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Załącznik nr 3 

UMOWA Nr ………………… .2018 

 

W dniu ………………………………………… 2018 roku w Tychach, pomiędzy Gminą Miasta Tychy,  
al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy, NIP: 646 001 34 50, zwaną w dalszej części umowy 
Zamawiającym, w imieniu którego działa 
 
Dyrektor Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych w Tychach 
ul. Budowlanych 67,                                                                            Agnieszka Lyszczok  
43-100 Tychy,  
 

a: 

 

………………………………………………………………… zwanym w dalszej części niniejszej umowy 

Wykonawcą, reprezentowanym przez: 

 

1. ………………………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

w wyniku wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego, zorganizowanego na 

podstawie art. 6a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1289, z późn. zm.) w związku z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) została zawarta Umowa  

o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą: Utworzenie  

i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Tychy 

oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych przyjmowanych w PSZOK od właścicieli 

nieruchomości.  

2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje m. in.: 

a) uruchomienie i prowadzenie dwóch Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

(PSZOK) zlokalizowanych na terenie miasta Tychy; 

b) przyjmowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie 

miasta Tychy przekazywanych do PSZOK; 

c) zagospodarowanie odpadów komunalnych przyjętych do PSZOK; 

d) przekazywanie sprawozdań z realizacji zamówienia 

3. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określony został w szczegółowym opisie przedmiotu 

zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

(załącznik nr … do umowy). 

 

§ 2 

Termin realizacji umowy 

Umowa zostaje zawarta od dnia podpisania umowy do dnia 31 maja 2018 r.  

 

§ 3 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszystkich obowiązków określonych umową,  

w szczególności zawartych w opisie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 2 i 3. 

2. Wykonawca zobowiązuje się przekazywać odpady zielone odebrane od właścicieli nieruchomości 

na terenie miasta Tychy do instalacji, o której mowa w art. 6f ust. 1a ustawy z dnia  13 września 
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1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – Regionalnej Instalacji Przetwarzania 

Odpadów Komunalnych wskazanej do obsługi regionu gospodarki odpadami komunalnymi,  

w którym położona jest gmina Tychy (zgodnie z ofertą Wykonawcy). 

3. Wykonawca oświadcza, że na dzień rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy, spełnia wszystkie 

wymogi formalne i prawne związane z przedmiotem umowy oraz zobowiązuje się do jej 

wykonywania z należytą starannością, terminowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawnymi, w tym ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach, aktami prawa miejscowego obowiązującymi na terenie miasta Tychy oraz na 

warunkach określonych Umową oraz treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do osiągnięcia - zgodnie z art. 3b ust. 1 i art. 3c ust. 1 ustawy z dnia  

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie - wymaganych poziomów 

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, 

poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, innych 

niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne oraz 

poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych 

do składowania. 

5. Wykonawca zobowiązuje się podczas wykonywania przedmiotu umowy ograniczyć do minimum 

uciążliwości w ruchu drogowym oraz w zakresie hałasu, zanieczyszczeń i innych niedogodności 

związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do używania pojazdów specjalistycznych w ilościach, o parametrach 

technicznych i z wyposażeniem szczegółowo opisanym w SIWZ i szczegółowym opisie 

przedmiotu zamówienia. W przypadku konieczności realizacji umowy z użyciem większej ilości 

pojazdów, Wykonawca zapewni odpowiednią ilość pojazdów o parametrach technicznych  

i z wyposażeniem j.w., gwarantującą terminowe, stałe i bezawaryjne wykonywanie przedmiotu 

umowy. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu w terminie 7 dni przed dniem 

uruchomienia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zezwolenie na zbieranie 

odpadów dla miejsca prowadzenia Punktu, wymagane na podstawie przepisów ustawy z dnia  

14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21). 

8. Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia Zamawiającemu, w miejscu przez niego 

wskazanym, do kontroli stanu technicznego, sprzętu służącego do odbioru odpadów. Zamiar 

przeprowadzenia kontroli Zamawiający zgłosi Wykonawcy z co najmniej jednodniowym 

wyprzedzeniem. 

9. Wykonawca jest zobowiązany umożliwić Zamawiającemu internetowy dostęp on-line do 

niezbędnych danych z monitoringu pojazdów transportujących odpady, w zakresie wskazanym  

w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.  

10. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania poufności co do informacji pozyskanych  

w związku z realizacją umowy. Wykonawca nie może wykorzystywać pozyskanych danych 

w żaden inny sposób lub w innym celu, niż dla wykonywania umowy.  

11. Wykonawca wyznacza Koordynatorów Umowy, z którymi Zamawiający będzie mógł się 

kontaktować bezpośrednio w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 8.00 do 

19.00. Koordynatorzy będą odpowiadali za nadzorowanie wykonywania Umowy ze strony 

Wykonawcy. Dane Koordynatorów: 

 

a) ………………………………………………………………………… 

b) ………………………………………………………………………… 

c) ………………………………………………………………………… 

 

 

§ 4 

1. Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane w pkt 3.6 SIWZ były zatrudnione na podstawie 

umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.). Wymaga się aby umowa o pracę była zawarta co najmniej 
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na czas wykonywania przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu wykazu osób zatrudnionych 

przez Wykonawcę (podwykonawcę/ców) na podstawie umowy o pracę, które będą uczestniczyły 

w wykonywaniu czynności, o których mowa w ust. 1 (załącznik nr … do umowy) najpóźniej do 

dnia podpisania umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego poinformowania Zamawiającego  

o każdym przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy z osobą wymienioną  

w wykazie, o którym mowa w ust. 2. Następnie Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia  

w to miejsce innego pracownika na podstawie umowy o pracę w terminie 5 dni a w przypadkach 

nagłych i nieprzewidzianych, w terminie 10 dni. Brak pracownika zatrudnionego na podstawie 

umowy o pracę nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonywania przedmiotu zamówienia. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu „Wykazu pojazdów”, tj. wykazu 

pojazdów, którymi realizowany będzie przedmiot zamówienia. Wykaz powinien obejmować 

numer rejestracyjny pojazdu, numer VIN, oraz spełnianą przez ten pojazd normę emisji spalin 

(załącznik nr … do umowy) najpóźniej do dnia podpisania umowy. 

5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany pojazdu określonego w załączniku nr … do umowy, 

pod warunkiem zapewnienia wymagań określonych w SIWZ, w szczególności w zakresie 

spełniania normy emisji spalin.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego zaktualizowania Zamawiającemu 

wykazu, o którym mowa w ust. 5 w każdym przypadku jego zmiany. 

 

§ 5 

Obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający zobowiązany jest do bieżącej i stałej współpracy z Wykonawcą w celu zapewnienia 

wykonania przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, a w szczególności do: 

a) bieżącej kontroli prawidłowości działania PSZOK, 

b) weryfikacji raportów i sprawozdań oraz innych informacji przekazywanych przez Wykonawcę, 

c) terminowej zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy na zasadach określonych w umowie, 

d) umieszczania na stronie internetowej Zamawiającego wszelkich informacji związanych z 

działaniem PSZOK. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia bieżącej kontroli przebiegu tras 

pojazdów Wykonawcy w zakresie ich zgodności z odczytami nadajników GPS zainstalowanych 

w pojazdach Wykonawcy, w szczególności w celu weryfikacji, czy odpady nie opuszczają 

Regionu III, naruszając art. 9e ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach. 

3. Jako koordynatora w zakresie obowiązków umownych ze strony Zamawiającego wyznacza się: 

a) ………………………………………………………………………… 

b) ………………………………………………………………………… 

  

§ 6 

Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie nie 

przekraczającej  

 

w 2018 r. …………………… zł brutto 

słownie: ………………  

………………………… 

………………………… 

w tym podatek VAT:  

………………………zł  

 

zgodnie z ofertą Wykonawcy (załącznik nr … do niniejszej umowy).  

2. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie w miesięcznych ratach, na podstawie faktur 

wystawionych po zakończeniu każdego miesiąca prowadzenia usługi w oparciu o: 

a) iloczyn ilości przyjętych w PSZOK-ach w danym miesiącu odpadów komunalnych (wynikający 
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z kart przekazania odpadów) i ceny jednostkowej odbioru i zagospodarowania jednej Mg 

odpadów danej frakcji odpadów, 

b) koszt prowadzenia PSZOK-ów w danym miesiącu.   

3. Faktury za wykonane usługi płatne będą przelewem na konto Wykonawcy podane w fakturze 

w  terminie 21 dni od daty otrzymania faktury. 

4. Do faktury winien być dołączony raport miesięczny oraz kopie kart przekazania odpadów do 

odzysku lub unieszkodliwiania, o których mowa w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia 

stanowiącym załącznik nr … do niniejszej umowy. 

5. Zamawiający przeprowadza weryfikację dokumentów, o których mowa w ust. 4, w terminie 5 dni 

roboczych, od dnia ich otrzymania. W przypadku stwierdzenia, że dokumenty są sporządzone 

nierzetelnie, Zamawiający wzywa Wykonawcę do uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień w terminie 

5 dni roboczych od dnia doręczenia wezwania. 

6. Zamawiający oświadcza, iż jest płatnikiem podatku VAT. Faktury powinny być wystawione na: 

Gmina Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy, NIP: 646 001 34 50. Wskazanym na 

fakturze odbiorcą faktury VAT będzie Tyski Zakład Usług Komunalnych w Tychach,  

ul. Budowlanych 67, 43-100 Tychy. 

7. Za termin zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego na 

podstawie odpowiedniej dyspozycji płatniczej. 

8. Płatności regulowane będą z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia dokumentów, o których mowa w ust. 4 niniejszego 

paragrafu za ostatni miesiąc wykonywanej usługi, w terminie do 15 dnia następnego miesiąca. 

10. W razie nieterminowej zapłaty należności Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za 

opóźnienie. 

11. Zamawiający oświadcza, że na dzień zawarcia umowy zabezpiecza środki finansowe na okres 

objęty realizacją umowy.  

 

§ 7 

Ubezpieczenie  

1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ważnej przez cały okres realizacji postanowień 

niniejszej umowy polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem umowy oraz odpowiedzialności cywilnej za szkody 

w środowisku, nieograniczonej liczbą zdarzeń ani też kwotą określającą wysokość odszkodowania 

za jedno zdarzenie na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy 

złotych 00/100). W przypadku złożenia wspólnej oferty przez więcej niż jeden podmiot, suma polis 

ubezpieczeniowych poszczególnych, o których mowa uprzednio powinna być nie niższa niż 

100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).  

2. W przypadku gdy okres ubezpieczenia umowy ubezpieczeniowej zawartej przez Wykonawcę jest 

krótszy niż okres realizacji niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania 

ciągłości ubezpieczenia w zakresie i na warunkach przewidzianych w ust. 1. 

3. Kopia aktualnej umowy ubezpieczenia, polisy ubezpieczeniowej lub innego niż polisa 

ubezpieczeniowa dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia i opłacenie 

składki, po jej przedłożeniu Zamawiającemu, staje się załącznikiem nr … do niniejszej umowy. 

 

§ 8 

Podwykonawcy 

W ofercie nie wykazano/wykazano podwykonawców. 

 

§ 9 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10% 

wynagrodzenia brutto, tj. w kwocie …………… zł (słownie: ……………………………………………) 

w formie ………………………………………………………………………………………………………  
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2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego 

z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a zwłaszcza z tytułu 

odpowiedzialności odszkodowawczej, kar umownych. 

3. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, w terminie 30 dni od 

dnia wykonania i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

4. Wykonawca jest uprawniony w każdym czasie do zmiany formy zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy pod warunkiem, że zmiana formy będzie dokonana z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia, a nowe zabezpieczenie będzie spełniać wymogi określone w SIWZ. 

5. Jeżeli w zabezpieczeniu należytego wykonania Umowy wniesionym w postaci gwarancji lub 

poręczenia zawarty będzie wymóg informowania gwaranta (poręczyciela) o zmianach Umowy, 

bądź uzyskania jego akceptacji w tym zakresie, Wykonawca będzie zobowiązany – przed 

podpisaniem każdego aneksu do umowy – przedstawić Zamawiającemu potwierdzenie 

poinformowania gwaranta (poręczyciela) o zmianach Umowy, bądź jego akceptację tych zmian, 

albo wnieść nowe zabezpieczenie. W przypadku, gdy zmiana umowy powoduje konieczność 

zmiany zabezpieczenia, Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć aneks do obecnego 

zabezpieczenia, uzupełnić zabezpieczenie lub wnieść nowe zabezpieczenie przed terminem 

podpisania aneksu. 

6. W przypadku, gdy okres realizacji umowy będzie dłuższy, niż okres obowiązywania 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy wniesionego w postaci gwarancji lub poręczenia 

Wykonawca zobowiązany będzie przed upływem okresu obowiązywania zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy do przedłożenia kolejnego zabezpieczenia (spełniającego wymogi 

określone w SIWZ) na dalszy okres. 

 

§ 10 

Zmiana umowy 

1. Zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, 

z zachowaniem warunków dopuszczalności zmiany Umowy określonych przepisami ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. 

2. Zmiana postanowień Umowy w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy jest dopuszczalna 

w przypadku wystąpienia: 

a) zmiany wysokości stawki podatku VAT – o wysokość zmiany stawki, 

b) zmiany wysokości opłaty za korzystanie ze środowiska przewidzianej w ustawie z dnia  

27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z późn. zm.) –  

o różnicę w wysokości tej opłaty,  

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne – o różnicę pomiędzy 

dotychczasową wysokością odprowadzanych składek a nową wysokością odprowadzanych 

składek. Zmiana będzie uwzględniała jedynie pracowników Wykonawcy zatrudnionych przez 

niego wyłącznie przy realizacji przedmiotu zamówienia w pełnym wymiarze czasu pracy na 

podstawie umowy o pracę. W takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić 

Zamawiającemu informację o liczbie osób tych osób wraz ze wskazaniem zmiany wysokości 

odprowadzanych składek, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia 

przez Wykonawcę, 

d) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.  

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

e) zmiany przepisów prawa miejscowego wydanych na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia  

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. 1289,  

z późn. zm.), lub jeżeli obowiązek zmiany wyniknąłby z treści przepisów wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 4a w/w ustawy – w zakresie: 

-  wprowadzenia nowego rodzaju pojemników przeznaczonych do gromadzenia i odbioru 

odpadów i wyposażenia w nie nieruchomości w zabudowie zamieszkałej,  

- zmiany wyposażenia Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, 
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-  zmiany wymogów w sposobie zagospodarowania odpadów komunalnych.  

Zmiany mogą obejmować jedną lub więcej okoliczności, o których mowa uprzednio i wpływać na 

wynagrodzenie Wykonawcy w zakresie poniesionego przez niego kosztu działań, o których 

mowa uprzednio oraz racjonalnego zysku, którego zasadny poziom zostanie ustalony podczas 

negocjacji. 

3. Zmiany o których  mowa w ust. 2 dokonuje się na pisemny wniosek Wykonawcy bądź 

Zamawiającego. 

4. Strona zainteresowana zmianą postanowień Umowy przedstawia drugiej stronie na piśmie 

wniosek wraz z uzasadnieniem prawnym i faktycznym, stanowiącym podstawę do negocjacji. 

