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Nr sprawy: TZ/EG/29/2021 

 

 

 

  

UMOWA NR ………… 

o udzielnie zamówienia publicznego na usługę 

 

 

zawarta w dniu ........................  w Krakowie - zwana dalej „Umową”, pomiędzy: 

 

Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie przy 

ul. Nowohuckiej 1, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym 

w Sądzie Rejonowym dla Krakowa –Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy- Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000189262, NIP: 6750006547, Regon: 350641392, 

BDO 5644, kapitał zakładowy 50 481 500 zł, działającą jako Zarządca Systemu 

Gospodarowania Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków, zwaną 

w dalszej treści Umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez: 

1. ........................................................................................... 

2. ........................................................................................... 

 

a 

 

....................................................................................................................................................... 

z siedzibą w …………………………………… przy ul. ……………………………………… 

prowadzącym(ą) działalność na podstawie wpisu / wpisanym(ą) do .......................................... 

NIP: …………………., Regon: ………………………. zwanym(ą) w dalszej treści Umowy 

„Wykonawcą”, reprezentowanym(ą) przez:  

1. ........................................................................................... 

2. ........................................................................................... 

 

 

Umowa niniejsza została zawarta w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o ustawę z dnia 11 września 

2019 roku – Prawo zamówień publicznych  (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm., 

dalej „Pzp”) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej przekraczającej 

wyrażoną w złotych równowartość kwoty 10 000 000 euro – Zadanie nr ……. (Sektor nr …)  
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§ 1 

Przedmiot Umowy 

 

1. Niniejsza Umowa określa zasady, na jakich Wykonawca zobowiązuje się świadczyć 

usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na 

terenie Gminy Miejskiej Kraków oraz  

• transport odpadów do instalacji przetwarzania odpadów komunalnych,  

• zagospodarowanie bioodpadów wytwarzanych w obiektach gastronomii, obiektach 

hotelowych i handlowych, przedszkolach, żłobkach, szkołach, placówkach 

opiekuńczych, zakładach (placówkach) żywienia zbiorowego, stołówkach itp. oraz 

bioodpadów wytwarzanych przez innych wytwórców, w tym w gospodarstwach 

domowych (dalej: „Bioodpady kuchenne”), 

• zagospodarowanie nie większej niż ściśle określona ilości niesegregowanych 

odpadów komunalnych, 

w okresie od … 2022 roku do 31 marca 2025 roku, a także świadczyć usługi 

towarzyszące.  

 

2. Wykonawca zobowiązany jest świadczyć następujące usługi: 

a) odbieranie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 

01 gromadzonych w pojemnikach zgodnie z obowiązującym w okresie 

wykonywania Umowy Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Miejskiej Kraków (dalej: „Regulamin”)1, 

b) odbieranie odpadów komunalnych selektywnie zbieranych (papier i tektura, szkło i 

opakowania ze szkła, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, o 

kodach: 20 01 99, 20 01 39, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 40, 15 01 01, 15 01 02, 

15 01 04, 15 01 05, 15 01 06) gromadzonych w pojemnikach lub w workach - 

zgodnie z Regulaminem, 

c) transport odebranych odpadów, o których mowa w lit. a) oraz b) powyżej, do 

instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, zgodnie z § 2 poniżej, 

d) odbieranie i zagospodarowanie Bioodpadów kuchennych o kodzie 20 01 08 

gromadzonych w pojemnikach oraz w workach zgodnie z Regulaminem, a w ramach 

tej usługi również mycie i dezynfekcja pojemników innych niż typu „beczka” 

bezpośrednio przy odbiorze odpadów z danego pojemnika, 

e) odbieranie i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 

komunalnych o kodzie 20 03 01, w okresie kiedy przetwarzanie takich odpadów w 

Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie (zwanym dalej: 

„ZTPO”) nie jest możliwe z względu na przestój technologiczny (przegląd 

techniczny), 

f) usługi towarzyszące tj. inne usługi niż polegające na odbieraniu lub 

zagospodarowaniu odpadów komunalnych. 

 
1 W dniu ogłoszenia przetargu - załącznik do uchwały Nr XLV/1200/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 września 

2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków. 
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3. Szczegółowy opis usług, o których mowa powyżej w ust. 2, znajduje się w załączniku nr 

1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: „SWZ”) pt.: „Opis przedmiotu 

zamówienia” (dalej: „OPZ”).  

 

4. Na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca będzie świadczył usługi wyłącznie 

w sektorze ….., o którym mowa w § 1 ust. 1 lit ….. Uchwały nr LXXI/1044/13 Rady 

Miasta Krakowa z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie podziału obszaru Gminy Miejskiej 

Kraków na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości oraz wyznaczenia punktów selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych. 

 

5. Na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca wykona usługi dla każdej ilości odpadów 

komunalnych, nie większej jednak niż ilość stanowiąca podstawę obliczenia 

wynagrodzenia równego cenie ofertowej brutto za wykonanie całości Przedmiotu 

Zamówienia dla Zadania (Sektora) objętego niniejsza Umową. Świadczenie usług w 

większym zakresie wymaga udzielenia Wykonawcy zamówienia zgodnie z pkt. 30 SWZ.  

Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego żadne roszczenia, jeżeli faktycznie 

wykonana ilość usług będzie mniejsza od ilości maksymalnej, o której mowa w 

pierwszym zdaniu niniejszego ustępu. 

6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z najwyższą profesjonalną 

starannością. 

§ 2 

Instalacje przetwarzania odpadów komunalnych 

 

1. Wykonawca jest obowiązany do dostarczania odebranych od właścicieli nieruchomości 

odpadów bezpośrednio do wskazanych poniżej instalacji przetwarzania odpadów 

komunalnych. 

 

1.1 W przypadku niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (o kodzie 20 03 

01): 

a) ZTPO, ul. Giedroycia 23, 31-981 Kraków, 

b) Instalacja do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów Barycz, ul. 

Krzemieniecka 40,  30-694 Kraków. 

 

1.2. W przypadku odpadów selektywnie zbieranych (papier i tektura, szkło i opakowania 

szklane, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe) o kodach 20 01 99, 

20 01 39, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 40, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06: 

Sortownia odpadów selektywnie zbieranych Barycz, ul. Krzemieniecka 40, 30-694 

Kraków. 
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2. Wykonawca jest obowiązany do zagospodarowania odebranych od właścicieli 

nieruchomości: 

a) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01, w 

okresie, gdy brak zagospodarowanie takich odpadów w ZTPO nie jest możliwe ze 

względu na przestój technologiczny (przegląd techniczny) – w instalacji 

………………………….., 

b) Bioodpadów kuchennych o kodzie 20 01 08 – w instalacji ……………………, 

które zostały wskazane przez Wykonawcę w ofercie. Wykonawca może, zgodnie z ust. 6 

poniżej, zmienić instalację, w której zagospodarowane będą odpady komunalne 

wskazane w lit. a) lub b), przy czym taka inna instalacja musi spełniać wymagania 

określone w pkt. 4.4.7 SWZ. 

 

3. Ilość odpadów komunalnych, którą Wykonawca jest uprawniony dostarczyć do 

poszczególnych instalacji zgodnie z § 2 ust. 1, oraz ilość Bioodpadów kuchennych i ilość 

odpadów niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, które Wykonawca 

zobowiązany jest odebrać i zagospodarować zgodnie § 2 z ust. 2, wskazano w pkt. 4. 

….OPZ. 

 

4. W całym okresie obowiązywania Umowy, z ważnych względów, w szczególności 

w przypadku przekroczenia ilości odpadów komunalnych, o których mowa w § 2 ust. 3, 

lub jeżeli brak jest możliwości dostarczania odpadów do ZTPO w celu przetworzenia z 

uwagi na nieplanowany przestój tej instalacji, Zamawiający jest uprawniony do 

wskazania Wykonawcy na piśmie innej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, 

do której Wykonawca będzie zobowiązany dostarczać odpady, niż ta instalacja, do której 

Wykonawca dostarcza odpady zgodnie z ust. 1 powyżej lub niniejszym § 2 ust. 4. 

 

5. Jeżeli Zamawiający wskaże Wykonawcy inną instalację zgodnie z § 2 ust. 4 powyżej, 

wówczas Strony będą rozliczać się według następujących zasad: 

a) jeżeli instalacja, do której Wykonawca obowiązany jest dostarczać odpady zgodnie 

z pkt. 4 OPZ jest położona w Krakowie, a inna instalacja wskazana przez 

Zamawiającego również jest położona w Krakowie, wówczas taka zmiana nie 

wpływa na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, 

b) jeżeli inna instalacja wskazana przez Zamawiającego nie jest położona w Krakowie, 

wówczas Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy za odbieranie i transport 

odpadów do tej innej instalacji wskazanej przez Zamawiającego na zasadach 

określonych w § 14 poniżej. 

 

6. Jeżeli Wykonawca zamierza dostarczać odpady komunalne do innej instalacji, niż 

wskazana w § 2 ust. 2, wówczas informuje o tym na piśmie Zamawiającego z co najmniej 

z 2-tygodniowym wyprzedzeniem, wskazując taką inną instalację, jej adres oraz podmiot 

ją prowadzący oraz przekazując dotyczące tej innej instalacji dokumenty wskazane w pkt. 

