: 
1) wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z treścią Harmonogramów, zaakceptowa-

nych przez Zamawiającego oraz ich aktualizacjami, 
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2) wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z treścią zatwierdzonego przez Zamawia-
jącego Planu obsługi systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych 
z Sektora III – Fabryczna. 

3) wykonywania przedmiotu umowy bez względu na warunki atmosferyczne, chyba że 
z uwagi na warunki atmosferyczne Zamawiający zgodzi się na zmianę sposobu wy-
konywania przedmiotu umowy, 

4) wykonywania czynności objętych przedmiotem umowy zgodnie z wymaganiami, 
ochrony środowiska, gospodarki odpadami, z zakresu ochrony przeciwpożarowej 
oraz bezpieczeństwa i higieny pracy - 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 wykony-
wanych prac, 

5) wykonywania czynności objętych przedmiotem umowy w sposób bezpieczny dla ży-
cia i zdrowia ludzi oraz środowiska, 

6) prowadzenia własnej kontroli w zakresie prawidłowości świadczonych usług, 
7) poniesienia kosztów związanych z wypłatą odszkodowań za szkody, które powstaną 

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

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

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

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

11) korzystania z pojemników do selektywnej zbiórki przeterminowanych leków oraz 
korzystania z pojemników przeznaczonych do zbiórki odpadów opakowaniowych 
ze szkła będących własnością Zamawiającego zgodnie z zakresem niniejszej 
umowy oraz zgodnie ze SWU, 

12) opróżniania i wymiany pojemników w sposób niepowodujący ich uszkodzeń oraz 
uszkodzeń w mieniu właściciela nieruchomości oraz mieniu osób trzecich, 

13) utrzymania urządzeń i pojazdów we właściwym stanie sanitarnym i technicznym, 
14) opróżniania, na koniec każdego dnia roboczego, a jeżeli usługa będzie wykony-

wana w dni wolne od pracy, także na koniec każdego dnia wolnego od pracy, po-
jazdów z odpadów oraz parkowania pojazdów wyłącznie na terenie bazy magazy-
nowo-transportowej Wykonawcy, o której mowa w SWU, część XI, pkt 1, ppkt 1), 

15) przekazywania Zamawiającemu kopii dokumentów (potwierdzonych przez upo-
ważnionego przedstawiciela Wykonawcy „za zgodność z oryginałem”), potwierdza-
jących legalizację: 
a) najazdowej wagi samochodowej,  
b) mobilnego przyrządu pomiarowego (waga) służącego do ważenia przetermino-

wanych leków,  
na każde żądanie Zamawiającego, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania 
żądania Zamawiającego, 

16) przekazania Zamawiającemu pojemników stanowiących własność Zamawiającego 
na zasadach określonych w SWU,  

17) przesyłania na adresy elektroniczne jednostek pomocniczych miasta Wrocławia 
(Rad Osiedli) wszelkich Harmonogramów dotyczących odbioru odpadów komunal-
nych oraz ich aktualizacji w terminie 48 godzin od momentu otrzymania informacji 
od Zamawiającego o ostatecznej akceptacji Harmonogramu, 
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18) udzielania odpowiedzi Zamawiającemu (w formie pisemnej lub za pomocą drogi 
elektronicznej na adres e-mail, z którego wpłynęło zapytanie) na zgłoszenia prze-
słane przez Zamawiającego drogą elektroniczną dotyczące realizacji przedmioto-
wej usługi, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia,  

19) przekazywania, poprzez kolportaż do skrzynek pocztowych nieruchomości o cha-
rakterze jednorodzinnym, harmonogramów odbioru odpadów komunalnych dla 
tych nieruchomości oraz aktualizacji harmonogramów, 

20) przeprowadzenia cyklu warsztatów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych 
publicznych (klasy 4 – 5), zlokalizowanych na terenie Sektora (zw. dalej szkołami), 
mających na celu edukację ekologiczną w zakresie gospodarki odpadami i wyro-
bienie właściwych zachowań dotyczących segregacji odpadów, recyklingu i upcy-
klingu4, 

21) dysponowania, przez cały okres trwania niniejszej umowy, sprawnymi narzędziami, 
wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi w ilości oraz w rodzajach nie-
zbędnych dla prawidłowego wykonania niniejszej umowy określonych w załączniku 
nr IX i nr XI5 do oferty. Wykonawca ubezpieczy środki techniczne we własnym 
zakresie i będzie kontynuował ubezpieczenie przez cały okres obowiązywania ni-
niejszej umowy, 

22) dysponowania, przez cały okres trwania niniejszej umowy, osobami posiadającymi 
odpowiednie, wymagane przepisami prawa, kwalifikacje do obsługi sprzętu oraz 
urządzeń przeznaczonych do realizacji niniejszej umowy, w ilości niezbędnej do 
sprawnej i pełnej realizacji prac,  

23) powiadamiania drogą elektroniczną osób, o których mowa w § 12 ust. 4 (na adresy 
e-mail tam wskazane), o wszelkich zmianach sprzętu zadeklarowanego do reali-
zacji umowy (środków i urządzeń technicznych, narzędzi i wyposażenia), najpóź-
niej w dniu wystąpienia zmiany. Zmiana sprzętu może być dokonana tylko na 
sprzęt inny o tych samych lub lepszych parametrach technicznych; Wykonawca 
najpóźniej w: 
a) pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym nastąpiła zmiana 

zadeklarowanego sprzętu, zobowiązany jest dostarczyć do Zamawiającego do-
kumenty wymagane niniejszą umową,  

b) dniu, w którym nastąpiła zmiana zadeklarowanego sprzętu, zobowiązany jest 
wyposażyć nowy sprzęt zgodnie z wytycznymi określonymi w niniejszej umowie 
w zakresie wyposażenia sprzętu zadeklarowanego do realizacji niniejszej 
umowy; 

4. W przypadku utraty wymaganych przepisami prawa zezwoleń przez przedsiębiorców 
prowadzących działalność w zakresie odzysku, recyklingu bądź unieszkodliwiania, któ-
rym Wykonawca będzie przekazywał odpady, Wykonawca zobowiązany jest do nie-
zwłocznej zmiany odbiorcy odpadów, o czym pisemnie powiadomi Zamawiającego 
w terminie do 3 dni roboczych od dokonania zmiany z jednoczesnym przekazaniem 
kserokopii posiadanych przez nowego odbiorcę zezwoleń. 

5. Wykonawca będzie przekazywał odebrane odpady do następujących instalacji: 
1) ……………………………………………… 
2) ……………………………………………… 
3) ……………………………………………… 
4) ……………………………………………… 

6. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o zmianie którejkolwiek 
z instalacji, o których mowa w ust. 5, w terminie 14 dni roboczych od dnia wystąpienia 
konieczności wprowadzenia nowej instalacji i/lub zmiany dotychczasowej instalacji 
wprowadzonej, nie później jednak niż w terminie 7 dni roboczych przed dniem pierw-
szego przekazania odpadów do tej instalacji. Wprowadzenie nowej instalacji/zmiany 
dotychczasowej instalacji nastąpi na podstawie aneksu do niniejszej umowy. 

7. W przypadku stosowania przez Zamawiającego drogi elektronicznej jako formy kon-
taktu z Wykonawcą, Wykonawca każdorazowo po otrzymaniu drogą elektroniczną od 

                                                 
4 dotyczy Wykonawcy, który w ofercie złoży oświadczenie o zobowiązaniu się do przeprowadzenia edukacji eko-

logicznej zgodnie z wytycznymi określonymi w SWU, część XVI 
5 dotyczy Wykonawcy, który w ofercie złoży oświadczenie o dysponowaniu dodatkowymi pojazdami spełniają-

cymi europejski wymóg standardu emisji spalin EURO 6 
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Zamawiającego informacji, pisma lub innego dokumentu, zobowiązany jest niezwłocz-
nie (nie później niż w ciągu jednego dnia roboczego) przesłać potwierdzenie otrzyma-
nia informacji, pisma lub innego dokumentu na adres e-mail w danym przypadku uży-
tym przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą.  

8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy wyko-
rzystywane w trakcie realizacji zamówienia. 

 
§ 9 

Ubezpieczenie 
 
1. Wykonawca przekazał Zamawiającemu komplet dokumentów potwierdzających ubez-

pieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej 
w zakresie umożliwiającym pokrycie szkód, jakie mogą powstać w związku z wykony-
waniem i wykonaniem przedmiotu umowy. 

2. Limit odpowiedzialności ubezpieczyciela określony został na kwotę co najmniej 
5 000 000,00 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. 2 i ust. 3. W przypadku, gdy składka ubezpieczeniowa opłacana jest w ratach, 
których termin płatności upływa w okresie realizacji przedmiotowego zamówienia, Wy-
konawca 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 wymagalności raty. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ważnego dokumentu potwierdzającego 
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospo-
darczej, nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy. 

 
§ 10 

Podwykonawcy 
 
1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu w terminie 7 dni kalen-

darzowych od daty zawarcia umowy wykazu Podwykonawców wraz z określeniem za-
kresu powierzonych im części zamówienia, zgodnie z oświadczeniem złożonym w za-
łączniku nr II do oferty.  

2. Wykonawca ma prawo zawrzeć umowę z Podwykonawcą niewymienionym w wykazie, 
o którym mowa w ust. 1, 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 wprowa-

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

3. Wprowadzenie Podwykonawcy/nowego Podwykonawcy dopuszczalne jest jedynie po 
spełnieniu przez Wykonawcę warunków określonych w ust. 2 oraz po uzyskaniu pisem-
nej zgody Zamawiającego. 

4. Wykonawca będzie odpowiadał w stosunku do Zamawiającego za działania, zaniecha-
nia, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy jak za swoje własne. 

5. Zamawiający nie będzie związany stosunkami zobowiązaniowymi z Podwykonawcami. 
 

 



Odbiór, zbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Wrocław w obrębie 
Sektora III – Fabryczna 

Strona 10 z 29 

§ 11 
Wynagrodzenie 

 
1. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy ustalone w oparciu o Zestawienie kosztów 

zadania (Załącznik nr III do Oferty) wynosi ………………….zł netto (słownie zło-
tych: ………………………… netto) plus podatek VAT według obowiązującej stawki i na dzień 
zawarcia niniejszej umowy stawka podatku VAT wynosi 8%, w związku z tym maksy-
malne wynagrodzenie brutto wynosi …………………… zł brutto (słownie zło-
tych: ……………………………………… brutto). 

