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Załącznik nr 2 do SIWZ 
WZÓR UMOWY 

 
UMOWA Nr PGO.    .2020 
 

Zawarta w dniu …………… 2020r. w Pilchowicach, pomiędzy: 
Gminą Pilchowice  
44-145 Pilchowice, ul. Damrota 6  
zwaną w treści umowy „Zamawiającym", reprezentowaną przez: 
……………………………………………… 
 
a  
 
………………………..  
zwanym w treści umowy „Wykonawcą", reprezentowanym przez: 
……………………………………………….. 
 
 
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, 
została zawarta umowa następującej treści: 
 

 
Przedmiot umowy 

§1 
 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji świadczenie usługi polegającej na 

„Przygotowaniu i obsłudze punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK)” w okresie 
od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania czynności będących przedmiotem umowy z należytą 
starannością, aktualnym poziomem wiedzy i obowiązującymi przepisami prawa. Nadto Wykonawca 
oświadcza, iż posiada wszelkie niezbędne uprawnienia i zezwolenia przewidziane stosownymi przepisami 
prawa dla właściwego wykonania umowy. 

 
Zakres prac objętych przedmiotem umowy 

§2 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania PSZOK z uwzględnieniem następujących warunków: 
1) PSZOK będzie zlokalizowany w …………….. przy ul. ……………….., 
2) PSZOK zostanie przygotowany i udostępniony mieszkańcom Gminy Pilchowice od dnia 01.01.2021r. 

do dnia 31.12.2021r. w każdy piątek w godzinach od 10.00 do 18.00 za wyjątkiem: 
a) 1 stycznia 2021r. gdzie PSZOK będzie udostępniony dla mieszkańców 4 stycznia 2021r. 

(poniedziałek) w godzinach od 10.00 do 18.00, 
b) 24 grudnia 2021r., gdzie PSZOK będzie udostępniony dla mieszkańców 27 grudnia 2021r. 

(poniedziałek) w godzinach od 10.00 do 18.00, 
3) PSZOK powinien uwzględniać pomieszczenia socjalno-magazynowe, plac składowy, ogrodzenie, 

oświetlenie, być wyposażony w pojemniki dostosowane do gromadzenia poszczególnych rodzajów 
odpadów oraz powinien zostać zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych, 

4) miejsce przyjmowania odpadów powinno być oznakowane w sposób widoczny oraz posiadać tablicę 
informacyjną, na której znajduje się Regulamin PSZOK, 

5) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania w trakcie realizacji umowy aktualnych przepisów 
prawa, a w szczególności: 
a) ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity - Dz.U. z 2020r., poz. 797 ze zm.), 
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b) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz.U. z 2009r. Nr 104,  
poz. 868), 

c) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity - Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 ze 
zm.), 

6) Wykonawca posiada wpis do rejestru BDO oraz aktualne zezwolenie właściwego organu na 
prowadzenia działalności w zakresie zbierania odpadów przewidzianych do odbioru PSZOK, 
wynikające z ustawy o odpadach, 

7) po zakończeniu działalności związanej z prowadzeniem PSZOK teren nieruchomości należy 
uporządkować, zebrane odpady usunąć poprzez unieszkodliwienie lub odzysk. 

2. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania następujących usług w zakresie obsługi 
PSZOK przez cały okres trwania umowy: 
1) przyjmowanie do PSZOK w sposób selektywny następujących rodzajów odpadów:  

a) szkła,  
b) tworzyw sztucznych,  
c) papieru, 
d) opakowań wielomateriałowych, 
e) metali, 
f) bioodpadów, 
g) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, 
h) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 
i) zużytych opon, 
j) odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne (z wyłączeniem 

odpadów pochodzących z prac, które wymagają pozwolenia lub zgłoszenia na budowę lub 
rozbiórkę oraz odpadów niebezpiecznych w szczególności wyrobów zawierających azbest), 

k) przeterminowanych leków, 
l) chemikaliów (np.: zużytych olejów, smarów i emulsji, rozpuszczalników, chemii gospodarczej, 

aerozoli, środków ochrony roślin, farb, lakierów, kwasów, zasad itp. i opakowań po nich), 
m) zużytych baterii i zużytych akumulatorów, 
n) innych odpadów niebezpiecznych (np. świetlówki), 
o) niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym  

w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu 
poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek. 

