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  ZA.271.103.2020                                                             ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ 
                                                                                                                
 

UMOWA NR......................... 
                                                             
                                                                   (wzór) 
 
Zawarta w dniu ……………..roku pomiędzy stronami: Gliwice – miasto na prawach 
powiatu, NIP 631-10-06-640, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, zwane dalej 
Zamawiającym, reprezentowane przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego na 
podstawie upoważnienia udzielonego zarządzeniem organizacyjnym Prezydenta Miasta 
nr 35/14 z dnia 1 kwietnia 2014 r, łącznie działają: 
 

………………………………………………………….. 
………………………………………………………….. 

 
a …………..  z siedzibą w……………..przy ul…………. wpisaną do………………………….pod 
numerem…….., NIP……zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez: 
………………………. 
 
 
W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 1843 z późń. zm) 
została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1  
Przedmiot umowy 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy, jakim 
jest „Opróżnianie koszy i sprzątanie przystanków na terenie miasta Gliwice –  

Rejon nr …”. 
 

§ 2 
Ustalenia wstępne 

Wykonawca oświadcza, że: 
1) posiada wpis do rejestru BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz  

o gospodarce odpadami), 
2) odpady zebrane w trakcie realizacji usługi transportuje na własny koszt  

do instalacji przetwarzania odpadów, 
3) znane mu są warunki techniczne i lokalizacyjne prowadzenia prac będących 

przedmiotem zamówienia, 
4) posiada niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy środki,  

a w szczególności wyposażenie techniczne, 
5) dysponuje odpowiednią liczbą osób niezbędnych do prawidłowego i terminowego 

wykonania przedmiotu umowy, 
6) w przypadku powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia uprawnionemu 

podmiotowi trzeciemu, Wykonawca odpowiada za jego działania i zaniechania, 
jak za swoje działania i zaniechania. 

 
§ 3 

Zakres prac objętych przedmiotem umowy 
1. Wykonawca wyposaży rejon w określoną liczbę betonowych wolnostojących koszy  

o minimalnej pojemności 40 litrów (usytuowanych na ulicach wymienionych w części 
„A” załącznika nr 1 do umowy dla poszczególnych rejonów). W przypadku rejonu nr 3 
Wykonawca powinien uwzględnić w ogólnej liczbie wolnostojących koszy 
przypadających na ten rejon 7 koszy o pojemności 40 litrów dających się trwale 
zamocować do barierki. Kosze powinny być sprawne technicznie tj. nieuszkodzone, 
kompletne, estetyczne i czyste. Łączną ich liczbę dla poszczególnych  rejonów  
i dokładne rozmieszczenie opisuje załącznik nr 1 do umowy. Wykonawca umieści je 
we wskazanych przez Zamawiającego miejscach. Dodatkowo do obowiązków 



 2 

Wykonawcy należało będzie opróżnianie koszy o pojemności 70 litrów należących  
do Zamawiającego (usytuowanych na ulicach wymienionych w części „B” załącznika  
nr 1 do umowy dla poszczególnych rejonów). Kosze na przystankach zapewni 
Zamawiający. 

2. Wykonawca oznakuje wszystkie swoje kosze w czytelny sposób za pomocą logo 
wskazującego na Wykonawcę, wraz z numerem telefonu, pod którym należy 
zgłaszać interwencje. 

3. Wykonawca zapewni punkt dyspozytorski wyposażony w telefon (czynny całą dobę, 
także w dni ustawowo wolne od pracy), jak również stałe łącze internetowe, 
umożliwiające kontakt z Zamawiającym za pośrednictwem poczty elektronicznej 
przez 24 godziny na dobę.  

4. Wykonawca codziennie na bieżąco sprawdzać będzie pocztę elektroniczną,  
co najmniej cztery razy w ciągu doby. 

5. Wykonawca utrzymywał będzie stałą liczbę koszy, o której mowa w części „A” 
załącznika nr 1 do umowy. W razie zniszczenia lub kradzieży uzupełni brakujące 
kosze w ciągu 48 godzin od zgłoszenia, a zniszczony kosz usunie – w terminie  
24 godzin od zgłoszenia. Zgłoszenia o brakującym lub zniszczonym koszu dokonać 
mogą również Straż Miejska, Policja i Centrum Ratownictwa Gliwice (CRG).  

