
Oznaczenie sprawy: 30/REG/22 
 

Załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania zamówień  
pozaustawowych 
 

 
                                                                                                         Radom, dnia 04.10.2022 r. 

           
 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

Zamawiający – Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki 
Zdrowotnej im. dr B. Borzym zaprasza do złożenia oferty na: „Odbiór odpadów 
pokonsumpcyjnych pochodzenia zwierzęcego w SWPZZPOZ w Radomiu” – 30/REG/22. 
 
Informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty: 

1.Opis przedmiotu zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest odbiór oraz wywóz odpadów pokonsumpcyjnych pochodzenia 
zwierzęcego z kuchni szpitalnej SWPZZPOZ w Radomiu ul. Krychnowicka 1, wraz z 
dostarczeniem i użyczeniem 4 pojemników o pojemności 120 l. Szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 1 do niniejszego zaproszenia. 
 
2.Termin wykonania zamówienia: 48 miesięcy od daty podpisania umowy.   

3.Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków: 
Zamawiający nie określa szczególnych warunków udziału w postępowaniu. 
 
4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:  
 
1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności  
     gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają  wpisu do rejestru lub ewidencji 
     wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
 
5. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz  
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się  z wykonawcami:  
 
Oferty należy złożyć w formie pisemnej. Wszelka korespondencja pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcami prowadzona będzie drogą elektroniczną.  
Osobami uprawnionymi do udzielania informacji po stronie Zamawiającego są: 
Anna Krupa tel. (48) 332-46-02, e-mail: anna.krupa@szpitalpsychiatryczny.radom.pl 
Marek Pyzara tel. (48) 332-46-10, e-mail: marek.pyzara@szpitalpsychiatryczny.radom.pl 
 
6.Termin związania ofertą: Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu składania ofert. 
 
7.Opis sposobu przygotowywania ofert: Zamawiający wymaga, aby oferta była właściwie 
 sporządzona, w szczególności powinna być zgodna ze wzorem przekazanym jako Załącznik                    



do niniejszego Zaproszenia oraz podpisana przez osobę (osoby) wymienioną  
w stosownym akcie prawnym – upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.   

a) Oferta musi być przygotowana w języku polskim.  

b) Oferta oraz załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy. 
Jeżeli Wykonawca składa ofertę poprzez ustanowionego pełnomocnika, Zamawiający wymaga 
załączenia do oferty stosownego pełnomocnictwa rodzajowego.  

c) Cena oferty musi być podana liczbą i słownie. 

d) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę składa się w jednym egzemplarzu. 
Wszystkie składane dokumenty (załączniki do oferty) powinny być aktualne, tj. odzwierciedlać 
stan faktyczny potwierdzonych w nich okoliczności i parafowane przez osobę uprawnioną do 
reprezentowania Wykonawcy. 

e) Oferta i dokumenty stanowiące załączniki do oferty nie podlegają zwrotowi przez 
Zamawiającego, chyba że oferta zostanie wycofana przed upływem terminu składania ofert  (np. 
oferta złożona po upływie terminu składania ofert).  

f) Ofertę należy umieścić w kopercie, która będzie zaadresowana na adres Zamawiającego:  
  
SAMODZIELNY  WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ 
OPIEKI  ZDROWOTNEJ im. dr Barbary Borzym ;  26-607 RADOM UL. KRYCHNOWICKA 1 

 - będzie posiadać oznaczenie: „Odbiór odpadów pokonsumpcyjnych pochodzenia 
zwierzęcego w SWPZZPOZ w Radomiu” - 30/REG/22 
g) Poza oznaczeniami podanymi wyżej, koperta będzie posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby 
można było odesłać ją nie otwartą w przypadku stwierdzenia opóźnienia złożenia oferty.  

h) Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w postępowaniu obciążają 
wyłącznie Wykonawcę. 

8. Miejsce oraz termin składania ofert: Ofertę należy złożyć do dnia 12.10.2022 roku  
do godz. 1500 w siedzibie Zamawiającego:  

Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej 
im. dr Barbary Borzym;  26-607 Radom ul. Krychnowicka 1 pok. 101 (Zamówienia 
publiczne).  
 
