
Załącznik nr 6 do SWZ  

Projektowane postanowienia umowy 

UMOWA nr ……………. 

zawarta w dniu …………………….. w Olsztynie pomiędzy: 

 

Skarbem Państwa – Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii w Olsztynie,  

ul. Szarych Szeregów 7, 10-072 Olsztyn, NIP 739-020-71-54, REGON 000092663, 

zwanym dalej w treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez Pana Jerzego 

Koronowskiego – Warmińsko–Mazurskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii  

w Olsztynie 

 

a 

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

zwaną w treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:  

1. …….…………………………… 

zwanymi łącznie Stronami, 

 

w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji 

na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), Strony zawierają umowę  

o następującej treści: 

 

§ 1  

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług odbioru, transportu  

i zagospodarowania odpadów komunalnych w następujących lokalizacjach:  

1) część nr 1 - budynek Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Olsztynie przy 

ul. Szarych Szeregów 7 (SEKTOR Osiedle Grunwaldzkie)1, 

2) część nr 2 - budynek Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie przy  

ul. Warszawskiej 109 (SEKTOR Kortowo). 

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w całym okresie realizacji zamówienia 

zagospodarowanie:  

1) zmieszanych odpadów komunalnych,  

2) odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny z podziałem na: papier, 

metale i tworzywa sztuczne, szkło2. 

3. Szczegółowe rodzaje odpadów, przewidywana ilość pojemników w okresie trwania 

umowy oraz częstotliwość odbioru odpadów zostały określone opisie przedmiotu 

zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.  

4. Przedstawiciele Stron ustalą terminy (dni) wywozu odpadów niesegregowanych 

(zmieszanych) i segregowanych.  

5. Usługa obejmuje:  

1) zapewnienie ciągłości świadczenia usługi systematycznego wywożenia odpadów, 

nie powodując ich zalegania, 

 
1 niepotrzebne usunąć 
2 dotyczy tylko cz. 2 



2) utrzymania będących własnością Wykonawcy pojemników oraz innych urządzeń 

służących do składowania odpadów komunalnych zmieszanych, papieru, metali  

i tworzyw sztucznych, szkła we właściwym stanie higienicznym i technicznym,  

3) ponownego ustawienia pojemników po dokonaniu wywozu odpadów na właściwe 

miejsce lokalizacji,  

4) usuwanie odpadów wokół pojemników w przypadku nieterminowego wykonania 

usługi lub w przypadku wydostania się odpadów z pojemników w trakcie ich 

przeładunku,  

5) zagospodarowanie odpadów.  

6. Usługę należy realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności: 

1) Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olsztyn, 

2) Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. 2021, po. 888), 

3) Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, 

4) Ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, 

5) 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, poz. 122), 

6) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie 

sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2021, poz. 

906). 

 

§ 2  

Termin realizacji 

Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy.  

 

§ 3  

Warunki realizacji umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się: 

1) wykonać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz 

przy uwzględnieniu wymogu najwyższej staranności i jakości świadczonej usługi, 

2) nieodpłatnie przekazać do użytkowania odpowiednie pojemniki w ilości  

i pojemności niezbędnej do prawidłowego wykonania usługi,  

3) powiadomić Zamawiającego o utracie wymaganych wpisów do rejestrów 

pozwalających wykonywać mu przedmiot umowy, 

4) przedłożyć aktualne uprawnienia – w przypadku utraty ważności obecnie 

obowiązujących, 

5) posiadać pojazdy oraz potencjał osobowy gwarantujący stałe, ciągłe  

i bezawaryjne świadczenie usług odbioru odpadów, 

6) utrzymywać pojemniki w dobrym stanie sanitarnym, porządkowym  

i technicznym oraz wymienić pojemniki – w przypadku braku możliwości 

dalszego używania z uwagi na ich stan, 

7) podstawić zastępczy środek transportu – w przypadku awarii samochodu i braku 

możliwości odebrania odpadów w terminie,  

8) posiadać przez cały czas trwania umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej. W przypadku wygaśnięcia terminu ważności ubezpieczenia w czasie 

trwania umowy, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć kserokopie aktualnej 

polisy, 

http://www.mos.gov.pl/artykul/4438_obowiazujace/dziennikustaw.gov.pl/du/2013/122/D2013000012201.pdf
http://www.mos.gov.pl/artykul/4438_obowiazujace/dziennikustaw.gov.pl/du/2013/122/D2013000012201.pdf
http://www.mos.gov.pl/artykul/4438_obowiazujace/dziennikustaw.gov.pl/du/2013/122/D2013000012201.pdf
http://www.mos.gov.pl/artykul/4438_obowiazujace/dziennikustaw.gov.pl/du/2013/122/D2013000012201.pdf


