
 

1 

 

Wzór  

UMOWA ( Część 2) 

 
zawarta w dniu ……………. w Jastkowie pomiędzy Gminą Jastków, z siedzibą w Panieńszczyzna ul. 

Chmielowa 3, 21-002 Jastków, reprezentowaną przez Wójta Gminy Jastków – Teresę Kot przy kontrasygnacie 

Skarbnika Gminy – Małgorzaty Kamińskiej 

 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Zwaną w dalszym ciągu umowy „ZAMAWIAJĄCYM” 

a 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

zwanym w treści umowy „WYKONAWCĄ”, o następującej treści: 

 

§ 1 

 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania świadczenia na    rzecz Zamawiającego 

usługi załadunku, wywozu oraz poddania przetworzeniu odpadów o kodach 19 08 01 skratki i 19 08 02  

zawartość  piaskowników rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2014r. o odpadach (t.j.Dz.U. 2016. 1987.ze 

zm.) zwanych w dalszej części umowy  odpadami  zgromadzonych w  pojemnikach.  

 Odpady będą wywożone  z oczyszczalni ścieków w miejscowości Snopków i Tomaszowice, których  

Zamawiający jest Właścicielem, na  zgłoszenie telefoniczne lub  faxem.  

 

§ 2 
1.Odpady o kodach 19 08 01 skratki i 19 08 02 zawartość z piaskowników będą gromadzone w 3 pojemnikach: 

- oczyszczalnia ścieków Snopków – dwa pojemniki, w tym jeden na skratki i jeden na      

        zawartość z piaskowników 

     - oczyszczalnia ścieków Tomaszowice  - jeden pojemnik na skratki 

2. Szacunkowa ilość odpadów przewidywana do wywiezienia w  okresie trwania  

     zamówienia: 

     a) oczyszczalnia ścieków w Snopkowie: 

        -  zawartość  piaskowników – ok. 10 Mg (2,5 Mg na kwartał),  

        -  skratki – ok.10  Mg ( 1,67 Mg na 2 miesiące). 

     b) oczyszczalnia ścieków w  Tomaszowicach 

        -  skratki – ok. 3 Mg ( 0,5 Mg na 2 miesiące), 

 3.  Pojemniki stanowią własność Wykonawcy. 

 

§ 3 

1.Opłata za załadunek, wywóz  oraz poddanie przetworzeniu odpadów o kodzie 19 08 01 (skratki) oraz 19 08 02 

( zawartość piaskowników) uzależniona jest od ilości wywiezionych odpadów i wynosi: 

a) ……….zł (brutto) za  1 Mg odpadu o kodzie 19 08 01- skratki, 

b) ……….zł (brutto) za  1Mg  odpadu  o kodzie 19 08 02 – zawartość z piaskowników,  

przy czym całkowita wartość zamówienia nie przekroczy kwoty   wynikającej z oferty tj. 

…………………………. . 

 2. W przypadku zmiany wysokości stawki podatku VAT, cena świadczenia usługi ulega automatycznie zmianie     

 z dniem wejścia w życie odpowiednich przepisów, poprzez doliczenie do kwoty netto nowej stawki podatku      

 VAT. Powyższa zmiana nie wymaga aneksu do umowy na co strony niniejszym wyrażają zgodę. 

 

§ 4 

1.Opłata, o której mowa w §3  umowy, będzie realizowana przez Zamawiającego w okresach miesięcznych na 

podstawie faktur w terminie  14 dni od otrzymania faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na 

fakturze. 

2.Potwierdzenie wykonania usługi wywozu i poddania przetworzeniu odpadów  Wykonawca zobowiązuje się 

przedłożyć w formie miesięcznej karty przekazania odpadu. 

 

§ 5 

 

1.Przy wykonywaniu usługi Wykonawca zobowiązany jest do zachowania należytej staranności. 

2.Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć na czas wywozu i zagospodarowania całość transportu  odpadów. 
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3.Wykonawca posiada wymagane prawem zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania 

odpadów ( z wyszczególnieniem skratek o kodzie 19 08 01 oraz zawartości  piaskowników o kodzie 19 08 02) w 

ilości gwarantującej wykonanie zamówienia. 

4.Wykonawca posiada zezwolenie na transport odpadów do miejsca ich przetworzenia z uwzględnieniem 

odpadów o kodach 19 08 01 i 19 08 02. 

5.Wykonawca oświadcza, że przejmuje pełną odpowiedzialność za postępowanie z przedmiotowymi odpadami, 

zgodnie z przedstawionym sposobem i miejscem ich zagospodarowania oraz wszelkie konsekwencje prawne i 

finansowe z tym związane od momentu załadunku odpadów na środki transportowe w miejscu odbioru odpadów 

na terenie oczyszczalni. 

6.Wykonawca odpowiada zarówno w stosunku do Zamawiającego, jak i osób trzecich za szkody wynikłe w 

związku ze świadczoną usługą. 

 7.Obowiązkiem Wykonawcy jest zatrudnianie przy realizacji zamówienia, na podstawie umowy o pracę   

 w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, co najmniej  

 przez okres realizacji zamówienia, osób wykonujących czynności   ………………………………….. 

 8.W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych               

wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudniania, o                

którym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu. Zamawiający ma prawo w szczególności do: 

a) żądania oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 

czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem 

liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz 

podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub 

podwykonawcy; 

b) kontroli zgodności przedstawionego przez Wykonawcę lub Podwykonawcę oświadczenia z 

osobami faktycznie wykonującymi czynności na miejscu prowadzenia robót, 

c) żądania przedłożenia do wglądu poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez 

wykonawcę lub podwykonawcę kopii umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 

realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub 

podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający 

ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności
1
 bez adresów, nr PESEL 

pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: 

data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 

zidentyfikowania; 

d) żądania przedłożenia zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie 

przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z 

tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, 

e) żądania przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę 

lub podwykonawcę kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę 

do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

9.W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub               

Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję              

Pracy.  

11. Wykonawca wykonuje usługę pojazdami o normie emisji spalin określonej w ofercie przetargowej.  

  
§ 6 

1.Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2018r 

2.Wszelkie zmiany niniejszej umowy, wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

§ 7 

1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadkach: 

                                                 
1
 Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. 

Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.  
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a) odstąpienia od umowy  z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 1500 zł  ( słownie złotych: 

jeden tysiąc pięćset). 

b) za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie wywozu w wysokości 50,00 zł  (słownie złotych : 

pięćdziesiąt ) za każdy dzień zwłoki, 

c) stwierdzenia wykonywania czynności, dla których zastrzeżony został wymóg wykonywania ich w 

oparciu o umowę o pracę na innej podstawie  niż umowa o pracę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

karę umowną w   wysokości 500 zł za każde takie zdarzenie. 

d) nieprzedłożenia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w §5 ust. 8 umowy w terminie 14 dni 

od dnia złożenia żądania przez Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w  

wysokości 500 zł za każde takie zdarzenie. 

2. Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

3. Kary umowne mogą być kumulowane. 

 

§ 8 

1.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. 

2.W przypadku, o którym mowa w ust. 1. Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 

wykonania części umowy. 

 

§ 9 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i inne 

obowiązujące przepisy prawa. 

 

§ 10 

Wszelkie spory, powstałe w związku z zawarciem, wykonaniem i rozwiązaniem na jakiejkolwiek podstawie 

niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 11 

Umowa sporządzona została w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla Wykonawcy, 

dwa dla Zamawiającego. 

  

 

 

ZAMAWIAJĄCY                            WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


