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Załącznik nr 12 do SIWZ 
PROJEKT UMOWY 

 

 
Zawarta w dniu  ….................  w Tarnowie  w  wyniku udzielenia  zamówienia publicznego  w 
trybie przetargu nieograniczonego pomiędzy: 
Gminą Tarnów 
reprezentowaną  przez : 
Grzegorza Kozioł – Wójta Gminy Tarnów 
przy  udziale Ireny Podraza -  – Skarbnika Gminy  Tarnów 
zwaną  dalej Zamawiającym 
a 
  …......................................................................................., reprezentowanym przez: 
 …....................................................................................... zwanym  dalej  Wykonawcą.  
 
§ 1 
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadania stanowiące przedmiot 
umowy, na który składają się : 

a) odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, 
b) zagospodarowanie odebranych odpadów, 

Szczegółowy zakres i opis usług będących przedmiotem umowy zawarty w załączniku nr 11  
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej SIWZ - „Opis przedmiotu 
zamówienia”, uchwałach Rady Gminy Tarnów ……………….r. w sprawie Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnów oraz w sprawie szczegółowego 
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 
 
§ 2 
Wykonawca zrealizuje usługę objętą przedmiotem zamówienia w okresie od dnia 01.07.2019 r. do 
31.12.2020 r.   
 
§ 3 
1. W ramach realizacji zamówienia, o którym mowa w § 1 Wykonawca zobowiązany jest do 
zabezpieczenia dla potrzeb właścicieli nieruchomości zamieszkałych i wyposażenia 
nieruchomości, na czas realizacji zamówienia - pojemników: 
1) o pojemności 120 l .........szt., lub 240 l ........szt,  do zbierania odpadów komunalnych 
zmieszanych,  Pojemniki wstawiane są  bez dodatkowej opłaty, wg zapotrzebowań złożonych 
przez właścicieli poszczególnych nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej. 
2) o pojemności 240 l ............szt. przeznaczonych do segregowania odpadów w zabudowie 
wielorodzinnej i oznaczonych kolorami żółty, zielony i niebieski, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.  Zamawiający wskaże lokalizację nieruchomości, w których wykonawca 
zobowiązany będzie do ustawienia pojemników (po trzy w każdej lokalizacji) przeznaczonych do 
selektywnej zbiórki odpadów. 
2.Pojemniki, o których mowa w ust.1 zostaną ustawione przez Wykonawcę w miejscach 
uzgodnionych z właścicielem nieruchomości w terminie do dnia 30.06.2019 r. 
3. Wykonawca stosować będzie pojemniki  z tworzywa sztucznego  przystosowane do 
opróżniania mechanicznego.    
4. Na pojemnikach Zamawiający dopuszcza możliwość umieszczenia logo Wykonawcy. 
5. Jeżeli podczas realizacji przedmiotu umowy dojdzie do uszkodzenia lub zniszczenia 
pojemników z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do 
natychmiastowej wymiany uszkodzonego pojemnika na własny koszt. 
6. Oprócz pojemników, dla potrzeb  zbierania odpadów komunalnych w zabudowie 
jednorodzinnej, Wykonawca do dnia 01.07.2019 r. dostarczy  właścicielom nieruchomości po 
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komplecie worków na zbiórkę odpadów segregowanych: 
1) 1 szt. w kolorze żółtym na odpady  z tworzywa sztucznego i metale, 
2) 1 szt.  w kolorze zielonym na odpady ze szkła 
3) 1 szt. w kolorze  niebieskim  na odpady z papieru i tektury 
4) 1 szt. w kolorze brązowym na odpady biodegradowalne 
Worki do segregowanych odpadów powinny być odpowiednio opisane. Wykonawca wywożąc 
odpady w workach przekazuje mieszkańcom ilość worków nowych, równą ilości worków 
odebranych, chyba że właściciel nieruchomości zgłosił potrzebę większej ilości worków 
(jednorazowo max. 2 szt./. 
8. Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany jest do zrealizowania wywozu odpadów 
wielkogabarytowych  …….. razy w roku  w terminach uzgodnionych  z  Zamawiającym. 
 