2. Miesięczne wynagrodzenie netto należne Wykonawcy z tytułu wykonania usługi usta-
lone zostanie w oparciu o: 
1) Iloczyn ryczałtowej ceny jednostkowej netto za odbiór, zbieranie, transport i zago-

spodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych oraz ilości ton odebranych i za-
gospodarowanych zmieszanych odpadów komunalnych, 

2) Iloczyn ryczałtowej ceny jednostkowej netto za odbiór, zbieranie, transport i zago-
spodarowanie odpadów z papieru i tektury, odpadów opakowaniowych z papieru i 
tektury oraz ilości ton odebranych i zagospodarowanych odpadów z papieru i tek-
tury, odpadów opakowaniowych z papieru i tektury,  

3) Iloczyn ryczałtowej ceny jednostkowej netto za odbiór, zbieranie, transport i zago-
spodarowanie odpadów opakowaniowych ze szkła oraz ilości ton odebranych i za-
gospodarowanych odpadów opakowaniowych ze szkła, 

4) Iloczyn ryczałtowej ceny jednostkowej netto za odbiór, zbieranie, transport i zago-
spodarowanie odpadów z tworzyw sztucznych i odpadów opakowaniowych z two-
rzyw sztucznych, metali i opakowań z metali i opakowań wielomateriałowych oraz 
ilości ton odebranych i zagospodarowanych odpadów z tworzyw sztucznych i odpa-
dów opakowaniowych z tworzyw sztucznych, metali i opakowań z metali i opakowań 
wielomateriałowych, 

5) Iloczyn ryczałtowej ceny jednostkowej netto za odbiór, zbieranie, transport i zago-
spodarowanie odpadów zielonych oraz ilości ton odebranych i zagospodarowanych 
odpadów zielonych, 

6) Iloczyn ryczałtowej ceny jednostkowej netto za odbiór, zbieranie, transport i zago-
spodarowanie odpadów wielkogabarytowych oraz ilości ton odebranych i zagospo-
darowanych odpadów wielkogabarytowych,  

7) Iloczyn ryczałtowej ceny jednostkowej netto za usunięcie, zbieranie, transport i za-
gospodarowanie 1 m3 odpadów zgromadzonych w miejscach do tego celu nieprze-
znaczonych oraz ilości w m3 usuniętych i zagospodarowanych odpadów zgromadzo-
nych w miejscach do tego celu nieprzeznaczonych, 

8) Kwotę netto wynagrodzenia za wykonane prace interwencyjne obliczoną zgodnie 
z ust. 5, 

9) Iloczyn ryczałtowych cen jednostkowych netto za miesięczną obsługę pojemników 
na przeterminowane leki i ilości pojemników (rozliczenie za niepełny miesiąc kalen-
darzowy nastąpi proporcjonalnie do ilości dni, w których usługa była świadczona). 

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. Ilości wskazane w Zestawieniu kosztów zadania (Załącznik nr III do Oferty) mogą ulec 
zmianie, z zastrzeżeniem ust. 10.  

5. Wynagrodzenie za prace interwencyjne rozliczane będzie na podstawie kosztorysu po-
wykonawczego, sporządzonego przez Wykonawcę w oparciu o czynniki cenotwórcze, 
przyjęte jako średnie ceny z „Sekocenbudu” dla województwa dolnośląskiego z kwar-
tału poprzedzającego kwartał wykonania prac, z wyłączeniem kosztów zagospodaro-
wania odpadów powstałych w wyniku wykonania prac interwencyjnych. Koszty zago-
spodarowania odpadów powstałych w wyniku wykonania prac interwencyjnych rozli-
czane będą na podstawie faktur wystawianych przez podmiot zagospodarowujący od-
pady komunalne, na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Do kwoty wynagro-
dzenia doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym 
zakresie. 

6. Okres rozliczeniowy wynosi jeden miesiąc kalendarzowy.  
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7. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będą zaakceptowane przez Zamawia-
jącego sprawozdania miesięczne, o których mowa w SWU, część XIV oraz podpisany 
protokół odbioru prac. 

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

9. Przewidywane maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy w poszczególnych latach obo-
wiązywania umowy wynosi: 
1) ……………………… zł netto, ……………………… zł brutto – w 2017 r., 
2) ……………………… zł netto, ……………………… zł brutto – w 2018 r., 
3) ……………………… zł netto, ……………………… zł brutto – w 2019 r., 
4) ……………………… zł netto, ……………………… zł brutto – w 2020 r., 
5) ……………………… zł netto, ……………………… zł brutto – w 2021 r. 

10. Ostateczna wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji przed-
miotowej 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 wyni-
kać będzie z rzeczywiście wykonanych prac. Wykonawca zrzeka się wszelkich rosz-
czeń wobec Zamawiającego z tytułu nieosiągnięcia przez Wykonawcę wynagrodzenia 
w kwocie określonej w ust. 1 oraz z tytułu nieosiągnięcia przez Wykonawcę w po-
szczególnych latach wynagrodzenia w kwotach przewidzianych w ust. 9, na dany rok.  

12. W wynagrodzeniu określonym w ust. 1 i w ust. 2 mieszczą się wszystkie koszty wy-
konania przedmiotu umowy, w tym m.in. prac porządkowych, oznakowania pojemni-
ków oraz worków na zasadach określonych w SWU, koszty pracy w godzinach nad-
liczbowych i dni wolne od pracy, opłaty za transport odpadów i ich zagospodarowanie, 
koszty dowozu pracowników, koszty zmian lokalizacji pojemników, koszty zakupu po-
jemników do zbiórki odpadów komunalnych i wkładów na zasadach określonych 
w umowie oraz w SWU, koszty wyposażenia nieruchomości obsługiwanych w pojem-
niki wraz z utrzymaniem pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządko-
wym i technicznym,  koszty dostarczania worków przeznaczonych do gromadzenia 
odpadów komunalnych w ilości niezbędnej do zapewnienia prawidłowej realizacji 
usługi, na zasadach określonych w umowie oraz w SWU, koszty wynagrodzeń, koszty 
utrzymania mienia Wykonawcy i Zamawiającego w stanie wymaganym niniejszą 
umową oraz SWU, koszty ubezpieczeń pojemników stanowiących własność Wyko-
nawcy i Zamawiającego, koszty magazynowania pojemników, koszty transportu, 
koszty naprawy pojemników, zagospodarowania wymienionych trwale uszkodzonych 
pojemników, koszty związane z wdrożeniem i funkcjonowaniem systemów informa-
tycznych opisanych w SWU, część XII, koszty przygotowania i przeprowadzenia 
warsztatów edukacyjnych oraz konkursów, o których mowa w SWU, część XVI6, itd. 

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 30 dni od daty doręczenia 
do siedziby Ekosystem Sp. z o.o. przy ul. Kazimierza Michalczyka 23 (53-633 Wrocław) 
faktury prawidłowo wystawionej pod względem formalnym i merytorycznym wraz 
z niezbędnymi dokumentami rozliczeniowymi, na rachunek bankowy Wykonawcy po-
dany na fakturze. 

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

16. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
 

§ 12 
Osoby odpowiedzialne za realizację umowy oraz dane teleadresowe 

 
1. Wykonawca do kontaktu pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wyznacza następu-

jące osoby: 
1) …………………………………, tel. ………………………………, e-mail ………………………………………………, 
2) …………………………………, tel. ………………………………, e-mail ………………………………………………, 
3) …………………………………, tel. ………………………………, e-mail ………………………………………………. 

                                                 
6 dotyczy Wykonawcy, który w ofercie złoży oświadczenie o zobowiązaniu się do przeprowadzenia edukacji eko-

logicznej zgodnie z wytycznymi określonymi w SWU, część XVI 
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2. Wykonawca osobom wskazanym w ust. 1 powierza m.in.: 
1) przyjmowanie opisanych w przedmiocie niniejszej umowy Zleceń wystawianych 

i zgłaszanych przez Zamawiającego,  
2) przyjmowanie ewentualnych uwag do wykonywanych usług, 
3) pełnienie roli pośrednika pomiędzy Zamawiającym a osobami realizującymi przed-

miot zamówienia, 
4) udzielanie wszelkich informacji na temat realizowanych Zleceń oraz wykonywanych 

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

pracowników Wykonawcy przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, pod stałym numerem 
telefonu stacjonarnym ………………………………… i komórkowym ………………………………………… 
oraz adresem e-mail ……………………………………, przez cały okres obowiązywania umowy.  

4. Osobami odpowiedzialnymi za nadzór nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego 
są: 
1) ………………………………………, tel. ……………………….., e-mail ………………………………………………, 
2) ………………………………………, tel. ……………………….., e-mail ………………………………………………, 
3) ………………………………………, tel. ……………………….., e-mail ………………………………………………. 

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

6. W przypadku zmiany danych określonych w ust. 1, ust. 3, ust. 4 i ust. 5, Strona zmie-
niająca 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. 3, ust. 4 i ust. 5. 

 
§ 13 

Kontrola prac 
 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania kontroli Wykonawcy (bazy magazy-
nowo-transportowej, sprzętu, narzędzi, wyposażenia zakładu, urządzeń technicznych, 
realizacji umowy) na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy, 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 czynno-
ści Wykonawcy określonych przedmiotem umowy. 

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. …………………………………… lub pocztą 
elektroniczną na adres e-mail …………………………………………………, z zastrzeżeniem ust. 9. 

5. Nieobecność przedstawiciela Wykonawcy nie wstrzymuje kontroli i nie stanowi pod-
stawy 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. Pro-
tokół 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 Wy-
konawcę 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. Stwierdzone przez Zamawiającego podczas kontroli ewentualne nieprawidłowości 
w realizacji przedmiotu umowy zgłaszane będą Wykonawcy na bieżąco drogą telefo-
niczną, pisemną lub mailową (na numery oraz adres e-mail określone w ust. 4), na-
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tomiast Wykonawca zobowiązany będzie do ich usunięcia: niezwłocznego lub w ter-
minie wskazanym przez Zamawiającego. Usunięcie skutków nieprawidłowego działa-
nia Wykonawcy nie uchyla prawa Zamawiającego do zastosowania wobec niego kar 
umownych. 

§ 14 
Kary umowne 

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

z wyłącznej winy Zamawiającego w wysokości 10 % maksymalnego wynagrodzenia 
netto określonego w § 11 ust. 1. Uprawnienie to nie dotyczy przypadków wskazanych 
w § 15 umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy, w wysokości 10 % maksymalnego wynagrodzenia netto 
wskazanego w § 11 ust. 1, 

2) w zakresie dokumentacji, o której mowa w SWU, część XIII pt. Plan obsługi 
systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych: 
a) w wysokości 1000,00 zł - za niedostarczenie Planu obsługi systemu odbioru i za-

gospodarowania odpadów komunalnych z Sektora sporządzonego zgodnie z SWU, 
część XIII, pkt 2 w terminie określonym w SWU, część XIII, pkt 1, za każdy dzień 
następujący po upływie terminu, 

b) w wysokości 500,00 zł - za niedostarczenie jakiejkolwiek dokumentacji do Planu 
obsługi systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych określonej 
w SWU, część XIII, pkt 2 lub dostarczenie dokumentacji niezawierającej mini-
malnego zakresu informacji tam wskazanego, w terminie określonym w SWU, 
część XIII, pkt 1, za każdy dzień następujący po upływie terminu, za każdy do-
kument, 

c) w wysokości 500,00 zł – za nieaktualizowanie Planu obsługi systemu odbioru 
i zagospodarowania odpadów komunalnych z Sektora zgodnie z zapisami SWU, 
część XIII, pkt 3, za każdy przypadek, za każdy dzień następujący po upływie 
terminu, 

d) w wysokości 1 000,00 zł – za nieprzekazanie Zamawiającemu w terminie okre-
ślonym w SWU, część XIII, pkt 4, opisu sposobu zabrania/odebrania/usunięcia 
z terenów nieruchomości obsługiwanych wszystkich pojemników, z zastrzeże-
niem pojemników będących własnością właścicieli nieruchomości, za każdy dzień 
następujący po upływie terminu, 

e) w wysokości 500,00 zł – za nieprzekazanie Zamawiającemu w terminie określo-
nym w SWU część XIII, pkt 1 i pkt 3 dokumentów, o których mowa w części XIII 
pkt 2 ppkt 5) lit. d), wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski, za każdy 
dokument, za każdy dzień następujący po upływie terminu, 

