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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – Projekt umowy 

Umowa nr ZP.032……...2022…. (projekt) 

Zawarta w dniu ……………………….. w Popielowie pomiędzy: 

Gminą Popielów 46-090 Popielów, ul. Opolska 13  

zwaną w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM,  

reprezentowaną przez 

Wójta Gminy Popielów – Sybillę Stelmach, 

z kontrasygnatą  

Skarbnika Gminy – Magdaleny Gandyra 

a: 

*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego: 

spółką pod nazwą … z siedzibą w ... (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ..., ... (wpisać adres), 

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ..., NIP ..., REGON 

...,  

zwaną w dalszej części umowy „WYKONAWCĄ”,  

reprezentowaną przez ...1/reprezentowaną przez … działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, 

stanowiącego załącznik do umowy2,  

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:  

Panią/Panem …………., prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pn. ……..… z siedzibą w ………. (wpisać tylko 

nazwę miasta/miejscowości), ul. ……………….. (wpisać adres), wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej, NIP ……………, REGON ………….,  

zwaną/-ym w dalszej części umowy „WYKONAWCĄ”, 

reprezentowaną/-ym przez ……. / działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik do 

umowy3 

Strony zgodnie postanowiły co następuje: 

§ 1 

1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie usługi polegającej na opróżnianiu 
i zagospodarowaniu odpadów zgromadzonych w pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Popielów w ramach projektu pn. „Działania 
informacyjno-edukacyjne Gminy Popielów z zakresu gospodarowania odpadami”. 

2. Przedmiot zamówienia dofinasowany jest ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach działania 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. 

3. Zakres zamówienia obejmuje odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów w sposób 
zapewniający osiągnięcie odpowiedniego poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia 
i odzysku innymi metodami 

 
1  Jeżeli przy zawarciu umowy działa osoba/-y pełniąca/-e funkcję organu (członka organu) lub prokurent spółki. 
2  Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik spółki. 
3  Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik tej osoby. 
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4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi odbioru odpadów wg. ich rodzajów z pojemników 
wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy (Zestawienie pojemników).  

5. Częstotliwość odbioru odpadów z poszczególnych pojemników oraz ich lokalizacja zostały wskazane 
w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 

6. Informacje dodatkowe/obowiązki Wykonawcy: 
1) Wykonawca ma obowiązek wykonywania przedmiotu zamówienia z dochowaniem standardów 

sanitarnych oraz przestrzegania przepisów dotyczących postępowania z odpadami oraz przepisów 
ochrony środowiska, 

2) Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego zgłaszania do Urzędu Gminy w Popielowie informacji 
o uszkodzonych pojemnikach, 

3) Wykonawca naprawi lub poniesie koszty naprawy szkód wyrządzonych podczas wykonywania 
usługi wywozu odpadów (uszkodzenie pojemników, infrastruktury), 

4) Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia powinien posiadać aktualny wpis do 
działalności regulowanej na terenie Gminy Popielów, 

5) Wykonawca zapewni odbiór odpadów pojazdami przystosowanymi do odbierania poszczególnych 
frakcji odpadów, w sposób wykluczający mieszanie odpadów selektywnie zebranych, 

6) Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania umowy opracuje i przedstawi Zamawiającemu do 
akceptacji harmonogram odbioru poszczególnych odpadów, 

7) Wykonawca obowiązany jest świadczyć usługę odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów 
w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym, dotyczy w szczególności odbioru odpadów z 
budynków, 

8) Zamawiający przekaże Wykonawcy klucze do poszczególnych pojemników po podpisaniu umowy; 
Wykonawca zobowiązany będzie do ich zwrotu po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia; 
w przypadku utraty/zgubienia kluczy Wykonawca poniesie koszty związane z uzyskaniem nowych 
kluczy, 

9) Dopuszcza się w razie konieczności zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów z poszczególnych 
pojemników lub zlecenie dodatkowego wywozu. 

§ 2 

1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu zamówienia ustala się na dzień podpisania umowy tj. 
………………….. 

2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od kwiecień 2022 do grudzień 2022 r. 
3. Terminy realizacji poszczególnych elementów przedmiotu zmówienia (odbiór odpadów 

z poszczególnych pojemników) zostaną zawarte w harmonogramie przygotowanym przez Wykonawcę. 
Wykonawca ma prawo do aktualizacji zatwierdzonego przez Zamawiającego harmonogramu. 
Każdorazowo aktualizację harmonogramu należy uzgodnić z Zamawiającym. 

4. Jako termin zakończenia realizacji całego przedmiotu zamówienia rozumie się 
zakończenie/zrealizowanie wszystkich elementów przewidzianych w ramach przedmiotu zamówienia – 
najpóźniej do połowy grudnia 2022 r. 

5. Umowa wygasa w razie utraty przez Wykonawcę prawnej możliwości wykonania usług wywozu 
odpadów stałych z terenu Gminy. Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego 
o występujących u niego problemach bądź przewidywanych problemach mogących skutkować brakiem 
prawnej możliwości wykonania usług wywozu odpadów z terenu gminy. 