§4 
1.Wykonawca zebrane odpady komunalne będzie wywoził własnym transportem do Regionalnej 
Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych ………………………………………………. 
……..…………………………………….. 
2. Wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy (dostarczenie i zagospodarowanie 
odpadów w RIPOK) ponosi Wykonawca. 
3. Do obowiązków Wykonawcy podczas realizacji zamówienia będącego przedmiotem umowy 
należy: 
1) zapewnienie wymaganego poziomu recyklingu odpadów, 
2) zapewnienie wymaganego poziomu przygotowania do ponownego użycia i ich odzysku 
innymi metodami,  
3) zapewnienie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
przekazywanych do składowania - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
4. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej    
      staranności oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności : 

- ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.), 
- ustawą  z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 
2018 r., poz. 1454 z późn. zmianami), 
- Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Małopolskiego, 
- Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnów, 
- Uchwałami Rady Gminy Tarnów: w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych   
odpadów. 

5.   Wykonawca zobowiązuje się do : 
     a) opracowania i dostarczenia właścicielom nieruchomości i Zamawiającemu – harmonogramu 

wywozu odpadów komunalnych w terminach: 
           - do 01 lipca 2019 r  na rok 2019 
           - do 30 grudnia  2019 r na rok 2020 
 ścisłej współpracy i informowania każdorazowo Zamawiającego o przypadkach naruszania    
przez właścicieli nieruchomości Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 
Tarnów, 
c)prawidłowej gospodarki odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie odbioru, 
transportu i zagospodarowania odpadów oraz osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, 
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy 
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, o których 
mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. 
z 2018 r. , poz. 1454, z późn. zm. ), 
d) zabezpieczenia pod względem bhp miejsca wykonania prac i utrzymywania czystości w rejonie 
usytuowania pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych w trakcie ich opróżniania, 
e) umożliwienia Zamawiającemu w każdym czasie przeprowadzenia kontroli realizowanych prac 
oraz wszelkich okoliczności dotyczących bezpośredniej realizacji przedmiotu zamówienia, 
f) opracowywania i przekazywania do wiadomości Gminy Tarnów sprawozdań, których     
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obowiązek sporządzania wynika z przepisów prawa, 
g) posiadania przez cały okres realizacji zamówienia opłaconej polisy od odpowiedzialności    
    cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, zgodnej z przedmiotem zamówienia. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego i osób trzecich za 
szkody powstałe na skutek nienależytego wykonania bądź niewykonania przedmiotu umowy, 

§ 5 
1. Przedmiot umowy WYKONAWCA wykona zgodnie z ofertą przetargową: 
1) osobiście, następujący zakres robót: …………………………………………………………...., 
2) z udziałem Podwykonawcy, na którego zasoby powołuje się wykonawca na zasadach 
określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.………………….  
następujący zakres robót:…………………………………………………………………………… 
3) z udziałem Podwykonawców, w następującym zakresie: …....................................................… 
 
2. W przypadku, gdy zamówienie realizowane jest przy udziale Podwykonawcy, zgodnie z ofertą 
WYKONAWCY, rozliczenie i wypłacenie wynagrodzenia za wykonaną usługę będzie 
dokonywane po złożeniu przez Podwykonawcę oświadczenia o uregulowaniu należnego mu 
wynagrodzenia. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od daty dostarczenia 
prawidłowo wystawionej faktury przez WYKONAWCĘ, przelewem na rachunek , bankowy 
wskazany przez WYKONAWCĘ. 
 
3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z 
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 
 
4. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są 
już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do 
kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o 
których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje 
informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 
powierzyć realizację usług. 
 
5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy pzp, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać 
zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w 
stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

6. Każde przeniesienie wierzytelności (w tym cesji) wynikające z zawartej umowy wymaga dla 
swojej ważności pisemnej zgody Zamawiającego. 
 
7. Wykonawca zobowiązuje się zatrudnić na podstawie umowy o pracę przez cały okres realizacji 
przedmiotu umowy wszystkie osoby wykonujące bezpośrednio pracę przy realizacji przedmiotu 
zamówienia. 
 
8. Ustalenie wymiaru zatrudnienia pozostaje w gestii Wykonawcy. 
 
9. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu  w terminie do 7 dni od dnia zawarcia 
umowy, wykazu osób  przewidzianych do realizacji zamówienia, zatrudnionych  na podstawie 
umowy o pracę z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie 
art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przez 
cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. 
 