3) w zakresie Harmonogramów, o których mowa w SWU: 
a) w wysokości 10 000,00 zł – za każdorazowy przypadek niedostarczenia Zama-

wiającemu przez Wykonawcę któregokolwiek z Harmonogramów, zgodnie z ter-
minami i/lub wymogami określonymi w SWU, za każdy Harmonogram, za każdy 
dzień następujący po upływie terminu, 

b) w wysokości 200,00 zł – za każdorazowy przypadek stwierdzenia przez Zama-
wiającego jakiejkolwiek niezgodności z wytycznymi wskazanymi w SWU dotyczą-
cymi poszczególnych Harmonogramów w jakimkolwiek Harmonogramie dostar-
czonym przez Wykonawcę, za każdy dzień następujący po upływie terminu, 

c) w wysokości 1 000,00 zł – za każdorazowy brak aktualizacji któregokolwiek 
z Harmonogramów zgodnie z zapisami SWU, za każdy przypadek niezaktualizo-
wania Harmonogramu, za każdy dzień następujący po upływie terminu, 

d) w wysokości 5 000,00 zł – za każdy stwierdzony przez Zamawiającego przypadek 
wprowadzania zmian w Harmonogramach, o których mowa w SWU, bez wyma-
ganej akceptacji Zamawiającego,  



Odbiór, zbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Wrocław w obrębie 
Sektora III – Fabryczna 

Strona 14 z 29 

e) w wysokości 500,00 zł – za każdy stwierdzony przez Zamawiającego przypadek 
niedostarczenia Harmonogramu (lub jego aktualizacji po uprzednim zaakcepto-
waniu przez Zamawiającego) w formie papierowej przedstawicielowi punktu ap-
tecznego oraz w formie elektronicznej Radzie Osiedla, za każdy Harmonogram, 
za każdy dzień następujący po upływie terminu, 

f) w wysokości 500,00 zł – za każdy przypadek niedostarczenia Zamawiającemu 
oświadczenia potwierdzającego wypełnienie obowiązku dostarczenia Harmono-
gramów w formie papierowej na teren nieruchomości o charakterze jednorodzin-
nym, za każdy przypadek, za każdy dzień następujący po upływie terminu, 

g) w wysokości 200,00 zł - za każdy przypadek nieprzekazania Zamawiającemu po-
twierdzenia dostarczenia przedstawicielowi punktu aptecznego Harmonogramu 
opróżnień pojemników przeznaczonych do zbiórki przeterminowanych leków 
bądź jego aktualizacji, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia przekazania, za 
każdy dzień następujący po upływie terminu, za każdy przypadek, 

4) w zakresie dokumentacji, o której mowa w części XIV Szczegółowych Warunków 
Umowy pt. Sprawozdawczość oraz sporządzanie bilansów przez Wykonaw-
ców: 
a) w wysokości 1 000,00 zł – za każdy przypadek nieprzekazania Zamawiającemu 

sprawozdania miesięcznego, zgodnie ze SWU, część XIV, pkt 1, w terminie do 
14 dnia kalendarzowego następnego miesiąca za miesiąc poprzedni, za każdy 
dzień następujący po upływie terminu, 

b) w wysokości 1 000,00 zł – za każdy przypadek nieprzekazania Zamawiającemu 
Miesięcznych Kart Bilansu Odpadów Komunalnych w formie papierowej i elektro-
nicznej zgodnie ze SWU, część XIV, pkt 2, w terminie do 14 dnia kalendarzowego 
następnego miesiąca za miesiąc poprzedni, za każdy dzień następujący po upły-
wie terminu, 

c) w wysokości 500,00 zł – w przypadku niedostarczenia Zamawiającemu którego-
kolwiek z elementów sprawozdania miesięcznego i/lub Miesięcznych Kart Bilansu 
Odpadów Komunalnych określonych w SWU, część XIV, pkt 1 i/lub pkt 2, za każdy 
dzień następujący po upływie terminu, za każdy element, 

d) w wysokości 100,00 zł – za każdy przypadek nieprzekazania Zamawiającemu 
w wymaganym terminie skorygowanej dokumentacji, co do której Zamawiający 
wniósł uwagi, na zasadach określonych w umowie oraz w SWU, część XIV, pkt 4, 
za każdy dzień następujący po upływie terminu, 

5) w zakresie dokumentacji dotyczącej Wykazu miejsc gromadzenia odpadów: 
a) w wysokości 500,00 zł – za każdorazowy przypadek niedostarczenia przez Wy-

konawcę Wykazu, zgodnie z terminami i/lub wymogami określonymi w SWU, za 
każdy przypadek, za każdy dzień następujący po upływie terminu, 

b) w wysokości 50,00 zł – za stwierdzenie przez Zamawiającego niezgodności Wy-
kazu ze stanem faktycznym, za każdy przypadek, 

c) w wysokości 100,00 zł – za każdorazowy brak aktualizacji Wykazu zgodnego 
z zapisami umowy oraz SWU, za każdą niezgodność, za każdy dzień następujący 
po upływie terminu, 

6) w zakresie dokumentacji, o której mowa w SWU, część XV pt. Osiąganie rocznych 
poziomów wymaganych przepisami prawa: 
a) w wysokości 5 000,00 zł – za każdy przypadek niedostarczenia wyliczeń określo-

nych w SWU, część XV, pkt 2, ppkt 1) – ppkt 3), za każdy dzień po upływie 
terminu, 

b) w wysokości 1 000,00 zł – za każdy przypadek niedostarczenia dokumentów spo-
rządzonych zgodnie z SWU, część XV, pkt 3, za każdy dokument, za każdy dzień 
po upływie terminu, 

c) w wysokości 500,00 zł – za każdorazowe niedostarczenie dokumentów określo-
nych w SWU, część XV, pkt 4, za każdy dokument, za każdy dzień po upływie 
terminu, 

7) w zakresie dokumentacji dotyczącej realizacji Zleceń: 
a) w wysokości 100,00 zł – za niepotwierdzenie przyjęcia Zlecenia drogą elektro-

niczną w terminie zgodnym ze SWU, za każde Zlecenie, za każdy dzień następu-
jący po upływie terminu,  
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b) w wysokości 400,00 zł – za nieprzekazanie Zamawiającemu zbiorczego protokołu 
potwierdzającego realizację Zlecenia podstawienia pojemnika/ów na odpady zie-
lone zbierane w sposób akcyjny, sporządzonego zgodnie ze SWU, część V, pkt 10 
ppkt 1) i ppkt 2), za każdy przypadek, za każdy dzień następujący po upływie 
terminu, 

c) w wysokości 200,00 zł – za nieprzekazanie Zamawiającemu któregokolwiek 
z elementów dokumentacji obejmującej protokół potwierdzający realizację Zle-
cenia podstawienia pojemnika/ów na odpady zielone zbierane w sposób akcyjny, 
sporządzonego zgodnie ze SWU, część V, pkt 10, ppkt 1) i ppkt 2), za każdy dzień 
następujący po upływie terminu, za każdy brakujący element, 

d) w wysokości 100,00 zł – za nieprzekazanie Zamawiającemu, w terminie jednego 
dnia kalendarzowego od momentu otrzymania żądania Zamawiającego zgodnie 
ze SWU, część V, pkt 10, ppkt 3), dokumentacji fotograficznej (sporządzonej 
zgodnie z wymogami SWU, część V, pkt 10, ppkt 1), potwierdzającej realizację 
Zlecenia podstawienia pojemników na odpady zielone zbierane w sposób akcyjny, 
za każdy przypadek, za każdy dzień następujący po upływie terminu, 

e) w wysokości 400,00 zł – za nieprzekazanie Zamawiającemu protokołu potwier-
dzającego realizację Zlecenia podstawienia pojemników służących do zbiorki od-
padów wielkogabarytowych, sporządzonego zgodnie ze SWU, część VI, pkt 10 
ppkt 1) i ppkt 2) za każdy przypadek, za każdy dzień następujący po upływie 
terminu, 

f) w wysokości 200,00 zł – za nieprzekazanie Zamawiającemu któregokolwiek 
z elementów dokumentacji obejmującej protokół potwierdzający realizację Zle-
cenia podstawienia pojemnika/ów na odpady wielkogabarytowe zbierane w spo-
sób akcyjny, sporządzonego zgodnie ze SWU, część VI, pkt 10, ppkt 1) i ppkt 2), 
za każdy dzień następujący po upływie terminu, za każdy brakujący element, 

g) w wysokości 100,00 zł – za nieprzekazanie Zamawiającemu, w terminie jednego 
dnia kalendarzowego od momentu otrzymania żądania Zamawiającego zgodnie 
ze SWU, część VI, pkt 10, ppkt 3), dokumentacji fotograficznej (sporządzonej 
zgodnie z wymogami SWU, część VI, pkt 10, ppkt 1), potwierdzającej realizację 
Zlecenia podstawienia pojemnika służącego do zbiórki odpadów wielkogabaryto-
wych, za każdy przypadek, za każdy dzień następujący po upływie terminu, 

h) w wysokości 200,00 zł – za każdy przypadek nieprzekazania Zamawiającemu 
w terminie 5 dni roboczych po wykonaniu Zlecenia, pisemnego potwierdzenia 
wykonania prac interwencyjnych sporządzonego zgodnie ze SWU, za każdy dzień 
następujący po upływie terminu, 

i) w wysokości 50,00 zł – za każdy przypadek przekazania Zamawiającemu doku-
mentacji potwierdzającej wykonanie prac interwencyjnych sporządzonej nie-
zgodnie ze Zleceniem Zamawiającego, za każdą niezgodność, za każdy dzień na-
stępujący po upływie terminu, 

8) w zakresie dokumentacji potwierdzającej legalizację przyrządu pomiaro-
wego i najazdowej wagi samochodowej: 
a) w wysokości 500,00 zł – za nieprzekazanie Zamawiającemu na każde jego żąda-

nie, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania żądania, kopii dokumentu 
potwierdzającego legalizację najazdowej wagi samochodowej (potwierdzonej 
przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy „za zgodność z oryginałem”), 
za każdy przypadek, za każdy dzień następujący po upływie terminu,  

b) w wysokości 500,00 zł – za nieprzekazanie Zamawiającemu, na każde jego żą-
danie w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania żądania, kopii dokumentu 
potwierdzającego legalizację przyrządu pomiarowego (waga) służącego do wa-
żenia przeterminowanych leków (potwierdzonej przez upoważnionego przedsta-
wiciela Wykonawcy „za zgodność z oryginałem”), za każdy przypadek, za każdy 
dzień następujący po upływie terminu,  