2) wyposażenie PSZOK w dostateczną ilość pojemników dostosowanych do selektywnego gromadzenia 
poszczególnych rodzajów przyjmowanych odpadów, 

3) zapewnienie profesjonalnej obsługi PSZOK przez odpowiednio przeszkolonych pracowników 
odpowiedzialnych za odbiór, ważenie, umieszczenie odpadów w odpowiednich kontenerach  
i pojemnikach, prowadzenie ewidencji odpadów, przekazywanie odpadów do odzysku lub 
unieszkodliwiania, 

4) wyposażenie PSZOK w telefon ze stałym numerem w okresie obowiązywania umowy, 
5) zbieranie przyjętych odpadów w kontenerach lub pojemnikach z podziałem na poszczególne ich 

rodzaje, przy czym PSZOK powinien zostać podzielony na dwa sektory z tym zastrzeżeniem, że: 
a) sektor gromadzenia odpadów niebezpiecznych, w którym zbierane będą baterie  

i akumulatory; odpady niebezpieczne (np. świetlówki); odpady niekwalifikujące się do odpadów 
medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów 
leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w 
szczególności igieł i strzykawek; chemikalia takie jak: zużyte oleje, smary i emulsje, 
rozpuszczalniki, chemia gospodarcza, aerozole, środki ochrony roślin, farby, lakiery, kwasy, 
zasady, itp. i opakowania po nich, 



Strona 3 z 9 

b) sektor gromadzenia odpadów innych niż niebezpieczne, w którym zbierane będą pozostałe 
rodzaje odpadów (odpady nie stanowiące odpadów niebezpiecznych), 

przy czym: 
c) dopuszcza się, aby odpady inne niż niebezpieczne były magazynowane na utwardzonym  

i odpowiednio zabezpieczonym placu składowym, odpady powinny być zabezpieczone przed 
czynnikami atmosferycznymi, 

d) stanowiska magazynowania, kontenery lub pojemniki powinny być oznakowane kodem odpadu, 
który odpowiada rodzajowi umieszczonych w nich odpadów,  

6) zapewnienie utrzymania w odpowiednim stanie technicznym i higieniczno-sanitarnym 
pojemników/kontenerów oraz terenu całego PSZOK, 

7) potwierdzenie przyjęcia odpadów będzie odbywało się na formularzu zawierającym dane 
przekazującego odpady (imię i nazwisko, bądź nazwa firmy), adres zamieszkania, bądź siedziby firmy, 
datę przyjęcia odpadu, kod odpadu, rodzaj i wagę odpadu, podpis przekazującego odpady. 
Wykonawca odpowiada za prawidłowe i kompletne uzupełnienie pól formularza oraz udostępnienie 
druku formularza dostarczającym odpady, 

8) prowadzenie rejestru osób i firm dostarczających i odbierających odpady, ewidencji dostarczanych, 
zbieranych i przekazywanych odpadów, 

9) przedkładanie Zamawiającemu miesięcznych sprawozdań zawierających następujące dane: 
a) ilości przyjętych odpadów z podziałem na poszczególne ich rodzaje zgodnie z katalogiem 

odpadów, 
b) kserokopię formularza, o którym mowa w §2 ust. 2 pkt. 7.  

3. Odbiór odpadów (zużytych akumulatorów, odpadów chemicznych, zużytego sprzętu elektrycznego  
i elektronicznego, odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych  
w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji  
i prowadzenia monitoringu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek z Punktu Selektywnej 
Zbiórki odpadów Komunalnych) zgromadzonych w PSZOK będzie się każdorazowo odbywał w ramach 
zawartej przez Gminę Pilchowice Umowy nr OS.170.2019 zawartej w dniu  
3 grudnia 2019 roku na realizację zadania pn. ”Świadczenie usług odbierania  
i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych  
i niezamieszkałych na terenie Gminy Pilchowice w okresie od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2021r.”. 