6. Zamawiający może w trakcie trwania umowy skorzystać z prawa opcji tj. zażądać 
od Wykonawcy zwiększenia liczby koszy w danym rejonie oraz zwiększenia liczby 
przystanków objętych sprzątaniem. Łączna liczba dodatkowych koszy i przystanków  
w rejonie, dodawanych w ramach prawa opcji nie może przekroczyć w odniesieniu  
do koszy 15 sztuk, w odniesieniu do  przystanków 14 szt. w czasie trwania umowy.  
W takiej sytuacji, wynagrodzenie miesięczne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu 
umowy,  zostanie adekwatnie zwiększone do liczby dodatkowych sprzątań lub 
opróżnień koszy. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lokalizacji koszy w ramach rejonu. 
Na wniosek Zamawiającego Wykonawca w ciągu 48 godzin przeniesie kosz  
we wskazane miejsce, bez dodatkowego wynagrodzenia. 

8. Usługą sprzątania objęte są wszystkie przystanki autobusowe na terenie rejonów,  
o których mowa w załączniku nr 1 do umowy.  

9. Poprzez sprzątanie przystanku należy rozumieć: opróżnienie koszy na przystanku, 
pozamiatanie przystanku  i usunięcie odpadów komunalnych (w tym również  
w workach,) z terenu znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie przystanku tj. 
do 15 metrów w każdą stronę licząc od słupka lub pionowej osi wiaty. W okresie 
wzrostu roślin należy również usunąć chwasty znajdujące się w obrębie wiaty, lub  
w przypadku jej braku w obrębie 5 m od  słupka przystankowego. Chwasty należy 
usuwać na bieżąco bez wezwania Zamawiającego. 

10. W przypadku koszy wolnostojących (część „A” i „B” ) poprzez opróżnienie kosza 
należy rozumieć również usunięcie odpadów z terenu znajdującego się w promieniu 
5 metrów od kosza. 

11. Po zakończeniu okresu umowy, wykonawca zabierze wszystkie dostarczone przez 
siebie kosze, najpóźniej w ciągu 48 godzin od zakończenia umowy. 

12. Przystanki będą sprzątane codziennie w godzinach od 21.00 do 7.00 rano, również 
w dni ustawowo wolne od pracy, w tym niedziele i święta.  

13. Przystanki wymienione w załączniku nr 3 do umowy będą sprzątane dwa razy  
w ciągu doby tj. w godz. 21.00-7.00 rano oraz 17.00-18.00. 

14. Kosze wolnostojące (część „A” i „B”) będą opróżniane codziennie w godz. od 21.00  
do 7.00 rano, również w dni ustawowo wolne od pracy, w tym niedziele i święta. 

15. Wykonawca pozostaje w tzw. ciągłej gotowości do świadczenia usługi. Zamawiający 
rozumie przez to możliwość bezproblemowego skontaktowania się z wykonawcą  
w szczególności w sytuacji zlecenia interwencyjnego opróżnienia kosza  
lub posprzątania przystanku.  

16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia Wykonawcy w trakcie trwania 
umowy jednego interwencyjnego posprzątania przystanku lub opróżnienia kosza.  
W takiej sytuacji, działając na wyraźne polecenie Zamawiającego, Wykonawca 
interwencyjnie wykona zleconą czynność, a jego wynagrodzenie miesięczne zostanie 
adekwatnie zwiększone.  
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17. Wykonawca wykona dodatkowe interwencyjne opróżnienie koszy (część „A” i ‘B”) 
lub posprzątanie przystanku w nieprzekraczalnym terminie do 2 godzin  
od zgłoszenia Zamawiającego. 

18. W razie stwierdzenia, że usługa nie została wykonana należycie (np.: przystanek nie 
został posprzątany i odchwaszczony, kosz nie został opróżniony, wokół kosza 
zalegają odpady, brakujące kosze nie są uzupełnione, niewłaściwa realizacja 
interwencyjnego opróżnienia koszy lub posprzątanie przystanku, nie usunięto 
zniszczonego kosza, kosz nie został przeniesiony we wskazane miejsce, kosz nie 
odpowiada wymogom, o których mowa w ust. 1 i 2, Wykonawca zostanie 
każdorazowo obciążony karą, o której mowa w § 11 ust 1 pkt 1) umowy,  
w odniesieniu do każdego z koszy lub przystanków. 