5 lit. a) lub b) oraz pkt. 28 ppkt 2 lit. a) lub b) SWZ, przy czym dokumenty powinny 

obejmować okres, w którym Wykonawca będzie dostarczał odpady do tej innej instalacji. 
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7. Wybór jednej z dwóch instalacji wskazanych, o których mowa w § 2 ust. 1.1 powyżej, do 

których Wykonawca będzie transportował odpady (w tym ilości odpadów oraz okresy 

transportu), dokonywany jest w ramach bieżących ustaleń Stron, a w braku porozumienia 

Stron - dokonywany jest przez Zamawiającego. Dokonany wybór nie ma wpływu na 

wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. 

 

8. W dniu wszczęcia postępowania, w wyniku którego zawarto niniejszą umowę, przestój 

technologiczny ZTPO przewidywany był w czerwcu 2022, 2023 i 2024 roku. 

Niezwłocznie po powzięciu wiedzy o początkowej lub o końcowej dacie przestoju 

technologicznego ZTPO w danym roku Zamawiający poinformuje o nich Wykonawcę.  

 

9. Jeżeli ZTPO zmieni termin przestoju technologicznego na inny miesiąc niż wskazany w 

§ 2 ust. 8, Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować odpady, o których mowa w § 

2 ust. 2 lit. a) w tym innym terminie. Jeżeli zagospodarowanie odpadów w instalacji 

wskazanej w § 2 ust. 2 lit. a) nie będzie możliwe, w szczególności z uwagi na brak mocy 

przerobowej instalacji wskazanej przez Wykonawcę, wówczas Zamawiający, na wniosek 

Wykonawcy wskaże inną instalację. W takim przypadku zastosowanie ma § 2 ust. 5 

powyżej. 

 

10. W przypadku zmiany instalacji przetwarzania odpadów zgodnie z § 2 ust. 4, ust. 6 lub 

ust. 9 Umowy, na żądanie Zamawiającego Strony sporządzą aneks do Umowy, w którym 

wskażą tą inną instalację. 

 

11. Wykonawca przekazując odebrane odpady do instalacji do przetwarzania odpadów 

komunalnych, zobowiązany jest stosować się do obowiązujących na ich terenie 

przepisów prawa, wewnętrznych aktów normatywnych, w tym procedur i instrukcji 

dotyczących jakości, ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz stosować się do wszystkich zaleceń wydanych 

mu przez podmioty prowadzące te instalacje. Wykonawca zobowiązuje się zwolnić 

Zamawiającego z odpowiedzialności i zapłacić bezpośrednio na rzecz podmiotu 

prowadzącego instalację odszkodowania lub kary umowne, jeżeli zostaną nałożone w 

związku z naruszeniem przez Wykonawcę takich zasad. Jeżeli Zamawiający zapłaci takie 

odszkodowanie lub karę umowną, Wykonawca niezwłocznie zwróci Zamawiającemu 

równowartość odszkodowania lub kary umownej oraz inne koszty poniesione przez 

Zamawiającego w bezpośrednim związku z karą umowną. Wysokość kar umownych 

zapłaconych przez Wykonawcę na rzecz podmiotu prowadzącego instalację nie może 

przekroczyć 2 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 5 Umowy, 

przy czym te kary nie wliczają się do limitu, o którym mowa w § 11 ust. 3 Umowy. 

 

12. Niezależnie od postanowień ust. 11 powyżej, Wykonawca w związku z dostarczaniem 

odpadów do ZTPO zobowiązuje się: 
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a) do stosowania wymogów w zakresie BHP, ochrony środowiska i ppoż., instrukcji 

transportu wewnątrzzakładowego, obowiązujących na terenie ZTPO (dokumenty 

udostępnione są na stronie internetowej (https://khk.krakow.pl/pl/bip/pozostale-

informacje/zasady-dotyczace-bhp-1/, wraz z załącznikiem nr 1 „Tabela Kar”), 

a ponadto nie niszczyć i nie uszkadzać elementów infrastruktury ZTPO, 

b) do złożenia na piśmie przed przystąpieniem do wykonania Umowy oświadczenia o 

treści: „Oświadczam że wszystkie osoby świadczące w imieniu ………….. usługi na 

terenie Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Krakowskiego Holdingu 

Komunalnego S.A. w Krakowie zostały poinformowane i przyjęły do stosowania 

przepisy w zakresie BHP, ochrony środowiska i ppoż., Instrukcji transportu 

wewnątrzzakładowego dla Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów, 

obowiązujące na terenie ZTPO oraz zobowiązuję się w imieniu ………….. do ich 

przestrzegania.”,  

c) do wykonania przewidzianych w przepisach prawa obowiązków, w tym 

wynikających z art. 208 Kodeksu pracy, w szczególności wyznaczenia razem 

z Zamawiającym oraz podmiotem prowadzącym ZTPO koordynatora ds. BHP oraz 

ustalenia zasad współpracy pracodawców określających zasady BHP. 

 

13. Zabrania się Wykonawcy przeładunku lub magazynowania odebranych odpadów, w tym 

w szczególności na terenie bazy magazynowo - transportowej. Nie dotyczy to 

Bioodpadów kuchennych o kodzie 20 01 08, które mogą być przedmiotem przeładunku 

lub magazynowania. Przeładunek lub magazynowanie tych odpadów są dozwolone 

wyłącznie w stacji przeładunkowej prowadzonej przez Wykonawcę i jeżeli Wykonawca 

posiada przewidziane przepisami prawa zezwolenia, które są konieczne do wykonywania 

takich czynności. Zamawiający może żądać przedstawienia mu przez Wykonawcę takich 

zezwoleń. Wykonawca zobowiązany jest wskazać Zamawiającemu miejsce, w którym 

dokonywany będzie przeładunek lub magazynowanie takich odpadów komunalnych. 

W przypadku dozwolonego przeładunku lub magazynowania Bioodpadów kuchennych 

nie może dochodzić do ich zmieszania z innymi opadami, w szczególności 

niepochodzącymi z wykonania niniejszej Umowy. Ponadto, Wykonawca zobowiązany 

jest udowodnić Zamawiającemu poprzez przedstawienie dokumentów, że odpady 

dostarczone do instalacji do przetwarzania odpadów, a będące przedmiotem 

dozwolonego przeładunku lub magazynowania, są odpadami odebranymi przez 

Wykonawcę od właścicieli nieruchomości na podstawie niniejszej Umowy. 

 

§ 3 

Sposób realizacji Umowy 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami 

wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz 

wymaganiami zawartymi w SWZ, w szczególności w załączniku nr 1 do SWZ – OPZ 

i ofertą przetargową Wykonawcy, przy zachowaniu najwyższej staranności oraz 

https://khk.krakow.pl/pl/bip/pozostale-informacje/zasady-dotyczace-bhp-1/
https://khk.krakow.pl/pl/bip/pozostale-informacje/zasady-dotyczace-bhp-1/
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w sposób jak najmniej uciążliwy dla osób trzecich, a ponadto adekwatnie do zaistniałych 

warunków realizacji. 

 

2. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać usługi odbierania odpadów zgodnie 

z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości dla Zadania ….. 

(Sektor ….) (zwanym dalej „Harmonogramem”) stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ 

lub zaktualizowanym zgodnie z pkt. 3.4 OPZ, natomiast usługi odbierania gromadzonych 

w pojemnikach szczelnych typu „beczka” (w rozumieniu Regulaminu) o pojemności nie 

większej niż 0,12 m3 Bioodpadów kuchennych wytwarzanych w obiektach gastronomii, 

obiektach hotelowych i handlowych, przedszkolach, żłobkach, szkołach, placówkach 

opiekuńczych, zakładach (placówkach) żywienia zbiorowego, stołówkach itp. (zwanych 

„Bioodpadami kuchennymi wytwarzanymi w obiektach gastronomii”) – w terminach 

uzgodnionych z właścicielem nieruchomości zgodnie z pkt. 3.4.11 OPZ. 

 

3. Wykonawca zobowiązany jest: 

a) świadczyć usługę pojazdami we właściwym stanie technicznym i sanitarnym, 

spełniającymi wymagania określone w SWZ, 

b) skierować do realizacji przedmiotowej usługi osoby posiadające wiedzę, 

doświadczenie oraz uprawnienia do wykonywania przewidzianych Umową 

czynności, o ile przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

 

4. Wykonawca w ramach Przedmiotu Zamówienia zobowiązany jest przez cały okres 

realizacji Umowy prowadzić zlokalizowane w obsługiwanym na podstawie Umowy 

sektorze wywozu odpadów całodobowe biuro obsługi klienta (co najmniej 3 stanowiska 

z obsługą telefoniczną w godzinach od 7:00 do 15:00, w pozostałych godzinach co 

najmniej 1 stanowisko), gdzie właściciele nieruchomości zlokalizowanych na terenie 

Gminy Miejskiej Kraków będą mieli możliwość zgłaszania reklamacji. Wykonawca jest 

zobowiązany do niezwłocznego rozpatrzenia i załatwienia takiej reklamacji. Kopię 

zgłoszenia reklamacji lub jej opis, jeżeli została zgłoszona osobiście, oraz opis sposobu 

jej rozpatrzenia Wykonawca obowiązany będzie przesyłać Zamawiającemu wraz 

z raportem miesięcznym, w terminie do 5 dni od zakończenia miesiąca. 