4. Pozostałe odpady (tj. nie wymienione w ust. 3) przyjęte na PSZOK (tj. szkło, tworzywa sztuczne, papier, 
odpady opakowaniowe wielomateriałowe, metale, meble i inne odpady wielkogabarytowe,  zużyte 
opony, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, bioodpady, zużyte baterie, 
przeterminowane leki, oraz inne odpady niebezpieczne np. świetlówki) winny zostać przekazane 
uprawnionym podmiotom na koszt prowadzącego (obsługującego) PSZOK. 

5. PSZOK będzie bezpłatnie przyjmował odpady od mieszkańców Gminy Pilchowice. 
6. PSZOK będzie odpłatnie przyjmował odpady od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych.  
7. Koszty przyjęcia odpadów wymienionych w ust. 4 od właścicieli nieruchomości zamieszkałych będzie 

ponosiła Gmina Pilchowice.  
8. Kosztami przyjęcia odpadów pochodzących z nieruchomości niezamieszkałej z terenu gminy winien 

zostać obciążony bezpośrednio właściciel tejże nieruchomości niezamieszkałej. 
9. Wykonawca odmówi bezpłatnego przyjęcia odpadów budowlanych i rozbiórkowych w przypadku, 

jeżeli ich ilość lub rodzaj wskazują na to, że pochodzą z prac, które wymagają pozwolenia lub zgłoszenia 
na budowę lub rozbiórkę oraz odpadów zawierających azbest. 

 
 

Termin realizacji umowy 
§3 

 
Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r. 
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Postanowienia ogólne 
§4 

 
1.  Celem wyłączenia odpowiedzialności materialnej Zamawiającego lub Wykonawcy z tytułu szkód 

powstałych w związku z zaistnieniem określonych zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej 
w czasie wykonywania usług, Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć odpowiednie umowy ubezpieczenia. 
Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca. 

2.  Zamawiający ma prawo w każdej chwili skontrolować sposób wykonania umowy. Jeżeli w wyniku kontroli 
Zamawiający stwierdzi nieprawidłowości w wykonaniu umowy to ma prawo do przekazania Wykonawcy 
zaleceń pokontrolnych, do których ten ma obowiązek się zastosować w wyznaczonym terminie. 

3.  Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania i stosowania następujących Uchwał Rady Gminy: 
1) Uchwała Nr XXII/193/16 Rady Gminy Pilchowice z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie: regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pilchowice (tekst jednolity - Dz.Urz.Woj.Śl.  
z dnia 03.07.2017r. poz. 3992), 

2) Uchwała Nr XXII/194/16 Rady Gminy Pilchowice z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie: 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Pilchowice i zagospodarowania tych odpadów  
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi (Dz.Urz.Woj.Śl. z dnia 23.06.2016r. poz. 3452) 

 
Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy 

§5 
 

1. Wynagrodzenie za wykonane usługi wymienione w §2 ust. 2 pkt 1 ustalone zostanie na podstawie 
miesięcznych sprawozdań o których mowa w §2 ust. 2 pkt 9, a za pozostałe prace wymienione  
w §2 ustala się w formie wynagrodzenia ryczałtowego. 

2. Wartość wynagrodzenia za całość usług wynikających z niniejszej umowy w okresie jej obowiązywania 
nie przekroczy kwoty …………………. brutto, z czego: 
 w 2021r.     ……………….. zł, 
 w 2022r.        ……………… zł. 

