
Załącznik nr 8 do SIWZ

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

zawarta w Bieczu, dnia  …………………….. 

pomiędzy Gminą Biecz, 38-340 Biecz ul. Rynek 1 

reprezentowaną przez: 

Mirosława Wędrychowicza - Burmistrza Biecza,

zwaną dalej Zamawiającym, 

a

…........................................  z  siedzibą  w  ….....................................,  przy  ul.  ….......................

wpisaną  do  rejestru  przedsiębiorców  Krajowego  Rejestru  Sądowego  prowadzonego  przez  Sąd

Rejonowy  w  …...................................  pod  numerem  KRS  ….................................  posiadającą

NIP................................. REGON …...................................  (dla podmiotów wpisanych do KRS)

reprezentowaną/nym przez:

1. ……………………………………………………

2. …………………………………………………… /

Panem  /  Panią  …..............................  prowadzącą  działalność  gospodarczą  pod  firmą

…................................  z  siedzibą  w  …...............................,  zamieszkałą  w

…...................................,  przy  ul.  …................................,  posiadającą  numery  NIP

…........................... PESEL …...................................., REGON ….......................... (dla podmiotów

wpisanych do CEIDG),

zwanym dalej Wykonawcą.

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy z dnia ……………., w trakcie

postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego prowadzonego  w  trybie przetargu

nieograniczonego  zgodnie  z  przepisami  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo

zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

o następującej treści:

Przedmiot Umowy

§ 1 

1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie  usługi polegającej na

odbieraniu  oraz  zagospodarowaniu  niesegregowanych  (zmieszanych)  odpadów

komunalnych i segregowanych odpadów komunalnych z terenu Gminy Biecz.

2. Przedmiotem umowy jest:



a) odbiór  i  zagospodarowanie  zmieszanych  (niesegregowanych)  odpadów  komunalnych  oraz

bioodpadów:
- od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy

Biecz,
-  od  właścicieli  nieruchomości  na  których  nie  zamieszkują  mieszkańcy,  a  powstają  odpady

komunalne położonych na terenie gminy Biecz,
- z innych nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub z  innych nieruchomości

wykorzystywanych  na  cele  rekreacyjno-wypoczynkowe,  wykorzystywanych  jedynie  przez  część

roku położonych  na terenie gminy Biecz, 
b) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych:
- od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy

Biecz,
-  od  właścicieli  nieruchomości,  na  których  nie  zamieszkują  mieszkańcy,  a  powstają  odpady

komunalne położonych na terenie gminy Biecz,
- z innych nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub z  innych nieruchomości

wykorzystywanych  na  cele  rekreacyjno-wypoczynkowe,  wykorzystywanych  jedynie  przez  część

roku położonych  na terenie gminy Biecz, 
c) odbiór i zagospodarowanie zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych z koszy

ulicznych,  koszy  usytuowanych  na  przystankach  komunikacyjnych  oraz  w  innych  miejscach

publicznych położonych na terenie gminy Biecz, 
d) odbiór i zagospodarowanie odpadów segregowanych zgromadzonych w Punkcie Selektywnego

Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego w Bieczu przy ul. Belna,
e)  odbiór  i  zagospodarowanie  odpadów segregowanych  ze  zbiorczych  punktów selektywnego

zbierania odpadów tzw. „gniazd” usytuowanych na terenie gminy Biecz,
f)  zorganizowanie na terenie Miasta Biecz  jednego punktu,  w którym mieszkańcy będą mogli

bezpłatnie oddać przeterminowane leki i zaopatrzenie go w specjalny pojemnik do gromadzenia

leków oraz odebranie i zagospodarowanie zgromadzonych tam przeterminowanych leków,
g)  zorganizowanie jeden raz w okresie obowiązywania niniejszej umowy, w okresie wiosenno-

letnim  zbiórki  odpadów  wielkogabarytowych,  opon,  zużytego  sprzętu  elektrycznego  

i  elektronicznego  wystawionych  przez  mieszkańców  na  trasie  odbioru  odpadów  oraz  odbiór

i zagospodarowanie tych odpadów,
h) zorganizowanie punktów dystrybucji worków na odpady segregowane w kolorach: niebieskim,

żółtym, zielonym i brązowym na terenie Gminy Biecz (co najmniej jeden punkt na terenie miasta

Biecz  i  po  jednym  punkcie  w  każdym  sołectwie).  Utworzone  punkty  powinny  zapewniać

właścicielom nieruchomości  zamieszkałych i  niezamieszkałych stałą  możliwość  zakupu worków

służących do selektywnej zbiórki odpadów w poszczególnych kolorach.

3.  Odbiór  niesegregowanych  (zmieszanych)  odpadów  komunalnych,  bioodpadów  oraz  odpadów

segregowanych  odbywać  się  będzie  na  zasadach  określonych  w  obowiązujących  w  okresie

wykonywania  Umowy  przepisach  prawnych  włącznie  z  aktami  prawa  miejscowego,  w  tym  w

szczególności  w uchwałach Rady Miejskiej  w Bieczu w sprawie Regulaminu utrzymania czystości  i

porządku na terenie Gminy Biecz, Uchwały  w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu

świadczenia  usług  w  zakresie  odbierania  odpadów komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości,  na



których zamieszkują mieszkańcy i  zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez

właściciela  nieruchomości  opłatę  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi,  Uchwały  w sprawie

określenia  szczegółowego  sposobu  i  zakresu  świadczenia  usług  w  zakresie  odbierania  odpadów

komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości,  położonych  na  terenie  Gminy  Biecz  na  których  nie

zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne i zagospodarowania tych odpadów, w zamian

za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

4.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  odbierania  następujących  rodzajów  odpadów  komunalnych

z pojemników lub worków o podwyższonej wytrzymałości:

a) Niesegregowane  (zmieszane)  odpady  komunalne  –  z  pojemników lub worków w  kolorze

czarnym,

b) bioodpady – z pojemników lub worków w kolorze brązowym,

c) papier i tektura – z pojemników lub worków w kolorze niebieskim,

d) tworzywa  sztuczne,  metal,  opakowania  wielomateriałowe  –   z  pojemników lub  worków

w kolorze żółtym,

e) szkło – z pojemników lub worków w kolorze zielonym,

f) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – z koszy ulicznych usytuowanych na terenie

gminy Biecz,

g) przeterminowane leki – z pojemnika usytuowanego w utworzonym przez Wykonawcę punkcie,

h) odpady  wielkogabarytowe,  które  ze  względu  na  swój  rozmiar  nie  mogą  być  zbierane

w typowych pojemnikach i/lub workach na odpady, odpady elektryczne i elektroniczne, zużyte

opony.