9. Opis sposobu obliczenia ceny: Podana w ofercie cena oferowana musi zawierać wszelkie 
koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej, zgodnej z załączonym wzorem umowy oraz 
zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji zamówienia. Szczegółowy sposób obliczenia 
ceny oferty znajduje się w Druku Oferty. 

a) Wykonawca zobowiązany jest pod rygorem odrzucenia oferty do wyszczególnienia wszystkich 
elementów ceny, tj. ceny jednostkowej netto PLN, wartości netto, stawki podatku VAT w %, 
wartości brutto PLN.  

b) Kwoty wykazane w ofercie zaokrągla się do pełnych groszy ( dwóch miejsc po przecinku), przy 
czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 
grosza. 

 



 

10. Oferta powinna zawierać:  

1)  Formularz ofertowy,  
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności  
     gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają  wpisu do rejestru lub ewidencji  
     wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

11.Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:  

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty z najniższą ceną. 
 
12.Istotne dla stron warunki zamówienia albo wzór umowy  
W załączeniu do niniejszego zaproszenia znajduje się wzór umowy stanowiący Załącznik  
Nr 2. 

13. Wadium, o ile przewidziano: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
FORMULARZ OFERTY 

Nazwa Wykonawcy: 
............................................................................................................................................................ 
 
Adres*................................................................................................................................................  
 
Tel.*: .................................................................................................................................................  
Regon*...............................................................................................................................................  
 
NIP *:................................................................................................................................................  
Nr fax.*, na który Zamawiający może przesyłać korespondencję: ................................................. 
E-mail *, na który Zamawiający może przesyłać korespondencję : ………………………............  
 
 
                                                                                                                                                  ZAMAWIAJĄCY 

                                                                                                        Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów 
                                                                                                       Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr B. Borzym 

                                                                                                26-607 Radom ul. Krychnowicka 1 
 
Nawiązując do Zaproszenia do składania ofert na „Odbiór odpadów pokonsumpcyjnych pochodzenia zwierzęcego w SWPZZPOZ                                   
w Radomiu” oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia  w cenie 
 

Lp. 

 
 

Nazwa produktu 

 
 

J. m. 

 
 

Ilość 

 
 

Cena 
jednostkowa 

netto 

Wartość  

netto PLN 
Podatek 

VAT % 

Wartość brutto 

PLN 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Odbiór odpadów pokonsumpcyjnych z 
częstotliwością 2 x miesiącu                                                 

kg 19 200     

                                                                                                                             
Razem: 

 
    

 
Słownie netto:    ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Słownie złotych brutto: ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 



Oświadczamy, że: 
 
1.  Powyższa cena zawiera wszelkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru naszej oferty.  

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy określonymi w zaproszeniu  i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej  
   oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w  Zaproszeniu w miejscu i terminie wyznaczonym przez  
   Zamawiającego.  
3. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z treścią i wymogami opisu przedmiotu zamówienia.                                                                 
4. Oświadczamy, że oferowane produkty posiadają ważne zezwolenia do obrotu na terenie  Polski, oraz spełniają parametry jakościowe.                                 
5. Oświadczamy, że związani jesteśmy niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składnia ofert.                                                                                        
6. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 
835).                                                                                                                                                                                                                                                   
7. Zostałam (-em) poinformowana (-y), oraz sam poinformowałem osoby wskazane przeze mnie w ofercie, iż zgodnie z art. 13 ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016): 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Wojewódzki Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr 
Barbary Borzym 26-607 Radom ul. Krychnowicka 1 
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Pan Ryszard Bryś tel: 48 3324562, e-mail: obrona@szpitalpsychiatryczny.radom.pl 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.; 
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów 
prawa; 
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną; 
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania 
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 
8)podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem (zgodnie z instrukcją kancelaryjną oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady  
Ministrów z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1320) jest obligatoryjne. 
 