 

5. Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi z wykorzystaniem nie mniejszej liczby 

pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym, niż wymagana 

w przepisach ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach 

alternatywnych, w szczególności w jej art. 68 ust. 3. 

 

6. Zamawiający dopuszcza wykonanie Umowy z wykorzystaniem pojazdów innych niż 

wskazane w treści oferty przetargowej. Parametry takich pojazdów oraz ich wyposażenie 

muszą spełniać warunki określone w dokumentach zamówienia, w szczególności w 

SWZ, chyba że Wykonawca wykaże, iż wykonanie przedmiotu Umowy wymaga 

zastosowania pojazdów o innych parametrach lub wyposażeniu. Co najmniej z 2-

tygodniowym wyprzedzeniem Wykonawca informuje Zamawiającego na piśmie o ilości 
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i rodzaju takich pojazdów i ich parametrach oraz o ich napędzie, przedstawia listę 

numerów rejestracyjnych tych pojazdów, oraz przedkłada dotyczące pojazdów 

dokumenty, o których mowa w pkt. 28 ust. 1 lit a) SWZ. W sytuacjach nagłych 

Wykonawca przedstawia takie informacje i dokumenty niezwłocznie po powstaniu 

konieczności. Zamawiający może sprzeciwić się wykorzystaniu przez Wykonawcę 

pojazdu, jeżeli Zamawiający uzna, że Wykonawca nie wykazał, że pojazd będzie spełniał 

wymagania wynikające z dokumentów zamówienia, lub zasadności zastosowania 

pojazdu o innych parametrach lub wyposażeniu, a w takim przypadku Wykonawca nie 

jest uprawniony do wykorzystania takiego pojazdu. 

 

7. Niezależnie od obowiązku wynikającego z § 1 ust. 6 powyżej Wykonawca zobowiązuje 

się zapewnić najwyższy możliwy standard wykonania Umowy w tych wszystkich jej 

aspektach, które mogą mieć wpływ na sposób postrzegania przez mieszkańców Krakowa 

realizacji przez Gminę Miejską Kraków oraz Zamawiającego obowiązku zapewnienia 

czystości i porządku w gminie oraz ich dobre imię (renomę), co dotyczy w szczególności 

zachowania dostrzegalnej dla mieszkańców Krakowa staranności w wykonywaniu 

poszczególnych czynności, zachowania czystości pojazdów Wykonawcy, przestrzegania 

przepisów ruchu drogowego i wysokiej kultury jazdy, jakości obsługi klienta 

(mieszkańca), zachowania wysokiego poziomu kultury osobistej przez osoby biorące 

udział w wykonaniu przedmiotu Umowy, w tym uwzględniania w najwyższym 

możliwym stopniu oczekiwań mieszkańców co do niskiej uciążliwości usług odbioru 

odpadów.  

 

§ 4 

Sprawozdawczość 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest w całym okresie obowiązywania Umowy do 

przekazywania Zamawiającemu sprawozdań i raportów zgodnie z postanowieniami pkt. 

9 OPZ.  

 

2. W terminie 10 dni roboczych od daty złożenia przez Wykonawcę w siedzibie 

Zamawiającego sprawozdania lub raportu, o których mowa w ust. 1, Zamawiający 

weryfikuje dane zawarte w sprawozdaniach lub raportach, przy czym może żądać od 

Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień, a po ich otrzymaniu i w braku istotnych zastrzeżeń 

akceptuje złożone sprawozdanie lub raport. 

 

3. Zaakceptowany przez Zamawiającego raport miesięczny, o którym mowa w pkt. 9.1 

OPZ, staje się protokołem odbioru usług i będzie stanowić podstawę do wystawienia 

przez Wykonawcę faktury. 

 

§ 5 

Inne zobowiązania Wykonawcy 
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1. Wykonawca zobowiązany jest posiadać, przez cały okres obowiązywania niniejszej 

Umowy, wszelkie uprawnienia niezbędne do jej wykonania Umowy. W szczególności 

Wykonawca zobowiązany jest: 

a) posiadać wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miejskiej Kraków, 

dokonany na podstawie ustawy dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 888 ze zm, zwanej dalej 

„ucpg”) w zakresie kodów odpadów: 20 01 99, 20 01 39, 20 01 01, 20 01 02, 

20 01 40, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 20 03 01, 20 01 08; 

b) posiadać obowiązującą decyzję właściwego organu obejmującą zezwolenie na 

przetwarzanie Bioodpadów kuchennych o kodzie 20 01 08 dla instalacji , w której 

odpady te będą w wykonaniu Umowy przetwarzane, wydaną dla Wykonawcy, a 

jeżeli Wykonawca nie będzie samodzielnie przetwarzał takich odpadów – taką 

decyzję wydaną dla podmiotu, który będzie przetwarzał opady przekazane przez 

Wykonawcę, oraz umowę zawartą przez taki podmiot z Wykonawcą, której 

przedmiotem jest przetwarzanie przekazanych przez Wykonawcę Bioodpadów 

kuchennych o kodzie 20 01 08; 

c) w okresie od 1 maja do 30 września 2022, 2023 oraz 2024 roku – posiadać 

obowiązującą decyzję właściwego organu obejmującą zezwolenie na przetwarzanie 

niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 dla 

Instalacji Komunalnej, w której odpady te będą w wykonaniu Umowy przetwarzane, 

wydaną dla Wykonawcy, a jeżeli Wykonawca nie będzie samodzielnie przetwarzał 

takich odpadów – taką decyzję wydaną dla podmiotu, który będzie przetwarzał opady 

przekazane przez Wykonawcę oraz umowę zawartą przez taki podmiot 

z Wykonawcą, której przedmiotem jest przetwarzanie przekazanych przez 

Wykonawcę niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 

03 01 w okresie obejmującym odpowiednio okres 1 maja do 30 września 2022, 2023 

oraz 2024 roku;  

d) posiadać wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 Ustawy o odpadach jako 

podmiot wykonujący działalność, o której mowa w lit a), b) i c) powyżej, w okresie 

kiedy ta działalność będzie przez Wykonawcę prowadzona, a w przypadku jeżeli 

Wykonawca powierza przetwarzanie odpadów innym podmiotom, odpowiedni wpis 

do ww. rejestru powinny powiadać te podmioty; 

e) posiadać wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 Ustawy o odpadach jako 

transportujący odpady o kodach: 20 03 01, 20 01 08, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 

20 01 40, 20 01 99, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06. 

 

2. Uprawnienia, o których mowa w § 5 ust. 1, w tym wynikające z umów zawartych przez 

Wykonawcę, powinny być wystarczające do zagospodarowania ilości odpadów 

komunalnych, o których mowa w § 2 ust. 3 Umowy. 

 

3. Przed przystąpieniem do wykonywania Przedmiotu Umowy w zakresie wymagającym 

posiadania uprawnień, o których mowa w § 5 ust. 1 Umowy, Wykonawca przedstawia 
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Zamawiającemu odpowiednie dowody spełnienia wymagań, w szczególności dokumenty 

wskazane w § 5 ust. 1 Umowy. 

 

4. W przypadku, gdy wpisy do rejestrów, zezwolenia lub umowy konieczne do realizacji 

przedmiotu Umowy, w szczególności wymienione w ust. 1 powyżej, tracą moc 

obowiązującą w czasie realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania 

nowych właściwych wpisów, zezwoleń lub innych przewidzianych prawem decyzji, a 

także umów oraz przekazania kopii tych dokumentów Zamawiającemu najpóźniej na 30 

dni przed upływem terminu ważności poprzednich. Ponadto, jeżeli Wykonawca nie 

posiada właściwych wpisów, zezwoleń lub innych przewidzianych prawem decyzji, a 

także umów, a są one konieczne do wykonania niniejszej Umowy, wówczas Wykonawca 

zobowiązuje się do uzyskania takich dokumentów oraz przekazania ich kopii 

Zamawiającemu najpóźniej na 30 dni przed datą, w której staną się one konieczne do 

wykonywania niniejszej Umowy. 

 

§ 6 

Prawo kontroli wykonywania Umowy 

 

1. Zamawiający ma prawo kontroli przebiegu świadczenia przedmiotu Umowy przez 

Wykonawcę w każdym czasie w trakcie jej obowiązywania, w szczególności poprzez: 

a) analizę informacji uzyskanych za pośrednictwem portalu internetowego, o którym 

mowa w pkt. 5.2.17 OPZ, do którego dostęp Wykonawca zobowiązany jest zapewnić 

Zamawiającemu, 

b) analizę raportów i sprawozdań z realizacji przedmiotu Umowy oraz rejestrów 

GPS dostarczonych przez Wykonawcę, 

c) bezpośrednią kontrolę wykonywaną przez terenowych inspektorów kontroli 

Zamawiającego, 

d) rozpatrywanie przez Zamawiającego reklamacji i interwencji (telefonicznych, 

złożonych za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza zgłoszeniowego lub 

osobistych) od właścicieli nieruchomości, 

e) żądanie udzielenia wyjaśnień w formie i w terminie wskazanych przez 

Zamawiającego. 