Częstotliwość odbioru odpadów

§ 2

1. Odbiór  niesegregowanych  (zmieszanych)  odpadów  komunalnych  oraz  bioodpadów  w

pojemnikach  lub  w  workach  o  podwyższonej  wytrzymałości  przeznaczonych  do  zbierania

odpadów komunalnych odbywać się będzie z następującą częstotliwością:

a) Odbiór  niesegregowanych  (zmieszanych)  odpadów  komunalnych  oraz  bioodpadów  od

właścicieli  nieruchomości  na  których  zamieszkują  mieszkańcy  raz  na  dwa  tygodnie  na

obszarach  wiejskich  i  miejskich  oraz  dwa  razy  w  tygodniu  w  miejskiej  ścisłej  zabudowie

mieszkaniowej (tzn. wzdłuż ulic: Rynek, Piekarska, Kromera, W. Pola, Potockiego, Ariańska,

Grodzka, Fuska, Węgierska – do skrzyżowania z ul. Bochniewicza, ul. Parkowa) według tras

objazdów opisanych w harmonogramie stanowiącym załącznik do umowy (zał. nr 1), w dni

robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 17:00. 

b) Odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z zabudowy wielolokalowej,

wyposażonej w pojemniki do 7 m3 raz na tydzień lub częściej w przypadku telefonicznego

zgłoszenia osoby uprawnionej. 



c) odbiór  niesegregowanych  (zmieszanych)  odpadów  komunalnych  oraz  bioodpadów  od

właścicieli  nieruchomości  na  których  nie  zamieszkują  mieszkańcy  a  powstają  odpady

komunalne raz na dwa tygodnie na obszarach wiejskich i miejskich oraz dwa razy w tygodniu

w miejskiej ścisłej zabudowie mieszkaniowej (tzn. wzdłuż ulic: Rynek, Kromera, Potockiego,

Grodzka, Fuska, Węgierska – do skrzyżowania z ul. Bochniewicza, ul. Parkowa) według tras

objazdów opisanych w harmonogramie  stanowiącym załącznik do umowy (zał. nr 3 ), w dni

robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 17:00. 

d) Odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

na  których  nie  zamieszkują  mieszkańcy  a  powstają  odpady  komunalne  

w pojemnikach o pojemności do 7 m3  według zgłoszenia osoby uprawnionej.

e) odbiór  niesegregowanych  (zmieszanych)  odpadów  komunalnych  i  bioodpadów  z

nieruchomości,  na  których  znajdują  się  domki  letniskowe  lub  z  innych  nieruchomości

wykorzystywanych  

na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku położonych

na terenie  gminy  Biecz,  w razie  złożenia  deklaracji  przez  właścicieli  takich  nieruchomości

będzie  się  odbywał  w  razie  potrzeby,  na  zgłoszenie  telefoniczne,  w  najbliższym  terminie

odbioru  odpadów komunalnych zmieszanych od właścicieli  nieruchomości  zamieszkałych w

określonej  miejscowości,

2. Odbiór  niesegregowanych  (zmieszanych)  odpadów  komunalnych  z  koszy  ulicznych,  koszy

usytuowanych na przystankach komunikacyjnych oraz w innych miejscach publicznych na terenie

gminy Biecz  (zał. nr 5):

- z koszy usytuowanych na terenie miasta Biecz - pięć razy w tygodniu (poniedziałek,

wtorek, środa, czwartek, piątek)

- z koszy usytuowanych na obszarach wiejskich - jeden raz w tygodniu (poniedziałek)

lub  częściej  w  sytuacji  przepełnienia  po  zgłoszeniu  telefonicznym  osoby  upoważnionej.  

W przypadku telefonicznego zgłoszenia  przepełnienia  koszy  przez osobę uprawnioną,  czas

realizacji zlecenia nie może być dłuższy niż 24 godziny od zgłoszenia.

3. Odbiór odpadów segregowanych w pojemnikach lub w workach o podwyższonej wytrzymałości

przeznaczonych  do  zbierania  odpadów  komunalnych  odbywać  się  będzie  z  następującą

częstotliwością:

a) odbiór  odpadów  komunalnych  segregowanych  od  właścicieli  nieruchomości  na  których

zamieszkują mieszkańcy - raz na cztery tygodnie na obszarach wiejskich i miejskich oraz raz

na  dwa  tygodnie  w  miejskiej  ścisłej  zabudowie  mieszkaniowej  (tzn.  wzdłuż  ulic:  Rynek,

Piekarska,  Kromera,  W.  Pola,  Potockiego,  Ariańska,  Grodzka,  Fuska,  Węgierska  –  do

skrzyżowania  z  ul.  Bochniewicza,  ul.  Parkowa)  według  tras  objazdów  opisanych  w



harmonogramie stanowiącym załącznik do umowy (zał. nr 2) w dni robocze, od poniedziałku

do piątku w godzinach 7:00 - 17:00. 

b) odbiór  odpadów komunalnych segregowanych od właścicieli  nieruchomości  na których nie

zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne - raz na dwa tygodnie na obszarach

wiejskich i miejskich  oraz raz na dwa tygodnie w miejskiej ścisłej zabudowie mieszkaniowej

(tzn. wzdłuż ulic: Rynek, Kromera, Potockiego, Grodzka, Fuska, Węgierska – do skrzyżowania

z  ul.  Bochniewicza,  ul.  Parkowa)  według  tras  objazdów  opisanych  w  harmonogramie

stanowiącym załącznik do umowy (zał. nr 4 ),  w dni robocze, od poniedziałku do piątku  

w godzinach 7:00 - 17:00. 

c) odbiór  odpadów  komunalnych  segregowanych,  z  nieruchomości,  na  których  znajdują  się

domki  letniskowe  lub  z  innych  nieruchomości  wykorzystywanych  na  cele  rekreacyjno-

wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku położonych  na terenie gminy

Biecz, w razie złożenia deklaracji przez właścicieli takich nieruchomości będzie się odbywał w

razie  potrzeby,  na  zgłoszenie  telefoniczne,  w  najbliższym  terminie  odbioru  odpadów

segregowanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w określonej  miejscowości, 

4.  Odbiór  odpadów komunalnych  segregowanych  z  Punktu  Selektywnego  Zbierania  Odpadów

Komunalnych  (PSZOK)  -  z  częstotliwością  wynikającą  z  potrzeb,  z  uwzględnieniem  stopnia

zapełnienia  pojemników,  po  telefonicznym  zgłoszeniu  pracownika  PSZOK.  W  przypadku

telefonicznego zgłoszenia przez pracownika PSZOK czas realizacji zlecenia nie może być dłuższy

niż 48 godz. 