9) realizować usługi również w przypadkach, kiedy dojazd do punktu gromadzenia 

odpadu jest utrudniony, w szczególności w przypadku złych warunków 

atmosferycznych, z powodu prowadzenia remontów dróg, objazdów itp. W takich 

przypadkach nie przysługują mu roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji 

przedmiotu umowy, 

10) sporządzać miesięczne zbiorcze zestawienia ilości wykonanych usług, 

zawierające min. datę odbioru, rodzaj odpadu, pojemność i ilość pojemników 

odebranych w ramach realizacji umowy.  

2. Zamawiający zobowiązany jest:  

1) gromadzić odpady w odpowiednich pojemnikach,  

2) utrzymywać w czystości miejsca usytuowania pojemników,  

3) zapewnić w odpowiednim stanie nawierzchnię usytuowania pojemników,  

4) zapewnić drogę dojazdową do pojemników, swobodny dostęp do nich oraz 

odpowiednie miejsca do manewrowania pojazdem. 

 

§ 4 

Przedstawiciele stron 

1. Strony wyznaczają osoby odpowiedzialne za realizację niniejszej umowy oraz nadzór 

nad jej postanowieniami: 

1) ze strony Zamawiającego: 

a) p. ……………… tel. …………… wew. ……, e-mail: …………… - ze strony 

Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Olsztynie  

b) p. ……………… tel. …………… wew. ……, e-mail: …………… - ze strony 

Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie3  

lub podczas jej nieobecności inna osoba wyznaczona przez Zamawiającego, 

2) ze strony Wykonawcy:  

- p. …………...... tel.……… ……..……, e-mail: ………..  

lub podczas jej nieobecności inna osoba wyznaczona przez Wykonawcę. 

2. Zmiana osób do kontaktu, o których mowa w ust. 1, będzie odbywać się pisemnie 

lub pocztą elektroniczną i nie wymaga aneksu do umowy. 

3. W razie wątpliwości poczytuje się, że wszelka korespondencja została doręczona 

Wykonawcy skutecznie w dniu jej wysłania przez Zamawiającego pocztą 

elektroniczną, jeżeli zostały one przesłane przez Zamawiającego na dane 

teleadresowe wskazane w ust. 1. 

 

§ 5 

Podwykonawstwo 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie umowy podwykonawcom za zgodą 

Zamawiającego. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie działania 

lub zaniechania swoich Podwykonawców jak za swoje działania lub zaniechanie.  

2. Dla potrzeb realizacji niniejszej umowy Wykonawca powierza wykonanie części 

umowy podwykonawcy4: ……………………………………………………………………….  

3. Zamawiający nie dopuszcza powierzania prac zleconych podwykonawcom dalszym 

podwykonawcom.  

 
3 niepotrzebne usunąć  
4 uzupełnić lub przekreśli 



4. Wykonawca obowiązany jest przedstawić na żądanie Zamawiającego umowę 

regulującą współpracę Wykonawcy z podwykonawcami wraz z zakresem prac 

objętych umową.  

5. Podwykonawca, na którego doświadczenie powołuje się Wykonawca, musi spełniać 

takie same warunki jak wymagane od Wykonawcy.  

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania 

Podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były 

działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

 

§ 6 

Zatrudnienie osób realizujących umowę 

1. Przedmiot umowy Wykonawca zrealizuje osobiście lub przy udziale zatrudnionych 

przez siebie pracowników na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 

2. Wykonawca przedłoży „Oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu osób na podstawie 

umowy o pracę”, który stanowi załącznik nr 2 do umowy. 

3. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający uprawniony jest do: 

1) sprawdzania ewidencji osób wykonujących usługę; 

2) wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania 

przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących czynności określone w ust. 1; 

3) żądania w terminie nie krótszym niż 3 dni robocze, wglądu do poświadczonych za 

zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopii 

zanonimizowanych umów (kopia umowy powinna być zanonimizowana  

w sposób zapewniający ochronę danych osobowych). Imię i nazwisko pracownika 

nie podlegają anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj 

umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika powinny być możliwe do 

zidentyfikowania.  

4. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę z pracownikami w terminie wskazanym przez Zamawiającego 

zgodnie z ust. 3 pkt 3, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku 

zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę.  

 

§ 7  

Wartość umowy i warunki płatności 

1. Całkowita wartość umowy nie może przekroczyć kwoty ………… zł brutto (słownie:  

….….), wartość………… zł netto, zgodnie z formularzem oferty stanowiącym 

załącznik nr 3 do umowy. 

2. Ceny jednostkowe nie ulegną zmianie w trakcie trwania umowy. 

3. W cenach jednostkowych zawierają się wszelkie koszty związane z realizacją usługi 

m.in. koszt wstawienia pojemników w niezbędnej ilości i zastępowaniem zużytych 

pojemników – nowymi, transport, czynności związane z przygotowaniem wywozu 

oraz koszty zagospodarowania, składowania, określone prawem podatki, opłaty 

gminne i środowiskowe, inne należności publicznoprawne, koszty pracy, koszty 

ubezpieczenia itp.  

4. Strony ustalają, iż rozliczenie za wykonanie usługi odbywać się będzie w okresach 

miesięcznych na podstawie faktury VAT wraz z dołączonym zestawieniem ilości 

pojemników i terminów ich odbioru. 



5. Wynagrodzenia Wykonawcy będzie stanowiło iloczyn ilości pojemników 

wywiezionych w danym miesiącu i odpowiedniej ceny jednostkowej. 

6. Zapłata następować będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy  

w terminie 21 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury. 

7. W przypadku należności za usługę realizowaną w grudniu, Wykonawca wystawi 

fakturę najpóźniej 20 grudnia, a za resztę należności usługi zrealizowanej do dnia 

31 grudnia, wystawi fakturę do 5-go następnego miesiąca. 

8. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatność za faktury na rachunek 

bankowy Wykonawcy wskazany w wykazie podatników VAT, tzw. „białej liście”. 

9. W przypadku wskazania przez Wykonawcę na fakturze rachunku bankowego 

nieujawnionego w wykazie podatników VAT, o którym mowa w ust. 8, Zamawiający 

uprawniony będzie do dokonania zapłaty na rachunek bankowy Wykonawcy 

wskazany w wykazie podatników VAT, a w razie braku rachunku Wykonawcy 

ujawnionego w wykazie, do wstrzymania się z zapłatą do czasu wskazania przez 

Wykonawcę, dla potrzeb płatności, rachunku bankowego ujawnionego w wykazie 

podatników VAT. 

10. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do przesyłania faktur drogą elektroniczną na 

adres: e-faktury@olsztyn.wiw.gov.pl lub poprzez Platformę Elektronicznego 

Fakturowania (PEF). 

11. Za dzień zapłaty faktury uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

 

§ 8 

Kary umowne 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:  

1) w przypadku nieterminowego odbioru odpadów, niedostarczenia pojemnika lub 

dostarczenia pojemnika niezgodnego z opisem przedmiotu zamówienia –  

w wysokości 2% ceny jednostkowej za odbiór pojemnika za każdy dzień zwłoki, 

2) w przypadku niedostarczenia aktualnych uprawnień, o których mowa w §3 ust. 1 

pkt 4 umowy – w wysokości 700 zł brutto, 

3) w przypadku niedostarczenia w trakcie trwania umowy aktualnej polisy 

ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej – w wysokości 700 zł brutto, 

4) za zmianę Podwykonawcy, o którym mowa § 5 ust. 2 lub powierzenie usługi 

osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego – w wysokości 300 zł brutto za każdy 

stwierdzony przypadek, 

5) za każdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia pracownika na umowę o pracę – 

w wysokości 300 zł brutto za każdy rozpoczęty miesiąc kalendarzowy 

wykonywania pracy na podstawie innego stosunku prawnego niż stosunek pracy, 

2. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 

druga strona, będzie naliczana na rzecz strony odstępującej od umowy  

w wysokości 10% niezrealizowanej części wartości brutto umowy.  

3. Łączna wartość potrąceń wynikających z kar umownych nie może wynosić więcej niż 

20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kary umownej, bezpośrednio przy 

zapłacie faktury dotyczącej realizacji przedmiotu umowy. 

