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UMOWA NR OrA 271.04.2016.TB (wzór) 

w sprawie zamówienia publicznego 

 

zawarta w dniu ................ 2016  roku w Rewalu  pomiędzy: 

Gminą Rewal, z siedzibą w Rewalu, ul. Mickiewicza 19, zwaną w dalszej części umowy 

„Zamawiającym” lub "Gminą" reprezentowaną przez  Roberta Skraburskiego - Wójta Gminy 

przy kontrasygnacie Skarbnika Iwony Bulanowskiej 

 

a 

............................................................................................................................................... 

legitymującym się wpisem do [prowadzonej przez ........... ewidencji działalności gospodarczej/rejestru 

...........] pod pozycją ..... z siedzibą w ................. 

reprezentowanym przez ..................................................................... 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą o następującej treści: 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 

r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) na „Odbiór odpadów 

komunalnych z nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gminy Rewal, zbieranie 

odpadów komunalnych z ulic i plaż oraz ich transport do Regionalnego Zakładu Gospodarowania " 

została zawarta umowa o następującej treści: 

 

ARTYKUŁ 1  

PRZEDMIOT UMOWY 

 

1.1.  Przedmiotem umowy jest: 

1) usługa polegająca na odbiorze wskazanych w punkcie 1.2. odpadów komunalnych 

gromadzonych na: 

a) nieruchomościach zamieszkałych, 

b) nieruchomościach niezamieszkałych, 

c) nieruchomościach, na których świadczone są usługi hotelarskie w rozumieniu ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, 

d) nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, 

e) nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 

f) ulicach, 

g) obiektach użyteczności publicznej oraz innych terenów wymienionych w załącznikach 

do SIWZ, 

h) zejściach plażowych, 

położonych w granicach administracyjnych Gminy Rewal, na których powstają odpady 

komunalne. 

2) wyposażenie nieruchomości, o których mowa w lit. a) - e) w pojemniki, worki, kosze lub 

kontenery do gromadzenia odpadów komunalnych; 

3) zbieranie ręczne i mechaniczne odpadów z ulic, chodników, innych ciągów pieszo – 

jezdnych, placów, skwerów, terenów zielonych, ścieżek rowerowych, itp. położonych na 

terenie Gminy Rewal; 

4) zbieranie odpadów z plaż położonych o łącznej długości 16,63 km; 

5) transport zebranych odpadów komunalnych z terenu Gminy Rewal do Regionalnego 

Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie lub Stacji Przeładunkowej w Mokrawicy; 
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6) stworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 

 

1.2. Zakres umowy obejmuje w całym okresie jej realizacji odbiór: 

1) z nieruchomości, o których mowa w pkt. 1.1. ppkt 1) lit a) – e) : 

a) zmieszanych odpadów komunalnych zgromadzonych przez właścicieli nieruchomości, 

b) selektywnie zebranych odpadów komunalnych zgromadzonych w pojemnikach lub 

workach, obejmujących następujące frakcje:  

─ papier i tekturę w tym opakowania z papieru i tektury, 

─ opakowania szklane, 

─ tworzywa sztuczne oraz opakowania z tworzyw sztucznych, 

─ opakowania wielomateriałowych, 

─ odpady zielone (chwasty, liście, skoszona trawa, niewielkie gałęzie drzew  i 

krzewów), 

─ metal i opakowania z metali. 

2) z ulic , o których mowa w pkt. 1.1. ppkt 1) lit f): 

a) zmieszanych odpadów komunalnych, 

b) odpady z czyszczenia ulic i placów, 

3) z plaż , o których mowa w pkt. 1.1. ppkt 1) lit h): 

c) zmieszanych odpadów komunalnych, 

c) selektywnie zebranych odpadów komunalnych zgromadzonych w pojemnikach lub 

workach, obejmujących następujące frakcje:  

─ papier i tekturę w tym opakowania z papieru i tektury, 

─ opakowania szklane, 

─ tworzywa sztuczne oraz opakowania z tworzyw sztucznych, 

─ opakowania wielomateriałowych, 

─ odpady zielone (chwasty, liście, skoszona trawa, niewielkie gałęzie drzew  i 

krzewów), 

─ metal i opakowania z metali. 

4) Z PSZOK-u, o którym mowa mowa w pkt. 1.1. ppkt 6: 

a) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, 

b) papieru i tektury w tym opakowań z papieru i tektury, 

c) opakowań szklanych, 

d) tworzyw sztucznych oraz opakowań z tworzyw sztucznych, 

e) opakowań wielomateriałowych, 

f) odpadów zielonych (chwasty, liście, skoszona trawa, niewielkie gałęzie drzew i 

krzewów), 

g) metali i opakowań z metali, 

h) szkła, 

i) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

j) mebli i odpadów wielkogabarytowych stanowiących odpady komunalne, 

k) zużytych baterii i akumulatorów, 

l) odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne, 

m) przeterminowanych leków, 

n) przeterminowanych chemikaliów (w tym farb, rozpuszczalników, olejów 

odpadowych) 
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o) odzieży i tekstyliów, 

p) zużytych opon pochodzących z pojazdów użytkowanych w gospodarstwie domowym, 

 

ARTYKUŁ 2 

WARUNKI OGÓLNE 

 

2.1.  Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania w trakcie realizacji umowy przepisów prawa (z 

uwzględnieniem ich każdorazowej zmiany), w szczególności takich jak: 

1) ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - tekst jedn. 

Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm., 

2) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie w sprawie 

szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości - Dz.U z 2013 r. poz. 122., 

3) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzoru dokumentów 

stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów - Dz. U. 2014 r. poz. 1973, 

4) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów - 

Dz. U. z 2014 r. poz. 1923, 

5) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, 

przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów 

komunalnych - Dz. U. z 2012 r. poz. 645, 

6) ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - Dz.U. z 2013 r., poz. 21 ze zm., 

7) ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej - Dz.U. z 2015 r. poz. 584 

ze zm., 

8) ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym Dz. U. z 

2015 r., poz. 1688 ze zm.,  

9) ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach Dz. U. z 2015 r. poz. 687 ze 

zm., 

10) ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne - Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze .zm.,  

11) rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, 

jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, - 

Dz. U. z 2016 r. poz. 1126,  

12) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny - tekst jedn. Dz. U. z 2016 r poz. 380 ze 

zm., 

13) ustawa z dn. 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - Dz. U. z 2003 r. Nr 

153 poz. 1503 ze zm.,  

14) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 

672 ze zm.,  

15) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi - Dz. U. 2009 r. Nr 104 poz. 868,  

16) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów 

sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach 

ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi - Dz. U. z 

2016 r. poz. 934), 

17) rozporządzenie Ministra Środowiska dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia 

masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz 

sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów - Dz. U. z 2012 r. poz. 676, 

18) zapisów Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012-

2017 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018-2023,  

19)  przepisów prawa miejscowego uchwalonych przez Radę Gminy Rewal. 
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2.2. Wykonawca zobowiązany jest przy realizacji umowy przestrzegać standardów sanitarnych 

wynikających z: 

a) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, 

b) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, 

c) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi, 

d) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rewal. 