5. Odbiór odpadów komunalnych segregowanych ze zbiorczych punktów selektywnego zbierania

odpadów tzw. „gniazd” (zał. nr 6) :

-  jeden  raz  w  tygodniu  (poniedziałek) lub  częściej  po  telefonicznym  zgłoszeniu  ich

przepełnienia przez osobę uprawnioną. W przypadku telefonicznego zgłoszenia przepełnienia

pojemników przez osobę uprawnioną, czas realizacji  zlecenia nie może być dłuższy niż 24

godziny od przyjęcia zgłoszenia,

- w miesiącach czerwiec, lipiec, sierpień z punktów usytuowanych na terenie miasta Biecz

odpady będą odbierane dwa razy w tygodniu (poniedziałek, piątek).

6. Odbiór przeterminowanych leków – z punktu utworzonego przez wykonawcę – co najmniej raz

na 6 miesięcy.

7. Odbiór odpadów wielkogabarytowych, opon, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

wystawionych przez mieszkańców na trasie odbioru odpadów – jeden raz w okresie obowiązywania

niniejszej umowy, w okresie wiosenno-letnim w terminie od kwietnia do lipca. Dokładny termin

zostanie wcześniej uzgodniony z Zamawiającym.



Termin wykonania Umowy

§ 3

       Termin  wykonania Umowy: od dnia 1.01.2020 r.  do dnia 31.12.2020 r. 

Wykonawca

§ 4

1. Zgodnie z postanowieniem przepisu art. 6d ust. 4, 6f ust. 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o

utrzymaniu  czystości  i  porządku  w  gminach  Wykonawca  wskazuje  następujące  instalacje  do

przetwarzania odpadów komunalnych, do których zobowiązuje się przekazać odebrane odpady:

a) zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne …………………………………….. (nazwa i adres

instalacji)
b) bioodpady ……………………………………. (nazwa i adres instalacji) 
c) odpady szkła ……………………………………. (nazwa i adres instalacji)
d) odpady papieru i tektury, odpady tworzyw sztucznych, odpady opakowań wielomateriałowych,

odpady metalu ………………………..…………. (nazwa i adres instalacji)
e) odpady budowlane i rozbiórkowe ………………...……………… (nazwa i adres instalacji)  
f) odpady wielkogabarytowe ……………………………… (nazwa i adres instalacji)
g) odpady  zużytego  sprzętu  elektrycznego  i  elektronicznego  …………..……….  (nazwa  i  adres

instalacji)
h) zużyte opony ………………………….…………(nazwa i adres instalacji)
i) przeterminowane leki i chemikalia …………………………………. (nazwa i adres instalacji)
j) odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych ……………….. (nazwa i adres

instalacji)
k) zużyte baterie i akumulatory …………………………………….(nazwa i adres instalacji)

l) farby,  tusze,  farby  drukarskie,  kleje,  lepiszcze  i  żywice  ……………………..  (nazwa  i  adres

instalacji)

m) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym

w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu

substancji  we  krwi  w  szczególności  igieł  i  strzykawek  ………………………… (nazwa  i  adres

instalacji)

2. Zmiana miejsc przekazania odpadów określonych w ust. 1 lit a) – m) nie stanowi zmiany umowy.

Zmiana każdego z miejsc przekazania odpadów opisanych w ust. 1 wymaga uprzedniego, pisemnego

zawiadomienia Zamawiającego.

§ 5

1. Wykonawca oświadcza, że:

a) posiada odpowiednie kwalifikacje i umiejętności do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,

w szczególności  posiada wpis do rejestru działalności  regulowanej w zakresie odbierania odpadów

komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Biecz;

b) posiada zasoby osobowe i techniczne do należytego i terminowego wykonania Umowy, 



c)  zapoznał  się  z  postanowieniami  zawartymi  w  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia,

obowiązującymi przepisami prawa, w tym aktami prawa miejscowego oraz z warunkami wykonywania

Umowy,  w  tym  z  trasami  objazdowymi  i  godzinami  odbioru  odpadów  i  oświadcza,  że  brak  jest

jakichkolwiek obiektywnych przeszkód w należytym wykonaniu Przedmiotu Umowy. 

§ 6

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi

przepisami prawa, z zachowaniem należytej staranności na zasadach zawartych w Umowie.

2. Do  obowiązków Wykonawcy  należy  odbieranie  niesegregowanych  (zmieszanych)  odpadów

komunalnych, bioodpadów i odpadów segregowanych od wszystkich właścicieli nieruchomości

na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Biecz, właścicieli nieruchomości na których

nie zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Biecz, odpadów segregowanych ze wszystkich

zbiorczych punktów selektywnego zbierania odpadów tzw. „gniazd”, odpadów segregowanych

z  PSZOK  oraz  niesegregowanych  (zmieszanych)  odpadów  komunalnych  z  koszy  ulicznych

położonych na terenie Gminy Biecz.