6. Zamawiający może rozwiązać umowę z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, liczonym na 
koniec miesiąca kalendarzowego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

7. Wykonawca może rozwiązać umowę z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, liczonym na koniec 
miesiąca kalendarzowego w przypadku zalegania przez Zamawiającego z zapłatą należności za pełny 
okres rozliczeniowy. Uregulowanie należności wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnioną płatność, 
powoduje automatyczne wycofanie wypowiedzenia. Wypowiedzenie powinno być złożone w formie 
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pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 3 

1. Za wykonanie całego przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej umowie (zamówienie 
podstawowe) Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie ze złożoną ofertą, w wysokości 
brutto: ……………………. zł (słownie: …………………………………………………………………...), w tym stawka 
podatku VAT …………… %. 

2. Podstawą obliczenia wynagrodzenia za świadczenie usług, objętych niniejszą Umową są ceny 
jednostkowe, zaoferowane przez Wykonawcę w ofercie. Zestawienie cen jednostkowych oraz za 
poszczególne elementy stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej umowy zawiera ceny jednostkowe dla 
poszczególnych pojemników, na podstawie których dokonywane będą rozliczenia usługi podstawowej. 

3. Ustala się miesięczny okres rozliczeniowy wykonania usług objętych umową. 
4. Wartość wynagrodzenia miesięcznego będzie sumą iloczynów odebranych i zagospodarowanych 

odpadów z poszczególnych pojemników w danym miesiącu oraz stawek jednostkowych za ich odbiór, 
określonych w Załączniku nr 2 do niniejszej umowy. 

5. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie elementy ujęte w niniejszej umowie. 
6. Niedoszacowanie, pominięcie w ofercie oraz brak rozpoznania zakresu jakiejkolwiek części przedmiotu 

umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w niniejszej umowie. 

7. Ceny jednostkowe za odbiór i zagospodarowanie odpadów pozostają bez zmian przez cały okres 

trwania umowy zgodnie z ofertą Wykonawcy. 

8. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty poniesione przez Wykonawcę niezbędne do 

prawidłowego i zgodnego z warunkami umowy wykonania przedmiotu umowy i zawiera koszty 

wykonania wszystkich obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy. 

9. Wykonawca oświadcza, że zakres usługi określony w niniejszej umowie nie budzi wątpliwości. 

Zamawiający wyklucza możliwość powoływania się przez Wykonawcę na niezrozumienie zakresu oraz 

treści przedmiotu umowy jako podstawę roszczeń o zwiększenie wynagrodzenia. Wykonawca 

potwierdza, że nie będzie żądał podwyższenia wynagrodzenia wskutek złego oszacowania rozmiaru lub 

kosztów prac 

10. W razie konieczności zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów z poszczególnych pojemników lub 
zlecenie dodatkowego wywozu, do rozliczenia stosowane będą ceny jednostkowe podane w załączniku 
nr 2 do niniejszej umowy. 

§ 4 

1. Podstawę do rozliczenia usług stanowi faktura wystawiona przez Wykonawcę. 

2. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania osobnej faktury za zrealizowaną usługę podstawową na 

podstawie harmonogramu dla danego miesiąca, a także osobną fakturę za zlecone przez 

Zamawiającego dodatkowe odbiory/wywozy w danym miesiącu (jeżeli takie będą zlecone). 

4. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na konto Wykonawcy nr………………………………………………………. 

w terminie do 21 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego. 

5. Fakturę należy wystawić ́na: 

Gmina Popielów  

46-090 Popielów, ul. Opolska 13  

NIP: 9910312563 

6. Za datę dokonana płatności Strony przyjmują datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 
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7. Jeżeli Zamawiający opóźni się z zapłatą wynagrodzenia, Wykonawca może zażądać ́zapłaty ustawowych 

odsetek za czas opóźnienia. 

8. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest4 czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. 

9. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnie z Umową lub obowiązującymi 

przepisami prawa, Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania zapłaty wynagrodzenia do czasu 

usunięcia tej niezgodności. W takim przypadku Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty 

ustawowych odsetek za opóźnienie za okres wstrzymania się z dokonaniem zapłaty wynagrodzenia.  

§ 5 

1. W dniu wywozu odpadów Zamawiający zapewnia swobodny dojazd samochodu specjalistycznego do 
pojemników. 

2. Wykonanie usługi nie wymaga pisemnego potwierdzenia. 
3. Zmiana cyklu odbioru odpadów możliwa jest przez przekazanie przez Zamawiającego pisemnej 

informacji Wykonawcy i realizowane będzie od dnia wskazanego w przekazanej informacji. 
4. Usługę wywozu uważa się za wykonaną, jeżeli Wykonawca w dniu wyznaczonym dokona wywozu 

odpadów lub wykaże gotowość do wywozu, a z winy Zamawiającego wywóz okaże się niemożliwy. 
5. Wykonawca odmówi wykonania usługi, z rygorem określonym w ust. 4 powyżej, jeżeli w dniu 

uzgodnionym jako dzień wywozu, Zamawiający nie zapewni swobodnego dostępu do pojemnika. 
6. Wykonawca nie dokonuje w umownym terminie wywozów odpadów zgromadzonych poza 

pojemnikami, chyba, że wynikać to będzie z winy Wykonawcy (nieterminowy wywóz). 

§ 6 

1. Zamawiający zobowiązany jest utrzymać pojemniki w czystości. 
2. Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie uszkodzenia pojemników powstałe podczas ich 

otwierania/zamykania oraz podczas załadunku odpadów.  
3. Zamawiający odpowiedzialny jest za wszystkie szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania 

pojemników i braku nadzoru nad nimi, a w szczególności za ich kradzież, zniszczenie lub uszkodzenie. 
4. Zamawiający zobowiązuje się zapewnić swobodny dostęp do pojemników w dniu wywozu. 