 

§ 11 

Odstąpienie od umowy 

1. Oprócz okoliczności określonych w Kodeksie Cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy 

w każdym z niżej wymienionych przypadków: 

a) w przypadku określonym w art. 145 Prawa Zamówień Publicznych, tj. w razie zaistnienia 

istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, odstąpienie od 

umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach, 

b) w przypadku postawienia przedsiębiorstwa Wykonawcy w stan likwidacji, 

c) jeżeli Wykonawca nie zrealizował obowiązku określonego w § 7 ust. 2 niniejszej umowy,   

d) jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

e) jeżeli Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie przystąpił w terminie do wykonywania 

usługi objętej umową,  

f) jeżeli Wykonawca bez uzasadnionego powodu wstrzymał wykonywanie zamówienia lub jego 

części, 

g) w przypadku niedopełnienia obowiązku zgodnego z przepisami prawa uruchomienia Punktów 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych lub utworzenia i prowadzenia Punktów na 

terenie dzielnicy miasta Tychy innej niż wskazana w ofercie, 

h) w przypadku cofnięcia lub wygaśnięcia zezwolenia na transport odpadów wydanego na 

podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21) lub 

wykreślenia z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości na terenie Tychów, który prowadzi Prezydent Miasta Tychy) lub 

cofnięcia lub wygaśnięcia zezwolenia na zbieranie odpadów komunalnych wydanego dla 

któregokolwiek z Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. 

2. Odstąpienie od umowy w przypadkach określonych w ust. 1 od pkt b) do pkt h) może nastąpić  

w terminie do 30 dni od dnia powzięcia informacji przez Zamawiającego o zaistnieniu okoliczności 

uzasadniających odstąpienie. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno 

zawierać uzasadnienie.  

 

§ 12 

Kary umowne 

1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Wykonawcę zobowiązań umownych, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych: 

a) w przypadku niedopełnienia obowiązków, o których mowa w § 4 ust. 3, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia,  

b) za każdy dzień opóźnienia w przedłożeniu Zamawiającemu zezwolenia na zbieranie odpadów 

dla miejsca prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, w terminie 

wskazanym w § 3 pkt 7 niniejszej umowy, wysokość kary umownej wynosi 1000 zł, co nie 

uchybia naliczeniu kary umownej określonej w lit. d) niniejszego punktu,  

c) za każdy dzień opóźnienia w zgodnym z przepisami prawa uruchomieniu każdego z Punktów 
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Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, wysokość kary umownej stanowi 0,5% 

całości wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy Punkt, 

d) za każdy dzień braku możliwości oddania odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych (PSZOK), wysokość kary umownej stanowi iloczyn kwoty 5000 zł  

i ilości dni niefunkcjonowania PSZOK. Kara jest obliczana niezależnie za każdy Punkt 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych do którego właściciele nieruchomości nie 

mogli przekazać odpadów komunalnych, 

e) za każdy stwierdzony przypadek znajdowania się wagi najazdowej w niewłaściwych stanie 

technicznym wysokość kary umownej wynosi 1000 zł, 

f) za każdy stwierdzony przypadek oznakowania PSZOK w sposób niezgodny z opisem 

przedmiotu zamówienia wysokość kary umownej wynosi 300 zł, 

g) za każdy stwierdzony przypadek braku oznakowania pojemnika/kontenera w PSZOK lub 

oznakowania ich niezgodnie z Regulaminem PSZOK wysokość kary umownej wynosi 50 zł, 

h) za każdy przypadek, w którym stwierdzono, iż w PSZOK nie udostępniono Regulaminu 

Punktu w sposób zgodny z opisem przedmiotu zamówienia wysokość kary umownej wynosi 