3. Poza  innymi  obowiązkami  wynikającymi  z  Umowy,  do  obowiązków  Wykonawcy  należą

w  szczególności: 

a) przekazywanie  odebranych  od  właścicieli  nieruchomości  selektywnie  zebranych

odpadów komunalnych do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z

hierarchią  postępowania  z  odpadami,  o  której  mowa  w  art.  17  ustawy  z  dnia  

14 grudnia 2012 roku o odpadach ( Dz. U. z 2019 r., poz. 701 ze zm.),

b) przekazywanie  odebranych  od  właścicieli  nieruchomości  niesegregowanych

(zmieszanych) odpadów komunalnych do instalacji komunalnych. 

c) monitorowanie  obowiązku  ciążącego  na  właścicielu  nieruchomości  w  zakresie

selektywnego  zbierania  odpadów  komunalnych.  W  przypadku  stwierdzenia,  że

właściciel  nieruchomości  nie  wywiązuje  się  z  obowiązku  w  zakresie  segregacji

odpadów,  Wykonawca  odbiera  odpady  jako  niesegregowane  (zmieszane)  odpady

komunalne.  Wykonawca  zobowiązany  jest  w  terminie  2  dni  od  dnia  zaistnienia

opisanej sytuacji do pisemnego lub drogą elektroniczną na adres email: um@biecz.pl

lub teresa.zapala@biecz.pl poinformowania Zamawiającego o niewywiązywaniu się z

obowiązków  segregacji  odpadów  przez  właściciela  nieruchomości.  Do  informacji

Wykonawca zobowiązany będzie załączyć dokumentację umożliwiająca identyfikację

nieruchomości i zdjęcia fotograficzne,

d) porządkowanie terenu i utrzymanie czystości w miejscu gromadzenia odpadów oraz

porządkowanie tras przejazdu w przypadku zanieczyszczenia przez Wykonawcę lub  

w  przypadku  zanieczyszczenia  wynikającego  z  przepełnienia  pojemnika

spowodowanego  nie  opróżnieniem  go  we  właściwym  czasie.  W  przypadku

zanieczyszczenia  terenu  na  skutek  wysypania/rozwiania/wycieku  cieczy  z  komory

mailto:um@biecz.pl


śmieciarki  lub  kontenerów  Wykonawca  natychmiast  usunie  skutki  zaistniałego

zdarzenia na własny koszt,

e) odbiór  odpadów  również  w  przypadkach  utrudnionego  dojazdu  do  posesji

spowodowanego  remontem  drogi,  złym  stanem  nawierzchni  lub  złymi  warunkami

meteorologicznymi.  W takich  przypadkach  Wykonawcy  nie  przysługują  roszczenia  

z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy,

f) Zamawiający będzie wymagał aby do wykonania przedmiotu zamówienia był użyty

właściwy  tabor  transportowy,  umożliwiający  sprawny  odbiór  odpadów  i  nie

powodujący niszczenie dróg. W okresie jesienno – zimowo – wiosennym z uwagi na

zmieniające  się  warunki  atmosferyczne  (podmokłe  korpusy  dróg)  Zamawiający

wymaga  dostosowania  pojazdów  odbierających  odpady  komunalne  do  warunków

atmosferycznych i standardu dróg,

g) w sytuacji nadzwyczajnej, np. zamknięcie drogi lub jej nieprzejezdność spowodowana

nagłą  zmianą  warunków  atmosferycznych  (śnieżyca,  oblodzenie,  grząskie  podłoże

spowodowane  opadami  atmosferycznymi)  Wykonawca  niezwłocznie  zawiadomi

Zamawiającego o przyczynie niewykonania obowiązku i wskaże dodatkowy, najbliższy

termin odbioru odpadów oraz zawiadomi o tym terminie właścicieli  nieruchomości,

wobec których usługa nie została wykonana. W takich przypadkach Wykonawcy nie

przysługują roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy,

h) utrzymywanie standardów sanitarnych oraz standardów ochrony środowiska zgodnie 

z  rozporządzeniem  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),  rozporządzeniem Ministra  Środowiska  

z  dnia  16  czerwca  2009  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy

gospodarowaniu  odpadami  komunalnymi  (Dz.  U.  z  2009  r.  Nr  104,  poz.  868)  

i  postanowieniami  Regulaminu  utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie  Gminy

Biecz.

i) zakazuje  się  dopełniania  pojazdów  obsługujących  zbiórkę  odpadów  komunalnych

odpadami zebranymi w innej gminie, jak również mieszania odpadów zmieszanych z

selektywnie zebranymi jak też poszczególnych frakcji zebranych selektywnie.

j) wykonywanie  przedmiotu  umowy  w  sposób  fachowy,  niepowodujący  szkód  oraz

ograniczający  niedogodności  dla  społeczeństwa  do  niezbędnego  minimum  oraz

ponoszenie pełnej odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody

na  mieniu  i  zdrowiu  osób  trzecich,  powstałe  podczas  i  w  związku  z  realizacją

przedmiotu umowy,

k) uzyskiwanie kart przekazania poszczególnych rodzajów odpadów,



l) prowadzenie  na  bieżąco  ilościowej  i  jakościowej  ewidencji  odpadów  zgodnie  

z  przepisami ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu  czystości  i  porządku  

w gminach i przekazywania Zamawiającemu:

-  dowodów przyjęcia  poszczególnych  rodzajów odebranych  odpadów komunalnych

przez uprawnionego przedsiębiorcę wykonującego działalność w zakresie odzysku lub

unieszkodliwiania  odpadów  (kart  przekazania  odpadów  sporządzonych  zgodnie  

z obowiązującymi przepisami),

- sprawozdań  z ilości odebranych i poddanych unieszkodliwieniu odpadów zgodnie  

z ustawą o utrzymaniu  czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 2010),

-  miesięcznych  pisemnych  raportów,  które  mają  zawierać:  ilości  odebranych

niesegregowanych  (zmieszanych)  odpadów  komunalnych  [Mg],  ilości  odebranych

odpadów segregowanych z podziałem na frakcje: szkło, papier i tektura, opakowania

wielomateriałowe,  tworzywa  sztuczne,  metal,  bioodpady  [Mg],  oraz  sposób  ich

zagospodarowania  (raporty  mają  być  sporządzone  odrębnie  dla  odebranych  ilości

odpadów  z  nieruchomości  zamieszkałych  oraz  dla  odebranych  ilości  odpadów  z

nieruchomości niezamieszkałych),

- miesięcznych zestawień zawierających dane o ilości i rodzaju odpadów odebranych 

z PSZOK,

- roczną informację o której mowa w ust. 9oa, a w szczególności informacje o masie

poszczególnych  rodzajów  odpadów  (z  podaniem  kodów  zgodnie  z  obowiązującą

klasyfikacją), które zostały wydzielone ze strumienia niesegregowanych (zmieszanych)

odpadów  komunalnych  o  kodzie  20  03  01  oraz  stanowiących  pozostałości  po

przerobieniu zmieszanych odpadów komunalnych wraz z podaniem instalacji do której

zostały  one  przekazane  i  określeniem procesów  przerobu  jakim  zostały  poddane.