W przypadku braku dostępu do pojemników, usługa nie będzie wykonana bez możliwości wnoszenia 
roszczeń względem Wykonawcy. 

§ 7 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące realizacji niniejszej Umowy (w tym m.in. wywozu) należy zgłaszać 
w ciągu 2 dni roboczych od terminu wywozu w formie telefonicznej lub mailowej. W razie braku 
telefonicznej lub mailowej reklamacji usługa uważana będzie za wykonaną. 

2. Wykonawca zapewni stały i bezpośredni kontakt ze swoimi przedstawicielami w dni robocze. 
Wykonawca ustala osobę do kontaktu w osobie – Pan/Pani ………………………., e-mail:……………………….., 
tel. ……………………….. 

3. Zamawiający zapewni stały i bezpośredni kontakt ze swoimi przedstawicielami. Przedstawicielami ze 
strony Zamawiającego są m.in.: 
1) Kierownik referatu BOS – Pani Irena Michno, e-mail: rolnictwo@popielow.pl, tel. 77 427 58 50, 

2) Inspektor ds. ochrony środowiska i rolnictwa – Pani Renata Zborowska, e-mail: gk@popielow.pl, 

tel. 77 427 58 53, 

3) Inspektor ds. budownictwa – Pani Beata Kupczyk-Piechota, e-mail: zp1@popielow.pl, tel. 77 427 

58 52; 

 
4 Niepotrzebne skreślić 

mailto:rolnictwo@popielow.pl
mailto:gk@popielow.pl
mailto:zp1@popielow.pl
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§ 8 

1. W razie niedotrzymania przez Wykonawcę uzgodnionej częstotliwości wywozu odpadów Zamawiający 
uprawniony będzie do pobierania kar umownych w wysokości 15 % ceny jednostkowej brutto za 
opróżnianie odpowiedniego rodzaju pojemnika (zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy), który nie 
został opróżniony, a odpady nie zostały wywiezione. 

2. W razie nie wykonania usługi z winy Zamawiającego i wezwania Wykonawcę przez Zamawiającego do 
dodatkowego przyjazdu samochodu specjalistycznego, Wykonawca pobierał będzie dodatkową opłatę 
w wysokości 3 % ceny jednostkowej brutto za opróżnianie odpowiedniego rodzaju pojemnika (zgodnie 
z załącznikiem nr 2 do umowy), który nie został wcześniej opróżniony z winy Zamawiającego. 

3. W  przypadku odstąpienia Wykonawcy lub Zamawiającego od umowy, z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy, niezależnie od stopnia zaawansowania, 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym 
mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 

4. Jeżeli wartość kary umownej wypłaconej z jakiejkolwiek przyczyny nie pokrywa poniesionej szkody, 

strona, która poniosła szkodę może dochodzić swoich roszczeń w przypadku udokumentowania 

rzeczywistej wartości szkody i jej ścisłego związku z nienależytym wykonaniem umownych obowiązków 

drugiej strony. 

5. Wymienione w ust. 1, 2 i/lub 3 niniejszego paragrafu kary umowne i warunki zadośćuczynienia nie 

zwalniają stron z wypełnienia wzajemnych zobowiązań wynikających z zapisów niniejszej umowy. 

6. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła warunki umowy w terminie 14 dni 

od daty wystąpienia z żądaniem zapłaty. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia kar 

umownych z kwoty z należności Wykonawcy. 

§ 9 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian i uzupełnień postanowień zawartej umowy. 

2. Niedopuszczalne są zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu. 

3. Strony dopuszczają dokonywanie zmian treści umowy, w następujących okolicznościach:  

1) Dopuszcza się wprowadzenie zmian i uzupełnień za zgodą Stron umowy,  

2) Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę. 

4. Dopuszczalna jest zmiana treści umowy w zakresie: 

1) wystąpienia siły wyższej; 

2) zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy w trakcie realizacji 

przedmiotu Umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla zleconych prac, a objętych 

przedmiotem Umowy. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany 

wynagrodzenia, określonego w § 3 ust. 1 pkt 3) Umowy, a także w załączniku nr 1 do niniejszej 

umowy, o kwotę równą różnicy w kwocie podatku, jednakże wyłącznie co do części 

wynagrodzenia za zlecone prace, których do dnia zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie 

wykonano; 

3) zmian przepisów prawa lub norm obowiązujących, w zakresie mającym wpływ na realizację 

przedmiotu zamówienia – odpowiednie zapisy umowy zostaną dostosowane do obowiązującego 

stanu prawnego; 

4) zmiana umowy powodująca zmniejszenie zakresu świadczenia jest dopuszczalna, jeżeli na skutek 

wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy do 

prawidłowego wykonania danego zadania wykonanie części prac/usług objętych dotychczas tym 
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zadaniem stało się zbędne, np. bardzo mała ilość odpadów w poszczególnych pojemnikach przez 

co niezasadna jest taka częstotliwość odbioru odpadów; 

5) obniżenia wynagrodzenia umownego, pod warunkiem że zmiany te będą spowodowane 

zmniejszeniem zakresu przedmiotu zamówienia; 