2.4. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z postanowieniami SIWZ, zasadami wiedzy 

technicznej oraz należytą starannością wymaganą od profesjonalisty, a także obowiązującymi 

przepisami i wymaganymi zezwoleniami, z uwzględnieniem celu zawarcia niniejszej umowy 

oraz według wskazówek Zamawiającego, osobami i sprzętem będącym w dysponowaniu 

Wykonawcy z uwzględnieniem minimalnych wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz.122). 

 

ARTYKUŁ 3 

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE - ODBIÓR ODPADÓW 

 

3.1. Wykonawca zobowiązany będzie do: 

1) przestrzegania zapisów „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Rewal”; 

2) dostosowania sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia do zmiany uchwał 

regulujących gospodarkę odpadami na terenie Gminy Rewal; 

3) transportu wszystkich zebranych odpadów komunalnych z terenu Gminy Rewal do 

Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie lub Stacji Przeładunkowej 

w Mokrawicy. W przypadku awarii RIPOK-u Wykonawca zobowiązany jest do 

dostarczenia odpadów, na własny koszt, do instalacji zastępczej wskazanej w WPGO dla 

województwa zachodniopomorskiego; 

4) realizacji usługi w sposób sprawny, ograniczający do minimum utrudnienia                    w 

ruchu drogowym i pieszym oraz niedogodności dla mieszkańców, zgodnie                  z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami; 

5) Zabezpieczenia odpadów w czasie transportu przed wysypaniem, rozwianiem lub 

wyciekiem w trakcie transportu. W przypadku ich wysypania, rozwiania lub wycieku 

Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia skutków zaistniałego 

zdarzenia. W przypadku wycieku oleju z pojazdu, Wykonawca ponosi odpowiedzialność 

cywilną z tytułu spowodowanych szkód i jest zobowiązany                do ich usunięcia i 

zabezpieczenia roszczeń osób/podmiotów poszkodowanych; 

6) posługiwania się przy odbiorze odpadów pojazdami spełniającymi wymagania wskazane w 

SIWZ,  opróżniania tych pojazdów z odpadów na koniec dnia oraz utrzymania ich we 

właściwym stanie sanitarnym i technicznym. Pojazdy mają być czyste wewnątrz i na 

zewnątrz, bez widocznych śladów korozji i uszkodzeń; 

7) zgłaszania każdorazowego nieodebrania odpadów komunalnych związanych ze zdarzeniem 

losowym (złe warunki, brak dojazdu, awaria samochodu) lub celowym (nieudostępnienie 

pojemnika przez właściciela nieruchomości w wyznaczonym terminie) w formie pisemnej 

(e-mail) Zamawiającemu w ciągu 24 h od dnia wystąpienia zdarzenia; 

8) natychmiastowej telefonicznej informacji Zamawiającego, o zdarzeniach które mogą 

wpłynąć na nieprawidłową realizację zamówienia, sytuacjach konfliktowych oraz 

mających wpływ na wizerunek Zamawiającego; 

9) ponoszenia odpowiedzialności za szkody w majątku Zamawiającego lub osób trzecich 

podczas świadczenia usługi; 
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10) przestrzegania bezwzględnego zakazu mieszania selektywnie zebranych odpadów z 

odpadami zmieszanymi; 

11) rejestrowania poprzez system GPS następujących danych: 

a) czasu i miejsca odbioru odpadów, 

b) rzeczywistego przebiegu trasy, 

c) czasu i zakończenia usługi (przekazania odpadów do RIPOK-u), 

12) zapewnienia 2 x w roku odbioru z nieruchomości odpadów wielkogabarytowych, mebli, 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym; 

13) udostępnienia pojazdów w celu kontroli pracownikom Zamawiającego lub osobom 

upoważnionym do kontroli przez Zamawiającego; 

14) odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości 

niezamieszkałych, nieruchomości, na których świadczone są usługi hotelarskie, 

nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe oraz nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, zgodnie                             z 

harmonogramem odbioru, który Wykonawca przygotuje w uzgodnieniu                      z 

Zamawiającym - w formie papierowej i elektronicznej uwzględniając specyfikę gminy oraz 

zapisy „ Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rewal” (w 

szczególności minimalną częstotliwość odbioru odpadów) a także uchwały w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości                                   i zagospodarowania tych 

odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wykonawca przygotuje projekt Harmonogramu 

odbioru odpadów i przedłoży go Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty podpisania 

umowy. Wykonawca na własny koszt wykona i przekaże właścicielom nieruchomości 

harmonogram                   w formie papierowej. W przypadku nieprzewidzianych 

okoliczności, za zgodą Zamawiającego, dopuszcza się zmianę terminu odbioru odpadów. 

Wykonawca zobowiązany będzie również do dystrybucji innych dokumentów związanych                

z systemem gospodarki odpadami, o ile nie będą one wymagały potwierdzenia. 

15) zaopatrzenia nieruchomości, o których mowa w pkt. 1.1. ppkt 1) lit a) – e)                    we 

wszystkie wymagane pojemniki oraz worki służące do zbierania odpadów komunalnych 

zgodnie z uchwałą Rady Gminy Rewal w sprawie wyposażenia nieruchomości w 

pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych biorąc pod uwagę wymagania 

wskazane w „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rewal”. 

Pojemniki oraz worki muszą być dostarczone                            w nieprzekraczalnym 

terminie do 7 stycznia 2017 r. Wszystkie pojemniki, worki powinny charakteryzować się 

odpowiednią wytrzymałością mechaniczną, zaś worki powinny spełniać co najmniej 

następujące normy konstrukcyjne: folia polietylenowa LDPE o grubości 40 mikronów.   

16) wymiany i dostarczenia nowych pojemników na swój koszt, jeżeli podczas usługi odbioru  

odpadów dojdzie do uszkodzenia lub zniszczenia pojemnika z winy Wykonawcy. 

17) odbioru odpadów z przed posesji lub wydzielonego miejsca na posesji przylegającego 

bezpośrednio do ulicy; 

18) odbioru każdej ilości przygotowanych do odbioru odpadów segregowanych z 

nieruchomości pod warunkiem zgromadzenia ich przez właściciela nieruchomości w 

odpowiednio oznakowanych pojemnikach lub workach. 

19) odbioru odpadów w ramach realizacji usługi dodatkowej lub alarmowej. Wykonawca 

powiadomiony przez Zamawiającego do godziny 12:00 odbierze odpady tego samego dnia, 

natomiast powiadomiony po godzinie 12:00 najpóźniej w dniu następnym. Wykonawca 

zostanie powiadomiony przez Zamawiającego o awaryjnym odbiorze odpadów 

telefonicznie lub e-mailem. 