Do wykazu osób, Wykonawca obowiązany jest dołączyć uwierzytelniony odpis ostatniej 
deklaracji ZUS DRA złożonej przed datą składania oświadczenia. Jeżeli podmiot ma siedzibę lub 
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miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast odpisu deklaracji ZUS-
DRA, składa równoważny dokument wydany przez właściwy organ w kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 
 
10. Zapisy  pkt. 7 – 9 stosuje się również do podwykonawców. 
 
§ 6 
1. Ustala się miesięczny okres rozliczeniowy wykonania usług objętych umową. 
2.Wynagrodzenie miesięczne Wykonawcy z tytułu realizacji usług objętych umową stanowi 
kwotę ................. brutto (słownie ………………………………………), w tym obowiązujący   
podatek VAT. 
3.Łączna kwota całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy z tytułu realizacji usług objętych 
umową nie może przekroczyć kwoty ……………………….. zł brutto (słownie: 

………………………………………………………….), w tym obowiązujący podatek  VAT, w 
całym okresie obowiązywania umowy określonym w § 2.   

4.Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie elementy ujęte w Opisie przedmiotu 
zamówienia lub części zamówienia. 
 
5. Stosownie do treści art. 142 ust. 5 ustawy pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany 
wysokości wynagrodzenia określonego § 6 ust. 2 umowy w następujących przypadkach: 
1) zmiany stawki podatku od towarów i usług, 
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 
– jeżeli zmiany określone w ust.1-3 będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 
wykonawcę. 
 
§ 7 
1.Wykonawca, wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny 
podanej w ofercie w formie ………………….. 
2.Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 
uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 
 
§ 8 
1.Rozliczenie za wykonany przedmiot umowy następować będzie na podstawie faktur VAT 
wystawionych przez Wykonawcę.   
2.Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie płatne przelewem na konto Wykonawcy wskazane 
na fakturze, w terminie do 30 dni od daty jej wpływu do Zamawiającego. 
 
§  9 
Terminowość i prawidłowość wykonania usług będzie oceniana przez Zamawiającego w oparciu 
o harmonogram realizacji usług przedstawiony Zamawiającemu przez Wykonawcę zgodnie z 
opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ. 
 
§ 10 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli poweźmie wiadomość o tym, że: 
1) wszczęte zostało postępowanie upadłościowe Wykonawcy, 
2) rozpoczęto likwidację firmy Wykonawcy, 
3) Wykonawca utracił uprawnienia do wykonywania przedmiotu umowy wynikające z 
     przepisów szczególnych, 
2. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego może nastąpić również, jeżeli Wykonawca: 
1) nie rozpoczął wykonywania usług w pełnym zakresie objętym umową z dniem  ………. 
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2) zaniechał realizacji umowy, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje jej przez kolejnych 7 dni   
kalendarzowych, 
3)pomimo uprzednich, pisemnych, co najmniej dwukrotnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego 

nie wykonuje usług zgodnie z postanowieniami umowy lub w istotny sposób narusza 
zobowiązania umowne, 

3.W przypadkach wymienionych w ustępie 1 i 2 Zamawiający może w terminie 7 dni po 
pisemnym uprzedzeniu, przejąć sam prowadzenie usług określonych niniejszą umową lub 
powierzyć je innemu podmiotowi, a kosztami tych usług obciąży Wykonawcę do wysokości 
odpowiadającej kwocie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
4.Ponadto w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy. W tym celu Zamawiający wraz z Wykonawcą winni 
ustalić wartość faktycznie wykonanych przez Wykonawcę usług, a Wykonawca zobowiązuje się 
współpracować z Zamawiającym w tym zakresie. 
 
§ 11 
1.Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający nie dotrzymuje istotnych 
postanowień umowy a w szczególności gdy: 
1) nie wypłaca Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane usługi w ciągu 30 dni od 
    terminu płatności ustalonego w umowie, 
2)  zawiadamia Wykonawcę, że w wyniku nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł 

pokryć zobowiązania. 
2.Odstąpienie od umowy należy uzasadnić pisemnie. Jest ono dopiero wtedy skuteczne, jeżeli 
Wykonawca wyznaczył Zamawiającemu stosowny termin (nie krótszy niż 7 dni) do wypełnienia 
postanowień umowy i poinformował go, że po bezskutecznym upływie tego terminu odstąpi od 
umowy. 
3.Po upływie terminu określonego w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca 
powinien możliwie najszybciej usunąć z obsługiwanego terenu wszystkie swoje urządzenia. 
 
§ 12 
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy w 
stosunku do treści oferty w formie aneksu, zgodnie z art. 144 ust.1 pkt.1 ustawy pzp. t.j. 
 