9) w zakresie pozostałej dokumentacji: 
a) w wysokości 200,00 zł – za każdorazowy przypadek niedostarczenia przez Wy-

konawcę projektu oznakowania jakiegokolwiek z pojemników/worków zgodnie 
z terminami i/lub wymogami określonymi w SWU, za każdy przypadek, za każdy 
dzień następujący po upływie terminu,  
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b) w wysokości 200,00 zł – za każdy przypadek nieprzekazania Zamawiającemu 
jakiejkolwiek notatki służbowej zgodnie z terminami i/lub wymogami określo-
nymi w SWU, za każdy dzień następujący po upływie terminu, za każdą notatkę 
służbową,  

c) w wysokości 100,00 zł – za każdy przypadek przekazania Zamawiającemu no-
tatki służbowej bez wymaganej dokumentacji fotograficznej zawierającej datę 
zdarzenia,  

d) w wysokości 100,00 zł – za nieprzekazanie Zamawiającemu dokumentacji foto-
graficznej potwierdzającej wykonanie prac naprawy i renowacji powłok malar-
skich pojemników Zamawiającego przeznaczonych do zbiórki szkła oraz pojem-
ników Wykonawcy przeznaczonych do zbiórki odpadów zielonych i wielkogabary-
towych w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia ich zakończenia, za każdy 
dzień następujący po upływie terminu, za każdy pojemnik, 

e) w wysokości 500,00 zł – za nieprzekazanie dokumentacji w zakresie inwentary-
zacji pojemników należących do Zamawiającego przeznaczonych do zbiórki szkła 
zgodnie ze SWU, część III, pkt 14 i pkt 15, za każdy przypadek, za każdy dzień 
następujący po upływie terminu,  

f) w wysokości 100,00 zł – za każdy przypadek nieprzekazania dokumentacji foto-
graficznej potwierdzającej przeprowadzenie inwentaryzacji pojemników Zama-
wiającego do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych ze szkła za każdy 
dzień następujący po upływie terminu, w przypadku uprzedniego doręczenia Wy-
konawcy wniosku o sporządzenie takiej dokumentacji przez Zamawiającego, 
zgodnie z SWU, część III, pkt 14, 

g) w wysokości 100,00 zł – za nieprzekazanie Zamawiającemu w terminie do 3 dni 
roboczych od dnia stwierdzenia trwałego uszkodzenia pojemnika stanowiącego 
własność Zamawiającego, protokołu uszkodzenia sporządzonego zgodnie ze SWU, 
za każdy dzień następujący po upływie terminu, za każdy pojemnik, 

h) w wysokości 5 000,00 zł – za niewykonanie obowiązku, o którym mowa w § 4 
ust. 8, dotyczącego powiadomienia Zamawiającego z co najmniej trzymiesięcz-
nym wyprzedzeniem, za każdy dzień następujący po upływie terminu (termin 
liczony od dnia wystawienia przez Zamawiającego protokołu odbioru prac), 

i) w wysokości 100,00 zł – za niewykonanie przez Wykonawcę któregokolwiek z ob-
owiązków, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 1), pkt 3) i pkt 4), za każdy przypadek, 
za każdy dzień następujący po terminie, 

j) w wysokości 200,00 zł – za nieprzekazanie Zamawiającemu w terminie 7 dni 
kalendarzowych od daty zawarcia umowy wykazu Podwykonawców wraz z okre-
śleniem zakresu powierzonych im części zamówienia, za każdy dzień następujący 
po upływie terminu, 

k) w wysokości 1 000,00 zł – za każdy przypadek nieprzekazania Zamawiającemu 
dokumentów, o których mowa w § 9 ust. 4, za każdy dzień następujący po upły-
wie dnia, w którym Wykonawca był zobowiązany dostarczyć dokumenty, tj. naj-
później w dniu wygaśnięcia okresu ubezpieczenia lub w ostatnim dniu terminu 
płatności raty, 

l) w wysokości 100,00 zł – za każdy stwierdzony przez Zamawiającego przypadek 
niepotwierdzenia, najpóźniej w następnym dniu roboczym po dostarczeniu po-
jemnika, protokołem w formie porozumienia (zgodnie z zał. nr 9 do SWU) prze-
kazania punktowi aptecznemu pojemnika do selektywnej zbiórki przeterminowa-
nych leków,  

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

ruszenia przez Wykonawcę wymogów określonych w SWU w zakresie mycia, 
dezynfekcji pojemnika (nie dotyczy pojemników służących do zbierania odpa-
dów zielonych w sposób akcyjny; pojemników do zbiórki odpadów wielkogaba-
rytowych zbieranych w pojemnikach ogólnodostępnych, pojemników na prze-
terminowane leki), za każdy pojemnik, za każdy dzień, 

b) w wysokości 50,00 zł - za każdorazowe stwierdzenie przez Zamawiającego na-
ruszenia przez Wykonawcę wymogów określonych w SWU, część VII, pkt 6 
w zakresie utrzymania pojemnika na przeterminowane leki w należytym stanie 
sanitarnym, porządkowym i technicznym, za każdy pojemnik, za każdy dzień, 



Odbiór, zbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Wrocław w obrębie 
Sektora III – Fabryczna 

Strona 17 z 29 

c) w wysokości 100,00 zł - za każdorazowe stwierdzenie przez Zamawiającego 
naruszenia przez Wykonawcę wymogów określonych w SWU, część II, pkt 8, 
ppkt 4), ppkt 5) i ppkt 6), za każdy pojemnik, za każdy dzień 

d) w wysokości 50,00 zł - za każdy dzień opóźnienia w oznakowaniu pojemników, 
nieusunięcia przez Wykonawcę z pojemników oznakowania innego niż zaakcep-
towane przez Zamawiającego lub za każdą niezgodność w oznakowaniu pojem-
ników/worków w stosunku do wymogów określonych w SWU, za każdy pojem-
nik, za każdy dzień następujący po upływie terminu,  

e) w wysokości 50,00 zł - za każde stwierdzenie przez Zamawiającego niewymie-
nienia w terminie dwóch dni kalendarzowych od daty stwierdzenia uszkodzenia 
przez Wykonawcę, bądź od daty zgłoszenia uszkodzenia przez Zamawiającego 
na piśmie lub drogą elektroniczną, uszkodzonego i/lub nieczytelnego oznako-
wania pojemnika za każdy pojemnik (nie dotyczy pojemników służących do 
zbierania odpadów zielonych w sposób akcyjny, pojemników do zbiórki odpadów 
wielkogabarytowych zbieranych w pojemnikach ogólnodostępnych, pojemników 
służących do zbiórki przeterminowanych leków), za każdy dzień następujący po 
upływie terminu, 

f) w wysokości 50,00 zł - za każde stwierdzenie przez Zamawiającego niewymie-
nienia w terminie jednego dnia kalendarzowego od daty zgłoszenia uszkodzenia 
przez Zamawiającego na piśmie lub drogą elektroniczną, uszkodzonego i/lub 
nieczytelnego oznakowania pojemnika służącego do zbierania odpadów zielo-
nych w sposób akcyjny oraz pojemnika służącego do zbiórki odpadów wielko-
gabarytowych zbieranych w pojemnikach ogólnodostępnych, za każdy pojemnik, 
za każdy dzień następujący po upływie terminu, 

g) w wysokości 50,00 zł - za każde stwierdzenie przez Zamawiającego nie wymie-
nienia w terminie jednego dnia kalendarzowego od daty zgłoszenia przez pra-
cownika punktu aptecznego uszkodzenia oznakowania pojemnika od daty zgło-
szenia uszkodzenia przez Zamawiającego na piśmie lub drogą elektroniczną, 
uszkodzonego i/lub nieczytelnego oznakowania pojemnika, za każdy pojemnik 
służący do zbiórki przeterminowanych leków, za każdy dzień następujący po 
upływie terminu, 

h) w wysokości 100,00 zł – za każdorazowe stwierdzenie przez Zamawiającego 
niewypełnienia przez Wykonawcę któregokolwiek z obowiązków określonych 
w SWU, część XI, pkt 1, ppkt 9), tj. zapewnienia we własnym zakresie pojazdów, 
które są zarejestrowane, dopuszczone do ruchu, posiadają aktualne badania 
techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu oraz posiadają odpowiednie 
oznakowanie, 

i) w wysokości 200,00 zł – za niewykonanie obowiązku przetransportowania po-
jemników stanowiących własność Zamawiającego znajdujących się na terenie 
pasa drogowego na teren bazy magazynowo-transportowej Wykonawcy w ter-
minie określonym w SWU, część III, pkt 6, ppkt 1), za każdy przypadek, za 
każdy dzień następujący po upływie terminu, 

j) w wysokości 200,00 zł - za niewykonanie obowiązku przetransportowania po-
jemników stanowiących własność Zamawiającego znajdujących się na terenie 
bazy magazynowo-transportowej Wykonawcy na teren Kompostowni Odpadów 
Zielonych przy ul. Janowskiej 51 w terminie określonym w SWU, część III, pkt 6, 
ppkt 2), za każdy pojemnik, za każdy dzień następujący po upływie terminu, 

k) w wysokości 200,00 zł – za odnowienie powłok malarskich pojemników stano-
wiących własność Zamawiającego, przeznaczonych do zbiórki odpadów opako-
waniowych ze szkła, przy zastosowaniu innego koloru niż wskazany w SWU, 
część III, pkt 8, za każdy pojemnik, za każdy dzień następujący po upływie 
terminu, 

l) w wysokości 200,00 zł - za każdorazowe niepodstawienie pojemnika zastęp-
czego na czas naprawy pojemników stanowiących własność Zamawiającego, za 
każdy pojemnik, za każdy dzień następujący po upływie terminu,  

m) w wysokości 200,00 zł - za każdą niezgodność w zakresie naprawy/konserwa-
cji/renowacji/odnowienia powłok malarskich pojemników stanowiących wła-
sność Zamawiającego, z wyłączeniem pojemników przeznaczonych do zbiórki 
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przeterminowanych leków, w stosunku do zapisów SWU, za każdy pojemnik, za 
każdy dzień następujący po upływie terminu, 

n) w wysokości 100,00 zł - za każdy stwierdzony przez Zamawiającego przypadek 
niezagospodarowania przez Wykonawcę trwale zniszczonego pojemnika wyko-
nanego z tworzywa sztucznego, będącego własnością Zamawiającego zgodnie 
z wymogami SWU, za każdy pojemnik, za każdy dzień następujący po upływie 
terminu, 

o) w wysokości 100,00 zł - za każdy stwierdzony przez Zamawiającego przypadek 
niezagospodarowania przez Wykonawcę trwale zniszczonego pojemnika na leki 
będącego własnością Zamawiającego zgodnie z wymogami SWU, za każdy po-
jemnik, za każdy dzień następujący po upływie terminu, 

p) w wysokości 1 000,00 zł - za każdy stwierdzony przez Zamawiającego przypa-
dek zagospodarowania przez Wykonawcę trwale uszkodzonego pojemnika bę-
dącego własnością Zamawiającego bez uzyskania jego zgody, za każdy pojem-
nik,  