6) wystąpienia świadczeń/prac/usług zamiennych mieszczących się w opisie przedmiotu zamówienia 

a polegających na zmianie sposobu wykonania lub zmianie cech elementu bez zmiany rodzaju 

i charakteru danego elementu, a także bez zmiany celu jaki ma być w ich efekcie osiągnięty, 

których wartość nie zwiększa wynagrodzenia umownego 

7) wystąpienia innych okoliczności nie powstałych z winy stron umowy, nie powodujących zmiany 

charakteru, celu i istoty umowy, a konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, 

których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, przy czym wartość 

zmiany nie przekracza 50 % wartości umownej określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy; 

8) zmiany zapisów umowy w przypadku zmiany, rozwiązania, odstąpienia, wygaśnięcia lub 

stwierdzenia nieważności Umowy na dofinansowanie; 

9) zmiany zapisów umowy jeżeli podczas wykonania przedmiotu umowy zaistnieje konieczność 

dokonania uszczegółowienia wykładni lub doprecyzowania poszczególnych zapisów Umowy, nie 

powodujących zmiany celu i istoty umowy; 

10) gdy Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca; 

5. W przypadku zmiany przepisów, o których mowa w ust. 4 pkt. 3 niniejszego paragrafu, w zakresie 

mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia - odpowiednie zapisy umowy zostaną 

dostosowane do obowiązującego stanu prawnego. 

6. Zmiany, o których mowa w ust. 4 pkt 4 i 5 niniejszego paragrafu, muszą być to zmiany nieistotne (nie 

wpływające znacząco na cały zakres przedmiotu zamówienia) oraz zaakceptowane przez strony 

umowy. Podstawę wprowadzenia zmian, będą stanowiły protokoły konieczności. 

7. Zmiany, o których mowa w ust. 4 pkt 10 niniejszego paragrafu mogą nastąpić w wyniku: 

1) połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego 

Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału 

w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia, o których mowa 

w zapytaniu ofertowym dla przedmiotowego zadania, a także nie pociąga to za sobą innych 

istotnych zmian umowy, 

2) przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców; 

w przypadku zmiany podwykonawcy, Zamawiający może zawrzeć umowę z nowym 

podwykonawcą bez zmiany warunków realizacji zamówienia z uwzględnieniem dokonanych 

płatności z tytułu dotychczas zrealizowanych prac; 

8. Dokonanie zmian, wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

9. Nie stanowi zmiany umowy: 

1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy (np. zmiana nr 

rachunku bankowego); 

2) zmiana danych teleadresowych, osób reprezentujących strony lub oznaczenia stron umowy – 

wynikających ze zmiany stanu faktycznego albo prawnego; 

3) zmiana/aktualizacja harmonogramu przeprowadzenia odbioru odpadów z poszczególnych 

pojemników; 
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§ 10 

1. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury, o których mowa w niniejszej 

umowie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment, w przypadku gdy 

dostarczona faktura opiewać będzie na kwotę równą lub przewyższającą 15.000,00 zł brutto. 

2. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, które 

będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem/nie jest rachunkiem* dla którego zgodnie 

z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (t.j. Dz.U.2021.2439 t.j. z dnia 

2021.12.28 z późn. zm.) prowadzony jest rachunek VAT.  

3. Jeśli numer rachunku rozliczeniowego wskazany przez Wykonawcę, o którym mowa w ust. 2 

niniejszego paragrafu jest rachunkiem dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. - Prawo Bankowe (t.j. Dz.U.2021.2439 t.j. z dnia 2021.12.28 z późn. zm.) prowadzony jest 

rachunek VAT to: 

1) Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu 

podzielonej płatności tzw. split payment. Zapłatę w tym systemie uznaje się za dokonanie 

płatności w terminie ustalonym w niniejszej umowie. 

2) Podzieloną płatność tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, 

realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych 

podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za 

czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata odszkodowania), a także za 

świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0% lub objęte odwrotnym obciążeniem. 

3) Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności 

w systemie podzielonej płatności tzw. split payment. 

§ 11 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 
2. Strony umowy oświadczają, że wszystkie sprawy sporne będą rozstrzygać we własnym zakresie i 

dopiero gdy nie będzie to możliwe sprawy konfliktowe skierują pod sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

3. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 
4. Niniejszą umowę sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 1 egz. otrzymuje 

Wykonawca, a 2 egz. Zamawiający. 

Załączniki: 
1. Zestawienie pojemników 
2. Zestawienie cen 

W imieniu Zamawiającego:   W imieniu Wykonawcy: 
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Załącznik nr 1 do umowy ZP.032…….2022……. – Zestawienie pojemników 

1) OPRÓŻNIANIE POJEMNIKÓW Z CENTRÓW RECYKLINGU ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W: 

Zestawienie pojemników wchodzących w skład centów recyklingu wraz z częstotliwością ich 
opróżniania i dodatkowymi informacjami przedstawiono w poniższym zestawieniu 

Lokalizacja Rodzaj 
pojemnika  

Ilość Częstotliwość 
odbioru 
odpadów 

Uwagi 

St
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6
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Gminny Punkt 
Elektroodpadów 

1 szt. co 8 tygodni  
Rodzaj gromadzonych odpadów: 
- płyty CD/DVD, 
- telefony, ładowarki, 
- tonery, 
- drobna elektronika, 
- baterie, 
- żarówki, 
- żarówki energooszczędne 

