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Istotne postanowienia umowy 

 

1. Przedmiotem umowy jest wywóz odpadów komunalnych zmieszanych  

i segregowanych z posesji Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych wraz 

z udostępnieniem zamykanych pojemników do gromadzenia odpadów oraz 

worków na odpady segregowane w latach 2021-2023. 

2. Przedmiot umowy obejmuje wywóz odpadów komunalnych i segregowanych  

w następujący sposób: 

1) Gliwice, ul. Jagiellońska 21: 

a) 1 pojemnik 240l na odpady zmieszane raz w tygodniu; 

b) worki na odpady segregowane: w sumie 300 worków 

2) Gliwice, ul. Studzienna 6: 

a) 1 pojemnik 240l na odpady zmieszane raz w tygodniu; 

b) worki na odpady segregowane: w sumie 300 worków 

3) Gliwice, ul. Zwycięstwa 1: 

a) 1 pojemnik 240l na odpady zmieszane raz w tygodniu; 

b) worki na odpady segregowane: w sumie 300 worków. 

3. Dodatkowy wywóz odpadów komunalnych według potrzeb oraz odpadów 

segregowanych na każde telefoniczne lub przekazane drogą elektroniczną 

wezwanie Zamawiającego – odbiór następuje w następnym dniu roboczym  

po przekazaniu wezwania. 

4. Rezygnacja z odbioru odpadów komunalnych z którejkolwiek lokalizacji, o której 

mowa w pkt. 2 nastąpi poprzez informację telefoniczną lub zostanie przekazane 

drogą elektroniczną przez Zamawiającego. 

5. Jeśli dzień odbioru odpadów przypada w dzień świąteczny (wolny od pracy)  

to odbiór nastąpi w następny dzień roboczy. 

6. Obowiązki Wykonawcy: 

1) Wykonawca zobowiązany jest udostępnić Zamawiającemu na posesjach 

Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych: 

a) pojemniki na odpady komunalne do dnia rozpoczęcia wykonania 

przedmiotu umowy według zapotrzebowania wskazanego w pkt. 2, 

b) worki na odpady segregowane według potrzeb zgłoszonych przez 

Zamawiającego, które w trakcie trwania umowy nie przekroczą ilości: 

 300 worków na szkło, 

 300 worków na tworzywo sztuczne, 

 300 worków na papier, 

2) na wniosek Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany  

do udostępnienia kolejnych pojemników bez ponoszenia dodatkowych 

kosztów przez Zamawiającego, a w razie ich zniszczenia lub kradzieży 

uzupełnieni brakujące pojemniki, 

3) Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego i terminowego wywozu 

odpadów zgodnie z zapisami określonymi w pkt. 2, 
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4) Wykonawca zobowiązany jest do posiadania aktualnych wymaganych 

przepisami prawa uprawnień niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, tj.: 

a) aktualnego wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie 

miasta Gliwice dokonanego na podstawie art. 9b ust 2 ustawy z dnia  

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. 

U. z 2020 r. poz. 1439) co najmniej w kodach: 

 20.01 – odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie: 

 20.01.01 – papier i tektura, 

 20.01.02 – szkło, 

 20.01.39 – tworzywo sztuczne, 

 20.03 – inne odpady komunalne (nie segregowane/zmieszane); 

b) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu 

odpadów objętych przedmiotem zamówienia wydane zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 02.01.2020 r. w sprawie 

Katalogu Odpadów - wydane na podstawie ustawy z dnia  

14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z pózn. zm.). 