100 zł,   

i) za każdy przypadek wywozu przez Wykonawcę poza Region III odpadów zielonych, wysokość 

kary umownej stanowi 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy 

stwierdzony przypadek wywozu, 

j) za każdy dzień braku dostępu on-line do danych z monitoringu pojazdów, o których mowa 

w załączniku nr … do niniejszej Umowy, wysokość kary umownej wynosi 500 zł za każdy 

dzień, 

k) za nieterminowe przekazywanie sprawozdań, dokumentów księgowych i innych dokumentów 

związanych z wykonywaniem niniejszej umowy, w tym dokumentów o które wystąpi do 

Wykonawcy Zamawiający, wysokość kary umownej stanowi iloczyn kwoty 100 zł  

i liczby dni roboczych opóźnienia w przekazaniu Zamawiającemu dokumentów, 

l) za każdy przypadek wypełnienia dokumentu potwierdzającego przekazanie odpadów do 

Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w sposób niespełniający wymagań 

określonych w SIWZ lub niezgodnie z załącznikiem nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia, 

wysokość kary umownej wynosi 20 zł za każdy przypadek, 

m) za brak wyposażenia samochodów w urządzenia GPS – 1000 zł za każdy dzień, w którym 

pojazd nie jest wyposażony w urządzenie GPS, 

n) za każdy przypadek wykorzystywania do realizacji przedmiotu umowy pojazdu niewykazanego 

w załączniku nr … do umowy: 5000 zł w sytuacji gdy wykorzystywany pojazd nie spełnia 

normy emisji spalin minimum EURO 5 lub innych wymagań określonych SIWZ, 

o) za każdy przypadek stwierdzenia, że pojazd Wykonawcy nie jest czytelnie oznaczony nazwą 

przedsiębiorcy i numerem jego telefonu, wysokość kary umownej wynosi 100 zł za każdy 

dzień, w którym pojazd nie jest właściwie oznaczony, 

p) za każdy stwierdzony przypadek, w którym waga będąca wyposażeniem PSZOK nie spełnia 

tolerancji błędu wykazanego przez Wykonawcę, wysokość kary umownej wynosi 5000 zł, 

q) w przypadku utworzenia i uruchomienia Punktu na terenie dzielnicy miasta Tychy innej niż 

wskazana przez Wykonawcę w złożonej ofercie, wysokość kary umownej wynosi 0,5% całości 

wynagrodzenia brutto za każdy dzień i za każdy Punkt,   

r) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 30% 

wynagrodzenia brutto określonego w  § 6 ust. 1. 

2. W przypadkach, o których mowa w lit. e) – h) oraz p) kara jest naliczana wielokrotnie, jeżeli  

w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie Wykonawca nie doprowadzi do stanu zgodnego  

z umową. 

3. Należna kara umowna pomniejsza wynagrodzenie Wykonawcy za bieżący okres rozliczeniowy. 

4. Jeżeli kara umowna nie może zostać uiszczona zgodnie z postanowieniami ust. 3, Wykonawca 

zapłaci należność na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w nocie obciążeniowej,  

w terminie 14 dni od daty jej wystawienia. 
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5.  W przypadku, szkody przekraczającej wartość kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie 

możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu 

cywilnego.  

§ 13 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być wprowadzane za zgodą stron, w formie pisemnej, 

pod rygorem nieważności. 

2. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego 

oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Ewentualne spory mogące powstać w związku z wykonywaniem umowy rozstrzygane będą przez 

sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

5. Integralną część umowy stanowią poniższe Załączniki: 

1) opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr … do umowy, 

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Załącznik nr … do umowy, 

3) oferta Wykonawcy – Załącznik nr … do umowy, 

4) polisy ubezpieczeniowe – Załącznik nr … do umowy, 

5) wykaz pojazdów, którymi realizowany będzie przedmiot zamówienia – Załącznik nr … do 

umowy, 

6) wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę realizujących przedmiot zamówienia- 

Załącznik nr … do umowy. 
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