 

2. Zamawiający ma prawo prowadzenia kontroli wykonywania usługi przez Wykonawcę 

w trakcie odbioru, transportu lub przetwarzania odpadów z nieruchomości 

i dokumentowania wszelkich nieprawidłowości w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, 

dowolną metodą i w dowolny sposób, w tym bez wiedzy Wykonawcy.  W szczególności 

jest uprawniony do:  

a) wyrywkowych kontroli zgodności z obowiązującym Regulaminem rodzajów 

odpadów komunalnych wystawianych przez właścicieli nieruchomości do odbioru 

i odbieranych przez Wykonawcę, 
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b) weryfikowania zgłaszanych przez Wykonawcę nieprawidłowości dotyczących 

gromadzenia odpadów przez właścicieli nieruchomości (np. czy odpady są 

selektywnie zbierane, czy właściwie prowadzona jest segregacja). 

 

3. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu pisemnych wyjaśnień 

dotyczących okoliczności powstania nieprawidłowości polegających na: 

a) uruchomieniu urządzenia załadowczego (czujnika aparatu zasypowego) poza 

granicami administracyjnymi Gminy Miejskiej Kraków, 

b) uruchomieniu urządzenia wyładowczego (czujnika odwłoka) poza miejscem 

wskazanym przez Zamawiającego jako instalacja do przetwarzania odpadów 

komunalnych, lub miejscem wskazanym przez Wykonawcę jako instalacja do 

przetwarzania odpadów komunalnych, o których mowa w § 2 ust. 2 Umowy. 

Wyjaśnienia należy przedstawić w terminie 24 godzin od wystąpienia ww. zdarzeń, lub 

wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień przez Zamawiającego. 

 

4. Zasady weryfikacji przez Zamawiającego oświadczeń Wykonawcy oraz wykonania 

Umowy zostały również określone w pkt. 8 OPZ. W szczególności, zasady weryfikacji 

wykonania przez Wykonawcę wymagania, o którym mowa w pkt. 7 SWZ, tj. zatrudnienia 

na podstawie stosunku pracy określonych osób, zostały określone w pkt. 8.3 OPZ. 

 

§ 7 

Termin świadczenia usług 

 

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu Umowy w okresie 36 (trzydziestu 

sześciu) miesięcy od daty podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 1 kwietnia 2022 

roku i nie później niż do dnia 31 marca 2025 roku. 

 

§ 8 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

 

1. Z tytułu wykonania niniejszej Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie obliczone 

jako iloczyn ilości ton (Mg) odebranych i dostarczonych do instalacji przetwarzania 

odpadów oraz odpowiedniej ceny jednostkowej brutto za 1 (jedną) tonę (Mg) odpadów 

odebranych lub odebranych i zagospodarowanych wskazanej przez Wykonawcę w tabeli, 

w dołączonym do oferty Wykonawcy formularzu kalkulacji ceny oferty dla Zadania ….. 

(Sektora …). W zakresie, w jakim Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania 

odpadów, ww. cena jednostkowa brutto za 1 (jedną) tonę (Mg) odpadów obejmuję cenę 

jednostkową za zagospodarowanie 1 (jednej) tony (Mg) oraz cenę jednostkową za odbiór 

i transport (jednej)1 tony (Mg) odpadów. 

 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu transportu odpadów oraz z tytułu wykonania innych 

zobowiązań objętych niniejszą Umową, w tym tzw. usług towarzyszących, zostało 

uwzględnione w wynagrodzeniu, o którym mowa w ust. 1 powyżej. 
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3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, będzie obliczane za każdy miesiąc 

kalendarzowy, na podstawie raportu, o którym mowa w § 4 ust. 3 Umowy.  

Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę 

faktury VAT, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w tej fakturze, w terminie 30 

dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego. 

 

4. Strony ustalają, że datą zapłaty faktury VAT będzie data obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego poleceniem przelewu na rzecz Wykonawcy. 

 

5. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania wszystkich usług objętych 

niniejszą Umową nie może przekroczyć kwoty brutto …. zł (słownie złotych ……..), tj. 

ceny ofertowej brutto za wykonanie całości przedmiotu Umowy. 

 

§ 9 

Osoby upoważnione do kontaktów 

 

1. Strony zobowiązują się do współdziałania w celu prawidłowego wykonania Umowy za 

pośrednictwem następujących osób: 

1) nadzór nad realizacją Umowy ze strony Wykonawcy sprawował będzie  

.......……………………...…. tel. ……………, fax……………, e-mail ……………; 

2) nadzór nad realizacją Umowy ze strony Zamawiającego sprawował będzie  

.......……………………...…. tel. ……………, fax……………, e-mail ……………; 

3) osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą będzie  

.......……………………...…. tel. ……………, fax……………, e-mail ……………; 

4) osobą upoważnioną przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym będzie  

.......……………………...…. tel. ……………, fax……………; e-mail ……………. 

2. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 następuje poprzez przekazanie drugiej Stronie 

informacji o zmianie i nie wymaga zmiany Umowy zgodnie z § 14 ust. 5 poniżej. 

 

§ 10 

Osobiste wykonanie. Podwykonawcy 

 

1. Wykonawca ma obowiązek osobistego wykonania kluczowych części przedmiotu 

Umowy, tj. czynności odbierania i transportu odpadów komunalnych. Obowiązek 

osobistego wykonania nie dotyczy m.in. zagospodarowania Bioodpadów kuchennych o 

kodzie 20 01 08, a także zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 

komunalnych o kodzie 20 03 01 w okresach, kiedy zagospodarowanie takich odpadów 

o kodzie 20 03 01 w ZTPO nie jest możliwe ze względu na przestój technologiczny, które 

to zagospodarowanie Wykonawca może powierzyć podmiotowi prowadzącemu 

instalację do przetwarzania odpadów – co do Bioodpadów kuchennych o kodzie 20 01 

08, lub Instalację Komunalną – co do niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 

komunalnych o kodzie 20 03 01, a w każdym przypadku posiadającemu zezwolenie (lub 
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inny przewidziany prawem rodzaj pozwolenia) na przetwarzanie takich odpadów zgodnie 

z § 5 ust. 1 lit. b) lub c) Umowy i wpisanemu do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 

Ustawy o odpadach, jako przetwarzający odpady o odpowiednim kodzie. 

 

2. Wykonawca, który zamierza wykonać przedmiot Umowy przy udziale podwykonawców 

(o ile jest to dopuszczalne zgodnie z Umową oraz Pzp), zobowiązany jest uprzednio 

wskazać Zamawiającemu na piśmie te czynności (części przedmiotu Umowy) 

i podwykonawców, którym zamierza powierzyć ich wykonanie. 

 

3. Podwykonawca wykonuje czynności objęte przedmiotem Umowy pod firmą (nazwą) 

Wykonawcy. Zobowiązanie to nie dotyczy przetwarzania Bioodpadów kuchennych o 

kodzie 20 01 08 oraz niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 

20 03 01 w okresach, kiedy przetwarzanie takich odpadów w ZTPO nie jest możliwe 

z względu na przestój technologiczny. 

 

4. Przed wystawieniem faktury VAT, obejmującej kwotę należną podwykonawcy, 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dowód, że podwykonawca otrzymał wszystkie 

kwoty należne mu na mocy wcześniejszych faktur VAT, pomniejszone o odpowiednie 

potrącenia.  

 

5. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje własne. 

 

§ 11 

Kary umowne 

 

1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za każdy przypadek odebrania odpadów z pojedynczej nieruchomości w zabudowie 

jednorodzinnej w terminie niezgodnym z Harmonogramem lub pkt. 5.2.12 OPZ - w 

wysokości 30 zł za pierwszy dzień zwłoki, 40 zł za drugi, 60 zł za trzeci oraz 100 zł 

za czwarty i każdy następny dzień zwłoki w stosunku do terminu wynikającego 

z Harmonogramu, przy czym jeżeli zwłoka nie przekracza 7 dni, to łączna kara 

umowna z tego tytułu nie może przekroczyć kwoty 500 zł; 

b) za każdy stwierdzony przypadek odebrania odpadów z pojedynczej nieruchomości 

w zabudowie wielorodzinnej, z pojedynczej nieruchomości tzw. „mieszanej”, tj. 

takiej, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w 

części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości 

niezamieszkanych w terminie niezgodnym z Harmonogramem - w wysokości 200 zł 

za pierwszy dzień zwłoki, 300 zł za drugi, 400 zł za trzeci oraz 500 zł za czwarty 

i każdy następny dzień zwłoki w stosunku do terminu wynikającego z 

Harmonogramu, przy czym jeżeli zwłoka nie przekracza 7 dni, to łączna kara 

umowna z tego tytułu nie może przekroczyć kwoty 2 000 zł; 
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c) jeżeli przedmiot niniejszej Umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca 

lub inny niż podwykonawca skierowany do wykonywania Umowy, zgodnie 

z postanowieniami § 10 Umowy – w wysokości 10 000 zł za każdy taki przypadek 

stwierdzony w jednym dniu obowiązywania Umowy; 

d) za każdy dzień zwłoki w przekazaniu kompletnego raportu miesięcznego, o którym 

mowa w § 4 ust. 3 Umowy – w wysokości 1 500 zł; 

e) za każdy przypadek zmieszania przez Wykonawcę odebranych odpadów 

komunalnych, co do których Wykonawcę obowiązywał zakaz mieszania – 

w wysokości 10 000 zł; 

f) za każdy inny przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania usług 

będących przedmiotem Umowy, polegający na: 

(i) niezachowywaniu standardów technicznych lub standardów sanitarnych 

(wskazanych w pkt. 6.10 OPZ) pojazdów, 

(ii) opóźnieniu w dostarczeniu worków do segregacji właścicielowi 

nieruchomości, 

(iii) brak uporządkowania terenu zanieczyszczonego odpadami i innymi 

zanieczyszczeniami wysypanymi z pojemników, kontenerów, worków 

i pojazdów w trakcie realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z pkt. 5.2.5 OPZ, 

(iv) niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu obowiązków zawartych w OPZ 

w pkt. 4.6.4, 4.6.5, 5.2.6, 5.2.13 oraz 5.2.14, 

(v) odbieraniu odpadów komunalnych objętych przedmiotem Umowy wspólnie 

z odpadami z innego sektora, z odpadami z innej gminy lub z jakimikolwiek 

innymi odpadami wbrew zakazowi wynikającemu z pkt. 4.6.3 lit. a OPZ, 

(vi) przekazaniu odpadów komunalnych do instalacji innych niż wskazane dla 

danego sektora, wbrew zakazowi wynikającemu z pkt. 4.6.6 OPZ, 

(vii) przeładunku odpadów komunalnych wbrew zakazowi wynikającemu z pkt. 6.2 

OPZ lub z § 2 ust. 13 Umowy, 

(viii) naruszeniu obowiązków dotyczących biura obsługi klienta zawartych w pkt. 