19. Wykonawca posadowi wszystkie wolnostojące kosze, o których mowa w części „A” 
załącznika nr 1 do umowy w dniach 01-04.06.2021 roku. W razie stwierdzenia, że 
wyżej wymienione kosze nie zostały rozstawione w terminie, Zamawiający zastosuje 
karę, o której mowa w § 11 ust. 1 pkt 2) umowy, w odniesieniu do każdego z koszy,  
za każdy dzień opóźnienia. 

20. Zamawiający przeprowadzał będzie wyrywkowe kontrole. 
21. Zamawiający ma prawo do kontroli działalności drugiej strony w zakresie objętym 

umową. 
 

§ 4 
Inne obowiązki Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu umowy 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac określonych przedmiotem umowy  
z należytą starannością, przy wykorzystaniu całej posiadanej wiedzy i doświadczenia  
oraz sprzętu, jak również do przestrzegania wskazań i zaleceń Zamawiającego 
związanych z realizacją umowy.  

2. Wykonawca ma obowiązek ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej  
w zakresie przedmiotu umowy na czas jej trwania. Ubezpieczeniu podlegają  
w szczególności szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące osób 
trzecich, powstałe w związku z wykonywaniem umowy. 

3. Wykonawca odpowiada za szkody powstałe w wyniku prowadzonych prac, zarówno  
w trakcie ich realizacji, jak i w wyniku ich zaniechania lub niewłaściwego  
ich wykonania.  

4. W trakcie realizacji prac wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego 
przestrzegania przepisów i zasad BHP oraz p.poż oraz postępowania z odpadami  
w sposób zgodny z ustawą o odpadach.  

5. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo przy wykonywaniu przedmiotu umowy,  
a w szczególności za bezpieczne warunki poruszania się pojazdów oraz osób  
w obrębie wykonywanych prac. 

6. Zamawiający wymaga od Wykonawcy albo Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy, 
stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy – Prawo zamówień publicznych, aby w zakresie 
realizacji zamówienia osoby wykonujące czynności związane z obsługą pojazdów  
do odbierania odpadów komunalnych (kierowca/cy oraz osoby skierowane do 
sprzątania przystanków oraz opróżniania koszy) były zatrudnione na podstawie 
umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy  
(tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.). 

7. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo  
do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy w zakresie spełniania 
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wyżej 
wymienionych wymogów i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 
spełniania wyżej wymienionych wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu realizacji przedmiotu umowy. 
8. W trakcie realizacji przedmiotu umowy, na każde wezwanie Zamawiającego  

w terminie wyznaczonym w wezwaniu, a jeśli termin nie został wyznaczony –  
w terminie 5 dni roboczych od przekazania wezwania, Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu 
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zatrudnienia  na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę  
lub Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę: 

    - oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy  
o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których 
dotyczy wezwanie Zamawiającego, Wymienione wyżej oświadczenie powinno 
zawierać w szczególności: 

1) dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie; 
2) datę złożenia oświadczenia; 
3) wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione  

na podstawie umowy o pracę, wraz ze wskazaniem liczby zatrudnionych 
pracowników oraz ich imion i nazwisk, dat zawarcia umów o pracę, rodzaju 
umowy o pracę, zakresu obowiązków poszczególnych pracowników; 

4) podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy  
lub Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy. 

9. Wykonawca lub Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca zatrudni osoby wykonujące 
czynności związane z obsługą pojazdów do odbierania odpadów komunalnych 
(kierowca/cy oraz osoby skierowane do sprzątania przystanków) na cały okres 
realizacji przedmiotu umowy. W przypadku rozwiązania/wygaśnięcia stosunku pracy 
przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca lub Podwykonawca/Dalszy 
Podwykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia od następnego dnia po ustaniu 
stosunku pracy innej osoby na to samo stanowisko pracy. Jednocześnie w dniu 
rozpoczęcia pracy przez nowo zatrudnioną osobę Wykonawca jest zobowiązany 
przekazać Zamawiającemu aktualne oświadczenie o zatrudnieniu wszystkich osób na 
podstawie umowy o pracę, sporządzone zgodnie z wymogami opisanymi w ust. 8. 

10. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia wszystkich osób na podstawie umowy o pracę Zamawiający 
przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej, 
określonej w  § 11 ust. 1 pkt 6) wzoru umowy. Nie złożenie przez Wykonawcę  
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego 
dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę. 

11. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić 
się do Państwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli  
u Wykonawcy lub Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy. 

12. Wykonawca zobowiązuje się, iż począwszy od dnia 1 stycznia 2022 r. będzie 
realizował przedmiot niniejszej umowy zgodnie z zapisami ustawy z dnia 11 stycznia 
2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, tj. udział co najmniej 10% 
pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym, zgłoszonych przez 
Wykonawcę do realizacji usługi opróżniania koszy i sprzątania przystanków 
na terenie miasta Gliwice. Wykonawca najpóźniej w dniu 31.12.2021 r. przedstawi 
Zamawiającemu dowód potwierdzający fakt posiadania udziału co najmniej 10% 
pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym przeznaczonych 
do realizacji usługi opróżniania koszy i sprzątania przystanków na terenie miasta 
Gliwice. Pojazdy, o których mowa powyżej muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 
11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych. 

 
§ 5 

Termin realizacji 
Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia 1 czerwca 2021 roku   
do dnia 31 maja 2022 roku 

 
§ 6 

Wynagrodzenie i zasady rozliczenia 
1. Wynagrodzenie ustalone za realizację przedmiotu umowy ustala się na kwotę brutto: 

……………….…zł (słownie: …………………… zł), w tym wartość netto w wysokości 
…………………..., zł i podatek VAT w wysokości ………………. zł.   
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     Wynagrodzenie to może ulec zwiększeniu w przypadku zastosowania prawa opcji,  
o którym mowa w § 3 ust. 6 i 16, natomiast wynagrodzenie miesięczne będzie obliczane 
według wzorów wskazanych w ust. 3. 

1*. Wynagrodzenie ustalone za realizację przedmiotu umowy, stanowiące wartość należną 
Wykonawcy, ustala się na kwotę …………… zł (słownie: ……….. zł). 

       Całkowita wartość umowy wynosi: ………….. zł (słownie: …………. zł), w tym wartość 
podatku VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający w kwocie ………… zł. 

      Wynagrodzenie to może ulec zwiększeniu w przypadku zastosowania prawa opcji,  
o którym mowa w § 3 ust. 6 i 16, natomiast wynagrodzenie miesięczne będzie obliczane 
według wzorów wskazanych w ust. 3*.   

2. W przypadku obniżenia stawki podatku od towarów i usług wynagrodzenie wskazane  
w ust. 1 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. 

2*. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług całkowita wartość umowy 
wskazana w ust. 1* ulegnie stosownej zmianie, z tym, że kwota wynagrodzenia,  
o którym mowa w ust. 1* nie ulegnie zmianie. 

3. Wynagrodzenie miesięczne brutto wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy oblicza 
się każdorazowo pod koniec miesiąca według wzoru: 
 

 (cena jednostkowa brutto za opróżnienie 1 kosza (z części „A”) x liczba 
koszy  

w rejonie x liczba dni w miesiącu)  
+ 

(cena jednostkowa brutto za wysprzątanie 1 przystanku x liczba 
przystanków 

 w rejonie x liczba dni w miesiącu)  
+ 

(cena jednostkowa brutto za opróżnienie 1 kosza (z części „B”) x liczba 
koszy  

w rejonie x liczba dni w miesiącu)  
 

zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 
 

3*.  Wartość należna Wykonawcy za dany miesiąc za wykonanie przedmiotu umowy oblicza  
       się każdorazowo na koniec miesiąca według wzoru: 
 

(cena jednostkowa za opróżnienie 1 kosza (z części „A”) x liczba koszy  
w rejonie x liczba dni w miesiącu)  