20) bieżącej aktualizacji danych dotyczących punktów gromadzenia odpadów oraz 

przekazywania informacji Zamawiającemu o nieruchomościach, na których powstają 

odpady, a które nie są ujęte w gminnym systemie. 

21) monitorowania obowiązku ciążącego na właścicielu nieruchomości w zakresie 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W przypadku stwierdzenia, że właściciel 

nie wywiązuje się z obowiązku segregacji, Wykonawca odbiera odpady jako zmieszane i w 
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terminie 2 dni od dnia zaistnienia zdarzenia, powiadamia Zamawiającego o zaistniałej 

sytuacji. Do informacji Wykonawca zobowiązany jest dołączyć protokół podpisany, przez 

osobę, która stwierdziła brak segregacji oraz właściciela nieruchomości lub osoby 

uprawnionej do składania podpisu w imieniu właściciela. W przypadku odmowy 

podpisania protokołu lub braku osoby upoważnionej do podpisu informację taką 

Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w protokole. Do protokołu Wykonawca 

zobowiązany jest dołączyć dokumentację fotograficzną bądź nagranie z kamery. Z 

przedłożonej dokumentacji musi jednoznacznie wynikać:  

a) jakiej nieruchomości dotyczy, 

b) w jakim dniu została sporządzona,  

c) jakiej godzinie doszło do zdarzenia, 

d) dlaczego uznano, iż obowiązek segregacji nie został spełniony. 

22) ustawienia na terenie objętym usługą pojemników (koszy ulicznych) na odpady w 

miejscach wskazanych przez zamawiającego oraz w uzgodnieniu z sołtysami 

poszczególnych miejscowości. 

23) do składowania nadwyżki koszy ulicznych poza sezonem letnim w warunkach 

zapewniających utrzymanie pojemników w dobrym stanie technicznym oraz sanitarnym. 

24) opróżniania koszy ulicznych z odpadów a także zebranie odpadów z okolicy kosza, które 

wypadły wskutek przepełnienie, wywrócenia itp.  

25) odbioru i wywozu odpadów podrzuconych/porzuconych w dniu ich ujawnienia. 

26) odbioru odpadów z maszyny do segregacji tzw. „puszkojada”, zlokalizowanego vis a vis 

komisariatu policji w Rewalu; 

27) zapewnienia worków do obsługi ulic; 

28) ustawienia pojemników (koszy plażowych) na odpady  

29) opróżniania koszy i wymiany worków, obejmujących wyjęcie worka z odpadami i 

włożenie nowego worka z tworzywa sztucznego zgodnie z oznaczeniem selektywnej 

zbiórki odpadów w „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

Rewal” a także na zebraniu odpadów z okolicy kosza, które wypadły wskutek 

przepełnienie, wywrócenia itp.W sezonie letnim usługa opróżniania worków świadczona 

będzie trzy razy dziennie w godzinach od 6.00 do 8:00, od 13.00 do 15.00 oraz od  18.00 

do 20.00. Poza sezonem usługa opróżniania worków świadczona będzie raz dziennie w 

godzinach od 7.00 do 9:00. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego monitoringu koszy, 

ponadto zobowiązany jest dbać o czystość koszy i nie dopuszczenia do ich przepełnienia, 

szczególnie w okresie sezonu letniego. 

30) zapewnienia worków do obsługi plaż w tym worków do pojemników plażowych; 

31) wywozu odpadów celem ich utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

ARTYKUŁ 4 

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE – ZBIERANIE ODPADÓW Z ULIC 

 

4.1. Zbieranie odpadów ręcznie z plaż obejmuje zebranie wszystkich zanieczyszczeń stałych z całego 

terenu objętego zamówieniem w szczególności papierów, opakowań, butelek a także wodorostów  

i innych zanieczyszczeń.  

4.2. W sezonie letnim usługa ręcznego zbierania odpadów świadczona będzie raz dziennie                   

w godzinach wczesnorannych tj. do godziny 8:00. Poza sezonem usługa ręcznego zbierania 

odpadów świadczona będzie dwa razy w miesiącu w godzinach wczesnorannych tj. do godziny 

9:00. 

4.3. Zgrabienie i wyrównanie oczyszczonej z odpadów powierzchni piasku obejmuje mechaniczne 

równanie powierzchni plaży poprzez bronowanie i grabienie a także wyrównywanie zagłębień i 

pagórków. 
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4.4. W sezonie letnim usługa mechanicznego zgrabiania i wyrównania plaży, świadczona będzie raz            

w tygodniu na całym terenie objętym zamówieniem w godzinach wczesnorannych tj. do godziny 

8:00. Poza sezonem usługa mechanicznego zgrabiania i wyrównywania plaży,  świadczona będzie 

raz w miesiącu w godzinach wczesnorannych tj. do godziny 9:00. 

4.5. Sprzątanie dyżurne obejmuje zapewnienie stałej obsługi plaż w godzinach 10.00 – 18.00                     

w zakresie zbierania odpadów i zanieczyszczeń, w szczególności tych pozostawionych na plaży 

przez jej użytkowników. Usługa sprzątania dyżurnego na terenie plaż świadczona będzie 

codziennie w sezonie letnim. 

 

ARTYKUŁ 5 

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE – ZBIERANIE ODPADÓW Z ULIC 

 

5.1. Zbieranie odpadów ręcznie obejmuje zebranie wszystkich zanieczyszczeń stałych z całego terenu 

objętego zamówieniem w szczególności  papierów, opakowań, butelek itp. oraz  zamiatanie i zebranie 

piasku, błota, liści, i innych zanieczyszczeń z ulic, chodników, parkingów, przystanków, terenów 

zielonych, zieleńców, parków, zejść plażowych oraz innych terenów wymienionych w załączniku nr 4 

oraz nr 1 i 5. Usługa ręcznego zbierania odpadów świadczona będzie zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4. 

5.2. Usługa mechanicznego zbierania odpadów w sezonie świadczona będzie trzy razy dziennie w 

każdej miejscowości. Po sezonie usługa mechanicznego zbierania odpadów świadczona będzie raz w 

miesiącu w każdej miejscowości. Ponadto w razie potrzeby zamawiający zastrzega sobie możliwość 

wskazania miejsc, w których usługa mechanicznego zamiatania będzie wykonywana częściej niż raz 

dziennie.  

5.3. Utrzymanie czystości obejmuje całe ulice, chodniki, parkingi, place, przystanki, tereny zielone, 

zieleńce, parki, dojścia plażowe i zejścia plażowe, itp. 

5.4. W ramach wykonywanej usługi Wykonawca zobowiązany jest również do: 

1) zebrania i odbioru odpadów z terenów leśnych i wydmowych zgodnie z wskazaniami 

Zamawiającego, dwa razy do roku (w miesiącu maju i październiku). 