 
 
 
 
…………….., dnia ………………………                                                                                                 ……………………………….. 
                                                                                                                                                                              ( podpis Wykonawcy )                                                                                                                                                         



Załącznik Nr 1 

Opis Przedmiotu Zamówienia 
 

 
 Zakresie wywozu odpadów pokonsumpcyjnych pochodzenia zwierzęcego z kuchni 

szpitalnej SWPZZPOZ w Radomiu ul. Krychnowicka 1, wraz z dostarczeniem i 

użyczeniem 4 pojemników o pojemności 120 l. 

1. Odpady pokonsumpcyjne ok. 400 kg / m-c – 4 pojemniki o pojemności ok. 100 kg 

– odbiór 2 razy w miesiącu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 2 

UMOWA Nr …../DZP/22/AA 

zawarta w dn. …….2022 r. (zwana dalej Umową) 

               pomiędzy  Samodzielnym Wojewódzkim Publicznym Zespołem Zakładów 
Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im dr B. Borzym z siedzibą w Radomiu i adresem ul. 
Krychnowicka 1, 26-607 Radom, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji 
społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej  Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st Warszawy pod nr  
216170, posiadającym NIP 948-20-40-243, REGON 670204531, reprezentowanym przez: 

Dyrektor Mirosław Ślifirczyk 

nazywanym dalej Zamawiającym 

a (...) z siedzibą w (…) i adresem (...), wpisanym do CEIDG/wpisanym do rejestru 
przedsiębiorców  Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy (…) pod nr  (…) kapitał 
zakładowy (…), posiadającym NIP (...), REGON (...) reprezentowanym przez:   
            
  …………………..                           ………………………………… 
zwanym dalej Wykonawcą. 

 

Niniejszą umowę zawarto dla zamówienia wyłączonego na mocy art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) z zakresu przedmiotowego tej 
ustawy, zgodnie z Zarządzeniem nr 11/2021 r. Dyrektora Zamawiającego - po ogłoszeniu zaproszenia 
do składania ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

§ 1  

1. Przedmiotem Umowy jest odbiór i przekazywanie zebranych odpadów pokonsumpcyjnych 
pochodzenia zwierzęcego z Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zespołu Zakładów 
Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu ul. Krychnowicka 1  

2. Zakres usług składających się na przedmiot Umowy w lokalizacji Krychnowicka 1 obejmuje 
odbiór odpadów pokonsumpcyjnych pochodzenia zwierzęcego dla przewidywanej ilości 
odpadów wraz z dostarczeniem i użyczeniem następujących pojemników: 
1) Pojemnik zamknięty w ilości 4 szt. o poj. 120 l miesięcznie. 

3. Przedmiot oraz zakres Umowy mogą zostać ograniczone przez Zamawiającego w sytuacji 
zmniejszonych potrzeb Zamawiającego w stosunku do przewidywanych. Ograniczenie 
przedmiotu oraz zakresu Umowy  nie stanowi  niewykonania Umowy, a Wykonawcy nie 
przysługują roszczenia wobec Zamawiającego wynikające z tego ograniczenia. 

4. Przedmiot oraz zakres Umowy mogą zostać za zgodą Wykonawcy rozszerzone przez 
Zamawiającego w sytuacjach zwiększenia potrzeb Zamawiającego w stosunku do 
przewidywanych. Rozszerzenie przedmiotu oraz zakresu Umowy jest możliwe  w zakresie, 



który nie zwiększy ceny określonej w § 5 ust. 4 Umowy i obejmuje elementy Przedmiotu 
Umowy wymienione w niniejszym paragrafie. 

 

§ 2  

Zamawiający zobowiązany jest do: 

1. selektywnej zbiórki odpadów pokonsumpcyjnych pochodzenia zwierzęcego (zaliczany do 
grupy III odpadów- ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego) do pojemników; 

2. wskazania na terenie posesji miejsca na ustawienie pojemników w miejscu dostępnym dla 
wywozu i w okresie zimowym odśnieżenia dojazdu i dostępu do pojemników; 

3. niepalenia odpadów w pojemnikach; 
4. ponoszenia kosztów wynikłych ze zniszczenia lub utraty pojemnika z winy 

Zamawiającego, wg cen rynkowych. 
 