Informacja ta ma być złożona do 15 stycznia 2020 r.

m) umożliwienie przedstawicielom Zamawiającego kontroli sposobu  wykonywania usługi,

zarówno w siedzibie Wykonawcy jak i w terenie poprzez udostępnienie wymaganych

dokumentów oraz umożliwienie oględzin sprzętu używanego do realizacji przedmiotu

umowy,

n) wykonanie  na  wskazanie  Zamawiającego,  kontrolnego  ważenia  samochodu

Wykonawcy  przeznaczonego do  odbioru  odpadów,  przed  jego  wyjazdem na trasę

odbioru odpadów lub w trakcie wykonywania objazdu. Ważenie odbędzie się na wadze

wskazanej przez Zamawiającego, w obecności przedstawiciela Zamawiającego,

o) osiągnięcie poziomu ograniczenia  składowania masy odpadów komunalnych

ulegających biodegradacji, ustalanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Wykonawca powinien uzyskać poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych

ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania co najmniej na poziomie

ustalonym w przepisach prawa za 2020 r.



p) osiągnięcie w roku rozliczeniowym poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego

użycia i odzysku  innymi metodami odpadów w postaci papieru, metalu, tworzyw

sztucznych, szkła –  ustalanego zgodnie z obowiązującymi  przepisami  prawa.

Wykonawca powinien uzyskać poziom recyklingu, przygotowania do ponownego

użycia i odzysku innymi metodami odpadów w postaci papieru, metalu, tworzyw

sztucznych, szkła co najmniej na poziomie ustalonym w przepisach prawa za 2020 r,

q) osiągnięcie w roku rozliczeniowym poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego

użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i

rozbiórkowych, zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawa. Wykonawca powinien

uzyskać poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi

metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych co

najmniej na poziomie ustalonym w przepisach prawa za 2020 r.,  

r) przeprowadzenie  akcji  informującej  o  sposobie  segregacji  odpadów  zgodnie

z  rozporządzeniem  Ministra  Środowiska  z  dnia  29  grudnia  2016  r.  w  sprawie

szczegółowego  sposobu  selektywnego  zbierania  wybranych  frakcji  odpadów  (t.j.  

Dz.  U.  z  2019 r.  poz.  2028).  Sposób przeprowadzenia  akcji  informacyjnej  według

złożonej oferty. 

Treść  paragrafu  6  pkt.  3  lit.  r   zastanie  wprowadzona  do  umowy  w

zależności od treści oferty Wykonawcy w zakresie dodatkowej usługi. 

s) wykonywanie  innych  obowiązków,  które  okażą  się  konieczne  dla  należytego

i zgodnego z przepisami prawa wykonania Przedmiotu Umowy.

4. Za szkody (w tym w szczególności  uszkodzenie techniczne pojemników przeznaczonych do

zbierania  niesegregowanych  (zmieszanych)  odpadów  komunalnych  i  odpadów

segregowanych) w majątku osób trzecich lub Zamawiającego powstałe w związku lub przy

okazji wykonywania Umowy odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do zbierania każdego rodzaju odpadów odrębnie. Zabronione

jest mieszane odpadów, również zbieranie różnych rodzajów odpadów segregowanych tym

samym pojazdem za wyjątkiem odbioru odpadów zbieranych w różnokolorowych workach o

ustalonych  kolorach,  umożliwiający  łatwy  rozdział  zebranych  odpadów  na  poszczególne

rodzaje.  Zabrania  się  zgniatania  różnych  frakcji  odpadów  w  jednym  pojeździe  z  funkcją

kompaktującą.

6. Wykonawca  nie  może  w  trakcie  odbioru  i  transportu  mieszać  odpadów  gromadzonych

selektywnie  z  niesegregowanymi  (zmieszanymi)  odpadami  komunalnymi  oraz  ponosi

odpowiedzialność za takie zmieszanie odpadów po odbiorze ich od właścicieli nieruchomości.

7. Zamawiający i Wykonawca wspólnie odpowiadają za informowanie mieszkańców o zasadach 

i  terminach odbierania poszczególnych rodzajów odpadów.



8. Wykonawca zobowiązany jest do trwałego i czytelnego oznakowania w widocznym miejscu

nazwą  firmy  oraz  danymi  adresowymi  i  numerem  telefonu  Wykonawcy,  samochodów

wykorzystywanych do wykonywania usługi objętej niniejszą umową.

9. Wykonawca zobowiązany jest do starannego oczyszczenia i dezynfekcji pojemników 1100 l

ustawionych  w  tzw.  „gniazdach”  zlokalizowanych  na  terenie  Gminy  Biecz  za  pomocą

specjalistycznego  samochodu  tzw.  „Myjki”  z  następującą  częstotliwością:  pojemniki  na

bioodpady – 1 raz na miesiąc w okresie od kwietnia do września i 1 raz na trzy miesiące w

okresie  od  stycznia  do  marca  i  od  października  do  grudnia,  pozostałe  pojemniki  

1100 l na odpady – 1 raz na 6 miesięcy. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o wykonaniu

czyszczenia i dezynfekcji pojemników do 2 dni roboczych od zrealizowania.

10. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zabezpieczenia  samochodów  przed  niekontrolowanym

wydostawaniem  się  na  zewnątrz  odpadów,  podczas  ich  odbierania,  magazynowania,

przeładunku i transportu.

11. Wszystkie  pojazdy  wykorzystywane  podczas  świadczenia  usługi  muszą  być  wyposażone

w system monitoringu  bazujący  na  systemie  pozycjonowania  satelitarnego,  umożliwiający

trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdów i miejscach

postojów umożliwiający weryfikacje tych danych oraz system czujników zapisujących dane  

o miejscach wyładunku odpadów, który będzie umożliwiał weryfikacje danych. Wykonawca

przez  cały  okres  realizacji  przedmiotu  zamówienia  zobowiązany  jest  zapewnić  w siedzibie

Zamawiającego  na  1  stanowisku  komputerowym  dostęp  do  portalu  internetowego

umożliwiającego na bieżąco monitoring pracy pojazdów Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany

jest do zapewnienia ciągłości pracy systemu monitoringu oraz do archiwizowania na swoim

serwerze wszystkich zarejestrowanych przez urządzenia pokładowe danych przez okres nie

krótszy niż 12 miesięcy i zapewnienia wglądu w te dane przez Zamawiającego. 

12. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  niezwłocznego  informowania  Zamawiającego  o  zmianie

sytuacji  finansowej oraz innych zmianach mających istotny wpływ na wykonanie niniejszej

umowy.

13. Strony oświadczają, że w dalszym trybie postępowania z odpadami stosowane będę przepisy

ustawy o odpadach, zgodnie z którymi posiadacz mający zezwolenie w zakresie gospodarki

odpadami  wraz  z  przejęciem  odpadów  przejmuje  odpowiedzialność  za  dalszy  sposób

postępowania z odpadami, natomiast posiadacz przekazujący odpady wraz z pozbyciem się

odpadów pozbywa się odpowiedzialności za dalsze gospodarowanie tymi odpadami.

Przedstawiciele Stron 

§ 7

1. Do nadzorowania  wykonywania  umowy i  bieżących kontaktów z  Wykonawcą Zamawiający

wyznacza  ………………………..…..

     tel./fax…………………………………………….



2. Do nadzorowania wykonywania umowy i bieżących kontaktów z Zamawiającym Wykonawca

wyznacza   …………………….…….

      tel./fax…………………………………………….

Podwykonawcy

§ 8

1.  Wykonawca jest uprawniony do zawarcia umowy o podwykonawstwo części przedmiotu Umowy z

innymi podmiotami, z zastrzeżeniem, że nie zwiększy to kosztów jej wykonania.

2.  Wykonawca może zlecić  Podwykonawcom wykonanie poszczególnych czynności  wchodzących w

skład  przedmiotu  Umowy,  jeżeli  Podwykonawca  spełnia  wymogi  określone  niniejszą  umową  oraz

załącznikami do niej, o ile są one wymagane do wykonywania zleconych czynności.

3.  Płatności w stosunku do Podwykonawców muszą być zgodne z przepisami ustawy Kodeks cywilny.

4. Przed wystawieniem faktury VAT, obejmującej kwotę należną Podwykonawcy, Zamawiający żąda od

Wykonawcy  przedstawienia  dowodu,  że  Podwykonawca otrzymał  wszystkie  kwoty  należne  mu na

mocy wcześniejszych faktur VAT, pomniejszone o odpowiednie potrącenia.

5.  Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy spowodowana przez Podwykonawcę, będzie

traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

6. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne.

7.  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną

za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, w

terminie 7 dni od jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż

0,5% wartości umowy o zamówienie publiczne.

Wynagrodzenie i płatność

§ 9

1.  Strony  ustalają,  że  wynagrodzenie  za  zrealizowanie  przedmiotu  Umowy  będzie  ustalane

w następujący sposób:

- za odbiór i zagospodarowanie zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych Wykonawca

otrzyma wynagrodzenie wyliczone na podstawie ceny jednostkowej za 1 Mg - …………………………zł

brutto, słownie ……………………………………..

-  za  odbiór  i  zagospodarowanie  bioodpadów  Wykonawca  otrzyma  wynagrodzenie  wyliczone  na

podstawie  ceny  jednostkowej  za  1  Mg  -  …………………………zł  brutto,  słownie

……………………………………..

- za odbiór  i  zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych tj.  szkło,  papier  i  tektura,

tworzywa sztuczne,  metal  oraz  opakowania  wielomateriałowe  Wykonawca otrzyma wynagrodzenie



wyliczone  na  podstawie  ceny  jednostkowej  za  1  Mg  -  …………………………zł  brutto,  słownie

……………………………………..

-  za  odbiór  i  zagospodarowanie  odpadów  budowlanych  i  rozbiórkowych  Wykonawca  otrzyma

wynagrodzenie  wyliczone na  podstawie  ceny jednostkowej  za 1 Mg -  …………………………zł  brutto,

słownie ……………………………………..

- za odbiór i  zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych Wykonawca otrzyma wynagrodzenie

wyliczone  na  podstawie  ceny  jednostkowej  za  1  Mg  -  …………………………zł  brutto,  słownie

……………………………………..

-  za  odbiór  i  zagospodarowanie  odpadów  zużytego  sprzętu  elektrycznego  i  elektronicznego

Wykonawca  otrzyma  wynagrodzenie  wyliczone  na  podstawie  ceny  jednostkowej  za  1  Mg  -

…………………………zł brutto, słownie ……………………………………..

-  za  odbiór  i  zagospodarowanie  odpadów  zużytych  opon  Wykonawca  otrzyma  wynagrodzenie

wyliczone  na  podstawie  ceny  jednostkowej  za  1  Mg  -  …………………………zł  brutto,  słownie

……………………………………..

-  za  odbiór  i  zagospodarowanie  odpadów  takich  jak:  przeterminowane  leki  i  chemikalia,  odpady

niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych, zużyte baterie i akumulatory, farby, tusze,

farby  drukarskie,  kleje,  lepiszcze  i  żywice,  odpady  niekwalifikujące  się  do  odpadów  medycznych

powstałych  w  gospodarstwie  domowym w wyniku  przyjmowania  produktów leczniczych  w formie

iniekcji i prowadzenia monitoringu substancji we krwi w szczególności igieł i strzykawek Wykonawca

otrzyma wynagrodzenie wyliczone na podstawie ceny jednostkowej za 1 Mg - …………………………zł

brutto, słownie ……………………………………..

2.  Ceny  określone  w  ust.  1  zawierają  wszystkie  koszty  niezbędne  dla  prawidłowego  wykonania

Przedmiotu Umowy, w tym również należności publicznoprawne. 

3. Ceny określone w  ust. 1 obowiązują przez cały czas trwania umowy i pozostają niezmienne.

4. Ustala się miesięczny okres rozliczeniowy wykonania usług objętych umową.

5. Fakturę za usługę Wykonawca jest uprawniony wystawić po zakończeniu miesiąca kalendarzowego,

najwcześniej pierwszego dnia miesiąca po miesiącu wykonania usługi. Wynagrodzenie płatne będzie w

terminie ….………… dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz

z  pisemnymi  dokumentami,  o  których  mowa w §  10  ust.  1.  Faktura  wystawiona  bezpodstawnie,

nieprawidłowo  lub  niezawierająca  wszystkich  wymaganych  załączników,  zostanie  zwrócona

Wykonawcy  bez  dokonania  płatności,  a  termin  płatności  rozpocznie  bieg  od  daty  doręczenia

poprawionej, uzupełnionej lub w pełni prawidłowej faktury.