 
Zgniatacz do 
puszek z 
systemem 
mocowania 
worków 

1 szt. co 8 tygodni  Rodzaj gromadzonych 
odpadów:  
- puszki aluminiowe 

Dodatkowa informacja: 
- pojemność wewnętrzna 

min. 1000 szt. zgniecionych 
puszek 

- podczas opróżniania należy zapewnić wymianę 
worka 

Pojemnik 
dwufrakcyjny na 
papier i szkło 

1 szt. Co 4 tygodnie Rodzaj gromadzonych 
odpadów:  
- odpady opakowaniowe 

z papieru i szkła 
Dodatkowa informacja: 
- łączna pojemność 180 l 

Pojemnik 
jednofrakcyjny na 
tworzywa 
sztuczne i metale 

1 szt. 
Co 4 tygodnie Rodzaj gromadzonych odpadów:  

- odpady opakowaniowe z 
tworzyw sztucznych i metali 

Dodatkowa informacja: 
- pojemność pojemnika: 140 l 

Pojemnik 
jednofrakcyjny na 
odpady 
zmieszane 

1 szt. Co 4 tygodnie 
Rodzaj gromadzonych odpadów:  
- odpady opakowaniowe z tworzyw 

sztucznych i metali 
Dodatkowa informacja:  
- pojemność pojemnika: 140 l 
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Lokalizacja Rodzaj 
pojemnika  

Ilość Częstotliwość 
odbioru 
odpadów 

Uwagi 

Kosz na zużyte 
baterie 

1 szt.  Co 12 tygodni  
Lokalizacja pojmenika: 
- wewnątrz budynku PSP w Starych 

Siołkowicach  
Dodatkowa informacja:  
- pojemność pojemnika: 60 l 
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Gminny Punkt 
Elektroodpadów 

1 szt. co 8 tygodni  
Rodzaj gromadzonych odpadów: 
- płyty CD/DVD, 
- telefony, ładowarki, 
- tonery, 
- drobna elektronika, 
- baterie, 
- żarówki, 
- żarówki energooszczędne 

 
Zgniatacz do 
puszek z 
systemem 
mocowania 
worków 

1 szt. co 8 tygodni  
Rodzaj gromadzonych 
odpadów:  
- puszki aluminiowe 

Dodatkowa informacja: 
- pojemność wewnętrzna 

min. 1000 szt. zgniecionych 
puszek 

- podczas opróżniania należy zapewnić wymianę 
worka 

Pojemnik 
dwufrakcyjny na 
papier i szkło 

1 szt. Co 4 tygodnie 
Rodzaj gromadzonych 
odpadów:  
- odpady opakowaniowe 

z papieru i szkła 
Dodatkowa informacja: 
- łączna pojemność 180 l 

Pojemnik 
jednofrakcyjny na 
tworzywa 
sztuczne i metale 

1 szt. Co 4 tygodnie 
Rodzaj gromadzonych odpadów:  
- odpady opakowaniowe z 

tworzyw sztucznych i metali 
Dodatkowa informacja: 
- pojemność pojemnika: 140 l 

Pojemnik 
jednofrakcyjny na 
odpady 
zmieszane 

1 szt. Co 4 tygodnie 
Pojemnik jednofrakcyjnyRodzaj 
gromadzonych odpadów:  
- odpady opakowaniowe z tworzyw 

sztucznych i metali 
Dodatkowa informacja:  
- pojemność pojemnika: 140 l 
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Lokalizacja Rodzaj 
pojemnika  

Ilość Częstotliwość 
odbioru 
odpadów 

Uwagi 

Kosz na zużyte 
baterie 

1 szt.  Co 12 tygodni  
Lokalizacja pojmenika: 
- wewnątrz budynku PSP 

w Popielowie  
Dodatkowa informacja:  
- pojemność pojemnika: 60 l 
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Gminny Punkt 
Elektroodpadów 

1 szt. co 8 tygodni  
Rodzaj gromadzonych odpadów: 
- płyty CD/DVD, 
- telefony, ładowarki, 
- tonery, 
- drobna elektronika, 
- baterie, 
- żarówki, 
- żarówki energooszczędne 

 
Zgniatacz do 
puszek z 
systemem 
mocowania 
worków 

1 szt. co 8 tygodni  
Rodzaj gromadzonych 
odpadów:  
- puszki aluminiowe 

Dodatkowa informacja: 
- pojemność wewnętrzna 

min. 1000 szt. zgniecionych 
puszek 

- podczas opróżniania należy zapewnić wymianę 
worka 

Lokalizacja pojemnika: 
- wewnątrz budynku PSP w Karłowicach przy 

ul. Kolejowej 9 

Pojemnik 
dwufrakcyjny na 
papier i szkło 

1 szt. Co 4 tygodnie 
Rodzaj gromadzonych 
odpadów:  
- odpady opakowaniowe 

z papieru i szkła 
Dodatkowa informacja: 
- łączna pojemność 180 l 

Pojemnik 
jednofrakcyjny na 
tworzywa 
sztuczne i metale 

1 szt. Co 4 tygodnie 
Rodzaj gromadzonych odpadów:  
- odpady opakowaniowe z 

tworzyw sztucznych i metali 
Dodatkowa informacja: 
- pojemność pojemnika: 140 l 
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Lokalizacja Rodzaj 
pojemnika  