§ 3  

1. Wykonawca zobowiązany jest do: 
1) odbioru odpadów pokonsumpcyjnych pochodzenia zwierzęcego w godzinach 7.00 – 

14.00 w czasie do  24 godziny od zgłoszenia, według wyboru Zamawiającego - na 
wskazany przy zawarciu niniejszej umowy numer fax lub adres e-mail, a w przypadku 
gdy termin realizacji zgłoszenia upływa w niedzielę, sobotę lub inny dzień ustawowo 
wolny od pracy, odbioru odpadów w pierwszym dniu roboczym po tych dniach; 

2) opróżniania napełnionych pojemników na posesji oraz wstawienie ich  
 po opróżnieniu na to samo miejsce lub zamiany napełnionego pojemnika na pusty;  

3) oczyszczenia miejsc zaśmieconych przy pojemnikach oraz zadbania o higienę i   
estetyczny wygląd zewnętrzny pojemników; 

4) oddania do używania Zamawiającemu odpowiedniej ilości pojemników przez cały   
okres obowiązywania umowy; 

5) wydania pojemników spełniających warunki przewidziane wymogami Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej, przepisów prawa oraz aktualnej normy i utrzymanie ich w tym 
stanie  przez okres obowiązywania Umowy. 

6) realizacji obowiązków nałożonych na podmiot wykonujący 
działalność regulowaną objętą niniejszą umową 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 1 osoby  
obsługującej samochód specjalistyczny. Wykonawca w terminie 10 dni licząc od dnia 
podpisania Umowy przedstawi Zamawiającemu wykaz pracowników, o których mowa 
powyżej wraz z ich oświadczeniami potwierdzającymi zatrudnienie. Wykaz pracowników 
stanowi załącznik nr 1 do Umowy. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed 
zakończeniem okresu na jaki została zawarta niniejsza Umowa, Wykonawca zobowiązuje 
się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby na podstawie umowy o pracę i 
aktualizacji wykazu pracowników z zachowaniem ciągłości wykonywania Umowy przez 
określoną w Umowie ilość osób. 



3. Zamawiający ma prawo weryfikować prawdziwość danych z wykazu o jakim mowa w ust. 
2 i sprawdzać w tym celu tożsamość osób wykonujących roboty oraz żądać od nich 
potwierdzenia prawdziwości podanego stosunku zatrudnienia. 

4. Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni przedstawi 
Zamawiającemu oświadczenia pracowników wymienionych w wykazie o którym mowa w 
ust.2, potwierdzające ciągłość zatrudnienia na podstawie umów o pracę. 

5. Za wszelkie szkody spowodowane w związku z wykonywaniem Umowy, zarówno powstałe 
po stronie Zamawiającego, jego pracowników jak i osób trzecich przebywających na terenie 
Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy odpowiada Wykonawca. 
Wartość szkód wyrządzonych w majątku Zamawiającego, zostanie oszacowana przez 
Zamawiającego i może zostać potrącona z wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku, gdy 
szkoda poniesiona przez pracownika Zamawiającego, albo osobę trzecią przebywającą na 
terenie Zamawiającego zostanie naprawiona przez Zamawiającego, Zamawiający 
uprawniony będzie do dochodzenia od Wykonawcy roszczeń  odpowiadających wielkości 
szkody naprawionej przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca zobowiązany jest ponadto do zagospodarowania odpadów będących 
przedmiotem niniejszej umowy, przez co rozumie się odbiór własnymi środkami i ich 
transport do miejsc przetwarzania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów z zachowaniem 
zasad wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które na dzień zawarcia niniejszej 
umowy zawarte są w:  
- ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 779), 

- ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony środowiska (t. jedn. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1219), 

- uchwale Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 sierpnia 2016 r. Nr 352/2016 w sprawie 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Radomia  

 