6.  Faktury należy wystawić na: Odbiorca: Urząd Miejski w Bieczu, Nabywca: Gmina Biecz  ul. Rynek 1,

38-340 Biecz, która jest płatnikiem podatku VAT, posiada numer identyfikacyjny podatnika NIP 738-

197-38-83 i upoważnia Wykonawcę  do wystawienia faktur VAT bez podpisu Zamawiającego.



§ 10

1.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przedkładania  Zamawiającemu wraz  z  fakturą  następujących

dokumentów za miesiąc rozliczeniowy:

a)  pisemnych raportów, które mają zawierać:

- ilości odebranych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych [Mg],

- ilości odebranych odpadów segregowanych z podziałem na frakcje: papier i  tektura, opakowania

wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, szkło, metal, bioodpady [Mg],

- ilości odebranych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

zużytych opon i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych [Mg]

oraz innych odpadów odebranych z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

- ilość zebranych przeterminowanych leków [Mg],

- sposób zagospodarowania w/w odpadów,

Powyższe raporty mają być sporządzone odrębnie dla odebranych ilości  odpadów z nieruchomości

zamieszkałych oraz dla odebranych ilości odpadów z nieruchomości niezamieszkałych.

b) raportów wagowych poszczególnych frakcji odpadów,

c) dowodów  przyjęcia  poszczególnych  rodzajów  odebranych  odpadów  komunalnych  przez

uprawnionego  przedsiębiorcę  wykonującego  działalność  w  zakresie  odzysku  lub

unieszkodliwiania  odpadów  (kart  przekazania  odpadów  sporządzonych  zgodnie

z obowiązującymi przepisami),

2. Ilość poszczególnych rodzajów odpadów wykazanych na kartach przekazania odpadów powinna

odpowiadać ilości wynikającej z raportów wagowych za odpowiedni okres rozliczeniowy.

3. Wykonawca dostarczy ponadto Zamawiającemu:

-  informację  o  osiągnięciu  poziomu ograniczenia  składowania masy odpadów komunalnych

ulegających biodegradacji, ustalanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa za rok 2020,

- informację o osiągnięciu w roku rozliczeniowym poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego

użycia i odzysku innymi metodami odpadów w postaci papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła –

ustalonego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa za rok 2020,

- informację o osiągnięciu w roku rozliczeniowym poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego

użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

ustalonego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa za rok 2020.

Opisane  powyżej  informacje  o   osiągniętych  poziomach  wraz  z  przedstawieniem  sposobu  ich

wyliczenia  Wykonawca  dostarczy  Zamawiającemu  wraz  z  fakturą  za  ostatni  miesiąc   roku

rozliczeniowego.

4.  Wykonawca  dostarczy  Zamawiającemu  roczne  sprawozdania  z  ilości  odebranych  i  poddanych

unieszkodliwieniu  odpadów  zgodnie  z  ustawą  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  w  gminach

(t.j. Dz. U. z 2019 poz. 2010). Sprawozdanie ma być złożone do 31 stycznia 2020 r. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia informacji o której mowa w art. 9oa a w szczególności

informacji o masie poszczególnych rodzajów odpadów (z podaniem kodów zgodnie z obowiązującą



klasyfikacją),  które  zostały  wydzielone  ze  strumienia  niesegregowanych  (zmieszanych)  odpadów

komunalnych  oraz  stanowiących  pozostałości  po  przerobieniu  zmieszanych  odpadów komunalnych

wraz z podaniem instalacji do której zostały one przekazane i określeniem procesów przerobu jakim

zostały poddane. Informacja ta ma być złożona do 15 stycznia 2020 r. 

Rozwiązanie Umowy

§ 11

1.  Zamawiającemu  przysługuje  prawo  do  rozwiązania  Umowy  ze  skutkiem  natychmiastowym

w następujących przypadkach:

a) gdy Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Umowy co najmniej 2 dni robocze

od daty rozpoczęcia ustalonej w Umowie,

b) gdy Wykonawca  wstrzymał się z wykonywaniem  usługi i nie realizuje jej dłużej niż 7 dni,

c) gdy  Wykonawca  co  najmniej  dwukrotnie  rozpoczął  wykonywanie  umowy  z  opóźnieniem

powyżej  jednego  dnia  w  stosunku  do  któregokolwiek  z  terminów  ustalonych   w

harmonogramach odbioru odpadów, 

d) w przypadku gdy mimo uprzedniego pisemnego  wezwania złożonego  przez Zamawiającego

ze  wskazaniem  terminu  usunięcia  naruszenia,  Wykonawca  nie  realizuje  usług  zgodnie

z postanowieniami umowy lub w istotny sposób narusza  Umowę,

e) w przypadku utraty uprawnień Wykonawcy do wykonywania przedmiotu umowy,

f) gdy  został  wydany  nakaz  zajęcia  majątku  Wykonawcy,  lub  Wykonawca  przystąpił  do

rozwiązania firmy lub zawiesił działalność gospodarczą;

g) zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy;

2.  Oświadczenie  o  rozwiązaniu  Umowy  powinno  nastąpić  na  piśmie  i  wskazywać  przyczynę

rozwiązania. 

3.  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

wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia z tytułu wykonanej części umowy.

4.  Odstąpienie od umowy powinno nastąpić  w formie pisemnej pod rygorem nieważności  takiego

odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie.