5.2.15 OPZ oraz w § 3 ust. 4 Umowy, 

(ix) niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu obowiązku określonego w pkt. 6.9 

zd. pierwsze OPZ.  

(x) nieprzestrzeganiu zasady określonej w pkt 6.11 OPZ stanowiącej, że 

samochody do realizacji Umowy należy parkować wyłącznie na terenie bazy 

magazynowo-transportowej, 

(xi) naruszeniu obowiązków, do których odnosi się § 6 ust. 3 Umowy, 

(xii) niezabezpieczeniu transportowanych odpadów komunalnych przed 

wysypaniem na drogę, przed wydzielaniem nieprzyjemnego zapachu lub 

rozwiewaniem zgodnie z przepisami wskazanymi w pkt. 6.7 i 6.5 OPZ, 

(xiii) innym niż wskazane w lit. f) powyżej istotnym naruszeniu obowiązków 

Umownych, przy czym jeżeli naruszenie powtarza się, wówczas każde kolejne 

takie samo naruszenie stanowi podstawę do nałożenia kolejnej kary 

w wysokości 1% miesięcznego wynagrodzenia brutto za miesiąc za każde 

naruszenie, lecz nie więcej niż 15 % miesięcznego wynagrodzenia dla wszystkich 



 „Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych w sektorach od I do V na terenie Gminy 

Miejskiej Kraków i ich transport do instalacji przetwarzania odpadów oraz zagospodarowanie wybranych odpadów” 

 

 15 

zdarzeń w skali miesiąca, w którym stwierdzono niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie obowiązków; 

g) za nieprzestrzeganie obowiązku trwałego i czytelnego oznakowania pojazdów 

zgodnie z pkt. 6.5 OPZ - w wysokości 1 000 zł za każdy przypadek stwierdzenia 

naruszenia powyższego obowiązku; 

h) za nieprzestrzeganie zobowiązania do mycia i dezynfekcji pojazdów (śmieciarek) 

w okresie letnim ze zwiększoną (tj. większą niż minimalna wskazana w pkt. 6.10 

OPZ) częstotliwością zadeklarowaną przez Wykonawcę w pkt. ….Formularza 

Oferty stanowiącej zał. nr 2 do SWZ (o ile Wykonawca podjął takie zobowiązanie), 

w wysokości 200 zł za każdy przypadek stwierdzenia naruszenia tego obowiązku, 

przy czym przez jeden przypadek naruszenia rozumie się niewykonane lub 

nienależycie wykonane mycie i dezynfekcję dowolnego pojazdu (śmieciarki) w 

jednym dniu ponad minimalną tygodniową częstotliwość wskazaną w pkt. 6.10 OPZ 

(a więc np. jeżeli Wykonawca zadeklarował częstotliwości mycia i dezynfekcji 

każdego pojazdu (śmieciarki) w ilości 3 razy na tydzień i wykonał tę czynność dla 

każdego pojazdu (śmieciarki) jeden raz z tygodniu, a Umowę wykonywał z 

wykorzystaniem 10 pojazdów (śmieciarek), wówczas zachodzi dwadzieścia 

przypadków stwierdzenia naruszenia), przy czym łączna kara umowna z tego tytułu 

nie może przekroczyć kwoty 12.000 zł tygodniowo. Kara ta może być łączona z karą 

umowną, o której mowa w § 11 ust. 1 lit. f) pkt (i), tj. karą za niezachowywanie 

standardów sanitarnych pojazdów; 

i) za nieprzestrzeganie obowiązku odbierania odpadów z Dzielnicy I Stare Miasto 

w obrębie Plant do godz. 10:00, w wysokości 200 zł za każdą godzinę opóźnienia 

w jednym dniu, przy czym kara umowna z tego tytułu nie może przekroczyć kwoty 

600 zł dziennie; 

j) za nieprzestrzeganie obowiązku odbierania odpadów z Dzielnicy I Stare Miasto 

w obrębie Plant w godzinach zadeklarowanych przez Wykonawcę w pkt. 

….Formularza Oferty stanowiącej zał. nr 2 do SWZ (o ile Wykonawca podjął takie 

zobowiązanie), w wysokości 1.600 złotych za każde pół godziny zwłoki w jednym 

dniu w stosunku do zadeklarowanej godziny zakończenia odbioru odpadów, przy 

czym kara umowna z tego tytułu dla podmiotu, który zadeklarował zakończenia 

odbierania do godz. 9:30 nie może przekroczyć kwoty 1 600 zł dziennie, natomiast 

dla podmiotu, który zadeklarował zakończenia odbierania do godz. 9:00, nie może 

przekroczyć kwoty 3 200 zł dziennie. Kara ta może być łączona z karą umowną, 

o której mowa w § 11 ust. 1 lit. i);2 

k) za nieprzestrzeganie obowiązku wykonywania przedmiotu Umowy przez osoby 

zatrudnione w charakterze kierowcy pojazdu oraz jako obsady tych pojazdów na 

podstawie stosunku pracy – w wysokości 50 zł za każdy rozpoczęty dzień 

wykonywania przedmiotu Umowy przez każdą osobę wykonującą pracę kierowcy 

pojazdu lub w ramach obsady pojazdu, lecz nie zatrudnioną na podstawie stosunku 

pracy; 

 
2 Postanowienia lit. i) oraz j) dotyczą wyłącznie Zadania 1 (Sektora I). 
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l) za rozwiązanie Umowy lub odstąpienie od niej przez którąkolwiek ze Stron lub inną 

formę jej zakończenia, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 

5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 5 Umowy; 

m) za świadczenie usług pojazdem niewyposażonym w ogóle lub niewyposażonym 

w pełni sprawny system monitoringu bazujący na systemie pozycjonowania 

satelitarnego, umożliwiającym trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie 

danych co najmniej o położeniu pojazdu i miejscach postojów, miejscach wyładunku 

oraz miejscach załadunku – w wysokości 1 000 zł za każdy dzień wykonywania 

usługi takim pojazdem; 

n) za naruszenie obowiązku wynikającego z § 3 ust. 5, w wysokości 10.000 zł za każdy 

miesiąc kalendarzowy, przez który obowiązek nie był spełniony. 

 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za rozwiązanie Umowy lub odstąpienie 

od niej przez którąkolwiek ze Stron lub inną formę jej zakończenia, z przyczyn za które 

odpowiedzialność ponosi Zamawiający - w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, 

o którym mowa w § 8 ust. 5 Umowy. 

 

3. Łączna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony, nie może przekroczyć 

10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 5 Umowy. 

 

4. Wszelkie naliczone Wykonawcy przez Zamawiającego kary umowne płatne będą 

w terminie 14 dni od daty przesłania Wykonawcy wezwania do zapłaty, z tym, że 

Zamawiający ma prawo potrącić kwotę kary z dowolnej należności Wykonawcy już 

w dniu przesłania Wykonawcy wezwania do zapłaty kary umownej. 

 

5. Strony zastrzegają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych w Umowie kar umownych do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach ogólnych wynikających z przepisów 

Kodeksu cywilnego.  

 

§ 12 

Zabezpieczenie należytego wykonania 

 

1. Dla zapewnienia prawidłowego i zgodnego z treścią Umowy realizacji zamówienia 

Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości …. zł 

(słownie …/00), tj. równowartość 1 % ceny ofertowej brutto za wykonanie całości 

przedmiotu Umowy odpowiadającej kwocie wskazanej w § 8 ust. 5 Umowy. 

 

2. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie ................................... . 

 

3. Zamawiający może skorzystać z zabezpieczenia w celu zaspokojenia swoich roszczeń 

wobec Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. 
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4. Zwrot niewykorzystanego zabezpieczenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj. przyjęcia przez 

Zamawiającego bez zastrzeżeń złożonego mu przez Wykonawcę ostatniego raportu 

miesięcznego z wykonywania przedmiotu Umowy. 

 

§ 13 

Odstąpienie od Umowy.  Wypowiedzenie Umowy.  Wykonanie zastępcze. 

 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie 

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

Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 

o tych okolicznościach. 