+ 
(cena jednostkowa za wysprzątanie 1 przystanku x liczba przystanków  

w rejonie x liczba dni w miesiącu)  
+ 

(cena jednostkowa brutto za opróżnienie 1 kosza (z części „B”) x liczba koszy  
w rejonie x liczba dni w miesiącu) 

 
zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

 
4. W przypadku przystanków sprzątanych dwa razy w ciągu doby, przy podstawianiu  

do powyższego wzoru liczby przystanków – każdy z przystanków liczony jest podwójnie. 
5.  W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji (zwiększenie liczby koszy   

w rejonie maksymalnie do 15 sztuk oraz zwiększenie liczby przystanków w rejonie 
maksymalnie do 14 sztuk w ciągu trwania umowy) lub wykonania prac interwencyjnych  
na wyraźne polecenie Zamawiającego, wynagrodzenie miesięczne wykonawcy  
za wykonanie przedmiotu umowy zostanie adekwatnie zwiększone, zgodnie ze wzorem 
zamieszczonym w  ust. 3/3*. 

6.  Podstawą wystawienia faktury/rachunku jest podpisany przez obie strony protokół 
odbioru. 

7. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za każdy okres realizacji usługi płatne będzie 
przelewem na rachunek Wykonawcy w banku ……. nr rachunku:………….. w terminie  
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do 30 dni od daty dostarczenia faktury lub rachunku do siedziby Zamawiającego albo 
dostarczenia faktury za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa  
w ustawie o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach  
na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. 

Warunkiem dokonania zapłaty jest dołączenie do faktury oświadczenia Wykonawcy, 
Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców o treści załączników nr 5, 6, tj.  
o uregulowaniu wszystkich należności wymagalnych wynikających z realizacji umowy  
o podwykonawstwo, zawierające dodatkowo informację czy należności 
te zostały zapłacone w umówionym terminie, a w przypadku opóźnienia płatności, 
wskazujące liczbę dni opóźnienia. 

W przypadku, gdy Wykonawca realizuje umowę bez udziału Podwykonawców – 
warunkiem dokonania zapłaty jest dołączenie do faktury oświadczenia Wykonawcy  
o treści załącznika nr 4. 

8.** Wykonawca oświadcza, że wskazany rachunek jest rachunkiem firmowym/osobistym.1 

9. *** Zamawiający może dokonać zapłaty należności w formie metody podzielonej 
płatności. 

10. *** W przypadku realizacji przez Zamawiającego płatności, o której mowa w ust. 9*** 
Zamawiający przekaże wartość netto zobowiązania wskazaną na fakturze przelewem  
na rachunek bankowy Wykonawcy w banku ………, nr rachunku……… w terminie  
do 30 dni od dnia wpływu faktury VAT do siedziby Zamawiającego, zaś wartość podatku 
VAT zobowiązania wskazaną na fakturze na osobny rachunek Wykonawcy. 

11. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

12. Dokumenty finansowo-księgowe powinny być wystawione na następujące dane:  
Gliwice – miasto na prawach powiatu, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21,  

NIP 631-10-06-640. 
13. Kwota wynagrodzenia obejmuje wykonanie wszystkich czynności określonych  

w §3 umowy, jak również koszt innych prac, niezbędnych dla wykonania przedmiotu 
umowy.  

14. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT o numerze NIP: 631-10-06-
640. 

15. W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym w dokumentach 
księgowych (np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych), a wskazanym  
w niniejszej umowie przyjmuje się, że prawidłowo podano termin określony w umowie. 

16. Zamawiający nie wyraża zgody na obrót wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej 
umowy. 

17. W przypadku wystawienia przez zleceniodawcę noty księgowej i/lub oświadczenia  
o potrąceniu, dokument może zostać przekazany na wskazany w umowie adres poczty 
elektronicznej Zleceniobiorcy ……………………… Dokumenty przekazane  
na wskazany w umowie adres poczty elektronicznej uznaje się za skutecznie doręczone. 
Strony zobowiązują się do poinformowania drugiej strony o każdorazowej zmianie 
swojego adresu poczty elektronicznej. W razie niewypełnienia powyższego obowiązku, 
uznaje się, że nota księgowa i/lub oświadczenie o potrąceniu przesłane  
na dotychczasowy adres poczty elektronicznej wywołuje skutek prawidłowego 
doręczenia. 