Kary umowne

§ 12

1. Strony ustalają kary umowne naliczane w następujących przypadkach i wysokości:

2. Wykonawca ponosi kary umowne za:

a) opóźnienie  w wykonaniu  zadania  określonego  w harmonogramie  lub  w terminach

ustalonych z Zamawiającym w przypadku o którym mowa w § 2 pkt. 7 – w wysokości

1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,



b) zanieczyszczenie  lub  pozostawienie  nie  uporządkowanego  miejsca  gromadzenia

odpadów,  zanieczyszczenie  tras  przejazdu  –  w wysokości  1000 zł  (słownie:  jeden

tysiąc złotych) za każdy stwierdzony przypadek zanieczyszczenia lub pozostawienia nie

uporządkowanego  miejsca  gromadzenia  odpadów  oraz  za  każdy  stwierdzony

przypadek zanieczyszczenia tras przejazdu,

c) niezłożenia  wymaganych  w  §  10  ust.  1  lit.  a  -  c  dokumentów lub  sprawozdania

określonego  w  §  10  ust.  4 w  wysokości  100  zł  (słownie:  sto  złotych)  za  każdy

rozpoczęty dzień opóźnienia;

d) rozwiązania lub odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub za

które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 200 000 zł (słownie: dwustu

tysięcy złotych);

e) za niewywiązanie się z obowiązku polegającego na osiągnięciu poziomu ograniczenia

składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, ustalanego

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa za rok 2020, w wysokości stanowiącej

iloczyn jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie niesegregowanych (zmieszanych)

odpadów  komunalnych  na  składowisku,  określonej  w  przepisach  wydanych  na

podstawie art. 290 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

(t.j.  Dz.  U.  z  2019,  poz.  1396  ze  zm.)  i  brakującej  masy  odpadów komunalnych

wyrażonej w Mg, wymaganej do osiągnięcia odpowiedniego poziomu   ograniczenia

masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji  przeznaczonych  do

składowania ustalonego za rok 2020;

f) za niewywiązanie się z obowiązku polegającego na uzyskaniu w roku rozliczeniowym

odpowiedniego poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku

innymi metodami  odpadów w postaci  papieru,  metalu,  tworzyw sztucznych,  szkła,

ustalanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa za rok 2020, w wysokości

stanowiącej  iloczyn  stawki  opłaty  za  umieszczenie  zmieszanych  odpadów

komunalnych na składowisku, określonej w przepisach wydanych na podstawie art.

290 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z

2019, poz. 1396 ze zm.) i brakującej masy odpadów komunalnych wyrażonej w Mg,

wymaganej  do  osiągnięcia  odpowiedniego  poziomu  recyklingu,  przygotowania  do

ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów w postaci papieru, metalu,

tworzyw sztucznych, szkła ustalonego za rok 2020;

g) za niewywiązanie się z obowiązku polegającego na uzyskaniu w roku rozliczeniowym

odpowiedniego poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku

innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych  

ustalanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa za rok 2020, w wysokości

stanowiącej  iloczyn  stawki  opłaty  za  umieszczenie  zmieszanych  odpadów

komunalnych na składowisku, określonej  w przepisach wydanych na podstawie art.



290 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2019,

poz.  1396  ze  zm.)  i  brakującej  masy  odpadów  komunalnych  wyrażonej  w  Mg,

wymaganej  do  osiągnięcia  odpowiedniego  poziomu  recyklingu,  przygotowania  do

ponownego użycia  i  odzysku innymi  metodami  innych niż  niebezpieczne odpadów

budowlanych i rozbiórkowych ustalonego za rok 2020.

3. Zamawiający  uprawniony  jest  do  potrącenia  kar  umownych  z  wynagrodzenia  należnego

Wykonawcy, na co Wykonawca przez podpisanie niniejszej umowy wyraża zgodę.

4. Strony  zastrzegają  sobie  prawo  do  odszkodowania  uzupełniającego,  jeżeli  wysokość  kar

umownych nie pokrywa wysokości rzeczywiście poniesionych szkód.

Zmiana Umowy

§ 13

1. Wszelkie  zmiany  treści  niniejszej  umowy  wymagają  formy  pisemnej  i  będą  sporządzane  

w formie aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.

2. Zmiana  Umowy  w  sposób  korzystny  dla  Zamawiającego,  może  nastąpić  w  następujących

przypadkach:

a) zmiana przepisów prawa, które regulują lub mają wpływ na wykonanie Umowy, 

b)  zmiana  dotycząca  harmonogramu,  częstotliwości  odbierania  odpadów,  zmiana  tras  objazdów

samochodów  odbierających  odpady  komunalne  spowodowana  okolicznościami  niezależnymi  od

Wykonawcy, 

c)  zaistnienie  okoliczności  niezależnych  od  Wykonawcy  powodujących,  że  rozpoczęcie  wykonania

Przedmiotu Umowy nie może nastąpić w terminie wskazanym w Umowie,

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

Powyższe postanowienia nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia zgody na

ich wprowadzenie.

Postanowienia końcowe

§ 14

W sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu  Cywilnego,

ustawy  o  odpadach,  ustawy  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  w  gminach  oraz  ustawy  Prawo

zamówień publicznych.

§ 15

Spory wynikające z Umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 16

Umowa  niniejsza  została  sporządzona  w  trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach,  dwa  dla

Zamawiającego oraz jeden dla Wykonawcy.



§ 17

Integralną część Umowy stanowią załączniki. Załącznikami  do umowy są:

1. Trasy objazdów oraz harmonogram odbioru odpadów komunalnych zmieszanych, bioodpadów

od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy (załącznik nr 1),

2. Trasy  objazdów  oraz  harmonogram  odbioru  odpadów  komunalnych  segregowanych  od

właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy (załącznik nr 2),

3. Trasy objazdów oraz harmonogram odbioru odpadów komunalnych zmieszanych, bioodpadów

od  właścicieli  nieruchomości  na  których  nie  zamieszkują  mieszkańcy  a  powstają  odpady

komunalne (załącznik nr 3),

4. Trasy  objazdów  oraz  harmonogram  odbioru  odpadów  komunalnych  segregowanych  od

właścicieli  nieruchomości  na  których  nie  zamieszkują  mieszkańcy  a  powstają  odpady

komunalne (załącznik nr 4),

5. Wykaz lokalizacji koszy ulicznych na terenie gminy Biecz (załącznik nr 5),

6. Wykaz zbiorczych punktów selektywnego zbierania odpadów tzw. „gniazd” usytuowanych na

terenie gminy Biecz (załącznik nr 6),

7. SIWZ wraz z załącznikami (załącznik nr 7),

8. Oferta wykonawcy wraz z załącznikami (załącznik nr 8),

Zamawiający         Wykonawca