1)dopuszcza się zmianę lub rezygnację z podwykonawcy w trakcie realizacji umowy w przypadku 
jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby powoływał 
się, na zasadach określonych w art. 22a ust.1 pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału 
w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny 
podwykonawca spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia 
 
2) dopuszcza się zmianę Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów na etapie realizacji 
umowy 
 
3) dopuszcza się dokonywanie zmian w zawartej umowie w przypadku gdy konieczność zmian 
wynika  
ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, prawomocnych orzeczeń lub 
ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów- w takim zakresie, w jakim będzie to 
niezbędne w celu dostosowania umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego 
 
4) dopuszcza się zmiany w zawartej umowie w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust.1 pkt 
2-6 ustawy pzp. 
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§ 13 
1.Celem wyłączenia odpowiedzialności materialnej Zamawiającego lub Wykonawcy z tytułu 
szkód powstałych w związku z zaistnieniem określonych zdarzeń losowych i odpowiedzialności 
cywilnej w czasie realizacji umowy, Wykonawca zawrze odpowiednie umowy ubezpieczenia. 
Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: urządzenia, mienie ruchome związane z prowadzeniem 
usług - od zdarzeń losowych, 
2.Odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące 
pracowników i osób trzecich powstałe w związku z prowadzonymi usługami, w tym także ruchem  
pojazdów mechanicznych, Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca. 
3.Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia na każde żądanie Zamawiającego polisy 
ubezpieczeniowej oraz dowodów opłacania składek. 

 
§ 14 
1.Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy kary umowne w poniższych przypadkach i 
wysokościach: 
 1) 0,02 % miesięcznego wynagrodzenia umownego brutto  umowy za każdy  dzień zwłoki  
    - w terminowym odebraniu wszystkich rodzajów odpadów z każdego miejsca gromadzenia   
      odpadów na   terenach zabudowy mieszkaniowej 
  - w terminowym wyposażeniu w pojemniki i worki w odpowiedniej liczbie i o parametrach 
     określonych  SIWZ, 
 
2) 10% kwoty brutto określonej w § 6 ust. 3 umowy za odstąpienie od umowy przez 
ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn zależnych od WYKONAWCY, 
 
3) 10% kwoty brutto określonej w § 6 ust. 3 umowy w przypadku odstąpienia przez 
WYKONAWCĘ od umowy z przyczyn niezawinionych przez ZAMAWIAJĄCEGO. 
 
4) Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia osób, o których mowa w § 5 ust. 1 umowy na 
podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 
pracy, w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 3 umowy, za każdą 
osobę, chyba że Wykonawca wykaże, że nie zostały spełnione przesłanki do zatrudnienia tej 
osoby na podstawie stosunku pracy wynikającego z ustawy Kodeks Pracy. 
 
5) Za nieprzedłożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu w terminie dokumentów, o których 
mowa w § 5 ust. 1 pkt.9 umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kare umowną w wysokości 
0,3% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 3 umowy za każdy dzień opóźnienia w 
przedłożeniu dokumentów 
 
2.W przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 1 Wykonawca wystawi fakturę na 100% 
wynagrodzenia umownego, a Zamawiający przedstawi pisemne obliczenie kar umownych, o które 
pomniejszy wynagrodzenie, w formie potrącenia. 
 
 3. Jeżeli wynagrodzenie Wykonawcy jest niższe niż wyliczona do potrącenia kara umowna 
Wykonawca zobowiązuje się tę różnicę dopłacić. 
 
4.W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2)  kwoty kar umownych Wykonawca zobowiązany 
jest przelać na rachunek bankowy Zamawiającego. 
 
5.Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy ustawowe odsetki w przypadku zwłoki w 
uregulowaniu wynagrodzenia umownego. 
 
§ 15 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia warunków umowy mogą być dokonywane za zgodą  stron, 
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wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności. 
 
§ 16 
W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 
 
§ 17  
1.Integralną część umowy stanowią :  - SIWZ oraz oferta Wykonawcy. 
2.Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone pod rygorem 
nieważności  bez uprzedniej pisemnej zgody stron na rzecz osób trzecich. 

3. Spory jakie mogą wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu 
Sądu powszechnego właściwego dla siedziby zamawiającego. 

§ 18 
Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze 
stron. 
 
 
WYKONAWCA:                                                                                ZAMAWIAJĄCY 
 
 
 
 
 