Ilość Częstotliwość 
odbioru 
odpadów 

Uwagi 

Pojemnik 
jednofrakcyjny na 
odpady 
zmieszane 

1 szt. Co 4 tygodnie 
Rodzaj gromadzonych odpadów:  
- odpady opakowaniowe z tworzyw 

sztucznych i metali 
Dodatkowa informacja:  
- pojemność pojemnika: 140 l 

Kosz na zużyte 
baterie 

1 szt.  Co 12 tygodni  
Lokalizacja pojmenika: 
- wewnątrz budynku PSP 

w Karłowicach przy ul. Kolejowej 9 
Dodatkowa informacja:  
- pojemność pojemnika: 60 l 

2) OPRÓŻNIANIE EDUKACYJNYCH KOSZY NA ŚMIECI PRZY ISTNIEJĄCYCH PLACACH ZABAW 

Zestawienie lokalizacji edukacyjnych koszy na śmieci wraz z częstotliwością ich opróżniania 
i dodatkowymi informacjami przedstawiono w poniższym zestawieniu. 

Lokalizacja Rodzaj pojemników Ilość Częstotliwość 
odbioru 

Uwagi 

Plac zabaw Nivea 
Starych Siołkowicach, 
przy ul. Kowalskiej  

Zestaw 4 pojemników 
edukacyjnych 
z komunikatorem 
głosowym 

1 zestaw Co 4 tygodnie 

Każdy zestaw składa się z: 
- 1 pojemnika (pingwina) 

z wewnętrznym 
pojemnikiem o poj. 90 l 
z żółtym brzuszkiem na 
odpady metalowe 
i tworzywa sztuczne 

- 1 pojemnika (pingwina) 
z wewnętrznym 
pojemnikiem o poj. 90 l 
z niebieskim brzuszkiem 
na odpady papierowe 

- 1 pojemnika (pingwina) 
z wewnętrznym 
pojemnikiem o poj. 90 l 
z zielonym brzuszkiem na 
odpady szklane 

- 1 pojemnika (pingwina) 
z wewnętrznym 
pojemnikiem o poj. 90 l 
z białym brzuszkiem na 
odpady zmieszane 

Popielów, teren za 
Samorządowym 
Centrum Kultury, 
Turystyki i Rekreacji przy 
ul. Powstańców 34 

Zestaw 4 pojemników 
edukacyjnych 
z komunikatorem 
głosowym 

1 zestaw Co 4 tygodnie 

Plac zabaw na terenie 
boiska sportowego 
w Rybnej przy 
ul. Krótkiej, 
dz. nr 188 km 1 

Zestaw 4 pojemników 
edukacyjnych 
z komunikatorem 
głosowym 

1 zestaw Co 4 tygodnie 

Plac zabaw w 
Karłowicach na skwerze 
przy ul. Polnej 

Zestaw 4 pojemników 
edukacyjnych 
z komunikatorem 
głosowym 

1 zestaw Co 4 tygodnie 
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3) OPRÓŻNIANIE POJEMNIKÓW DO SEGREGACJI Z GMINNYCH JEDNOSTEK I TERENÓW PUBLICZNYCH 

a) pojemniki wewnętrzne 

− w celu umożliwienia odbioru i zagospodarowania odpadów zebranych w wewnętrznych 

pojemnikach do selektywnej zbiórki w ramach zamówienia należy na czas trwania umowy 

podstawić odpowiednie pojemniki zewnętrzne do gromadzenia odpadów wskazanych 

w tabeli poniżej. Wykaz jednostek organizacyjnych, rodzaj koniecznych do podstawienia 

pojemników i częstotliwość ich odbioru przedstawiono w poniższym zestawieniu. 

Nazwa i adres jednostki Rodzaj koniecznych do podstawienia 
pojemników 

Ilość Częstotliwość 
odbioru 

Publiczna Szkoła Podstawowa 
 w Starych Siołkowicach 
ul. Klapacz 62,  
46-083 Stare Siołkowice 

Niebieski pojemnik 1100 l na papier 1 szt. Co 4 tygodnie 

Żółty pojemnik 1100 l na tworzywa 
sztuczne i metale 

1 szt. Co 4 tygodnie 

Zielony pojemnik 1100 l na szkło 1 szt. Co 4 tygodnie 

Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Popielowie 
ul. Powstańców 14 
46-090 Popielów 

Niebieski pojemnik 1100 l na papier 1 szt. Co 4 tygodnie 

Żółty pojemnik 1100 l na tworzywa 
sztuczne i metale 

1 szt. Co 4 tygodnie 

Zielony pojemnik 1100 l na szkło 1 szt. Co 4 tygodnie 

Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Karłowicach 
ul. Kolejowa 9 
46-037 Karłowice 

Niebieski pojemnik 1100 l na papier 1 szt. Co 4 tygodnie 

Żółty pojemnik 1100 l na tworzywa 
sztuczne i metale 

1 szt. Co 4 tygodnie 

Zielony pojemnik 1100 l na szkło 1 szt. Co 4 tygodnie 

Publiczne Przedszkole 
w Starych Siołkowicach 
ul. Piastowska 15 
46-083 Stare Siołkowice 