Termin ważności zezwolenia powinien obejmować termin realizacji 

przedmiotu umowy. W przypadku przewidywanego wygaśnięcia terminu 

ważności ww. dokumentu w trakcie realizacji przedmiotu umowy 

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć potwierdzenie spełnienia 

wymogów wynikających z art. 49 ust 1. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 

o odpadach w terminie nie później niż 7 dni przed upływem terminu 

obowiązywania poprzedniego zezwolenia, 

5) w trakcie realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w pkt. 2 Wykonawca 

ma obowiązek utrzymania czystości na obszarze, na którym te usługi 

wykonuje, tj. miejsce magazynowania odpadów Wykonawca ma pozostawić 

czyste oraz zabrać wszystkie odpady leżące wokół pojemników, 

6) Wykonawca od momentu odbioru odpadów i wywozu ich z miejsca 

wytwarzania ponosi wszelką odpowiedzialność za ich prawidłowe 

gospodarowanie. 

7. Obowiązki Zamawiającego: 

1) Zamawiający zobowiązany jest do gromadzenia odpadów w pojemnikach  

i workach udostępnionych przez Wykonawcę. 

2) Zamawiający zobowiązany jest do użytkowania pojemników oraz worków  

na odpady segregowane zgodnie z ich przeznaczeniem. 

3) Zamawiający zobowiązany jest do zapewnienia dojazdu do pojemników. 

8. Umowę zawiera się na czas określony: od daty podpisania umowy  

do 01.03.2023 r. lub do wyczerpania kwoty brutto podanej w umowie, w zależności 

od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

9. Wynagrodzenie zostanie przekazane na rachunek bankowy w terminie 14 dni  

od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby 

Zamawiającego.  
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10. Za wykonany przedmiot zamówienia Wykonawca będzie wystawiał faktury 

częściowe w cyklu miesięcznym z wyszczególnieniem ilości opróżnionych 

pojemników i wywozu odpadów danej lokalizacji. Wynagrodzenie miesięczne  

za realizację przedmiotu umowy będzie obliczanie przez Wykonawcę jako iloczyn 

rzeczywistej ilości opróżnionych pojemników i dostarczonych worków na odpady 

segregowane w miesiącu kalendarzowym i odpowiedniej stawki podanej  

w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy (załącznik nr 2  

do ogłoszenia). 

11. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje również wynajem pojemników, opłatę  

za składowanie odpadów na wysypisku oraz opłatę za korzystanie ze śmietniska. 

12. Jednorazowa zmiana terminu w pkt. 9 może zostać dokonana za obopólną zgodą 

Stron umowy. W takim przypadku nie jest wymagany aneks, a jedynie pisemna 

notatka. 

13. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego.  

14. Dane do faktury: 

1) nabywca: 

Gliwice – Miasto na prawach powiatu 

ul. Zwycięstwa 21 

44-100 Gliwice 

NIP: 6311006640; 

2) odbiorca oraz adres korespondencyjny: 

Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych 

ul. Zwycięstwa 1 

44-100 Gliwice 

15. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług cena brutto wskazana  

w umowie nie ulegnie zmianie. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest  

do wystawienia faktur zgodnie z ceną brutto podaną w umowie. Natomiast  

w przypadku obniżenia stawki podatku od towarów i usług wynagrodzenie 

wskazane w umowie  ulegnie stosownemu obniżeniu, z tym, że kwota netto 

obliczona z uwzględnieniem obowiązującej w dacie zawarcia umowy stawki 

podatku od towaru i usług nie ulegnie zmianie. 

16. Kwoty podane w umowie i w załączniku nr 1 do umowy nie podlegają waloryzacji. 

17. W przypadku wystawienia przez Zamawiającego noty księgowej  

i/lub oświadczenia o potrąceniu, dokument może zostać przekazany na wskazany 

w umowie adres poczty elektronicznej Wykonawcy. Dokumenty przekazane  

na wskazany w umowie adres poczty elektronicznej uznaje się za skutecznie 

doręczone. Strony zobowiązują się do poinformowania drugiej strony  

o każdorazowej zmianie swojego adresu poczty elektronicznej. W razie 

niewypełnienia powyższego obowiązku, uznaje się, że nota księgowa i/lub 

oświadczenie o potrąceniu przesłane na dotychczasowy adres poczty 

elektronicznej wywołuje skutek prawidłowego doręczenia 

18. Wykonawca nie ma prawa dokonywania obrotu wierzytelnościami wynikającymi  

z umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego. 
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19. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli działalności Wykonawcy  

w zakresie objętym umową. 