2) gruntownego zebrania odpadów ze ścieżek rowerowych wskazanych w załączniku nr 4 w 

sezonie letnim raz w tygodniu a po sezonie co najmniej raz w miesiącu. 

3) gruntownego zebrania odpadów z placów wskazanych w załączniku nr 4 do w sezonie letnim 

codziennie a po sezonie co najmniej raz w tygodniu. 

4) systematycznego uzupełniania pojemników na psie pakiety zgodnie z wskazaniem 

Zamawiającego. Worki na psie nieczystości zapewnia Wykonawca. 

5) utrzymywania czystości na przystankach autobusowych poprzez ręczne zbieranie odpadów 

(zmiatanie) w okresie sezonu letniego codzienne a po sezonie dwa razy w tygodniu. 

6) Wyczyszczenia 2 x w roku (w maju i październiku) 100  słupów ogłoszeniowych zgodnie  z 

załącznikiem nr 1 do części II. 

 

ARTYKUŁ 6 

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE - PSZOK 

 

6.1. Do obowiązków Wykonawcy należy utworzenie, wyposażenie i zarządzanie Punktem 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (zwanym w dalszej części PSZOK-iem) na terenie 

Gminy Rewal. Sposób świadczenia usług przez PSZOK ma by zgodny  z  uchwałą nr  XVIII/76/15 

RADY GMINY REWAL z dnia 14 września 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Woj. zachodniopomorskiego z 2015 r., poz. 4011) 
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ARTYKUŁ 7 

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE - SPRAWOZDAWCZOŚĆ 

 

7.1. wykonawca zobowiązany jest do przedkładania w wersji papierowej i elektronicznej : 

1) półrocznych sprawozdań w terminie do końca miesiąca następującego po upływie półrocza, 

którego dotyczy sprawozdanie. Wykonawca podaje informacje o masie: 

a) poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych, w tym odpadów 

ulegających biodegradacji, oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz  ze wskazaniem 

instalacji, do których zostały przekazane odpady komunalne odebrane od właścicieli 

nieruchomości; 

b) pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania, 

przeznaczonych do składowania powstałych z odebranych przez podmiot odpadów 

komunalnych; 

c)  odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła przygotowanych  do ponownego 

użycia i poddanych recyklingowi; 

d) odpadów budowlanych i rozbiórkowych będących odpadami komunalnymi, 

przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom 

odzysku. 

2) kopi raportów wagowych, zawierających wyszczególnienie miejsca odbioru oraz ilości i 

rodzaju odebranych odpadów, na których znajdować się winna adnotacja, że odpady pochodzą 

z terenu Gminy Rewal. 

3) kopii kart przekazania odpadów do RIPOK-u zgodnie z obowiązującymi wzorami                  

w sprawie dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów. 

 

ARTYKUŁ 8 

TERMIN WYKONANIA UMOWY 

 

Umowa został zawarta na okres:  od 01.01.2017 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. 

 

 

ARTYKUŁ 9 

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY 

 

9.1.  Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę oraz uprawnienia, potencjał techniczny 

i osobowy oraz bazę magazynowo-transportową niezbędne do należytego, terminowego i 

zgodnego z przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy,   z zachowaniem profesjonalnego 

charakteru świadczonych przez Wykonawcę usług,  a w szczególności: 

a) posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Rewal, o którym mowa w art. 9b 

i następnych ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach, 

b) zezwolenia na zbieranie odpadów oraz zezwolenie na transport odpadów zgodnie z art. 28 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach, 

c) nie zostało wobec niego wszczęte postępowanie upadłościowe, układowe ani nie otwarto 

jego likwidacji jak również, że nie toczą się wobec niego postępowania egzekucyjne i nie 

zachodzą inne okoliczności, które mogłyby wpływać na zdolność Wykonawcy do wykonania 

zobowiązań wynikających z umowy oraz że według jego najlepszej wiedzy postępowanie 

takie nie zagrażają w przyszłości. 
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8.2. Wykonawca zobowiązuje się do spełniania wymagań określonych w pkt. 9.1. przez cały okres 

realizacji umowy oraz informować Zamawiającego niezwłocznie o zmianie stanu faktycznego 

w tym zakresie, a także o wszelkich innych okolicznościach mogących mieć wpływ na 

realizację umowy. 

 

ARTYKUŁ 10 

POZOSTAŁE OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

 

9.1. Realizując przedmiot zamówienia Wykonawca: 

a) zobowiązany jest posiadać stosowne zezwolenia i wpisy uprawniające do prowadzenia 

działalności, niezbędne do wykonania przedmiotu umowy przez cały okres realizacji postanowień 

niniejszej umowy, 

b) wyznaczy osobę Koordynatora Umowy, z którym Zamawiający będzie mógł się kontaktować 

bezpośrednio w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do godziny 15.30. 

Koordynator Umowy odpowiedzialny będzie za nadzorowanie i koordynowanie wykonywania przez 

Wykonawcę postanowień umowy, 

c) zobowiązuje się do niezwłocznego przekazywania informacji dotyczących realizacji umowy, 

na każde żądanie Zamawiającego, jednak nie później niż w terminie 2 (dwóch) dni roboczych od dnia 

otrzymania żądania, a także zapewnić dostęp do danych z systemu monitoringu zainstalowanego na 

pojazdach. 

d) zobowiązany jest do posiadania ważnej przez cały okres realizacji postanowień niniejszej 

umowy polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej związanej z realizacją przedmiotu umowy, na kwotę nie niższą niż 3.000.000 (słownie: 

dwa miliony) złotych. W przypadku, gdy okres ubezpieczenia umowy ubezpieczenia zawartej przez 

Wykonawcę jest krótszy niż okres realizacji niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do 

kontynuacji umowy ubezpieczenia na warunkach tożsamych lub nie mniej korzystnych niż 

dotychczasowa umowa ubezpieczenia, na kwotę ubezpieczenia wskazaną w zdaniu pierwszym. W 

takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć nową umowę z Ubezpieczycielem i 

przedłożyć Zamawiającemu kopię nowozawartej umowy ubezpieczenia lub polisy ubezpieczeniowej, 

potwierdzonej za zgodność z oryginałem, w terminie 2 dni od daty jej zawarcia, lecz nie później niż 

przed datą wygaśnięcia poprzednio obowiązującej umowy ubezpieczenia; 

e) zobowiązuje się do używania umytych i dezynfekowanych oraz sprawnych technicznie 

pojemników, koszy, kontenerów oraz pojazdów specjalistycznych o parametrach technicznych wraz z 

wyposażeniem szczegółowo opisanym w SIWZ, gwarantujących terminowe, stałe, bezawaryjne 

wykonanie przedmiotu umowy; 

f) zobowiązuje się na żądanie Zamawiającego do zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów 

komunalnych ze wskazanych przez Zamawiającego miejsc oraz odbioru odpadów ze zmienionych 

miejsc ich gromadzenia bez prawa do zmiany wysokości należnego Wykonawcy wynagrodzenia. 