q) w wysokości 200,00 zł - za każdorazowe stwierdzenie przez Zamawiającego 
naruszenia przez Wykonawcę wymogów określonych w SWU, część III, pkt 5, 
ppkt 2) w zakresie utrzymania czystości i porządku terenu wokół pojemników 
do gromadzenia odpadów ze szkła, w przypadku których Zamawiający zobo-
wiązany jest do uzyskania zgody na zajęcie terenu pod pojemniki, za każdy 
przypadek, za każdy dzień, 

r) w wysokości 100,00 zł - za każdorazowe stwierdzenie przez Zamawiającego 
naruszenia przez Wykonawcę wymogów określonych w SWU, część IV, pkt 3, 
ppkt 7, tj. nie przestrzegania obowiązków z zakresie uprzątnięcia zanieczysz-
czeń powstałych podczas załadunku odpadu, utrzymania należytego porządku i 
czystości w czasie załadunku odpadów oraz uporządkowania terenu wokół po-
jemników oraz miejsc, na których były one ustawione, w sytuacji gdy koniecz-
ność ta wynikać będzie z przepełnień pojemników, za każdy przypadek, za 
każdy dzień, 

s) w wysokości 200,00 zł – za każdorazowe stwierdzenie przez Zamawiającego 
nieutrzymania czystości i porządku miejsc ustawienia pojemników na odpady 
zielone zbierane w systemie akcyjnym oraz na odpady wielkogabarytowe w ter-
minie dwóch dni kalendarzowych liczonych od dnia ich odbioru, za każdy przy-
padek, za każdy dzień następujący po upływie terminu,  

t) w wysokości 200,00 zł - za każdy stwierdzony przez Zamawiającego przypadek 
niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązku/obo-
wiązków określonych w SWU, część VIII, pkt 5 w zakresie usuwania odpadów 
zgromadzonych w miejscach do tego celu nieprzeznaczonych, za każdy dzień, 

u) w wysokości 200,00 zł - za każdy stwierdzony przez Zamawiającego przypadek 
niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków 
określonych w SWU, część IX, pkt 3 w zakresie usuwania odpadów w trybie 
interwencyjnym, za każdy dzień, w stosunku do wymaganego terminu realizacji, 

v) w wysokości 1 000,00 zł - za każdorazowe stwierdzenie przez Zamawiającego 
naruszenia przez Wykonawcę obowiązku opróżniania, na koniec dnia roboczego, 
pojazdów z odpadów, za każdy pojazd, za każdy dzień,  

w) w wysokości 1 000,00 zł - za każdorazowe stwierdzenie przez Zamawiającego 
naruszenia przez Wykonawcę obowiązku parkowania pojazdów wyłącznie na te-
renie bazy magazynowo–transportowej, za każdy pojazd, za każdy dzień, 

x) w wysokości 500,00 zł – za każdorazowe stwierdzenie przez Zamawiającego 
naruszenia przez Wykonawcę obowiązku zamykania odpływów pojemników 
o pojemnościach 1,1 m3, z zastrzeżeniem sytuacji, gdy odpływy pojemników 
będą otwierane na czas realizacji usługi mycia i dezynfekcji, 

11) w zakresie odbioru, transportu, magazynowania, zagospodarowania odpa-
dów: 
a) w wysokości 100,00 zł – za każdorazowe stwierdzenie przez Zamawiającego 

naruszenia przez Wykonawcę wymogów w zakresie przeprowadzenia konsulta-
cji z właścicielami nieruchomości obsługiwanych zgodnie ze SWU, część II, pkt 1, 

b) w wysokości 500,00 zł – za niewyposażenie nieruchomości obsługiwanych w po-
jemniki/worki przeznaczone na zbiórkę odpadów komunalnych w terminie do 
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01.01.2017 r., za każdy pojemnik, za każdy dzień następujący po upływie ter-
minu, 

c) w wysokości 500,00 zł - za każdorazowe stwierdzenie przez Zamawiającego 
naruszania przez Wykonawcę wymogów umowy i/lub SWU w zakresie wyposa-
żenia nieruchomości obsługiwanych w pojemniki o pojemności od 1,1 m3 włącz-
nie do zbiórki odpadów komunalnych, za każdy pojemnik, za każdy dzień, 

d) w wysokości 50,00 zł - za każdorazowe stwierdzenie przez Zamawiającego na-
ruszania przez Wykonawcę wymogów umowy i/lub SWU w zakresie wyposaże-
nia nieruchomości obsługiwanych w pojemniki do zbiórki odpadów komunalnych 
o pojemności do 1,1 m3, za każdy pojemnik, za każdy dzień, 

e) w wysokości 500,00 zł - za każdorazowe stwierdzenie przez Zamawiającego 
naruszania przez Wykonawcę wymogów w zakresie dysponowania wymaganymi 
ilościami pojemników niezbędnymi do realizacji zamówienia, w przypadku od-
padów wielkogabarytowych – minimum 40 szt. w danym dniu, odpadów zielo-
nych – minimum 20 szt. w danym dniu,  

f) w wysokości 50,00 zł – za stwierdzenie przez Zamawiającego naruszania przez 
Wykonawcę wymogów w zakresie zakupu i włączenia do obsługi 10 szt. nowych 
pojemników na przeterminowane leki w terminie do 30 dni kalendarzowych od 
daty rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy zgodnie ze SWU, część VII, pkt 3, 
ppkt 3), za każdy niespełniający wymogów pojemnik, za każdy dzień następu-
jący po upływie terminu, 

g) w wysokości 200,00 zł – za każdorazowe stwierdzone przez Zamawiającego 
wyposażenie nieruchomości obsługiwanych w pojemniki i/lub dostarczenie wor-
ków niespełniających wymogów określonych w SWU, za każdy dzień, za każdą 
nieruchomość, 

h) w wysokości 100,00 zł – za każdorazowe stwierdzenie przez Zamawiającego 
naruszenia przez Wykonawcę wymogów umowy i/lub SWU w zakresie wyposa-
żenia nieruchomości obsługiwanych w worki na odpady komunalne, za każdy 
przypadek, za każdą frakcję, za każdy dzień, za każdą nieruchomość, 

i) wysokości 200,00 zł – za nieodebranie odpadów zgromadzonych w workach 
w terminach wynikających z zaakceptowanych przez Zamawiającego Harmono-
gramów, o których mowa w SWU, za każdą frakcję, za każde miejsce groma-
dzenia odpadów, za każdy dzień następujący po upływie terminu, 

j) wysokości 300,00 zł – za nieodebranie odpadów zgromadzonych w pojemnikach 
o pojemności mniejszej niż 1,1 m3 w terminach wynikających z zaakceptowa-
nych przez Zamawiającego Harmonogramów, o których mowa w SWU, za każdą 
frakcję, za każdy pojemnik, za każdy dzień następujący po upływie terminu, 

k) wysokości 500,00 zł – za nieodebranie odpadów zgromadzonych w pojemnikach 
o pojemności 1,1 m3 i większej w terminach wynikających z zaakceptowanych 
przez Zamawiającego Harmonogramów, o których mowa w SWU, za każdą frak-
cję, za każdy pojemnik, za każdy dzień następujący po upływie terminu, 

l) w wysokości 800,00 zł – za każdorazowe stwierdzone przez Zamawiającego 
niewykonanie przez Wykonawcę obowiązku kontroli zawartości pojemników 
i worków przeznaczonych do zbiórki odpadów komunalnych co do zgodności 
zbieranych w nich odpadów komunalnych z Regulaminem utrzymania czystości 
i porządku na terenie Wrocławia, 

m) w wysokości 150,00 zł - za każdorazowe stwierdzenie przez Zamawiającego 
przepełnienia któregokolwiek z pojemników o pojemności mniejszej niż 1,1 m3 
przeznaczonych do zbiórki odpadów komunalnych bezpośrednio z terenów nie-
ruchomości zamieszkałych i mieszanych, za każdy pojemnik; za przepełnienie 
pojemnika uważa się jego wypełnienie odpadami powyżej poziomu 80 % cał-
kowitej pojemności danego pojemnika, 

n) w wysokości 600,00 zł - za każdorazowe stwierdzenie przez Zamawiającego 
przepełnienia któregokolwiek z pojemników o pojemności 1,1 m3 i większej do 
zbiórki odpadów komunalnych bezpośrednio z terenów nieruchomości zamiesz-
kałych i mieszanych, za każdy pojemnik; za przepełnienie pojemnika uważa się 
jego wypełnienie odpadami powyżej poziomu 80 % całkowitej pojemności da-
nego pojemnika, 
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o) w wysokości 100,00 zł - za każdorazowe stwierdzenie przez Zamawiającego 
przepełnienia któregokolwiek z pojemników do zbiórki odpadów z papieru i tek-
tury, tworzyw sztucznych oraz odpadów opakowaniowych ze szkła bezpośrednio 
z terenów nieruchomości niezamieszkałych; za przepełnienie pojemnika uważa 
się jego wypełnienie odpadami powyżej poziomu 80 % całkowitej pojemności 
danego pojemnika, 

p) w wysokości 500,00 zł - za każdorazowe stwierdzenie przez Zamawiającego 
niewykonania przez Wykonawcę obowiązku sukcesywnej wymiany pojemnika 
na odpady wielkogabarytowe zbierane w pojemnikach ogólnodostępnych 
w przypadku jego zapełnienia odpadami powyżej 90% pojemności pojemnika 
przez cały okres wskazany w Zleceniu, za każdy pojemnik, za każdy dzień na-
stępujący po upływie terminu,  

q) w wysokości 200,00 zł - za każdorazowe niewykonanie obowiązku poinformo-
wania Zamawiającego o wymianie pojemnika na odpady wielkogabarytowe 
zbierane w pojemnikach ogólnodostępnych, w terminie jednego dnia kalenda-
rzowego od dnia wymiany pojemnika wraz z informacją dotyczącą jego pojem-
ności, za każdy pojemnik, za każdy dzień następujący po upływie terminu, 

r) w wysokości 400,00 zł - za każdorazowe niewykonanie obowiązku opróżniania, 
pojemników do gromadzenia przeterminowanych leków, z częstotliwością gwa-
rantującą niedopuszczenie do wypełnienia pojemników odpadami powyżej 90% 
ich całkowitej pojemności, 

s) w wysokości 500,00 zł – za każdy stwierdzony przez Zamawiającego przypadek 
nieprzeprowadzenia dodatkowych opróżnień pojemników do gromadzenia prze-
terminowanych leków niewynikających z Harmonogramu opróżnień pojemni-
ków przeznaczonych do zbiórki przeterminowanych leków, w terminie do dwóch 
dni kalendarzowych od daty zgłoszenia na piśmie lub drogą elektroniczną doty-
czącego przepełnienia pojemnika przez pracownika punktu aptecznego i/lub Za-
mawiającego, bądź od daty stwierdzenia przepełnienia przez Zamawiającego 
w przypadku braku wcześniejszego zgłoszenia dotyczącego przepełnienia po-
jemnika, za każdy pojemnik, za każdy dzień następujący po upływie terminu, 

t) w wysokości 100,00 zł – za każdy stwierdzony przez Zamawiającego przypadek 
braku odbioru drzewek bożonarodzeniowych/innych odpadów zielonych zgro-
madzonych luzem przy MGO, w okresie od 1 stycznia do końca lutego każdego 
roku, za każde MGO, gdzie stwierdzony zostanie brak odbioru odpadów, za 
każdy dzień następujący po upływie terminu, 