§ 4  

1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w miejsce wskazane przez Zamawiającego i 
wydać pojemniki na odpady : 
1) wymienione w § 1 ust. 2 pkt 1),  – w pierwszym dniu obowiązywania Umowy, nie 

później niż o godz. 10.00 ; 
2. Pojemniki dostarczane i wydawane są Zamawiającemu nieodpłatnie, a po ich wydaniu są 

przedmiotem użyczenia. 
3. Zwrot pojemników z terenu Zamawiającego dostarczonych przez Wykonawcę następuje 

nie wcześniej w niż o godz. 14.00 w ostatnim dniu obowiązywania Umowy.  
4. Zgłoszenia potrzeby odbioru odpadów o jakich mowa w ust. 1 pkt 1 i zgłoszenia 

zapotrzebowania na pojemnik o jakich mowa w ust 1 pkt 2 Zamawiający wysyła za 
pośrednictwem fax-u na numer _________ lub pocztą elektroniczną na adres e- mail : 
______________ 

5. Upoważnia się do kontaktów w sprawie wykonywania Umowy następujące osoby: 
1) po stronie Zamawiającego – Marek Pyzara - nr tel 48/ 332-46-10, email:  



marek.pyzara@szpitalpsychiatryczny.radom.pl 
       2) po stronie Wykonawcy - ______________fax ________ email:______________ 

 

§ 5  

1. Podstawą do określenia wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy są następujące 
ceny jednostkowe za odbiór i przekazywanie : 
1) odpadów pokonsumpcyjnych pochodzenia zwierzęcego  (pojemniki o poj. 120 l )  - __ 

zł/kg + …. %VAT;  
2. Objętość wskazaną w ust. 1 pkt 1) - ustala się przyjmując przyjętą przez producenta objętość 

odebranego pojemnika jako objętość odebraną 
3. Ceny określone w Umowie  będą cenami stałymi przez okres obowiązywania Umowy. 
4. Za kompleksowe wykonanie zamówienia opisanego w § 1 ustala się maksymalne 

wynagrodzenie Wykonawcy wraz z podatkiem VAT w wysokości …………….. zł. 
(słownie: …………………………………………………………………. złotych). 

5. Wynagrodzenie maksymalne Wykonawcy jest tożsame z wartością przedmiotu zamówienia 
w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 

6. Faktura może być też w formie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej  
na konto PEPPOL nr 9482040243 o jakiej mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o 
elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 
budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym ( Dz. U. z 2018 poz. 2191). 
 

§ 6 

1. Kwota każdej faktury VAT wynikać będzie z przemnożenia ilości faktycznie wywiezionych  
odpadów w kg lub ich wagi oraz cen jednostkowych usług określonych w  § 5 niniejszej 
Umowy. 

2. Wynagrodzenie będzie wypłacane na podstawie miesięcznych faktur VAT wystawianych 
przez Wykonawcę po zakończeniu miesiąca wykonywania usługi, a zatwierdzonych przez 
Zamawiającego na podstawie protokołów przekazania odpadów, przelewem na konto 
Wykonawcy numer: ………………………….,  w terminie 60 dni od doręczenia 
wystawienia faktury za poprzedni miesiąc. 
 

§ 7 

1. Reklamacje w sprawie Przedmiotu Umowy Zamawiający może składać w formie 
dokumentowej w terminie 7 dni od stwierdzenia uchybienia wykonania Umowy a 
Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie, nie później jednak niż w dniu następnym po 
otrzymaniu reklamacji, uchybienie usunąć. 

2. W przypadku niewykonania usługi i braku reakcji na reklamację Zamawiający, niezależnie 
od prawa żądania zapłaty kary umownej, ma prawo zlecić wykonanie usługi osobie trzeciej 
i obciążyć Wykonawcę kosztami. 



§ 8 

1. W przypadku uchybienia przez Wykonawcę któremukolwiek terminowi  określonemu w 
niniejszej Umowie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 
1 000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, od każdego uchybienia odrębnie. 

2. W przypadku odstąpienia Wykonawcy od Umowy lub jej wypowiedzenia, przez niego 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 20% maksymalnego wynagrodzenia brutto o jakim 
mowa w § 5 ust. 4. 