Wykonawca nie jest uprawniony do zmiany częstotliwości lub miejsca odbioru odpadów bez 

uprzedniego uzgodnienia tego z Zamawiającym; 

g) informowania Zamawiającego o zaistnieniu okoliczności uzasadniającej zmianę częstotliwości 

odbioru odpadów komunalnych zmieszanych lub segregowanych. 

 

ARTYKUŁ 11 

UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO 

 

11.1. Zamawiający uprawniony jest przez okres realizacji niniejszej umowy do: 

a) nadzoru oraz dokonywania kontroli sposobu wykonywania przez Wykonawcę postanowień 

umowy, 
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b) żądania od Wykonawcy przedstawienia dokumentów lub informacji dotyczących lub 

związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym dokumentów potwierdzających 

ważenie odebranych przez Wykonawcę odpadów. 

11.2.  W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę z udziałem 

podwykonawców informacje lub dane opisane w pkt. 10.1 lit. b), odnoszące się do usług 

świadczonych przez podwykonawców Zamawiający może żądać od Wykonawcy lub od 

podwykonawców. 

11.3. Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli sposobu wykonywania przez 

Wykonawcę lub podwykonawców przedmiotu umowy bez konieczności uprzedniego 

informowania Wykonawcy lub podwykonawców o zamiarze, czasie i miejscu jej 

przeprowadzenia. Zamawiający zobowiązany jest do przeprowadzania kontroli w sposób 

nieutrudniający wykonywanie przez Wykonawcę lub podwykonawców przedmiotu umowy.   

11.4. Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszelkie żądane 

przez niego informacje lub dane bez względu na formę ich utrwalenia lub przetwarzania, 

związane ze sposobem lub zakresem wykonywania przedmiotu umowy, jak również 

spełnianiem przez Wykonawcę lub podwykonawców wymogów opisanych w umowie, w 

terminie i w sposób określony przez Zamawiającego. 

11.5.  Zamawiający wyznaczy osobę Koordynatora Umowy, z którym Wykonawca będzie mógł się 

kontaktować bezpośrednio w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 

godziny 15.30 Koordynator Umowy odpowiedzialny będzie za nadzorowanie i koordynowanie 

wykonywania przez Wykonawcę postanowień umowy. 

 

ARTYKUŁ 12 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

. 

12.1. Zamawiający w trakcie realizacji postanowień niniejszej umowy zobowiązuje się do bieżącej i 

stałej współpracy z Wykonawcą w celu zapewnienia wykonania przedmiotu umowy zgodnie z 

jej postanowieniami, w szczególności do: 

a) współpracy z Wykonawcą przy ustalaniu harmonogramu odbioru odpadów 

komunalnych oraz jego zmian, 

b) informowania Wykonawcy o zaistnieniu okoliczności uzasadniających zmianę 

częstotliwości odbioru odpadów komunalnych zmieszanych lub segregowanych, w 

zabudowie wielorodzinnej, jak również o konieczności zmiany ilości lub rodzajów 

pojemników lub worków przeznaczonych do gromadzenia odpadów, 

c) odbioru sprawozdań oraz innych informacji przekazywanych przez Wykonawcę w 

związku z realizacją umowy, 

d) terminowej zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w okolicznościach uzasadniających 

jego wypłatę, 

e) przekazywania Wykonawcy drogą elektroniczną informacji niezbędnych dla 

prawidłowego wykonywania umowy, w szczególności informowania o zmianach w liczbie 

i w lokalizacji nieruchomości objętych obowiązkiem odbierania odpadów oraz innych 

informacji potrzebnych do realizacji umowy, 

f) udostępnienia Wykonawcy danych o nieruchomościach i treści złożonych przez ich 

właścicieli deklaracji odnoszących się do ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów objętych 

gminnym systemem gospodarowania odpadami. 

 

ARTYKUŁ 13 

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 
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13.1.   Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, ustalone na 

podstawie złożonej oferty Wykonawcy, w wysokości ............................ zł z podatkiem VAT 

(słownie: ...................................................................zł) za cały okres realizacji umowy. 

13.2.    Wynagrodzenie zawiera ryzyko ryczałtu i jest niezmienne przez cały okres realizacji umowy – 

poza wskazanymi przypadkami. Wartość przedmiotu umowy ani ceny nie będą waloryzowane 

w okresie realizacji umowy. 

13.3.   Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 12.1. zawiera wszelkie koszty związane z realizacją 

zadania, a niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym wszystkie 

nakłady konieczne do wykonania przedmiotu umowy w całym okresie jej realizacji i 

uwzględnia również potencjalny rozwój nieruchomości zamieszkałych i przedsiębiorstw na 

terenie Gminy. Wynagrodzenie nie obejmuje opłat za przyjęcie odpadów do instalacji 

przetwarzającej odpady - opłaty te pokrywa Zamawiający na podstawie umowy z Celowym 

Związkiem Gmin R-XXI. 

13.4.   W przypadku zaistnienia konieczności wykonania prac nie objętych umową  Wykonawcy 

nie wolno ich realizować bez uzyskania dodatkowego zamówienia. 

13.5.   Faktury będą wystawiane na Zamawiającego i składane w Urzędzie Gminy Rewal. 

13.6.  Należne wykonawcy wynagrodzenie płacone będzie w okresach miesięcznych w sposób 

następujący: wynagrodzenie roczne wyniesie po 25% wynagrodzenia umownego brutto, o 

którym mowa w  pkt. 13.1., tj. ____________ zł przy czym: 

 za miesiące czerwiec - sierpień Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w 

wysokości 1/6 wynagrodzenia tj. _____________ zł za każdy z tych miesięcy; 

 za miesiące styczeń – maj oraz wrzesień - grudzień Wykonawcy przysługuje 

wynagrodzenie w wysokości 1/18 wynagrodzenia,  tj._____________ zł za każdy 

z tych miesięcy. 

12.7.   Wynagrodzenie miesięczne ustalone zgodnie z pkt. 13.6. będzie płatne miesięcznie,                 

z dołu za każdy miesiąc na podstawie faktury VAT prawidłowo wystawionej i doręczonej 

Zamawiającemu. 

13.8.   Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta Zamawiającego na konto 

Wykonawcy podane na fakturze, w ciągu 30 dni, licząc od daty otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

13.9. Błędnie wystawiona faktura VAT, brak wymaganych dokumentów sprawozdawczych, o 

których mowa w pkt. 7.1. spowodują naliczenie ponownego 30-dniowego terminu płatności 

od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów, niezależnie od 

uprawnień Zamawiającego określonych w Artykule 14. 

13.10. Opóźnienie w zapłacie należności powoduje obowiązek zapłaty odsetek ustawowych. 

13.11. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego poleceniem przelewu 

wynagrodzenia. 