18. **** Zamawiający przekaże wartość brutto zobowiązania wskazaną na fakturze 
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wymieniony w ust. 7 w terminie,  
o którym mowa w ust. 7. 

19. * Zamawiający przekaże wartość netto zobowiązania wskazaną na fakturze przelewem  
na rachunek bankowy Wykonawcy wymieniony w ust. 7 w terminie,  
o którym mowa w ust. 7. 

20. ***** W przypadku konieczności pobrania podatku u źródła, zostanie on potrącony   
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

21. ***** W przypadku utraty ważności certyfikatu rezydencji przed wypłatą całego 
wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2 z tytułu zawartej umowy, Wykonawca 
przedłoży  
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oryginał ważnego dokumentu 
potwierdzającego siedzibę podatkową Wykonawcy.  Certyfikat  musi być zaopatrzony  
w tłumaczenie na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego. 
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§ 7 
      Zasady odbioru 

1. Przedmiotem odbioru będzie wykonanie przedmiotu umowy za dany miesiąc. 
2. Na koniec każdego miesiąca Wykonawca dostarczy formularz protokołu odbioru, który 

stanowił będzie podstawę do wystawienia faktury.  
3. W przypadku gdy Zamawiający stwierdzi wady w wykonaniu przedmiotu umowy,  

o których mowa w §3 ust. 18 i 19, może obniżyć wynagrodzenie wykonawcy w myśl 
zapisów §11 ust. 1 pkt 1) i 2)  umowy. 

4. Wniesione do protokołu odbioru uwagi są podstawą do naliczenia wobec Wykonawcy 
każdorazowo kar, o których mowa w §11 ust. 1 pkt 1) lub 2).  

5. Gdy pomimo dwukrotnego wezwania do usunięcia wad, o których mowa w §3 pkt 18  
i 19, wady nie zostaną usunięte, to do czasu ich ostatecznego usunięcia płatność  
z faktury może zostać wstrzymana. 

6. Kontrole stopnia realizacji postanowień umowy będą przeprowadzane przez 
Zamawiającego bez uprzedniego zawiadomienia wykonawcy o ich terminie. 

7. W razie skargi Zamawiającego na wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca  
ma obowiązek usunąć wszystkie wskazane wady niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia, 
nie później niż w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego. 

 
§ 8 

Nadzór nad realizacją umowy 
1. Do kontroli i koordynowania prac, stanowiących przedmiot umowy, Wykonawca 

wyznacza ……………………………… tel: ……………………. e-mail: …………………………. 
2. Do nadzoru nad realizacją umowy Zamawiający wyznacza:…………………………. 

tel: ………………….. e-mail: …………………………………….. 
 
                                                                           

§ 9 
Odpowiedzialność za nienależyte wykonanie umowy, rozwiązanie umowy 

1. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody spowodowane 
nieprawidłowym wykonaniem przedmiotu umowy, a nadto za szkody wyrządzone 
osobom trzecim na skutek lub w trakcie wykonywanych prac.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym,  
w przypadku stwierdzenia istotnych nieprawidłowości w sposobie realizacji umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy  
w przypadku braku spełniania przez Wykonawcę wymogów, o których mowa  
w § 4 ust. 12 oraz nałożenia z tego tytułu kary umownej, o której mowa w § 11 ust. 1 
pkt 9). 
 

§ 10 
Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w przypadku:  
1) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy  

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu 
interesowi bezpieczeństwa państwa  lub bezpieczeństwu publicznemu. Odstąpienie 
od umowy może nastąpić w tym wypadku w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach, bez zapłaty kar umownych; 

2) wszczęcia postępowania likwidacyjnego Wykonawcy – w terminie 30 dni od daty 
powzięcia wiadomości o tym fakcie, 

3) zajęcia składników majątkowych Wykonawcy mających wpływ na realizację 
przedmiotu umowy – w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tym 
fakcie, 

4) gdy Wykonawca nie rozpoczął w umówionym terminie realizacji usług bez 
uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania 
Zamawiającego złożonego na piśmie – po wyznaczeniu dodatkowego terminu  
do podjęcia prac, w terminie 30 dni od upływu wyznaczonego terminu; 