5. W przypadku, gdy szkoda powstała z przyczyn określonych w ust. 1 przewyższa 

ustanowioną karę umowną, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

mailto:e-faktury@olsztyn.wiw.gov.pl


 

6. Strony zgodnie postanawiają, że naliczanie i dochodzenie kar umownych 

dopuszczalne jest także po odstąpieniu od umowy, bądź jej rozwiązaniu.  

 

§ 9 

Rozwiązanie umowy 

1. Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia  

w każdym czasie wraz z prawem do naliczenia kary umownej w wysokości 10% 

niezrealizowanej części wartości brutto umowy, jeżeli:  

1) Wykonawca realizuje umowę w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej 

umowy lub normami i warunkami określonymi prawem, Zamawiający wzywa 3 

krotnie Wykonawcę do zaprzestania wykonywania usługi w sposób 

nieprawidłowy, po czym w przypadku realizacji w dalszym ciągu w sposób 

nieprawidłowy może odstąpić od umowy zachowując prawo do naliczenia kary 

umownej, 

2) Wykonawca przerwał realizację usług i nie kontynuuje ich pomimo pisemnego 

wezwania Zamawiającego,  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez zachowania okresu 

wypowiedzenia, jeżeli:  

1) Wykonawca utracił uprawnienia konieczne do prowadzenia działalności, 

2) zmiana przepisów prawa regulujących obowiązki Stron z zakresu 

zagospodarowania odpadów, uniemożliwia realizację niniejszej umowy, 

3) wystąpią istotne zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, 

3. Rozwiązanie umowy winno nastąpić w formie pisemnej, w terminie 14 dni od 

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W powyższych przypadkach, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 

§ 10 

Zmiany umowy 

1. Dopuszcza się możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z art. 455 ust. 1, a w 

szczególności pkt 1 ustawy Pzp, w następującym zakresie i przy wystąpieniu 

określonych warunków: 

1) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wynikającej ze zmiany przepisów dotyczących 

podatku VAT powodujących zwiększenie lub zmniejszenie kosztów wykonania 

umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający przewiduje możliwość 

proporcjonalnego zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy; 

2) zmiana podwykonawcy – na wniosek Wykonawcy. 

2. Zmiana postanowień Umowy lub jej załączników mogą nastąpić jedynie za zgodą obu 

Stron na piśmie, pod rygorem nieważności.  

3. Wszystkie zmiany opisane w niniejszym paragrafie wymagają sporządzenia 

stosownego aneksu do umowy.  

 

 



§ 11 

Wierzytelności 

Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej 

umowy. 

 

§ 12 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 

r. Kodeks cywilny oraz art. 15r i art. 15r¹ ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych. 

2. Wszelkie spory związane z niniejszą umową będą rozpoznawane przez sąd właściwy 

dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 

Załączniki do umowy: 

1) załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia 

2) załącznik nr 2 – oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu osób na podstawie 

umowy o prace 

3) załącznik nr 3 – formularz oferty 

4) załącznik nr 4 – miesięczne zestawienie wykonanych usług 

 

 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 do umowy 
 

 
ZAMAWIAJĄCY: 
Skarb Państwa – Wojewódzki Inspektorat 
Weterynarii w Olsztynie 
ul. Szarych Szeregów 7 
10-072 Olsztyn 

 
WYKONAWCA: 
……………………………………………………………………………………. 
 (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

……………………………………………………………………………………. 
reprezentowany przez: …………………………………………………………. 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji 

 

Oświadczenie Wykonawcy  

o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracy 

 

Oświadczam(y), że:  

osoby wykonujące wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji 

zamówienia, zatrudnione są na podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonywanie tych 

czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z 

dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917). 

 

 

 

 

 

 

…………….……. dnia …………………. r. 
(miejscowość) 

        ………………………………………… 
 (podpis osoby/osób uprawnionej/ych 

do reprezentowania podmiotu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 4 do umowy 

 

MIESIĘCZNE ZESTAWIENIE WYKONANYCH USŁUG  

 ………………….……………… 

zgodnie z zawartą umową nr ………… z dnia …………….r. na świadczenie usług 

odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych 

 

Lp. Data 
Rodzaj pojemnika 

(zmieszane, papier, plastik, szkło) 
Pojemność 

Ilość odebranych 

pojemników 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

………………………………. 

(podpis Wykonawcy lub pełnomocnego 

przedstawiciela Wykonawcy) 

 