3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy lub jej wypowiedzenia  przez 
niego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 
20% maksymalnego wynagrodzenia brutto, o jakim mowa w § 5 ust. 4. 

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5000 zł za niezłożenie 
oświadczenia pracownika zawartego w wykazie o jakim mowa w § 3 ust. 2 Umowy lub 
niezłożenie oświadczenia pracownika zawartego w wykazie o jakim mowa w § 3 ust. 4, 
liczoną od każdego brakującego oświadczenia pracownika jaki winien znajdować się w 
wykazie. 

5. W przypadku poniesienia szkody przenoszącej wysokość naliczonych kar umownych 
Zamawiającemu przysługuje odszkodowanie uzupełniające.  

 

§ 9 

1. Umowa zostaje zawarta na okres 48 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 
2. Zamawiający może z ważnych przyczyn wypowiedzieć Umowę z trzymiesięcznym 

okresem wypowiedzenia. 
3. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym – bez 

zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku: 
1) gdy Wykonawca bez zgody Zamawiającego powierzy wykonanie całości lub części 

zobowiązań wynikające z niniejszej Umowy osobie trzeciej. 
2) trzykrotnego uchybienia terminowi odbioru odpadów w stosunku do terminu 

określonego w § 3 ust. 1 pkt 1) 
3) trzykrotnego naruszenia innych obowiązków  określonych w § 3. 
4) trzykrotnego zaniechania uwzględnienia reklamacji wykonania usługi zgłoszonej 

przez Zamawiającego. 
5) wykreślenia Wykonawcy z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania 

odpadów  komunalnych od właścicieli nieruchomości. 
6) niepotwierdzenia przez Wykonawcę odbioru odpadów od Zamawiającego 

4. W przypadkach określonych w ust. 2 i 3 Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia 
wobec Zamawiającego. 

§ 10 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania osób którymi 
posługuje się przy wykonywaniu niniejszej umowy. 



2. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, że prawa Zamawiającego wynikające z umowy  
względem Wykonawcy zostaną w pełnym zakresie zagwarantowane w treści umów o 
podwykonawstwo. 

3. Jeżeli Wykonawca zamierza zawrzeć umowę o podwykonawstwo, przed jej zawarciem 
zobowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego. Zamawiający może udzielić 
zgody na pisemny wniosek Wykonawcy zawierający: 
a) projekt umowy o podwykonawstwo wraz ze szczegółowym określeniem części usług, 
które wykonywał będzie Podwykonawca, 

b) wykazanie zdolności Podwykonawcy do ich wykonania ( np. wymagane zezwolenia) 

4. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o swojej decyzji w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania wniosku. Brak odpowiedzi Zamawiającego w tym terminie będzie  uznawany za 
zgodę Zamawiającego. 

5. W przypadku braku powiadomienia Zamawiającego stosownie do ust. 3 Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu  karę umowną w wysokości 5% maksymalnego wynagrodzenia brutto  o 
jakim mowa w § 5 ust. 4 za każdy przypadek powierzenia wykonywania całości lub części 
jakiejkolwiek części umowy osobie trzeciej.  

6. Wykonawca jest zobowiązany, na żądanie Zamawiającego, do dostarczenia potwierdzenia, 
że wszyscy podwykonawcy otrzymują terminowo i w pełnej wysokości wynagrodzenie za 
wykonanie usług. W przypadku braku dostarczenia potwierdzenia Zamawiający uprawniony 
jest do powstrzymania się od zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, do czasu 
otrzymania potwierdzenia zapłaty na rzecz Podwykonawców. 

 

§ 11 

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

2. Wykonawca oświadcza, że jako nie mająca wpływu na koszty wykonania zamówienia, 
zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia albo wysokości minimalnej stawki 
godzinowej ustalona na podstawie ogłoszonych po dniu zawarcia umowy przepisów, nie 
większa niż 20 % w stosunku do stanu z chwili zawarcia Umowy, a także zmiana zasad 
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub też 
wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, ustalona na 
podstawie ogłoszonych po dniu zawarcia Umowy przepisów, powodująca wzrost łącznych 
obciążeń Wykonawcy z tego tytułu o nie więcej niż 20 % w stosunku do dnia zawarcia 
Umowy, nie stanowi podstawy do zmiany Umowy. 