3. Strony ustalają następujące ceny jednostkowe brutto za usługi wymienione w §2 ust. 2 pkt 1, 
1) za przyjęcie do PSZOK odpadów szkła ……….. zł/Mg, 
2) za przyjęcie do PSZOK odpadów tworzyw sztucznych ……….. zł/Mg, 
3) za przyjęcie do PSZOK odpadów papieru ……….. zł/Mg, 
4) za przyjęcie do PSZOK odpadów opakowań wielomateriałowych ……….. zł/Mg, 
5) za przyjęcie na PSZOK odpadów metali ……….. zł/Mg, 
6) za przyjęcie do PSZOK mebli i innych odpadów wielkogabarytowych ……….. zł/Mg, 
7) za przyjęcie do PSZOK zużytych opon ………. zł/Mg,  
8) za przyjęcie do PSZOK odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne  

………. zł/Mg, 
9) za przyjęcie do PSZOK bioodpadów ………… zł/Mg, 
10) za przyjęcie do PSZOK zużytych baterii ……….. zł/Mg, 
11) za przyjęcie do PSZOK przeterminowanych leków ………… zł/Mg, 
12) za przyjęcie do PSZOK innych odpadów niebezpiecznych (np. świetlówki) ………… zł/Mg. 

4. Za wykonanie pełnego zakresu usług określonego w §2 niniejszej umowy Zamawiający zapłaci 
Wykonawcy kwotę wynagrodzenia brutto w wysokości równej sumie następujących składników: 
1) kwoty określonej przez przemnożenie poszczególnych cen jednostkowych przyjęcia odpadów do 

PSZOK przez odpowiadające im ilości przyjętych nieodpłatnie odpadów wynikające ze złożonego 
sprawozdania miesięcznego a następnie zsumowane, 

2) kwoty miesięcznego ryczałtu za usługi wymienione w §2 ust. 1 oraz w § 2 ust. 2 pkt 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8 i 9, która wynosi brutto: ………… zł/miesiąc. 

5. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 4 płatne będzie po zakończeniu danego miesiąca 
świadczenia usługi, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, wystawionej po zaakceptowaniu 
przez Zamawiającego miesięcznego sprawozdania, o którym mowa w §2 ust. 2, pkt. 9, ppkt. a i b. 
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6. Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie przelewem w terminie 14 dni od otrzymania przez 
Zamawiającego faktury VAT wystawionej zgodnie z ust. 4, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany 
na fakturze i jednocześnie zgłoszony w wykazie podatników VAT (tzw. „biała lista”). 

7. W przypadku wskazania na fakturze rachunku bankowego, który nie widnieje na tzw. „białej liście”, zapłata 
wynagrodzenia nastąpi na inny rachunek bankowy zgłoszony w wykazie podatników VAT. 

8. W przypadku, gdy Wykonawca wystawi fakturę korygującą, ustala się, że termin zapłaty wynosi 14 dni, 
licząc od dnia dostarczenia faktury korygującej do siedziby Zamawiającego. 

9. W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym w fakturze VAT  
a wskazanym w niniejszej umowie przyjmuje się, że prawidłowo podany termin określony jest  
w niniejszej umowie. 

10. Wszelkie kwoty należne Zamawiającemu, w szczególności z tytułu kar umownych, mogą być potrącone  
z płatności realizowanych na rzecz Wykonawcy. 

11. W przypadku zmiany podatku VAT ceny brutto wskazane w umowie nie ulegną zmianie.  
12. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT. 
13. Wystawione przez Wykonawcę faktury winny zawierać następujące dane dotyczące Zamawiającego: 

Gmina Pilchowice ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice, NIP: 9691606890. 
 
 

Odpowiedzialność odszkodowawcza 
§ 6 

 
1.  Kontrole wykonywanych przez Wykonawcę prac określonych w §2 niniejszej umowy będą 

przeprowadzane wspólnie z Wykonawcą lub bez jego udziału, przez pracowników Urzędu Gminy 
Pilchowice. Z przeprowadzonej kontroli każdorazowo zostanie spisany protokół. 

2 .  W przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli niewykonania lub nienależytego wykonania prac określonych 
w §2 ust. 2, lub naruszenia zobowiązania ustalonego w §2 ust. 1 niniejszej umowy Zamawiający powiadomi 
o powyższym Wykonawcę w formie pisemnej, o ile nie brał udziału w kontroli. 