20. Zamawiający może dokonać zapłaty należności przelewem w formie metody 

podzielonej płatności. 

21. W przypadku realizacji przez Zamawiającego płatności, o której mowa w pkt. 20 

Zamawiający przekaże wartość netto zobowiązania wskazaną na fakturze 

przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, zaś wartość podatku VAT 

zobowiązania wskazaną na fakturze na osobny rachunek Wykonawcy. 

22. Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy innemu 

podmiotowi lub innemu realizatorowi bez uzyskania pisemnej zgody 

Zamawiającego pod rygorem nieważności. 

23. Strony umowy mają prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym bez 

wypowiedzenia w sytuacji rażącego naruszenia warunków umowy przez 

którąkolwiek ze Stron umowy. 

24. Strony umowy mają prawo do rozwiązania umowy bez podania przyczyny  

z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia. 

25. W przypadku nieposiadania aktualnych wymaganych przepisami prawa uprawnień 

niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, o których mowa w pkt. 6 ppkt. 4 

umowa wygasa w trybie natychmiastowym, z zastrzeżeniem pkt. 6 ppkt. 4) lit. b. 

Przez nieposiadanie aktualnych uprawnień Zamawiający rozumie: 

1) wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie, o którym mowa  

w pkt. 6 ppkt. 4) lit. a, 

2) nieprzekazanie Zamawiającemu aktualnego wymaganego przepisami prawa 

dokumentu, o którym mowa w pkt. 6 ppkt. 4) lit. b, potwierdzającego spełnienie 

wymogów wynikających z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.  

o odpadach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.) w terminie. 

26. Strony zastrzegają kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

przedmiotu umowy w następujących przypadkach i wysokościach: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% kwoty 

brutto wskazanej w umowie, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu 

okoliczności, za które odpowiada Wykonawca; 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% kwoty 

brutto wskazanej w umowie, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu 

okoliczności, za które odpowiada Zamawiający.  

3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% kwoty 

brutto wskazanej w umowie, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji 

usługi, o której mowa w pkt. 2. 

27. Niezależnie od kar umownych, o których mowa w pkt. 26 Strony mają prawo  

do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, w przypadku gdy kary umowne 

nie pokrywają ich szkód. 

28. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych mu kar umownych  

z wynagrodzenia określonego w umowie. 
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29. Łączna wysokość kar umownych, o których mowa pkt. 26 naliczonych wobec 

Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy nie przekroczy 50% całkowitego 

wynagrodzenia brutto wskazanego w umowie. 

30. Wykonawca jest odpowiedzialny na zasadach ogólnych za szkody osób trzecich 

wynikających z jego działania. 

31. Zmiana przedstawicieli Stron nie wymaga wprowadzenia aneksu. W takiej sytuacji 

Strona przeciwna musi zostać poinformowana pisemnie (pocztą tradycyjną lub 

elektroniczną). 

32. Przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy wyszczególnieni we wstępie  

do umowy oświadczają, że posiadają umocowania prawne pozwalające  

na prawomocne podpisanie umowy. 

33. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu 

pod rygorem nieważności. 

34. Do spraw nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu cywilnego. 

35. W przypadku sporów między Stronami pozostającymi w związku z realizacją 

umowy, Strony dołożą wszelkich starań, aby spory te rozwiązać polubownie.  

W przypadku niemożności ich polubownego załatwienia spory rozstrzygać będzie 

Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

36. Przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy wyszczególnieni we wstępie  

do umowy oświadczają, że posiadają umocowania prawne pozwalające  

na prawomocne podpisanie umowy. 

37. Postanowienia niniejszej umowy mają charakter rozłączny, a uznanie 

któregokolwiek z nich za nieważne, nie uchybia mocy wiążącej pozostałych. 

38. Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,  

po jednym dla każdej ze Stron. 