 

ARTYKUŁ 14 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

14.1.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie ................................. PLN,  co 

stanowi 3 % ceny całkowitej podanej w umowie, wniesione zostało Zamawiającemu w dniu zawarcia 

umowy w pełnej wysokości w  formie ……………………. 

14.2. Strony dopuszczają możliwość zmiany zabezpieczenia należytego wykonania umowy  w 

trakcie jej realizacji na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 i ust. 2  Ustawy prawo 

zamówień publicznych. 

14.3.  Zabezpieczenie wykonania w formie Gwarancji Należytego Wykonania winno być 

nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie. 

14.4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w trybie  
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           określonym w art. 148 ust 5, art. 151 ust. 1 ustawy PZP, tj. zabezpieczenie należytego  

           wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia  

           i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. 

14.5.  Zamawiający przed skierowaniem roszczenia do instytucji zabezpieczającej wezwie na piśmie 

Wykonawcę do spełnienia świadczenia wyznaczając mu na to ostateczny termin, pod rygorem 

skorzystania z zabezpieczenia zgodnie z pkt. 13.6. 

13.6.  W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje się własnością 

Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i pokrycia 

roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty. 

 

ARTYKUŁ 15 

KARY UMOWNE, OBNIŻENIE WYNAGRODZENIA WYKONAWCY 

 I ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE 

 

15.1. Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie 

przedmiotu umowy. 

15.2. Kary umowne przysługują Zamawiającemu w następujących przypadkach i wysokościach: 

a) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w 

wysokości równej wynagrodzeniu brutto Wykonawcy za trzy miesiące poprzedzające 

odstąpienie od umowy; 

b) za każdy ujawniony przypadek nieprzekazania odebranych od właścicieli 

nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych i biodpadów oraz pozostałości z 

sortowania odpadów komunalnych do składowania do RIPOK-ów oraz za każdy 

ujawniony przypadek nieprzekazania odebranych odpadów segregowanych do instalacji 

przetwarzających odpady w wysokości 10.000,00 zł brutto; 

c) za przekazanie nierzetelnej dokumentacji sprawozdawczej, o której mowa w pkt. 7.1. 

w wysokości 5.000,00 brutto za każdą nierzetelną dokumentację; 

d) za nieterminowe przekazanie dokumentacji, o której mowa w pkt. 7.1. w wysokości 

1.000,00 zł brutto za każdy dzień opóźnienia; 

e) za nieodebranie odpadów z poszczególnych nieruchomości zgodnie z 

harmonogramem za każdy dzień opóźnienia 1.000,00 zł; 

f) za każde niedotrzymanie terminu odpowiedzi na reklamację w wysokości 1.000,00 zł. 

15.3. Zamawiający ma prawo potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 

15.4. Wykonawcy przysługują kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego w wysokości równej wynagrodzeniu brutto Wykonawcy za trzy miesiące 

poprzedzające odstąpienie od umowy. 

15.5. W przypadku powstania szkód z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 

przewyższających wysokość kar umownych, Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia 

odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar – odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

15.6.  Naliczone kary umowne każda ze stron zobowiązana jest uiścić w terminie 30 dni od dnia ich 

naliczenia. 

15.7. W razie stwierdzenia, że Wykonawca wbrew zobowiązaniom wynikającym z niniejszej umowy 

nie świadczy usług w niej wymienionych lub wykonuje je niestarannie, Zamawiający złoży 

Wykonawcy reklamację na piśmie. Wykonawca zobowiązany jest odpowiedzieć na reklamację 

na piśmie w terminie 3 dni. W przypadku braku wyjaśnień ze strony Wykonawcy w tym 

terminie lub nieuwzględnienia wyjaśnień Wykonawcy zastosowanie mają postanowienia pkt. 

14.8. 

15.8. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Wykonawcę umowy lub jej części w zakresie 

nieobjętym przypadkami określonymi w pkt. 14.2., upoważnia Zamawiającego do obniżenia 



13 

 

wynagrodzenia Wykonawcy wymienionego w pkt. 12.7, o 4% wysokości wynagrodzenia 

miesięcznego brutto za każdy dzień niewykonania lub nienależytego wykonania usługi w 

danym miesiącu. Niezależnie od obniżenia wynagrodzenia, w przypadku gdy poniesiona przez 

Zamawiającego szkoda przewyższa wysokość dokonanego obniżenia, Zamawiający może żądać 

odszkodowania w pełnej wysokości poniesionej szkody. 

 

ARTYKUŁ 16 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY Z TYTUŁU 

NIENALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

16.1. W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu Umowy, Wykonawca jest i 

będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie 

cywilnym za wszelkie szkody (w tym wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób 

trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub nie dołożenia 

należytej staranności przez Wykonawcę lub jego podwykonawców przy wykonywaniu 

przedmiotu umowy. 

 

ARTYKUŁ 17 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

17.1. Strony zgodnie oświadczają, iż zapewniają przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony 

danych osobowych, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych, które będą 

przekazywane lub udostępnione w związku lub w wyniku realizacji postanowień niniejszej 

umowy. 

17.2. Wykonawca zobowiązuje się nie ujawniać, nie przekazywać, nie przetwarzać poza zakresem 

wynikającym z umowy, nie wykorzystywać dla celów własnych lub osób trzecich danych 

opisanych w ust. 1 jak również wszelkich innych informacji lub danych przekazanych w 

związku lub w celu realizacji niniejszej umowy, chyba że stan tajemnicy wobec tych informacji 

lub danych ustał i są one znane publicznie lub ich ujawnienia zażąda uprawniony organ w 

przewidzianej prawem formie i treści, jednakże wówczas tylko w niezbędnym zakresie. 

17.3. Obowiązek zachowania poufności nie ma ograniczeń czasowych i nie wygasa po rozwiązaniu 

umowy. Obowiązek ten obejmuje zarówno informacje wynikające z niniejszej umowy jak 

również informacje uzyskane przez Wykonawcę lub pracowników Wykonawcy oraz osoby, 

którymi się posługuje w związku lub przy okazji wykonywania niniejszej umowy. 

17.4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne skutki udostępnienia, przekazania, 

przetworzenia, wykorzystania dla celów własnych lub osób trzecich danych lub informacji 

opisanych w ust.1-2, lub inne działania lub zaniechania skutkujące lub mogące skutkować 

wykorzystaniem tych danych w celu innym niż realizacja przedmiotu umowy. 

17.5. Wykonawca oświadcza, że sposób pozyskiwania, wysyłania i przetwarzania danych lub 

informacji opisanych w ustępach powyżej spełnia wymogi określone w Ustawie o ochronie 

danych osobowych oraz rozporządzeniach wykonawczych do Ustawy. 