Niebieski pojemnik 240 l na papier 1 szt. Co 4 tygodnie 

Żółty pojemnik 240 l na tworzywa 
sztuczne i metale 

1 szt. Co 4 tygodnie 

Zielony pojemnik 240 l na szkło 1 szt. Co 4 tygodnie 

Publiczne Przedszkole 
w Popielowie 
ul. Powstańców 26 
46-090 Popielów 

Niebieski pojemnik 240 l na papier 1 szt. Co 4 tygodnie 

Żółty pojemnik 240 l na tworzywa 
sztuczne i metale 

1 szt. Co 4 tygodnie 

Zielony pojemnik 240 l na szkło 1 szt. Co 4 tygodnie 

Publiczne Przedszkole 
w Karłowicach 
ul. Młyńska 1 
46-037 Karłowice 

Niebieski pojemnik 240 l na papier 1 szt. Co 4 tygodnie 

Żółty pojemnik 240 l na tworzywa 
sztuczne i metale 

1 szt. Co 4 tygodnie 

Zielony pojemnik 240 l na szkło 1 szt. Co 4 tygodnie 

Samorządowe Centrum Kultury, 
Turystyki i Rekreacji 
ul. Powstańców 34 
46-090 Popielów 

Niebieski pojemnik 1100 l na papier 1 szt. Co 4 tygodnie 

Żółty pojemnik 1100 l na tworzywa 
sztuczne i metale 

1 szt. Co 4 tygodnie 

Zielony pojemnik 1100 l na szkło 1 szt. Co 4 tygodnie 

Samorządowe Centrum Kultury, 
Turystyki i Rekreacji (Dom 
Kultury w Karłowicach) 
ul. Brzeska 2 
46-037 Karłowice 

Niebieski pojemnik 240 l na papier 1 szt. Co 4 tygodnie 

Żółty pojemnik 240 l na tworzywa 
sztuczne i metale 

1 szt. Co 4 tygodnie 

Zielony pojemnik 240 l na szkło 1 szt. Co 4 tygodnie 
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b) pojemniki zewnętrzne 

Zestawienie lokalizacji pojemników zewnętrznych do selektywnej zbiórki wraz z częstotliwością 
ich opróżniania i dodatkowymi informacjami przedstawiono w poniższym zestawieniu 

Lokalizacja Rodzaj pojemników - 
uwagi 

Ilość Częstotliwość odbioru 

Stare Siołkowice, przy wiacie 
przystankowej PKS na ul. Michała  

Zestaw pojemników 
zewnętrznych do 
segregacji odpadów na 
szkło, papier, 
tworzywa sztuczne i 
odpady zmieszane.  
Pojemność 
poszczególnych 
pojemników 80 l z 
systemem mocowania 
worków na 
prowadnicy. 
Podczas opróżniania 
należy zapewnić 
wymianę worków  

1 zestaw Co 4 tygodnie 

Popielów, przy parkingu Bike&Ride i 
przystanku PKS na ul. Wolności 

1 zestaw Co 4 tygodnie 

Karłowice, teren rekreacyjny przy ul. 
Polnej 

1 zestaw Co 4 tygodnie 

Nowe Siołkowice, teren publiczny przy 
ul. Szkolnej 

1 zestaw Co 4 tygodnie 

Lubienia, teren rekreacyjny przy 
świetlicy wiejskiej, ul. Wiejska 38 

1 zestaw Co 4 tygodnie 

Kaniów, teren przy placu zabaw przy 
ul. Mickiewicza 

1 zestaw Co 4 tygodnie 

Popielowska Kolonia, teren 
rekreacyjny przy altanie – ul. Szkolna 

1 zestaw Co 4 tygodnie 

Rybna, teren przy przystanku PKS, ul. 
Odrzańska 

1 zestaw Co 4 tygodnie 

Stare Kolnie, teren przy świetlicy 
wiejskiej, ul. Wiejska 2 

1 zestaw Co 4 tygodnie 

Stobrawa, teren rekreacyjny przy 
świetlicy wiejskiej, ul. J. Kani 11 

1 zestaw Co 4 tygodnie 

Kurznie, teren rekreacyjny przy 
świetlicy wiejskiej, ul. Szkolna 3a 

1 zestaw Co 4 tygodnie 

Kuźnica Katowska, teren rekreacyjny 
przy ul. J. Kochanowskiego 

1 zestaw Co 4 tygodnie 

Nowe Siołkowice, kąpielisko 
2 zestawy Co 4 tygodnie, a w sezonie 

kąpielowym od 25.06 do 
31.08.2022 co 2 tygodnie 

Urząd Gminy w Popielowie, ul. Opolska 
13 

1 zestaw Co 4 tygodnie 

c) wewnętrzne pojemniki na zużyte baterie 

Zestawienie lokalizacji wewnętrznych pojemników do selektywnej zbiórki zużytych baterii wraz z 
częstotliwością ich opróżniania i dodatkowymi informacjami przedstawiono w poniższym 
zestawieniu 

Lokalizacja Rodzaj pojemnika - uwagi Ilość Częstotliwość 
odbioru 

Urząd Gminy w Popielowie,  
ul. Opolska 13, Popielów 

Pojemnik wewnętrzny na zużyte 
baterie, z wbudowanym 
w pokrywie testerem/miernikiem 
pokazującym poziom zużycia 
baterii, o poj. 2 l 