3 .  Strony zgodnie ustalają, że w przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli, że Wykonawca nie wykonał lub 
w sposób nienależyty wykonuje postanowienia niniejszej umowy, Zamawiający uprawniony jest do 
naliczania kar umownych w niżej wskazanych wysokościach: 
a) w przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 2 ust. 1 pkt. 2 (w tym niedotrzymanie pełnego 

wymiaru godzin funkcjonowania) w wysokości 100,00 zł za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia,  
w którym obowiązek powinien być przez Wykonawcę dopełniony z zastrzeżeniem, iż wysokość kary 
umownej z tego tytułu nie przekroczy wartości 5 000,00 zł, 

b) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usług, o których mowa w § 2 niniejszej 
umowy w wysokości 1% za każde stwierdzone i udokumentowane zaniedbanie, z kwoty netto 
miesięcznego ryczałtu za bieżący miesiąc, w tym: 

- mieszanie frakcji odpadów, 
- brak złożenia w terminie wymaganych umową dokumentów, 
- za naruszenie standardów jakości wykonywania usług, 
- w przypadku nieuzasadnionego nieprzyjęcia odpadów od osób uprawnionych, bądź braku 
potwierdzenia odbioru na formularzu odbioru, 

c) w przypadku oddelegowania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę do wykonywania prac 
obejmujących przedmiot umowy osób niezatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w wysokości 
1000 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

d) za rozwiązanie umowy z winy Wykonawcy, Zamawiający może żądać kary umownej w wysokości 5 
000,00 zł. 

4 .  Kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy mogą być naliczane 
wielokrotnie. 

5 .  Zamawiającemu przysługują kary umowne niezależnie od poniesionej szkody oraz jej rozmiarów. Jeżeli 
Zamawiający poniesie szkodę na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez 
Wykonawcę. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego niezależnie od kar 
umownych, na zasadach ogólnych określonych w przepisach kodeksu cywilnego 

6.  Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku właściwego wykonania pozostałych usług 
oraz usunięcia nieprawidłowości w już wykonanych usługach w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 
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Poufność informacji i ochrona danych osobowych 
§ 7 

 
1. Strony zobowiązują się w czasie trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu do zachowania 

poufności, co do informacji, o których dowiedziały się w związku z realizacją niniejszej umowy oraz 
informacji technicznych, technologicznych, ekonomicznych, finansowych, handlowych, prawnych  
i organizacyjnych dotyczących drugiej Strony, niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich 
źródła, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej. 

2. Wykonawca nie może wykorzystywać pozyskanych danych w żaden inny sposób lub  
w innym celu niż dla wykonywania niniejszej umowy, w szczególności zakazuje się wykorzystywania 
danych w celach reklamowych lub marketingowych. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej 
umowy, który stanowi umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

 
 

Nadzór nad realizacją umowy 
§ 8 

 
1. Za nadzór nad realizacją przedmiotu umowy odpowiedzialny jest: 

ze Strony Zamawiającego: 
 
1. Gabriela Frystacka   –  Główny Specjalista Referatu Planowania Przestrzennego Gospodarki 
Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, tel. 32 332 71 57, e-mail: frystacka.g@pilchowice.pl 
2. Lucyna Kalisz  - Zastępca Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego Gospodarki 
Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, tel. 32 235 65 69, e-mail: kierownik.os@pilchowice.pl 
 
ze Strony Wykonawcy: 
 
1. ………………..   –  ………………….., tel. …………., e-mail: …………….. 
 

2. W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu umowy, Strony zobowiązują się działać 
niezwłocznie, przestrzegając obwiązujących przepisów prawa i ustalonych zwyczajów  
z poszanowaniem praw drugiej Strony umowy. 

3. Strony dopuszczają możliwość zmiany osób wymienionych wyżej, o czym niezwłocznie powiadomią drugą 
Stronę w formie pisemnej. 