3.    Zmiana Umowy w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić : 
1) w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług, 

dotyczących  przedmiotu Umowy w wyniku zmiany ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 
podatku od towarów i  usług (t.j. Dz.U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z poźn. zm.) które 
wejdą w życie po dniu zawarcia Umowy, a przed wykonaniem przez Wykonawcę 
obowiązku, po wykonaniu, którego Wykonawca  jest uprawniony do uzyskania 



wynagrodzenia, wynagrodzenie Wykonawcy może ulec  odpowiedniemu zwiększeniu 
bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych  stawek  ww. podatku 
ulega zmianie kwota należnego podatku oraz wynagrodzenie Wykonawcy 
uwzględniające podatek od towarów i usług; 

2) gdy nastąpi zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia albo wysokości minimalnej 
stawki godzinowej ustalonego przez obowiązujące przepisy większa niż 20 % w 
stosunku do znanego w chwili zawarcia Umowy stanu prawnego w ten sposób, że 
Wykonawca po tej zmianie przedstawi  listę płac osób uczestniczących przy wykonaniu 
Umowy i wykaże jak zmiana ta wpłynęła na koszt wykonania zamówienia. 
Zamawiający zwiększy wynagrodzenie miesięczne Wykonawcy o połowę różnicy 
pomiędzy otrzymywanym minimalnym wynagrodzeniem po zmianie, a otrzymywanym  
minimalnym wynagrodzeniem przed zmianą. 

3) gdy nastąpi zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu  lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 
o więcej niż 20 % w  stosunku do znanego w chwili zawarcia Umowy stanu prawnego 
w ten sposób, że Wykonawca po  zmianie zasad przedstawi listę płac osób 
uczestniczących przy wykonaniu Umowy i wykaże jak zmiana ta wpłynęła na koszt 
wykonania zamówienia. Zamawiający zwiększy wynagrodzenie  miesięczne 
Wykonawcy o połowę różnicy pomiędzy uiszczanymi składkami po zmianie, a 
uiszczanymi składkami przed zmianą. 

4) gdy nastąpi zmiana zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych, które wejdą w życie po dniu zawarcia Umowy, a przed wykonaniem 
przez Wykonawcę obowiązku, po wykonaniu, którego Wykonawca  jest uprawniony do 
uzyskania wynagrodzenia; Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec odpowiedniemu 
zwiększeniu, jeżeli w wyniku zmiany przepisów zmianie uległ koszt Wykonawcy jako 
pracodawcy i Wykonawca wykaże jak zmiana ta wpłynęła na koszt wykonania 
zamówienia. Zamawiający zwiększy wynagrodzenie Wykonawcy o połowę różnicy 
dodatkowego kosztu pracodawcy po zmianie. 

4. Zmiana Umowy może nastąpić także w przypadku zmiany przepisów powszechnie 
obowiązujących w zakresie w jakim Umowa byłaby z nimi niezgodna. 

5. W przypadku niedojścia Stron do porozumienia co do zmiany Umowy w sytuacjach 
opisanych  powyżej każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 3 
miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

§ 12 

1. Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może dokonać przelewu na osoby 
trzecie wierzytelności przysługującej mu do Zamawiającego z tytułu Umowy. 

2. Zmiany  i uzupełnienia postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod 
rygorem nieważności i dopuszczalne będą w granicach unormowania art. 455 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie przepisy 
powszechnie obowiązującego prawa. 

4. Sprawy sporne wynikłe z realizacji niniejszej Umowy, rozstrzygać będzie sąd właściwy 
miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 



5. Integralną część Umowy stanowi Załącznik Nr 1 – wykaz pracowników Wykonawcy. 
 

§ 13 

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