u) w wysokości 10 000,00 zł – za każdorazowe stwierdzone przez Zamawiającego 
odebranie/zbieranie odpadów komunalnych pochodzących z Sektora III – Fa-
bryczna wspólnie z odpadami niepochodzącymi z terenu tego Sektora, 

v) w wysokości 10 000,00 zł – za każdorazowe, stwierdzone przez Zamawiającego 
zmieszanie przez Wykonawcę selektywnie zebranych odpadów, 

w) w wysokości 10 000,00 zł – za każdorazowe, stwierdzone przez Zamawiającego 
zmieszanie przez Wykonawcę selektywnie zebranych odpadów ze zmieszanymi 
odpadami komunalnymi, 

x) w wysokości 500,00 zł - za każdorazowe, stwierdzone przez Zamawiającego, 
niewykonywanie przez Wykonawcę obowiązku dotyczącego niezwłocznego zre-
alizowania usługi odbioru odpadów, w sytuacji gdy wcześniejszy odbiór odpa-
dów był utrudniony (brak możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca zbiórki, 
niewystawiony pojemnik, brak dostępu do miejsca gromadzenia odpadów, itp.), 
za każdy dzień, za każdy pojemnik,  

y) w wysokości 500,00 zł - za każdorazowe, stwierdzone przez Zamawiającego, 
niewykonywanie przez Wykonawcę obowiązku określonego w SWU, część IV, 
pkt 4, ppkt 2), tj. uzgodnienia z właścicielem nieruchomości tymczasowego 
miejsca gromadzenia odpadów w przypadku zaistnienia długotrwałej sytuacji 
uniemożliwiającej bezpośredni dojazd do pierwotnego MGO oraz niezwłocznego 
poinformowania Zamawiającego o nowej lokalizacji MGO, za każdy przypadek,  

z) w wysokości 300,00 zł – za niezapewnienie przez Wykonawcę jednorazowych 
wkładów kartonowych w pojemnikach do selektywnej zbiórki przeterminowa-
nych leków, za każdy dzień, za każdy pojemnik, 
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aa) w wysokości 1000,00 zł – za każdorazowe stwierdzenie przez Zamawiającego 
uszkodzenia przez Wykonawcę pojemników do zbiórki odpadów komunalnych 
stanowiących własność Zamawiającego, za każdy pojemnik, 

bb) w wysokości 300,00 - zł za każdy stwierdzony przez Zamawiającego przypa-
dek opróżniania pojemników do selektywnej zbiórki przeterminowanych leków 
i odbioru odpadów z niezachowaniem przez Wykonawcę wymagań określonych 
w SWU, część VII, pkt 5, z wyłączeniem ppkt 4) i ppkt 5), za każdy pojemnik, 

cc) w wysokości 300,00 zł - za każdy stwierdzony przez Zamawiającego przypa-
dek niewykonania obowiązku odbioru pojemnika służącego do zbiórki odpa-
dów zielonych w sposób akcyjny w terminie do 3 dni kalendarzowych od daty 
jego podstawienia, bądź w terminie określonym przez Zamawiającego w od-
rębnych Zleceniach, za każdy dzień następujący po upływie terminu, za każdy 
pojemnik, 

dd) w wysokości 300,00 zł - za każdy stwierdzony przez Zamawiającego przypa-
dek niewykonania obowiązku odbioru pojemnika służącego do zbiórki odpa-
dów wielkogabarytowych zbieranych w pojemnikach ogólnodostępnych w ter-
minie do 3 dni kalendarzowych od daty jego podstawienia, bądź w terminie 
określonym przez Zamawiającego w odrębnych Zleceniach, za każdy dzień 
następujący po upływie terminu, za każdy pojemnik, 

ee) w wysokości 5 000,00 zł - za odbieranie odpadów w godzinach innych niż 
określone w SWU, za każdy przypadek stwierdzony przez Zamawiającego, 
z wyłączeniem sytuacji, w których odbiór odpadów przez Wykonawcę wynikać 
będzie z polecenia Zamawiającego,  

ff) w wysokości 300,00 zł – za każdy przypadek stwierdzony przez Zamawiają-
cego niewykonania obowiązku odstawienia opróżnionych pojemników na miej-
sca, z których zostały zabrane do opróżnienia wraz z zamknięciem ich klap 
oraz zablokowaniem kół pojemników (w przypadku pojemników posiadających 
hamulec), zgodnie ze SWU, część IV, pkt 3, ppkt 8), za każde MGO, 

gg) w wysokości 5 000,00 zł – za stwierdzone przez Zamawiającego wykorzysty-
wanie 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 Sekto-
rem III - Fabryczna, za każdy przypadek (z wyłączeniem sytuacji określonej 
w SWU, część XI, pkt 7, zdanie drugie), za każdy dzień, 

hh) w wysokości 1 000,00 zł - za każdy stwierdzony przez Zamawiającego przy-
padek niepowiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o wszelkich zmia-
nach sprzętu zadeklarowanego do realizacji umowy, najpóźniej w dniu wystą-
pienia zmiany, za każdy dzień następujący po upływie terminu, 

ii) w wysokości 5 000,00 zł – za każdy stwierdzony przez Zamawiającego przy-
padek zamiany przez Wykonawcę sprzętu zadeklarowanego do realizacji 
umowy, na sprzęt o niższych parametrach technicznych, za każdą sztukę 
sprzętu, za każdy dzień;  

jj) w wysokości 10 000,00 zł – za każdy stwierdzony przez Zamawiającego przy-
padek wykorzystywania przez Wykonawcę pojazdów niezgodnych z pojazdami 
zadeklarowanymi w umowie, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy, 
za każdy pojazd, za każdy dzień,  

12) w zakresie systemów informatycznych:  
a) w wysokości 5 000,00 zł - niewykonania lub nienależytego wykonania którego-

kolwiek z obowiązków dotyczących wyposażenia pojazdów służących Wyko-
nawcy do realizacji przedmiotu zamówienia w systemy oraz czujniki, o których 
mowa w SWU, za każdą niezgodność w stosunku do wymagań określonych 
w SWU, część XII, pkt 1, za każdy dzień, za każdy pojazd, 

b) w wysokości 500,00 zł – za każdy stwierdzony przez Zamawiającego przypadek 
nie działania któregokolwiek z elementów wyposażenia pojazdów służących do 
realizacji przedmiotu zamówienia, opisanych w części XII, pkt 1, za każdy przy-
padek, za każdy dzień  

c) w wysokości 1 000,00 zł – za nieudostępnienie Zamawiającemu interfejsu wy-
miany danych w terminie 6 tygodni od dnia zawarcia umowy, za każdy dzień 
następujący po upływie terminu,  
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d) w wysokości 1 000,00 zł – za niewykonanie lub nienależyte wykonanie w ter-
minie 16 tygodni od dnia zawarcia umowy obowiązku dotyczącego udzielenia 
Zamawiającemu pełnego zakresu informacji pozwalającego na pobieranie przez 
Zamawiającego danych poprzez interfejs wymiany danych z usługi internetowej 
udostępnianej przez Wykonawcę, za każdy dzień następujący po upływie ter-
minu,  

e) w wysokości 300,00 zł – za nieprzekazywanie na bieżąco w trybie online do 
systemu Zamawiającego wszelkich rejestrowanych danych i informacji, za 
każdy przypadek, za każdy dzień,  

f) w wysokości 500,00 zł – za brak możliwości pobierania przez system Zamawia-
jącego zarejestrowanych danych w terminie 30 dni kalendarzowych od mo-
mentu ich zarejestrowania, za każdy przypadek, za każdy dzień, 

g) wysokości 400,00 zł – za każdy przypadek niepowiadomienia Zamawiającego 
z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem o ewentualnej zmianie parametrów 
połączenia dotyczącego pobierania przez Zamawiającego danych poprzez inter-
fejs wymiany danych z usługi internetowej udostępnianej przez Wykonawcę, za 
każdy dzień, 

h) w wysokości 1 000,00 zł – za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obo-
wiązku dotyczącego umieszczenia na stronie internetowej Wykonawcy odno-
śnika do harmonogramów znajdujących się na stronie internetowej Zamawia-
jącego, za każdy przypadek, za każdy harmonogram, za każdy dzień następu-
jący po upływie terminu, 

i) w wysokości 100,00 zł – za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązku 
aktualizacji danych o MGO i pojemnikach (inwentaryzacji), za każdy stwier-
dzony przypadek, za każdy dzień,  

j) w wysokości 5 000,00 zł – za nieprzekazanie wyników inwentaryzacji w terminie 
12 tygodni od dnia podpisania umowy, za każdy dzień następujący po upływie 
terminu, 

k) wysokości 1 000,00 zł – za niewprowadzenie uwag Zamawiającego do wyników 
inwentaryzacji w terminie 14 dni kalendarzowych od ich przekazania, za każdy 
przypadek, za każdy dzień następujący po upływie terminu, 

l)  w wysokości 200,00 zł – za brak oznakowania Transponderami pojemników 
służących do odbioru odpadów komunalnych w terminie do 12 tygodni od dnia 
rozpoczęcia świadczenia usługi, za każdy pojemnik, za każdy dzień następujący 
po upływie terminu, 

m) w wysokości 200,00 zł – za brak wymiany uszkodzonego Transpondera, za 
każdy przypadek, za każdy dzień, 

n) w wysokości 500,00 zł – za brak aktualizowania w systemie danych o MGO oraz 
pojemnikach, za każdy przypadek, za każdy dzień następujący po upływie ter-
minu, 

o) w wysokości 500,00 zł – za nieprzekazanie Zamawiającemu raportu obejmują-
cego wykaz pojemników, które nie zostały oznakowane Transponderami przez 
Wykonawcę z powodu braku możliwości dostępu do pojemnika/braku pojem-
nika, za każdy dzień następujący po upływie terminu, 

13) w zakresie edukacji ekologicznej7: 
a) w wysokości 2 000,00 zł – za każdy przypadek nieprzeprowadzenia warsztatów 

edukacyjnych w szkole podstawowej publicznej wskazanej w Harmonogramie 
cyklu warsztatów zlokalizowanej na terenie Sektora, za każdą szkołę, 

b) w wysokości 10 000,00 zł - za każdy przypadek nieprzeprowadzenia konkursu 
kończącego cykl warsztatów, 

c) w wysokości 100,00 – za każdy przypadek niepoinformowania drogą elektro-
niczną Zamawiającego o planowanym terminie rozpoczęcia warsztatów eduka-
cyjnych w danej placówce z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem (dni robo-
cze), za każdy dzień następujący po upływie terminu, 

d) w wysokości 50,00 zł – za każdy przypadek nieprzekazania Zamawiającemu 
kopii pisma stanowiącego zapytanie w zakresie wyrażenia chęci przez szkołę 