 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, 

tj. jeżeli: 

a) Wykonawca utraci, choćby w części, uprawnienia do wykonywania przedmiotu 

Umowy wynikające z przepisów prawa lub stosownej umowy na przetwarzanie 

odpadów, lub nie uzyska takich uprawnień w terminie umożliwiającym 

wykonywanie niniejszej Umowy, 

b) Wykonawca nie przystąpi do świadczenia usług przez okres 2 dni, 

c) Wykonawca przerwie realizację usług i przerwa ta trwa dłużej niż 2 dni, 

d) Wykonawca naruszy w sposób rażący obowiązujące przepisy w zakresie 

wykonywania usług odbioru i transportu odpadów komunalnych, 

e) Wykonawca lub podmiot, któremu Wykonawca powierzył wykonanie Umowy, 

naruszy w sposób rażący obowiązujące przepisy w zakresie wykonywania usługi 

zagospodarowania odpadów komunalnych, 

f) Zostanie wydany nakaz zajęcia mienia Wykonawcy, 

g) Wykonawca świadczy usługi przewidziane Umową w sposób niezgodny 

z postanowieniami SWZ, w tym także OPZ, wskazaniami Zamawiającego, 

przepisami prawa lub Umową i pomimo otrzymania pisemnego upomnienia od 

Zamawiającego i wyznaczenia odpowiedniego terminu do zaprzestania naruszenia, 

kontynuuje takie działanie lub zaniechanie, 

h) Wykonawca naruszy zakaz wynikający z § 19 ust. 5 zd. 1 Umowy,  

i) W okresie dowolnych 30 kolejnych dni obowiązywania Umowy Zamawiający 

trzykrotnie naliczy Wykonawcy którekolwiek z kar umownych określonych w § 11 

ust. 1 Umowy, 

j) Wykonawca rażąco naruszy istotne postanowienie Umowy w inny sposób niż 

wskazany powyżej. 

 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy również w przypadkach 

przewidzianych w Pzp. 
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4. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania zgodnie z ust. 1 - 3 powyżej, 

Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części 

Umowy – do dnia rozwiązania Umowy. 

 

5. Odstąpienie lub rozwiązanie Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać 

uzasadnienie. 

 

6. W przypadkach wymienionych w § 13 ust. 2 lit. a) – e) i  j) powyżej Zamawiający wezwie 

Wykonawcę do świadczenia Usług zgodnie z Umową i wyznaczy mu w tym celu 

odpowiedni termin, nie krótszy niż jeden dzień (kalendarzowy), po którego 

bezskutecznym upływie może powierzyć dalsze wykonywanie przedmiotu Umowy 

innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

 

7. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, obok kary umownej z tytułu 

odstąpienia od Umowy, zachowuje on prawo do należnych mu kar umownych innych niż 

z tytułu odstąpienia od Umowy. W razie wątpliwości przyjmuje się wówczas, że takie 

inne kary umowne zwiększają wymiar kary umownej należnej Zamawiającemu z tytułu 

odstąpienia od Umowy. 

 

§ 14 

Zmiana Umowy 

 

1. W przypadku: 

a)  zmiany instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, zgodnie z § 2 ust. 4 lit. 

b) Umowy, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy w 

zakresie wynagrodzenia Wykonawcy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru Wykonawcy, 

b) zmiany Regulaminu lub innych obowiązujących przepisów prawa, które będą miały 

wpływ ma wykonanie Umowy, z wyłączeniem: zmian zasad odbierania odpadów w 

zakresie, w jakim prowadzą do zmiany Harmonogramu (pkt. 3.4.7 OPZ), oraz zmian, 

o których mowa w § 14 ust. 6 poniżej, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany 

postanowień Umowy w zakresie praw i obowiązków Stron oraz wynagrodzenia 

Wykonawcy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy. 

 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, każda ze Stron może zaproponować drugiej 

Stronie na piśmie zmianę Umowy.  W takim przypadku propozycja zmiany obejmuje:  

a) określenie odpowiednio proponowanych zmian wynagrodzenia lub zmian 

wynagrodzenia oraz zakresu prawa i obowiązków Stron, 

b) szacunki dotyczące wpływu zmiany instalacji, Regulaminu lub innych 

obowiązujących przepisów prawa na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę 

i na wynagrodzenie należne Wykonawcy lub na zakresu prawa i obowiązków Stron, 

c) uzasadnienie propozycji, 
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d) na żądanie drugiej Strony również dowody uzasadniające propozycje zmian. 

 

3. Podstawą do szacowania zmiany kosztów i wynagrodzenia Wykonawcy będzie różnica 

w kosztach transportu odpadów do innej instalacji lub różnica w kosztach bezpośrednio 

związana ze zmianą Regulaminu lub innych obowiązujących przepisów prawa, obliczona 

z uwzględnieniem przeciętnych stawek rynkowych z daty ustalania kosztów i 

wynagrodzenia, przy czym wynagrodzenie ulegnie zmianie w stopniu nie wyższym niż 

proporcjonalnie do zmiany kosztów. 

 

4. Zmiana zakresu praw i obowiązków Stron powinna wynikać bezpośrednio z przepisów 

prawa i może polegać w szczególności na ograniczeniu zakresu prawa i obowiązków 

stron, lub na zwiększeniu ich zakresu, o ile jest to konieczne do wykonywania Umowy. 

 

5. Zmiany osobowe, tj. zmiana osób reprezentujących Wykonawcę lub Zamawiającego, 

zmiana przedstawicieli Stron, zmiany Harmonogramu nie stanowią zmiany Umowy. 

 

6. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, na zasadach i w sposób określony w ust. od 7 do 18 poniżej, każdorazowo 

w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 

a) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

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

minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, 

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342) 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę, 

przy czym ciężar udowodnienia poniesionych kosztów w zakresie, o którym mowa 

w zdaniu poprzednim, w całości leży po stronie Wykonawcy. 

 

7. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia 

przesłanki, o której mowa w ust. 6.a) powyżej, będzie odnosić się wyłącznie do części 

przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu 

wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku oraz wyłącznie do części 

przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów 

i usług lub podatku akcyzowego. 

 

8. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 6.a) powyżej, wartość wynagrodzenia netto 

nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych 

przepisów. 
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9. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa 

w ust. 6.b), 6.c) lub 6.d), będzie mieć wpływ wyłącznie na wysokość wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy tytułem części Umowy pozostałej do wykonania po dniu wejścia 

w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia 

za pracę, wysokość minimalnej stawki godzinowej, dokonujących zmian w zakresie 

zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w 

zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, lub 

dokonujących zmian w zakresie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych 

planów kapitałowych. 

 

10. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 6.b) powyżej, wynagrodzenie Wykonawcy 

ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze 

zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników bezpośrednio wykonujących 

przedmiot Umowy do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia 

za pracę lub w związku ze zmianą minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem 

wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia 

lub stawki. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się 

wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników wykonujących przedmiot umowy, o 

których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują 

oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy. 

 

11. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 6.c) powyżej, wynagrodzenie Wykonawcy 

ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy oraz drugiej strony 

umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej zawartej przez Wykonawcę z osobą 

fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wynikających z konieczności 

odprowadzenia dodatkowych składek od wynagrodzeń osób biorących bezpośredni 

udział w realizacji pozostałej do wykonania części Umowy. Kwota odpowiadająca 

zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia osób 

wykonujących przedmiot Umowy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, 

odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z 

realizacją przedmiotu Umowy. 

 

12. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 6.d) powyżej, wynagrodzenie Wykonawcy 

ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w 

związku z dokonywanymi przez Wykonawcę wpłatami do PPK na rzecz uczestnika PPK 

biorącego bezpośredni udział w realizacji pozostałej do wykonania części Umowy i 

obciążającego Wykonawcę bezpośrednio na mocy ustawy. Kwota odpowiadająca 

zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia 

uczestników PPK wykonujących przedmiot Umowy, o których mowa w zdaniu 

poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio 

związane z realizacją przedmiotu Umowy. 
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13. Każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany 

Umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz 

z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej 

kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, 

od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy 

uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

 

14. Jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku 

dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty 

wykonania Umowy, w szczególności: 

a) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed, jak i po zmianie) pracowników 

wykonujących przedmiot Umowy, na których wynagrodzenia wpłynie zmiana 

minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej, wraz z 

określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio 

związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia 

odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 6.b) 

powyżej, lub 

b) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed, jak i po zmianie) pracowników 

lub innych osób wykonujących przedmiot Umowy, wraz z kwotami składek 

uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu, 

w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy 

oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, 

o której mowa w ust. 6.c). 

c) pisemne zestawienie wynagrodzeń uczestników PPK (zarówno przed, jak i po 

zmianie) wykonujących przedmiot Umowy, wraz z kwotami składek uiszczanych do 

PPK w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu, w jakim 

wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz 

części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, 

o której mowa w ust. 6.d). 

 

15. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 6.c) lub 6.d), jeżeli z wnioskiem występuje 

Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w 

wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni roboczych, dokumentów, z których 

będzie wynikać, w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania Umowy, 

w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 14. 

 

16. W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 13, 

Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim 

zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy 

powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z 

uzasadnieniem. 

 



 „Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych w sektorach od I do V na terenie Gminy 

Miejskiej Kraków i ich transport do instalacji przetwarzania odpadów oraz zagospodarowanie wybranych odpadów” 

 

 22 

17. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub 

częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, 

o którym mowa w ust. 13. W takim przypadku przepisy ust. 13-16 oraz 17 stosuje się 

odpowiednio. 