5) gdy Wykonawca przerwał z własnej inicjatywy realizację prac i przerwa ta trwa 
dłużej niż jeden dzień – po wyznaczeniu dodatkowego terminu do kontynuowania 
usług, w terminie 30 dni od upływu wyznaczonego terminu; 
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6) gdy Wykonawca nie wywiązuje się ze zobowiązań umownych, określonych  
w § 2-4, po dwukrotnym wezwaniu do wykonania danego zobowiązania  
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – w terminie 30 dni od upływu 
kolejno wyznaczonego terminu, 

7) gdy Wykonawca nieprawidłowo realizuje zobowiązania umowne, po dwukrotnym 
wezwaniu do usunięcia nieprawidłowości – w terminie 30 dni od upływu kolejno 
wyznaczonego terminu, 

8) gdy Wykonawcy dwukrotnie naliczono którąkolwiek z kar umownych, o których 
mowa w § 11 ust. 1 pkt. 1) lub 2) – terminie 30 dni od daty naliczenia kolejnej 
kary. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli 
Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo wyznaczenia 
dodatkowego 30 – dniowego terminu do zapłaty należności – w terminie 30 dni  
od upływu wyznaczonego terminu. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2) - 8) i ust.2 stronom przysługuje prawo 
rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym. 
 

 
 

§11 
    Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary: 
1) za wykonanie przedmiotu umowy z wadą, o której mowa w §3 ust 18 umowy,  

w wysokości 1% wynagrodzenia miesięcznego brutto, określonego w §6 ust. 3 
umowy, w odniesieniu do każdego z koszy lub przystanków. 

2) za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w §3 ust. 19 
umowy, w wysokości 1% wynagrodzenia miesięcznego brutto, określonego  
w §6 ust 3 umowy, w odniesieniu do każdego z koszy, za każdy dzień opóźnienia. 

3) za wykonanie przedmiotu umowy z wadami, innymi niż te, o których mowa  
w §3 ust. 18 i 19 umowy, w wysokości 2% wynagrodzenia brutto za cały okres 
trwania umowy, określonego w §6 ust 1; 

4) za przekroczenie dopuszczalnego czasu realizacji interwencyjnego opróżnienia 
kosza lub/i posprzątania przystanku, o którym mowa w § 3 ust.17 umowy w 
wysokości 30,00 zł , w odniesieniu do każdego z koszy lub przystanków za każdą 
rozpoczętą godzinę opóźnienia od zgłoszenia Zamawiającego,  

5) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy –  
w wysokości 15 000 zł; 

6) za każdy dzień opóźnienia w złożeniu Zamawiającemu oświadczenia 
potwierdzającego  spełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę/Dalszego 
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności związane z obsługą pojazdów do odbierania odpadów 
komunalnych (kierowca/cy i oraz osób skierowanych do sprzątania przystanków 
oraz opróżniania koszy – w wysokości 100,00 zł; 

7) w przypadku nie zastosowania się do żądania Zamawiającego określonego  
w § 3 ust. 21 – w wysokości 1 000,00 zł; 

8) w przypadku nieposiadania przez Wykonawcę polisy od odpowiedzialności cywilnej  
o której mowa w §4 ust.2 – w wysokości 200 zł; 

9) w przypadku niespełnienia warunku, o którym mowa w § 4 ust. 12 –  
w wysokości 10 000,00 zł. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na  potrącenie należnych zamawiającemu kar umownych  
z faktur wystawionych za realizację przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Łączna wysokość kar umownych naliczonych wobec Wykonawcy w miesiącu,  
nie przekroczy 70% wynagrodzenia brutto przysługującego Wykonawcy za dany 
miesiąc, za wyjątkiem sytuacji określonej w ust. 1 pkt 5) i ust. 4. 

4. W przypadku gdy Wykonawca nie zbierze wszystkich koszy wolnostojących z danego 
rejonu w ciągu 48 godzin od zakończenia umowy, zostanie obciążony karą 5000 zł 
(nieusunięte kosze zostaną wówczas zebrane przez Zamawiającego i przekazane  
na składowisko odpadów). 
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5. Niezależnie od kar umownych, o których mowa w niniejszym paragrafie, Strony 
mają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy kary 
określone w tym paragrafie nie pokrywają ich szkód. 