16.6. Zamawiający na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych powierzy dane 

osobowe właścicieli nieruchomości. Wykonawca może przetwarzać przekazane dane osobowe 

wyłącznie w zakresie i w celach wynikających z wykonywania umowy. 

17.7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych niezgodnie z umową. 

17.8. Do kontroli zgodności przetwarzania danych przez Wykonawcę z przepisami o ochronie danych 

osobowych stosuje się odpowiednio przepisy art. 14-19 ustawy o ochronie danych osobowych. 

Wykonawca jest zobowiązany przed rozpoczęciem przetwarzania danych podjąć środki 

zabezpieczające zbiór danych, o których mowa w art. 36-39 ww. ustawy oraz spełnić 

wymagania określone w przepisach, o których mowa w art. 39a ww. ustawy. 
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17.9. W zakresie przestrzegania tych przepisów Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak 

administrator danych. 

17.10. Wykonawca prowadzić będzie ewidencję osób upoważnionych do ich przetwarzania, która 

powinna zawierać: 

a) imię i nazwisko osoby upoważnionej, 

b) datę nadania i ustania oraz zakres upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, 

c) identyfikator, jeżeli dane są przetwarzane w systemie informatycznym. 

17.11. Osoby, które zostały upoważnione do przetwarzania danych, są obowiązane zachować w 

tajemnicy te dane osobowe oraz sposoby ich zabezpieczenia. 

17.12. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę próby naruszenia poufności przekazanych jemu 

danych lub informacji, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia 

Zamawiającego nie później niż w dniu następnym po dniu w którym stwierdził ten fakt. 

17.13. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego paragrafu Strona, która dokonała naruszenia 

oprócz odpowiedzialności określonej ustawą o ochronie danych osobowych, zobowiązana jest 

do naprawienia szkody jaką druga Strona poniosła z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania zobowiązania na zasadach ogólnych. 

 

ARTYKUŁ 18 

PODWYKONAWSTWO 

 

18.1. Wykonawca realizuje umowę przy udziale podwykonawców. 

18.2. Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części usług 

podwykonawcom pod warunkiem, że w dniu zawarcia umowy z Wykonawcą posiadają oni 

wszelkie stosowne zezwolenia oraz wpisy do właściwych rejestrów umożliwiających 

wykonywanie postanowień niniejszej umowy w sposób zgodny z jej treścią i odpowiednimi 

przepisami prawa. 

18.3. Wykonawca za zgodą Zamawiającego może dokonać zmiany podwykonawców lub wprowadzić 

nowego, niewskazanego w ofercie. Zatrudnienie podwykonawcy dla wykonania części usług nie 

zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

18.4. Umowa pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności i musi zostać udostępniona Zamawiającemu. 

18.5. Wykonawca zawrze z podwykonawcą umowę o świadczenie usług, które mają być świadczone 

przez podwykonawcę pod warunkiem, że Zamawiający nie sprzeciwi się jej zawarciu. 

18.6. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu zawartej z podwykonawcą 

umowy w terminie 3 dni od daty jej zawarcia oraz do przedłożenia kopii posiadanych przez 

podwykonawcę stosownych zezwoleń oraz wpisów do właściwych rejestrów umożliwiających 

wykonywanie postanowień niniejszej umowy. 

18.7. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego w terminie wskazanym w pkt. 

18.6. jaki/e zakres/y czynności przedmiotu umowy będzie/będą wykonywany/e przez 

podwykonawcę/ów. 

18.8. Zamawiający uprawniony jest do zgłoszenia w terminie 5 dni od daty otrzymania umowy 

opisanej w pkt. 18.4 sprzeciwu co do powierzenia przez Wykonawcę wykonywania usług 

objętych umową przez wskazanego w niej podwykonawcę, w sytuacji gdy podwykonawca nie 

posiada stosownych zezwoleń i wpisów do właściwych rejestrów umożliwiających 

wykonywanie umowy w sposób zgodny z jej treścią i odpowiednimi przepisami prawa. 

18.9. Wykonanie umowy w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 

wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. 

Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców, jak za własne. 

18.10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wynagrodzenie podwykonawców. 
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ARTYKUŁ 19 

ZMIANY UMOWY 

 

19.1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą zostać dokonane wyłącznie w 

 formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności takiej  zmiany. 

19.2. Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

 Zamawiający  przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie zawartej z Wykonawcą. 

19.3. Zmiany w umowie, na skutek wystąpienia poniższych okoliczności mogą dotyczyć 

 następujących elementów umowy: 

a) termin wykonania zamówienia: 

─ wystąpienie różnego rodzaju klęsk żywiołowych, epidemii, operacji wojennych, strajku 

generalnego, 

─ rezygnacji z wykonania części zamówienia, 

─ ustalenie innych warunków płatności, 

─ wystąpienie odmiennych warunków od przyjętych w koncepcji utworzenia PSZOK (Załącznik 

…. do SIWZ), 

─ wystąpienie przeszkód i utrudnień formalno – prawnych,   

─ konieczność wykonania zamówień dodatkowych, niezbędnych do wykonania zamówienia 

podstawowego, 

─ zmiany w obowiązujących przepisach, w tym aktów prawa miejscowego Gminy Rewal, jeżeli 

zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, 

b) terminy płatności: 

─ nieprzewidziany brak płynności finansowej u Zamawiającego, 

─ zmiany w obowiązujących przepisach, w tym aktów prawa miejscowego Gminy Rewal, jeżeli 

zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, 

─ zmiana terminów wystawiania faktur, jeżeli nastąpi zmiana terminu wykonania całego 

zadania. 

c)przedmiot zamówienia: 

─ aktualizacja rozwiązań ze względu na postęp technologiczny, 

─ wykonanie robót zamiennych, 

─ rezygnacja z wykonania części zamówienia, 

─ zmiany istotne i nieistotne w rozwiązaniach koncepcji utworzenia PSZOK, 

─ wyłączenie zakresu umownego robót wraz z pomniejszeniem ustalonego wynagrodzenia, 

─ zmiany w obowiązujących przepisach, w tym aktów prawa miejscowego Gminy Rewal, jeżeli 

zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, 

d)   wynagrodzenie umowne: 

─ zmiana wynagrodzenia z powodu nie wykonania części zamówienia, rezygnacji lub 

wyłączenia części zamówienia, 

─ zmiany w obowiązujących przepisach, w tym aktów prawa miejscowego Gminy Rewal, jeżeli 

zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, 

w tym urzędowa zmiana stawki podatku VAT obowiązującej na dzień podpisania umowy, 

─ wyłączenie lub zaniechanie wykonania niektórych elementów robót, 

─ wykonanie robót zamiennych. 

 

e) innych postanowień umowy: 

zmiany w obowiązujących przepisach, w tym aktów prawa miejscowego, jeżeli zgodnie z nimi 
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konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, 

Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie 

stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

 

19.4. Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy, 

w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, gdy zaistnieje 

inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, 

faktyczna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, 

skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy. 