                                                 
7 dotyczy Wykonawcy, który w ofercie złoży oświadczenie o zobowiązaniu się do przeprowadzenia edukacji eko-

logicznej zgodnie z wytycznymi określonymi w SWU, część XVI 
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w warsztatach edukacyjnych w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia wysła-
nia zapytania do szkół, o którym mowa w SWU, część XVI, pkt 2, ppkt 1) wraz 
z potwierdzeniem odbioru, za każdy dzień następujący po upływie terminu, 

e) w wysokości 50,00 zł – za każdy przypadek nieprzekazania Zamawiającemu 
w terminie 5 dni roboczych od otrzymania kopii pisma/notatki dotyczącej od-
mowy szkoły udziału w warsztatach, o której mowa w SWU, część XVI, pkt 2, 
ppkt 2), za każdy dzień następujący po upływie terminu, 

f) w wysokości 100,00 zł – za każdy przypadek nieprzekazania Zamawiającemu 
w terminie skatalogowanych kopii zgód rodziców, o których mowa w SWU, część 
XVI, pkt 2, ppkt 4), za każdy przypadek, za każdy dzień następujący po upływie 
terminu, 

g) w wysokości 5 000,00 zł - za nieprzekazanie Zamawiającemu do akceptacji Har-
monogramu cyklu warsztatów/Konspektu warsztatów edukacyjnych, za każdy 
dzień następujący po upływie terminu, 

h) w wysokości 500,00 zł – za każdy przypadek nieprzekazania Zamawiającemu 
w terminie aktualizacji Harmonogramu cyklu warsztatów/Konspektu warszta-
tów edukacyjnych, za każdy dzień następujący po upływie terminu,  

i) w wysokości 200,00 zł - za nieprzekazanie Zamawiającemu do akceptacji pro-
jektów materiałów edukacyjnych, za każdy dzień następujący po upływie ter-
minu, 

j) w wysokości 300,00 - za nieprzekazanie Zamawiającemu projektów materiałów 
edukacyjnych w formie edytowalnej na nośniku CD/DVD, za każdy dzień nastę-
pujący po upływie terminu, 

k) w wysokości 200,00 - za nieprzekazanie Zamawiającemu projektu dyplomu 
„Super Ekologa”, za każdy dzień następujący po upływie terminu, 

l) w wysokości 400,00 zł - za nieprzekazanie Zamawiającemu pisemnego potwier-
dzenia zakończenia całego cyklu warsztatów w szkole, za każdy dzień następu-
jący po upływie terminu, za każdy przypadek, 

m) w wysokości 200,00 zł - za nieprzekazanie Zamawiającemu projektu Regula-
minu konkursu, o którym mowa w SWU, część XVI, pkt 7, za każdy dzień na-
stępujący po upływie terminu, za każdy przypadek, 

n) w wysokości 1 000,00 zł - za nieprzekazanie Zamawiającemu opisu podsumo-
wującego roczny cykl warsztatów, o którym mowa w SWU, część XVI, pkt 9, za 
każdy dzień następujący po upływie terminu, za każdy przypadek, 

o) w wysokości 10 000,00 zł – za każdy stwierdzony przez Zamawiającego przy-
padek wręczenia nagród, w niższej puli niż pula wskazana w SWU, część XVI, 
pkt 7, 

p) w wysokości 500,00 zł – za każdy przypadek uniemożliwienia Zamawiającemu 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, uczestniczenia w warsztatach na 
zasadach określonych w SWU, cześć XVI, pkt 8, 

q) w wysokości 1 000,00 zł – za każdy stwierdzony przez Zamawiającego przypa-
dek przeprowadzenia warsztatów edukacyjnych w danej szkole w czasie krót-
szym niż określony w SWU, część XVI, pkt 6, 

r) w wysokości 1 000,00 zł – za każdy stwierdzony przez Zamawiającego przypa-
dek przeprowadzenia warsztatów edukacyjnych niezgodnie z zaakceptowanym 
przez Zamawiającego konspektem, 

s) w wysokości 100,00 zł – każdy przypadek nieprzekazania Zamawiającemu ma-
teriałów, o których mowa w SWU, część XVI, pkt 6, ppkt 5) i/lub ppkt 6), za 
każdy dzień następujący po upływie terminu, 

14) w zakresie innym niż ww. obowiązki: 
a) w wysokości 30 000,00 zł – za nierozpoczęcie świadczenia usługi w terminie 

określonym w § 4 ust. 2, za każdy dzień następujący po upływie terminu, 
b) w wysokości 1 000,00 zł – za każdorazowe stwierdzenie przez Zamawiającego 

nieutrzymania zgodnie z wytycznymi wskazanymi w SWU w stałej sprawności 
oraz gotowości technicznej i sanitarnej zastępczego sprzętu, urządzeń i środ-
ków transportu na wypadek, gdyby urządzenia, sprzęt i środki transportu Wy-
konawcy nie mogły być użytkowane przez Wykonawcę, za każdy dzień, 
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c) w wysokości 400,00 zł – za nieprzekazanie Zamawiającemu w dniu zakończenia 
świadczenia usługi pojemników stanowiących własność Zamawiającego, z za-
strzeżeniem pojemników, które uległy trwałemu uszkodzeniu, za każdy dzień 
następujący po upływie terminu, za każdy pojemnik, 

d) w wysokości 500,00 zł – za każdorazowe, stwierdzenie przez Zamawiającego, 
niewykonania lub nienależytego wykonania jakiegokolwiek Zlecenia wydanego 
zgodnie z umową i/lub SWU, 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 500,00 zł – za każdorazowy stwierdzony przez Zamawiającego 
przypadek niepełnienia przez Wykonawcę dyżurów dla realizacji prac interwen-
cyjnych 24h/dobę, 7 dni w tygodniu zgodnie ze SWU, część IX, pkt 2, ppkt 2) 
oraz z § 12 ust. 3,  

f) w wysokości 10 000,00 zł – za każdy dzień niedziałania monitoringu wizyjnego 
bazy, za każdy przypadek, 

g) w wysokości 100,00 zł – za każdy dzień działania monitoringu wizyjnego bazy 
niezgodnie z SWU, część XI, pkt 2, ppkt 1), za każdy przypadek, 

h) w wysokości 500,00 zł – za każdy stwierdzony przez Zamawiającego przypadek 
prowadzenia przez Wykonawcę BOK oraz strony internetowej niezgodnie z wy-
mogami określonymi w SWU, odpowiednio część IV, pkt 5, ppkt 1), ppkt 3), 
ppkt 4), ppkt 5), ppkt 6), ppkt 7), za każdy dzień, 

i) w wysokości 1 000,00 zł – za nieumieszczenie na stronie internetowej Wyko-
nawcy odnośnika do Harmonogramów znajdujących się na stronie internetowej 
Zamawiającego, za każdy przypadek, za każdy dzień, 

j) w wysokości 1 000,00 zł – za każdy przypadek stwierdzenia przez Zamawiają-
cego niezabezpieczenia odpadów przez Wykonawcę podczas przeładunku 
i transportu przed ich wydostawaniem na zewnątrz, 

k) w wysokości 10 000,00 zł – za każdy przypadek stwierdzenia przez Zamawia-
jącego magazynowania na terenie bazy magazynowo-transportowej selektyw-
nie odebranych odpadów dłużej niż 3 miesiące, z zastrzeżeniem, że jeżeli termin 
określony w posiadanej przez Wykonawcę decyzji na zbieranie odpadów jest 
krótszy, to Wykonawca zobowiązany jest dostosować się do terminu określo-
nego w przedmiotowej decyzji, za każdy dzień, za każdą frakcję,  

l) w wysokości 2 000,00 zł – za każdy dzień niesprawności legalizowanej najaz-
dowej wagi samochodowej, za każdy przypadek,  

m) w wysokości 500,00 zł – za każdy dzień niesprawności legalizowanego mobil-
nego przyrządu pomiarowego (waga) służącego do ważenia przeterminowanych 
leków, za każdy przypadek,  

n) w wysokości 1 000,00 zł – za uniemożliwianie/utrudnianie przeprowadzenia Za-
mawiającemu kontroli, za każdy przypadek, 

o) w wysokości 200,00 zł – za każdy przypadek nieudzielenia Zamawiającemu od-
powiedzi (w formie pisemnej lub za pomocą drogi elektronicznej na adres  
e-mail, z którego wpłynęło zapytanie) na zgłoszenia przesłane przez Zamawia-
jącego drogą elektroniczną dotyczące realizacji usługi, w terminie 3 dni robo-
czych od dnia otrzymania zgłoszenia,  

p) za nieosiągnięcie przez Wykonawcę poziomu, o którym mowa w SWU, część XV, 
pkt 1, ppkt 1, w wysokości obliczonej jako iloczyn stawki opłaty za umieszczenie 
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych na składowisku, okre-
ślonej w przepisach wydanych na podstawie art. 290 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2013 r. poz. 1232 ze zm.), i  nad-
wyżki masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji zebranych ze 
strumienia odpadów komunalnych z obszaru Sektora przekazanych w danym 
roku do składowania wyrażonej w Mg (obliczonej zgodnie z SWU część XV pkt 
7 ppkt 1), 

q) za nieosiągnięcie przez Wykonawcę poziomu, o którym mowa w SWU, część XV, 
pkt 1, ppkt 2, w wysokości obliczonej jako iloczyn stawki opłaty za  umieszcze-
nie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych na składowisku, 
określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 290 ustawy z dnia 27 
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kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2013 r. poz. 1232 ze zm.), 
i brakującej masy odpadów komunalnych wyrażonej w Mg, wymaganej do osią-
gnięcia odpowiedniego poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego uży-
cia, następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw 
sztucznych i szkła (obliczonej zgodnie z SWU, część XV pkt 7, ppkt 2), 

r) za nieosiągnięcie przez Wykonawcę poziomu, o którym mowa w SWU, część XV, 
pkt 1, ppkt 3, w wysokości obliczonej jako iloczyn stawki opłaty umieszczenie 
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych na składowisku, okre-
ślonej w przepisach wydanych na podstawie art. 290 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2013 r. poz. 1232 ze zm.), i braku-
jącej masy odpadów komunalnych wyrażonej w Mg, wymaganej do osiągnięcia 
odpowiedniego poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i od-
zysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i roz-
biórkowych (obliczonej zgodnie z SWU, część XV pkt 7, ppkt 3), 

s) w wysokości 10 000,00 zł – za niewykonanie obowiązku, o którym mowa w § 15 
ust. 4, za każdy dzień następujący po upływie terminu, 

15) w wysokości 100,00 zł za każdy inny przypadek niewykonania lub nienależytego 
wykonania/wykonywania niniejszej umowy, za każdy dzień, z wyłączeniem przy-
padków opisanych powyżej. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  
1) za każdy dzień nieusunięcia w terminie określonym przez Zamawiającego, którego-

kolwiek z uchybień stwierdzonych przez Zamawiającego każdorazowo w czasie kon-
troli 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 jednocze-
snego naliczenia w danym przypadku kary umownej z więcej niż z jednego tytułu, 
wówczas Zamawiający oceni czy powyższe obowiązki nie są ze sobą bezpośrednio po-
wiązane w taki sposób przyczynowo-skutkowy, że dany obowiązek jest jednocześnie 
przyczyną lub skutkiem niewykonania innego obowiązku w danym przypadku. W sytu-
acji uznania przez Zamawiającego, że w danym przypadku niewykonane lub nienale-
życie wykonane określone obowiązki są ściśle powiązane, Zamawiający naliczy karę 
w wysokości najwyższej kary przewidzianej w danym przypadku dla danych obowiąz-
ków z danych tytułów.  