4. Przedstawiciel Zamawiającego jest uprawniony do kontroli realizacji przedmiotu umowy w każdym czasie. 
5. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania niezwłocznie informacji dotyczących realizacji niniejszej 

Umowy, na każde żądanie Zamawiającego, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania 
zapytania. 

 
 

Podwykonawcy 
§ 9 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi zakres rzeczowy robót wynikający ze złożonej 
oferty. 

2. Następujące prace zostaną wykonane przez podwykonawcę, za którego odpowiada Wykonawca: 
……….………………………………………………………………………..… 

3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania Zamawiającemu i aktualizowania wykazu wszystkich 
podwykonawców którym powierzy wykonywanie usług o wartości umowy powyżej 50 000 zł oraz 
zakresu tych usług, ze wskazaniem, który z podwykonawców będzie je wykonywał. 

4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy 
pomocy podwykonawców. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność  
z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo o wartości umowy powyżej 50 000 zł oraz ich 
zmian w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany. 

6. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy niż 
21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 
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rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

7. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez 
Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu: 

1) umowa musi spełniać wymagania określone w ogłoszeniu o przetargu, w tym umowa musi zawierać 
uregulowania dotyczące odpowiedzialności podwykonawcy za wykonanie, niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie analogicznie do uregulowań zawartych w umowie z wykonawcą,  
w szczególności odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi oraz kar umownych; 

2) umowa musi przewidywać termin zapłaty wynagrodzenia nie dłuższy niż określony w ust. 6. 
8. Zapisy ust. 3-7 dotyczą także dalszych podwykonawców w przypadku powierzenia 

przez podwykonawcę realizacji prac dalszemu podwykonawcy. 
 
 

Wymagania dotyczące zatrudniania na podstawie umowy o pracę  
§ 10 

 
1. Wykonawca oświadcza, że czynności fizyczne związane z zakresem prowadzonych prac w trakcie realizacji 

przedmiotu umowy będą wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 
przepisów Kodeksu pracy, zwane dalej „Pracownikami”, wymienione w załączniku nr 5 do niniejszej 
umowy z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych, w tym w szczególności Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - (imiona  
i nazwiska pracowników oraz stanowiska pracy, bez podawania adresów zamieszkania, dat urodzenia, 
numerów PESEL, itp.).  

2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 
wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności fizyczne związane z zakresem prowadzonych prac 
w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów  
i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia, 
d) weryfikacji tożsamości Personelu Wykonawcy uczestniczącego w realizacji przedmiotu umowy. 

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 
terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób 
wykonujących czynności fizyczne pracownika budowlanego lub inne czynności fizyczne związane  
z zakresem prowadzonych prac w trakcie realizacji przedmiotu umowy: 

a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno 
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie 
umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy 
o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 
Wykonawcy lub Podwykonawcy; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię 
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których 
dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym 
zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać 
zanonimizowana. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: 
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe 
do zidentyfikowania; 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie 
umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię 
dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 
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zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników. Imię i nazwisko 
pracownika nie podlega anonimizacji. 

4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy  
o pracę osób wykonujących osób wykonujących czynności fizyczne pracownika budowlanego lub inne 
czynności fizyczne związane z zakresem prowadzonych prac w trakcie realizacji przedmiotu umowy, 
Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kary 
umownej w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każde zdarzenie. Niezłożenie 
przez Wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego 
dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności fizyczne pracownika 
budowlanego lub inne czynności fizyczne związane z zakresem prowadzonych prac w trakcie realizacji 
przedmiotu umowy: 

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 
Pracy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia Pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, 
uprawnienia i umiejętności niezbędne do wykonywania wyznaczonych im zadań. 

7. Przed rozpoczęciem robót, Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązany jest do zapewnienia 
przeszkolenia Pracowników w zakresie przepisów BHP i przeciwpożarowych. 

8. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób wymienionych w załączniku nr 5 do umowy na inne osoby 
posiadające odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności, z zachowaniem powyższych wymagań 
dotyczących zatrudniania na podstawie umowy o pracę. O planowanej zmianie Pracowników Wykonawca 
zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego na piśmie przed dopuszczeniem nowych osób 
do wykonywania prac, przedstawiając nowy załącznik nr 5 do umowy wraz z oświadczeniem, zgodnie  
z wymaganiami ust. 1. Zmiana załącznika nr 5 do umowy nie stanowi zmiany umowy.  

 
 

Zmiana, Odstąpienie i rozwiązanie umowy 
§ 11 

 
1 .  Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w następujących 

przypadkach: 
1) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
2) wykonawca zaniechał realizacji umowy, 
3) pomimo uprzednich dwukrotnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego nie wykonuje usług zgodnie  

z umową lub uporczywie albo w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne, 
4) zostało ogłoszone rozwiązanie przedsiębiorstwa Wykonawcy. 

2 .  W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od 
umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

3 .  Zamawiającemu przysługuje prawo zmiany umowy w przypadku: 
1) zmiany Uchwały Nr XXII/193/16 Rady Gminy Pilchowice z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pilchowice (tekst jednolity - 
Dz.Urz.Woj.Śl. z 2017r. poz. 3992),  

2) zmiany Uchwały Nr XXII/194/16 Rady Gminy Pilchowice z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Pilchowice i zagospodarowania tych odpadów  
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi (Dz.Urz.Woj.Śl. z 2016r. poz. 3452), 

3) konieczności zwiększenia wynagrodzenia za całość usług, o którym mowa w § 5 ust. 2 z uwagi na 
rosnące potrzeby mieszkańców Gminy Pilchowice indywidualnym dostarczaniem odpadów 
komunalnych powstałych na nieruchomościach zamieszkałych do Punktu Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych. 

4) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy (bez zmiany wynagrodzenia) z powodu: 
a) działania siły wyższej, co oznacza zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli 

stron umowy, które nastąpiło po zawarciu umowy, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub 
części, na stałe lub pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu 
należytej staranności stron umowy; za przejaw siły wyższej Strony uznają w szczególności: 
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 klęski żywiołowe, w tym trzęsienie ziemi, huragan, powódź i inne nadzwyczajne zjawiska 
atmosferyczne, 

 akty władzy państwowej, w tym stan wojenny, stan wyjątkowy, itd., 
 działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia zagrażające 

porządkowi publicznemu, 
 strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne, 

b) nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od Zamawiającego, których Zamawiający nie 
mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności zmiany dotychczasowych lub wejścia 
w życie nowych przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu umowy,  

c) problemów w realizacji zadania wynikających z rozprzestrzeniania się COVID-19, 
5) zmiana lub wprowadzenie podwykonawcy dot. zakresu robót przeznaczonych do wykonania przez 

podwykonawcę, pomimo, że w ofercie opracowanej na potrzeby postępowania Wykonawca nie 
przedstawił zakresu prac, który powierzy podwykonawcom, w przypadku wystąpienia zmian w tym 
zakresie – na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, 

6) w przypadku obniżenia stawki podatku od towarów i usług wynagrodzenie wskazane w § 7 ust. 1 umowy 
ulegnie stosownemu obniżeniu, z tym, że kwota netto obliczona z uwzględnieniem obowiązującej w dacie 
zawarcia niniejszej umowy stawki podatku od towarów i usług nie ulegnie zmianie. 

4 .  Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 
 

Postanowienia końcowe 
§ 12 

 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają obowiązujące przepisy Kodeksu 

cywilnego. 
2. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd 

Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa 

egzemplarze dla Zamawiającego. 
4. Następujące załączniki do umowy stanowią jej integralną część: 

1) Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
2) Załącznik nr 2 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 
3) Załącznik nr 3 – Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ). 
4) Załącznik nr 4 - Oferta Wykonawcy 
5) Załącznik nr 5 – Wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. 

 
Zamawiający:                                                                                                                    Wykonawca: 

 
 