 
§12 

Podwykonawcy 
 
1. Strony postanawiają, że przedmiot umowy zostanie wykonany z udziałem 

podwykonawcy: …………………………… w zakresie:……………………………….. 
2. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w sytuacji opisanej w ust. 1 jest 

przedstawienie dokumentu, potwierdzającego uregulowanie należności wobec 
podwykonawcy(-ów) / dalszego(-ych) podwykonawcy(-ów), o treści załącznika nr 6. 

3. Wykonawca, przed przystąpieniem do wykonywania przedmiotu umowy, zobowiązuje 
się podać Odbiorcy usługi, w formie pisemnej, nazwy lub imiona  
i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców, o których mowa w ust. 1, i osób  
do kontaktów z nimi, o ile są już znane. 

4. Wykonawca zobowiązuje się informować Odbiorcę usługi o wszelkich zmianach 
danych, o których mowa w ust. 3, poprzez pisemne powiadomienie Odbiorcy usługi. 

5. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcom nie zwalnia 
Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie przedmiotu umowy. 

 
 

§ 13 
Postanowienia końcowe i warunki zmian umowy 

 
1. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w załączniku nr 1  

do umowy, dotyczących: 
a)  lokalizacji koszy, bez dodatkowego wynagrodzenia, 
b) liczby koszy, z uwzględnieniem §3 ust. 6 niniejszej umowy, 
c) liczby przystanków, z uwzględnieniem §3 ust. 6 niniejszej umowy, 
d) liczby opróżnień, z uwzględnieniem §3 ust. 6 niniejszej umowy. 

3. Zmiana umowy może nastąpić w przypadku zmiany treści ustawy z dnia 11 stycznia 
2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, w szczególności  
w zakresie: 

     - zmiany terminu wejścia w życie obowiązku udziału co najmniej 10% pojazdów 
elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym do realizacji usługi opróżniania 
koszy i sprzątania przystanków na terenie miasta Gliwice;  

     - zmiany procentowego obowiązku udziału pojazdów elektrycznych lub napędzanych 
gazem ziemnym do realizacji usługi opróżniania koszy i sprzątania przystanków 
na terenie miasta Gliwice; 

     - zmiany terminu przedstawienia Zamawiającemu dowodu potwierdzającego fakt 
posiadania stosownego procentowego udziału pojazdów, o których mowa  
w § 4 ust. 12. 

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy 
Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego. 

5. Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd rzeczowo 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

6. W przypadku obniżenia stawki podatku od towarów i usług wynagrodzenie wskazane  
w § 6 ust. 1 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.  

6*  W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług całkowita wartość umowy 
wskazana w ust. 1* ulegnie stosownej zmianie, z tym, że kwota wynagrodzenia, o 
którym mowa w ust. 1* nie ulegnie zmianie. 

7. Integralną częścią umowy są:  
1) załącznik nr 1 – wykaz przystanków i koszy wolnostojących, 
2) załącznik nr 2-  formularz cenowy,  
3) załącznik nr 3 -  wykaz przystanków sprzątanych dwa razy w ciągu doby, 
4) załącznik nr 4 – wzór oświadczenia Wykonawcy o wykonaniu przedmiotu umowy 
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bez udziału Podwykonawców; 
5) załącznik nr 5 – wzór oświadczenia Wykonawcy z wykazem podmiotów 

uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy; 
6) załącznik nr 6 – wzór oświadczenia Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy. 

8.  Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
egzemplarzu dla każdej ze stron. 

 
 

 
 
 

     Zamawiający                                                                        Wykonawca 
 

  
………………………………….                                                          ……………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     1  postanowienie zostanie dostosowane na etapie przygotowań do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą 
*  dotyczy transakcji w wyniku których podatek VAT zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający 
** dotyczy umów, w których zapłata należności będzie realizowana na podstawie faktury VAT 
*** dotyczy umów, w których zapłata będzie realizowana na podstawie faktur VAT na rachunek firmowy   Wykonawcy 
**** dotyczy umów, w których zapłata będzie realizowana na podstawie faktur VAT na rachunek osobisty Wykonawcy 
***** dotyczy umów na świadczenie usług zawartych z kontrahentem zagranicznym 
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