 

18. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia 

zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

 

19. Zmiana Umowy winna być dokonania na piśmie pod rygorem nieważności. 

 

§ 15 

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany poziomu cen 

 

1. Na zasadach i warunkach określonych w niniejszym § 15, wysokość wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej Umowy ulega zmianie w 

przypadku zmiany poziomu cen. 

 

2. W zależności od charakteru zmiany poziomu cen, wysokość wynagrodzenia Wykonawcy 

może wzrosnąć lub obniżyć się. 

 

3. Warunki zmiany wynagrodzenia Wykonawcy są następujące: 

a) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może dotyczyć usług świadczonych przez 

Wykonawcę po dniu 1 stycznia 2023 roku. 

b) Zmianie podlega cena jednostkowa, o której mowa w § 8 ust. 1 Umowy, stanowiąca 

podstawę do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy, pomniejszona o podatek VAT 

tj: 

(i). cena jednostkowa netto za odbieranie i transport odpadów wskazana w pkt. 1, 

2.b, 3, 4.b oraz 5.b formularza kalkulacji ceny oferty dla Zadania ….. (Sektora 

…) oraz  

(ii). cena jednostkowa netto za zagospodarowanie odpadów wskazana w pkt. 2c, 4c 

oraz 5.c formularza kalkulacji ceny oferty dla Zadania ….. (Sektora …). 

c) Cena jednostkowa, o której mowa w niniejszym ust. 3 lit. b) powyżej podlega 

zmianie, jeżeli poziom cen w czerwcu każdego roku obowiązywania umowy 

odzwierciedlony w opublikowanym w kolejnym miesiącu przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego (GUS) miesięcznym wskaźniku wzrostu cen towarów i usług 

konsumpcyjnych ogółem w czerwcu, tj. w porównaniu z analogicznym miesiącem 

poprzedniego roku (dalej: „Wskaźnik”) ulegnie zmianie względem poziomu cen w 

czerwcu 2021 roku, który uznaje się za równy 100, przy czym zmiana poziomu cen: 

(i). w czerwcu 2022 roku – wynika ze Wskaźnika w czerwcu 2022 roku, 

(ii). w czerwcu 2023 roku – jest iloczynem poziomu cen w czerwcu 2021 roku 

(=100) i wyrażonych jako procent wartości Wskaźnika w czerwcu 2022 roku 

oraz w czerwcu 2023, 
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(iii). w czerwcu 2024 roku – oblicza się jako iloczyn poziomu cen w czerwcu 2021 

roku (=100) i wyrażonych jako procent wartości Wskaźnika w czerwcu 2022 

roku, w czerwcu 2023 oraz w czerwcu 2024 roku. 

d) Cena jednostkowa podlega zmianie zgodnie z kierunkiem zmiany poziomu cen i o 

wyrażoną jako procent wartość zmiany poziomu cen ustaloną zgodnie z lit. c) (i)-

(iii), jednak nie więcej niż o 15 %3. 

e) Zmieniona cena jednostkowa będzie obowiązywać: 

(i). w przypadku zmiany, o której mowa w lit. c) (i) - od dnia 1 stycznia do 31 

grudnia 2023 roku,  

(ii). w przypadku zmiany, o której mowa w lit. c) (ii) - od dnia 1 stycznia do 31 

grudnia 2024 roku, 

(iii). w przypadku zmiany, o której mowa w lit. c) (iii) - od dnia 1 stycznia do 31 

marca 2025 roku. 

f) Zmiana ceny jednostkowej poprzez jej podwyższenie w kolejnym roku 

obowiązywania Umowy następuje na wniosek Wykonawcy złożony do 

Zamawiającego do dnia 31 października roku poprzedniego, lub w terminie dwóch 

tygodni od daty publikacji przez GUS Wskaźnika, w zależności, które nastąpi 

później. Jeżeli Wykonawca ww. terminu nie dotrzyma, Zamawiający nie będzie 

zobowiązany do zmiany ceny jednostkowej, może jednak wyrazić zgodę na zmianę. 

Wniosek Wykonawcy zawiera wyliczenie nowej ceny jednostkowej oraz dowody 

potwierdzające wystąpienie podstawy do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. 

Zmiana ceny jednostkowej wymaga zawarcia aneksu do niniejszej Umowy. Strony 

zawrą aneks w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok 

obowiązywania aneksu. 

g) Zmiana ceny jednostkowej poprzez jej obniżenie następuje automatycznie, nie 

wymaga zawarcia aneksu do Umowy. Zamawiający przedstawia Wykonawcy na 

piśmie wyliczenie nowej ceny jednostkowej oraz dowody potwierdzające 

wystąpienie podstawy do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.  

h) W przypadku, gdyby Wskaźnik przestał być publikowany, zastosowanie znajdzie 

inny wskaźnik wskazany jako odpowiednik Wskaźnika, a w braku takiej informacji 

 
3 Przykład opisujący zasady waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy.  

Jeżeli Wskaźnik w czerwcu 2022 roku wynosi 102,5, w czerwcu 2023 roku wynosi 98, a w czerwcu 2024 roku 

wynosi 117, to: 

- zmiana poziomu cen w czerwcu 2022 roku względem poziomu z czerwca roku 2021 wyniesie 2,5 %, a więc 

cena jednostkowa w 2023 roku wzrośnie o 2,5 % względem ceny jednostkowej zawartej w Umowie i będzie 

obowiązywać w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, na podstawie aneksu zawartego 

przez Strony na wniosek Wykonawcy; 

- zmiana poziomu cen w czerwcu 2023 roku względem poziomu z roku 2021 zostanie obliczona jako iloczyn: 

100 x 102,5 % x 98 % = 100,45, czyli wyniesie 0,45 %, a więc cena jednostkowa w 2024 roku wzrośnie o 0,45 

% względem ceny jednostkowej zawartej w Umowie i będzie obowiązywać w okresie od 1 stycznia 2024 roku 

do 31 grudnia 2024 roku, na podstawie aneksu zawartego przez Strony na wniosek Wykonawcy; 

- zmiana poziomu cen w czerwcu 2024 roku względem poziomu z roku 2021 zostanie obliczona jako iloczyn: 

100 x 102,5 % x 98 % x 117 % = 117,53, czyli wyniesie 17,53 %, w konsekwencji cena jednostkowa w 2025 

roku wzrośnie o 15 % względem ceny jednostkowej zawartej w Umowie, i będzie obowiązywać w okresie od 

1 stycznia 2025 roku do 31 marca 2025 roku, na podstawie aneksu zawartego przez Strony na wniosek 

Wykonawcy. 
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- inny publikowany przez GUS wskaźnik w największym stopniu odpowiadający 

Wskaźnikowi. 

 

4. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z § 15, zobowiązany jest 

do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, 

której przedmiotem są usługi, a okres obowiązywania przekracza 12 miesięcy, w zakresie 

odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 

podwykonawcy. 

 

5. Do podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z niniejszym § 15 stosuje się 

odpowiednio postanowienia § 14 ust. 16, 17 i 19 Umowy. 

 

§ 16 

Dane osobowe 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przy realizacji Umowy przepisów 

dotyczących ochrony danych osobowych. Wykonawca nie może wykorzystywać 

pozyskanych przy wykonywaniu Umowy danych osobowych w żaden inny sposób lub 

w innym celu niż dla wykonywania Umowy, w szczególności nie może wykorzystywać 

tych danych w celach reklamowych lub marketingowych. 

 

2. Wykonawca oświadcza, że przekaże każdej osobie fizycznej, której dane osobowe znajdą 

się w dokumentach przekazywanych przez Wykonawcę Zamawiającemu w toku 

postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia, kopię formularza informacyjnego, 

stanowiącego załącznik do niniejszej umowy. Przekazanie formularza informacyjnego 

nastąpi najpóźniej w momencie przekazania danych i zostanie potwierdzone podpisem 

danej osoby fizycznej oraz datą. 

 

3. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu kopie formularzy podpisanych przez wskazane 

powyżej osoby fizyczne. 

 

4. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę zobowiązań wskazanych w niniejszej 

Umowie, Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszystkie poniesione w związku 

z powyższym naruszeniem koszty, w tym całość poniesionych przez Zamawiającego 

kosztów administracyjnych, kar pieniężnych nałożonych przez organ nadzorczy oraz 

kosztów zaspokojenia oraz obrony roszczeń osób trzecich, wniesionych wobec 

Zamawiającego w związku z naruszeniem przez Wykonawcę zobowiązań wskazanych 

w ust. 1-3.  

 

5. Administratorem danych osobowych osób reprezentujących Wykonawcę przy 

zawieraniu lub wykonaniu niniejszej Umowy jest Zamawiający. 
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6. Dane osobowe wspomnianych osób będą przetwarzane w celach realizacji prawnie 

uzasadnionych interesów Zamawiającego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a to: 

a) wykonania niniejszej Umowy przez okres obowiązywania tej umowy; 

b) dochodzenia roszczeń, dla którego to celu dane osobowe będą przechowywane przez 

okres niezbędny do jego realizacji, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia 

roszczeń; 

c) obrony przed roszczeniami, dla którego to celu dane osobowe będą przechowywane 

przez okres niezbędny do jego realizacji, nie dłużej jednak niż przez okres 

przedawnienia roszczeń. 