1 szt. Co 12 tygodni 

Samorządowe Centrum Kultury, 
Turystyki i Rekreacji, ul. Powstańców 34 

1 szt. Co 12 tygodni 

Dom Kultury w Karłowicach, 
ul. Brzeska 2 

1 szt. Co 12 tygodni 

Gminna Biblioteka w Popielowie, lokal w 
Popielowie, ul. Powstańców 34 

1 szt. Co 12 tygodni 

Gminna Biblioteka w Popielowie, lokal w 
Starych Siołkowicach, ul. Michała 55 

1 szt. Co 12 tygodni 
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Lokalizacja Rodzaj pojemnika - uwagi Ilość Częstotliwość 
odbioru 

Gminna Biblioteka w Popielowie, lokal w 
Stobrawie, ul. J. Kani 11  

 1 szt. Co 12 tygodni 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych 
Siołkowicach, ul. Klapacz 62 

1 szt. Co 12 tygodni 

Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Popielowie, ul. Powstańców 14 

1 szt. Co 12 tygodni 

Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Karłowicach, ul. Kolejowa 9 

1 szt. Co 12 tygodni 

Publiczne Przedszkole w Starych 
Siołkowicach, ul. Piastowska 15 

1 szt. Co 12 tygodni 

Publiczne Przedszkole w Popielowie, ul. 
Powstańców 26 

1 szt. Co 12 tygodni 

Publiczne Przedszkole w Karłowicach, ul. 
Młyńska 1 

1 szt. Co 12 tygodni 
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Załącznik nr 2 do umowy ZP.032……2022….. – Zestawienie cen 

1) Ceny poszczególnych elementów5: 

Lp. Zakres rzeczowy Cena netto [zł] 

Stawka 

podatku 

VAT [%] 

Cena brutto [zł] 

1. Opróżnianie pojemników z centrów recyklingu 
w Starych Siołkowicach, Popielowie i Karłowicach – 
całość zgodnie z opisem w rozeznaniu rynku 

   

2. Opróżnianie edukacyjnych koszy na śmieci przy 
istniejących placach zabaw w Starych Siołkowicach, 
Popielowie, Rybnej i Karłowicach - całość zgodnie z 
opisem w rozeznaniu rynku 

   

3. Opróżnianie pojemników do segregacji z gminnych 

jednostek i terenów publicznych - całość zgodnie z 

opisem w rozeznaniu rynku 

   

RAZEM    

2) Ceny jednostkowe, na podstawie których dokonywane będzie rozliczenie wykonanej usługi w ramach 

podstawowej częstotliwości odbiorów, a także do dodatkowo zleconych odbiorów/wywozów: 

Rodzaj pojemnika 

Cena 

jednostkowa 

netto [zł] 

Stawka 

podatku 

VAT [%] 

Cena 

jednostkowa 

brutto [zł] 

C
en

tr
a 

re
cy

kl
in

gu
 

Gminny Punkt Elektroodpadów    

Zgniatacz do puszek z systemem mocowania 

worków  

   

Pojemnik dwufrakcyjny na papier i szkło    

Pojemnik jednofrakcyjny na tworzywa sztuczne 

i metale 

   

Pojemnik jednofrakcyjny na odpady zmieszane    

Kosz na zużyte baterie    

Ed
u

ka
cy

jn
e 

ko
sz

e 
n

a 
p

la
ca

ch
 z

ab
aw

 

Zestaw 4 pojemników edukacyjnych 
z komunikatorem głosowym, w tym: 
- 1 pojemnika (pingwina) o poj. 90 l z żółtym 
brzuszkiem na odpady metalowe i tworzywa 
sztuczne 
- 1 pojemnika (pingwina) z wewnętrznym 
pojemnikiem o poj. 90 l z niebieskim 
brzuszkiem na odpady papierowe 
- 1 pojemnika (pingwina) z wewnętrznym 
pojemnikiem o poj. 90 l z zielonym brzuszkiem 
na odpady szklane 
- 1 pojemnika (pingwina) z wewnętrznym 
pojemnikiem o poj. 90 l z białym brzuszkiem na 
odpady zmieszane 

   

 
5 Ceny poszczególnych elementów zostały obliczone na podstawie cen jednostkowych podanych w poniższej tabeli 
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Rodzaj pojemnika 

Cena 

jednostkowa 

netto [zł] 

Stawka 

podatku 

VAT [%] 

Cena 

jednostkowa 

brutto [zł] 

D
o

 o
p

ró
żn

ia
n

ia
 

w
e

w
n

ęt
rz

n
yc

h
 

p
o

je
m

n
ik

ó
w

 w
 

je
d

n
o

st
ka

ch
 

o
rg

an
iz

ac
yj

n
yc

h
 Niebieski pojemnik 1100 l na papier    

Żółty pojemnik 1100 l na tworzywa sztuczne i 
metale 

   

Zielony pojemnik 1100 l na szkło    

P
o

je
m

n
ik

i 

ze
w

n
ęt

rz
n

e
 

 

Zestaw pojemników zewnętrznych do 
segregacji odpadów na szkło, papier, tworzywa 
sztuczne i odpady zmieszane.  
Pojemność poszczególnych pojemników 80 l z 
systemem mocowania worków na prowadnicy 
 

   

P
o

je
m

n
ik

 

w
e

w
n

ęt
rz

n
y 

n
a 

zu
ży

te
 

b
at

er
ie

 

Pojemnik wewnętrzny na zużyte baterie, z 
wbudowanym w pokrywie 
testerem/miernikiem pokazującym poziom 
zużycia baterii, o poj. 2 l 
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