5. W sytuacji, w której sposób wykonania obowiązku/obowiązków umownych przez Wy-
konawcę będzie budzić zastrzeżenia Zamawiającego, Zamawiający, zastrzega sobie 
prawo pisemnego wezwania Wykonawcy do należytego wykonania danego obo-
wiązku/obowiązków i/lub usunięcia powstałych uchybień wyznaczając Wykonawcy sto-
sowny termin, biorąc po uwagę okoliczności miejsca i czasu. Wykonanie przez Wyko-
nawcę obowiązku/obowiązków zgodnie z treścią umowy/SWU i/lub usunięcie powsta-
łych uchybień skutkować będzie uznaniem przez Zamawiającego, że nie wystąpiły oko-
liczności będące podstawą naliczenia kary. W przypadku niewykonania lub nienależy-
tego wykonania obowiązku/obowiązków na w/w zasadach, Zamawiający naliczy sto-
sowne kary umowne. 

6. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyż-
szającego zastrzeżone kary umowne do pełnej faktycznie poniesionej szkody oraz utra-
conych korzyści. 

7. Kara zostanie zapłacona przez Stronę, która naruszyła postanowienia umowne, w ter-
minie 14 dni kalendarzowych od daty wystąpienia przez drugą Stronę z żądaniem za-
płaty. 

8. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w ust. 7, kary określone w ust. 2 
(z wyłączeniem pkt 1) będą przez Zamawiającego potrącone w szczególności z wyna-
grodzenia Wykonawcy wynikającego z niniejszej umowy, innych należności Wykonawcy 
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wynikających z innych umów zawartych z Zamawiającym lub zaspokojone z zabezpie-
czenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 16 umowy, na co Wyko-
nawca wyraża zgodę. 

§ 15 
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 wia-
domości 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 Za-
mawiający może w terminie 2 miesięcy od dnia wyznaczenia Wykonawcy terminu, od 
umowy odstąpić. W taki wypadku Wykonawca może żądać wynagrodzenia jedynie z ty-
tułu prawidłowo wykonanej części umowy. 

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

a) utraty przez Wykonawcę zezwoleń wymaganych obowiązującymi przepisami 
prawa i niniejszą umową, 

b) utraty tytułu prawnego do terenu, na którym usytuowana jest baza magazy-
nowo–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, albo nastąpi zajęcie 

takich jego składowych, które uniemożliwi realizację zamówienia, 
c) niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku określonego w SWU, część XII, pkt 1, 

ppkt 1), 
d) gdy Wykonawca nie zmieni odbiorcy odpadów, w sytuacji w której odbiorca od-

padów utraci zezwolenia wymagane obowiązującymi przepisami, Zamawiający 
odstąpi od wypowiedzenia umowy w przypadku, gdy w okresie wypowiedzenia 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zmianę od-
biorcy odpadów na odbiorcę odpadów posiadającego zezwolenia wymagane prze-
pisami prawa. 

3) z zachowaniem co najmniej dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku, 
o którym mowa w § 4 ust. 5. 

4. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie, tj. w terminie jednego dnia roboczego od 
momentu wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń określonych w ust. 3 pkt 1) lit. a i b, 
powiadomić Zamawiającego o zaistnieniu któregokolwiek z ww. zdarzeń.  

 
§ 16 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
 

1. Dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie 
w wysokości 4% ceny ofertowej brutto, tj. ……………………….. zł w formie ……………………… 
Wykonawca zobowiązany jest utrzymać zabezpieczenie przez cały czas trwania umowy, 
z zastrzeżeniem poniższych ustępów oraz § 18 ust. 1 pkt 1 umowy. 

2. Zmiana formy zabezpieczenia wniesionego przez Wykonawcę dokonywana będzie z za-
chowaniem 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 zabez-
pieczenia 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 
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zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, w terminie 15 dni po upływie okresu 
rękojmi. 

§ 17 
Rękojmia 

 
Wykonawca udziela na przedmiot umowy rękojmi na okres 12 miesięcy od dnia zakoń-
czenia realizacji umowy wskazanego w § 4 ust. 1. 
 

§ 18 
Zmiany w umowie 

 
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej 

umowy w zakresie: 
1) dopuszczalnej prawem zmiany Stron umowy lub oznaczenia Stron umowy; 
2) warunków płatności,  
3) zmiany którejkolwiek z kwot podanych w § 11 ust. 9 wraz ze skutkami 

wprowadzenia takiej zmiany,  
4) terminu świadczenia usługi i/lub terminu realizacji zamówienia sytuacji opisanej 

w  § 4 wraz ze skutkami takiej zmiany,  
5) zmiany zakresu przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej 

zmiany,  
6) sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia 

takiej zmiany,  
7) technologii wykonywania prac objętych przedmiotem zamówienia, jeżeli 

wprowadzenie nowej technologii nie będzie powodować podwyższenia 
wynagrodzenia Wykonawcy oraz powodować będzie niepogorszenie 
dotychczasowych standardów wykonywania zamówienia,  

8) części zamówienia powierzonej Podwykonawcom, zmiany Podwykonawcy lub 
wprowadzenia Podwykonawcy,  

9) zmiany lub wprowadzenia nowej instalacji, do której  Wykonawca obowiązany 
jest przekazać odebrane odpady z terenu Sektora; 

 Warunkiem dokonania ww. zmiany są następujące sytuacje:  
1) zaistnienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy okoliczności niezależnych od 

stron, których na etapie zawarcia umowy nie dało się przewidzieć; 
2)zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ 

na realizację przedmiotu umowy lub świadczenia Stron;  
3) zaistnienia, po zawarciu niniejszej umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, 

na potrzeby niniejszego warunku, należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne o 
charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed 
zawarciem niniejszej umowy, oraz którego Strony nie mogły uniknąć ani któremu 
nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, w szczególności: 
powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, 
działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w 
dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia; 

4)powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w niniejszej 
umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie 
umożliwiać usuniecie rozbieżności i doprecyzowanie niniejszej umowy w celu 
jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony; 

5) pojawienie się nowych technologii na rynku mających wpływ na sposób realizacji 
przedmiotu umowy; 

6) zmiany wynikające z faktycznego wykorzystania środków w trakcie realizacji 
umowy, w zakresie w jakim wpływają na kwoty przewidywanego maksymalnego 
wynagrodzenia Wykonawcy w poszczególnych latach obowiązywania umowy; 

7)zaistnienie przypadku zmiany umowy szczegółowo w niej opisanego; 
8)podjęcie przez organy Zamawiającego lub Wykonawcy, stosownych decyzji w 

zakresie zmiany stron umowy lub ich oznaczenia, w trakcie realizacji przedmiotu 
umowy; 
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9)zaistnienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy okoliczności leżących po stronie 
Wykonawcy lub Podwykonawcy, skutkujących koniecznością zmian w zakresie 
podwykonawstwa;  

10)zaistnienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy okoliczności leżących po stronie 
Wykonawcy lub podmiotu prowadzącego instalację do przetwarzania odpadów 
komunalnych, powodujących konieczność zmiany tej instalacji.   

    Ponad to Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany formy zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, w przypadkach określonych w art. 149 ustawy Prawo 
zamówień publicznych oraz w przypadku, o którym mowa w § 16 ust. 3 umowy.  

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej 
umowy w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia w § 11 ust. 1 i ust. 9, w przypadku 
zmiany: 
1) stawki podatku od towarów i usług, 
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 

ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2018), 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  

mającej wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, po uprzed-
nio przeprowadzonych negocjacjach, jeżeli jedna ze stron umowy zwróciła się o wpro-
wadzenie zmiany wynagrodzenia w terminie 30 dni od daty wejścia w życie przepisów 
o zmianie będącej przedmiotem negocjacji. 

3. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 2, Strony ustalają następujący tok postę-
powania: 
1) w przypadku zmiany: 

a) stawki podatku od towarów i usług - Wykonawca składa do Zamawiającego pi-
semny wniosek o zmianę przedmiotowej umowy w zakresie płatności wynikają-
cych z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę 
podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasad-
nienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wyko-
nawcy po zmianie umowy. W wypadku tej zmiany wartość netto wynagrodzenia 
Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia 
zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów; 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 
ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008), Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę 
przedmiotowej umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych 
po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodze-
nia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne 
i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie 
umowy, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek po-
między wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpły-
wem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację ceny ofertowej 
oraz przedłożyć dokumenty potwierdzające formę zatrudnienia i wysokość wyna-
grodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie. Wniosek powinien do-
tyczyć tylko zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamó-
wienie i obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które 
Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy 
minimalnej. Nie będą akceptowane przez Zamawiającego koszty wynikające 
z podwyższenia wynagrodzeń pracowników Wykonawcy, które nie są konieczne 
w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę; 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - Wyko-
nawca składa pisemny wniosek o zmianę przedmiotowej umowy w zakresie płat-
ności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpie-
czeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 
składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać 
wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne, dokładne wyliczenie kwoty wy-
nagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy oraz dokumenty potwierdzające 
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formę umowy i wysokość wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących za-
mówienie. W szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek 
pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpły-
wem zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdro-
wotne, na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te 
dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi 
w związku ze zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpie-
czeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób 
bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. 

2) Zamawiający w terminie 30 dni od dnia złożenia przez Wykonawcę wniosku oceni 
czy Wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ zmiany, o której mowa w pkt 1) na 
wzrost kosztów realizacji przedmiotowej umowy. Zamawiający zastrzega sobie moż-
liwość wezwania Wykonawcy do przedłożenia dodatkowych dokumentów czy wyli-
czeń sporządzonych przez Wykonawcę. W przypadku zaakceptowania wniosku Wy-
konawcy, Zamawiający wyznaczy datę podpisania aneksu do umowy. 

3) Zamiana umowy skutkować będzie zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie płat-
ności realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy, o którym mowa w pkt 2), 
przy czym nie wcześniej niż od dnia wejścia w życie zmian przepisów prawa, o któ-
rych mowa w 1). 

4) Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w pkt 1), na koszty wykona-
nia zamówienia należy do Wykonawcy pod rygorem niewyrażenia zgody na zmianę 
przedmiotowej umowy przez Zamawiającego. 

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

5. Wprowadzenie zmian, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, wymaga aneksu sporządzo-
nego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Podstawą do zawarcia aneksu są 
dokumenty (decyzje, protokoły, notatki itp.), z których wynika uzasadnienie dokona-
nych zmian. 

§ 19 
Sprawy nieuregulowane 

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

§ 20 
Rozwiązywanie sporów 

 
1. Jeżeli powstaną ewentualne spory dotyczące wykonania przedmiotu umowy, Zamawia-

jący 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 wła-
ściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 21 
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 
 
Zamówienie ujęte jest w Uchwale Nr ……………………… Rady Miejskiej Wrocławia z dnia …………………………………………… 
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta, w załączniku ……………………………………………………… 