 

7. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest ono niezbędne do złożenia oferty w ramach 

niniejszego zamówienia publicznego. 

 

8. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty świadczące Zamawiającego usługi, 

a także osoby upoważnione przez Zamawiającego lub podmioty, z którymi Zamawiający 

zawarł umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych (o ile to nastąpi). 

 

9. Osoby wskazane w ust. 5 powyżej mają prawo do: 

a) dostępu do swoich danych osobowych, w tym także prawo do uzyskania 

potwierdzenia, czy Zamawiający przetwarza ich dane osobowe oraz do uzyskania 

przewidzianych w RODO informacji dotyczących tego przetwarzania, a nadto prawo 

do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, w tym jednej 

kopii bezpłatnej; 

b) do sprostowania swoich danych osobowych, w tym prawo do niezwłocznego 

sprostowania nieprawidłowych danych osobowych, a także uzupełnienia 

niekompletnych danych osobowych (z uwzględnieniem celów przetwarzania); 

c) do usunięcia swoich danych osobowych w przypadkach wskazanych w RODO, 

a w szczególności, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których 

zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane. Uprawnienie to przysługuje 

wskazanym wyżej osobom o ile nie zachodzą wyjątki wskazane w RODO; 

d) do ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach wskazanych 

w RODO i o ile nie zachodzą wyjątki wskazane w RODO; w przypadku ograniczenia 

przetwarzania danych będą one mogły być – co do zasady – wyłącznie 

przechowywane, o ile wskazane wyżej osoby nie wyrażą zgody na inne czynności 

przetwarzania; 

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn 

związanych ze szczególną sytuacją wspomnianych wyżej osób, w przypadku, gdy 

podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO i niezbędność przewarzania do 

celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

Zamawiającego lub stronę trzecią (tj. podmiot inny niż: Zamawiający; podmioty 

którym Zleceniodawca powierzył przetwarzanie danych osobowych; osoby 

upoważnione do przetwarzania danych przez Zamawiający lub przez podmiot, 

któremu Zamawiający powierzył przetwarzanie danych osobowych). Mimo 
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wniesienia sprzeciwu Zamawiający będzie jednak mógł nadal przetwarzać dane, 

jeżeli wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, 

nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności wskazanych wyżej osób, lub podstaw 

do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

 

10. Osobom wskazanym w ust. 5 powyżej przysługuje uprawnienie do wniesienia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie 

danych osobowych narusza ich prawa. 

 

§ 17 

Siła wyższa 

 

1. Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie zobowiązania nastąpiło wskutek siły wyższej w rozumieniu Kodeksu 

cywilnego.  

 

2. Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyższej 

zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki, o jej zajściu 

i ustaniu. 

 

3. Zaistnienie siły wyższej powinno być szczegółowo udokumentowane przez Stronę 

powołującą się na nią.  

 

§ 18 

Odpowiedzialność za szkody  

 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za 

ewentualne szkody powstałe w wyniku niewykonania lub niewłaściwego wykonywania 

Umowy, w tym zaniechania wykonywania usług nią objętych. 

 

2. Odpowiedzialność, o której mowa w § 18 ust. 1, obejmuje także szkody wyrządzone 

przez osoby, którym Wykonawca powierzył wykonanie czynności z Umowy. 

 

3. Odpowiedzialność, o której mowa w § 18 ust. 1 obejmuje w szczególności wszelkie 

uszkodzenia lub zniszczenia mienia, do którego Wykonawca miał dostęp w celu 

wykonania usługi objętej przedmiotem Umowy, w tym pojemników na odpady. 

 

§ 19 

Postanowienia końcowe 

 

1. Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami, w tym załącznikiem 

nr 1 – Opisem przedmiotu zamówienia (OPZ), oraz złożona przez Wykonawcę oferta 
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przetargowa stanowią integralne części niniejszej Umowy, wiążą Strony oraz stanowią 

źródło praw i obowiązków stron razem z niniejszą Umową. W celu uniknięcia 

wątpliwości wskazuje się, iż powtórzenie w niniejszej Umowie wybranych postanowień 

SWZ, w tym z OPZ, nie ma stanowi podstawy do uznania za nieobowiązujące innych 

zobowiązań wynikających z SWZ, w tym z OPZ, które nie zostały w Umowie 

powtórzone. W razie rozbieżności pomiędzy SWZ (w tym OPZ) a Umową, decydujące 

znaczenie ma treść Umowy. 

 

2. Umowa podlega prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami 

Umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy Pzp nie 

stanowią inaczej. Ponadto, zastosowanie mają właściwe przepisy 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 (t.j. Dz. U. poz. 1842 z późn. zm.), w szczególności art. 15r oraz art. 15r1 

tej ustawy. 

 

3. Wszelkie pisma przewidziane Umową uważa się za skutecznie doręczone 

(z zastrzeżeniami w niej zawartymi), jeżeli zostały przesłane za zwrotnym 

potwierdzeniem odbioru przez drugą Stronę, listem poleconym lub w drodze innego 

pisemnie potwierdzonego doręczenia. Bieżąca, robocza korespondencja może być 

prowadzona również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy wskazane w § 9 

Umowy. 

 

4. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Umowy będą rozstrzygnięte 

przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 

5. Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wynikających z Umowy 

wierzytelności wobec Zamawiającego, na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej 

pisemnej zgody Zamawiającego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie 

ważna i stanowić będzie naruszenie postanowień Umowy, będące podstawą rozwiązania 

przez Zamawiającego Umowy (lub odstąpienia od niej) z winy Wykonawcy na 

warunkach wskazanych w § 13 ust. 2 lit. h Umowy. 

 

6. Umowę sporządzono w 4 (czterech) jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej 

ze Stron. 

 

Załączniki do Umowy:  

1. Formularz Informacyjny RODO, 

2. SWZ wraz z OPZ, 

3. oferta przetargowa Wykonawcy. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA  
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Załącznik nr 1 do Umowy  

Formularz Informacyjny 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo 

Oczyszczania sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Nowohucka 1, 31-580 Kraków, 

w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa –Śródmieścia, 

Wydział XI Gospodarczy- Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000189262, 

NIP: 6750006547, Regon: 350641392, (dalej jako „MPO”). Państwa dane osobowe zostały 

przekazane MPO przez <<dane Wykonawcy>> („Wykonawca”). 

2. Państwa dane osobowe wspomnianych będą przetwarzane w celach realizacji prawnie 

uzasadnionych interesów MPO na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), a to: 

a) wykonania umowy z Wykonawcą przez okres obowiązywania tej umowy; 

b) dochodzenia roszczeń, dla którego to celu dane osobowe będą przechowywane przez 

okres niezbędny do jego realizacji, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia 

roszczeń; 

c) obrony przed roszczeniami, dla którego to celu dane osobowe będą przechowywane 

przez okres niezbędny do jego realizacji, nie dłużej jednak niż przez okres 

przedawnienia roszczeń. 

3. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest ono niezbędne do realizacji umowy zawartej przez 

Wykonawcę z MPO. 

4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty świadczące MPO usługi [np. informatyczne, 

archiwizacji dokumentów], a także osoby upoważnione przez MPO lub podmioty, z którymi 

MPO zawarła umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych. 

5. Mają Państwo prawo do: 

a) dostępu do swoich danych osobowych, w tym także prawo do uzyskania potwierdzenia, 

czy MPO przetwarza Państwa dane osobowe oraz do uzyskania przewidzianych w 

RODO informacji dotyczących tego przetwarzania, a nadto prawo do uzyskania kopii 

danych osobowych podlegających przetwarzaniu, w tym jednej kopii bezpłatnej; 

b) sprostowania swoich danych osobowych, w tym prawo do niezwłocznego sprostowania 

nieprawidłowych danych osobowych, a także uzupełnienia niekompletnych danych 

osobowych (z uwzględnieniem celów przetwarzania); 

c) usunięcia swoich danych osobowych w przypadkach wskazanych w RODO, 

a w szczególności, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały 

zebrane lub w inny sposób przetwarzane. Uprawnienie to przysługuje Państwu o ile nie 

zachodzą wyjątki wskazane w RODO; 

d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach wskazanych w RODO 

i o ile nie zachodzą wyjątki wskazane w RODO; w przypadku ograniczenia 

przetwarzania danych będą one mogły być – co do zasady – wyłącznie przechowywane, 

o ile nie wyrażą Państwo zgody na inne czynności przetwarzania; 
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e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych 

z Państwa szczególną sytuacją, w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 

1 lit. f) RODO i niezbędność przewarzania do celów wynikających z prawnie 

uzasadnionych interesów realizowanych przez MPO lub stronę trzecią (tj. podmiot inny 

niż: MPO; podmioty którym MPO powierzyła przetwarzanie danych osobowych; osoby 

upoważnione do przetwarzania danych przez MPO lub przez podmiot, któremu MPO 

powierzył przetwarzanie danych osobowych). Mimo wniesienia sprzeciwu MPO będzie 

jednak mogła nadal przetwarzać dane, jeżeli wykaże istnienie ważnych prawnie 

uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, 

praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

6. Przysługuje Państwu uprawnienie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza Państwa 

prawa. 

 

 

 

_____________________ 

data i podpis 

 