19.5. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania robót zamiennych. Podstawą wykonania robót 

zamiennych będzie protokół konieczności robót zamiennych sporządzony i  podpisany 

przez Strony wraz z wyliczeniem wartości robót zamiennych na podstawie sporządzonego 

kosztorysu lub kalkulacji robót. Powyższa zmiana nie może powodować wzrostu 

wynagrodzenia Wykonawcy określonego w pkt. 12.1 i wymaga sporządzenia aneksu do 

niniejszej umowy.   

 

ARTYKUŁ 20 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 

20.1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części w zakresie jeszcze nie 

zrealizowanym przez Wykonawcę: 

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 

b) jeżeli zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub rozpoczęta 

likwidacja Wykonawcy, 

c) jeżeli w stosunku do Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie zabezpieczające lub 

egzekucyjne, którego charakter (w szczególności wysokość dochodzonych w postępowaniu 

kwot, stosowane środki egzekucyjne lub zabezpieczające) zagraża prawidłowej realizacji 

umowy przez Wykonawcę. Jednocześnie na Wykonawcy spoczywa bezwzględny obowiązek 

natychmiastowej informacji o zaistnieniu takiego zdarzenia, 

d) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął realizacji usługi w pełnym zakresie objętym umową lub bez 

uzasadnienia zaniechał wykonywania usługi i nie realizuje jej dłużej niż 7 dni; 

e) jeżeli pomimo uprzednich co najmniej dwukrotnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego, 

Wykonawca nie wykonuje usług zgodnie z umową lub w istotny sposób zaniedbuje 

zobowiązania umowne; 

f) jeżeli Wykonawca utracił uprawnienia do wykonywania przedmiotu umowy wynikające z 

przepisów szczególnych; 

g) jeżeli Wykonawca w trakcie obowiązywania umowy zaprzestanie spełniać wymogi 

Zamawiającego określone w SIWZ odnoszące się do ilości lub stanu technicznego pojazdów 

lub co do bazy magazynowo-transportowej, przy użyciu których wykonuje przedmiot 

umowy; 

h) jeżeli Wykonawca bez wiedzy Zamawiającego lub pomimo jego sprzeciwu powierza część 

lub całość umowy do wykonania podwykonawcy lub podwykonawcom. 

20.2. Wykonawca może odstąpić od umowy w zakresie jeszcze przez niego niezrealizowanym, gdy 

Zamawiający - mimo dwukrotnego uprzedniego wezwania - nadal nie realizuje określonych 

mową obowiązków, w szczególności gdy zalega z zapłatą wynagrodzenia za dwa miesiące. 

20.3. Odstąpienie może nastąpić w terminie 30 dni od daty powzięcia informacji je uzasadniających i 

powinno zostać złożone drugiej stronie na piśmie ze wskazaniem przyczyny uzasadniającej to 

odstąpienie. 
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20.4. W przypadku odstąpienia od umowy wynagrodzenie Wykonawcy za miesiąc, w którym 

odstąpienie nastąpiło ustala się proporcjonalnie do czasu realizacji umowy w tym miesiącu. 

20.5. W przypadku odstąpienia od umowy, pojemniki, worki, kosze i kontenery, w które Wykonawca 

wyposażył nieruchomości zgodnie z Artykułem 4 Wykonawca pozostawia w dyspozycji 

Zamawiającego, do czasu wyboru podmiotu, który przejmie obowiązki Wykonawcy w tym 

zakresie. Wynagrodzenie za ww. usługę zostanie ustalone przez Strony odrębnym 

porozumieniem - w razie konieczności przy udziale rzeczoznawcy. 

 

ARTYKUŁ 21 

ROZSTRZYGANIE SPORÓW 

 

21.1. Jeżeli jakakolwiek część umowy zostanie uznana za nieważną, podlegającą unieważnieniu,  

pozbawioną mocy prawnej, nieobowiązującą lub niewykonalną, pozostałe części umowy będą 

nadal uważane za w pełni obowiązujące i wiążące, a Strony działając w dobrej wierze zastąpią 

takie postanowienie postanowieniem ważnym i wykonalnym, które będzie najpełniej oddawać 

ekonomiczny sens pierwotnego zapisu. 

21.2. Strony zgodnie postanawiają, iż ewentualne spory wynikłe na tle realizacji postanowień 

niniejszej umowy lub interpretacji jej zapisów będą rozstrzygać polubownie w drodze 

negocjacji, przy czym klauzula ta nie stanowi zapisu na sąd polubowny. 

21.3. W przypadku nie rozstrzygnięcia sporu w sposób określony w pkt. 21.2 w terminie 1 miesiąca 

liczonego od chwili rozpoczęcia negocjacji, każda ze Stron uprawniona jest do wystąpienia na 

drogę sądową celem rozstrzygnięcia sporu. 

21.4. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów powstałych w wyniku lub w związku z realizacją 

przedmiotu niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

 

ARTYKUŁ 22 

ZAWIADOMIENIA 

 

22.1.  Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w  związku 

z niniejszą umową między Stronami będzie sporządzana na piśmie i  podpisana przez Stronę 

zawiadamiającą. Zawiadomienia mogą być doręczane  osobiście, przesyłane  drogą elektroniczną, 

kurierem lub listem poleconym. 

22.2.  Zawiadomienia będą wysyłane na adresy i numery telefaksów podane przez Strony.  Każda 

 ze Stron zobowiązana jest do informowania drugiej Strony o każdej zmianie  siedziby. 

Jeżeli Strona nie powiadomiła o zmianie siedziby, zawiadomienia wysłane  na ostatni znany adres 

siedziby Strony uznają za doręczone. 

22.3.  Powiadamianie każdej ze Stron umowy jest ważne tylko wtedy, kiedy odbywa się na 

 piśmie. Powiadomienie będzie ważne tylko wtedy, kiedy zostanie doręczone  adresatowi – 

 także wysłane, a nie odebrane mimo awizowania. 

 

ARTYKUŁ 23 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

23.1. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji 

podatkowej NIP: .................................... 

23.2. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji 

podatkowej NIP: ..................................... 
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23.3. Prawem właściwym do rozstrzygania sporów powstałych w związku lub na tle realizacji Umowy 

jest prawo polskie. 

23.4. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie znajdują 

przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

23.5. Integralną częścią umowy są załączniki: 

─ nr 1 – spis poszczególnych ulic w miejscowościach 

─ nr 2 – harmonogram odbioru odpadów z ulic 

─ nr 3 – harmonogram zbierania odpadów z ulic 

─ nr 4 – obiekty użyteczności publicznej oraz inne obiekty, z których wykonawca zobowiązany 

będzie zbierać i odbierać odpady komunalne 

─ nr 5 – zejścia plażowe. 

23.6. Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egz. dla każdej ze 

Stron. 

 

ZAMAWIAJĄCY  WYKONAWCA 

 

 


