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Umowa nr ZP.PN.17.2019  

zawarta w dniu  …………  roku w Lesznie, pomiędzy: 

Miejskim Zakładem Oczyszczania Sp. z o. o., z siedzibą w Lesznie, przy ulicy Saperskiej 23, wpisanym do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000012980 prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwanym dalej 

Zamawiającym, reprezentowanym przez: 

Dawida Tomczaka - Prezesa Zarządu 

Jacka Karmioskiego – Członka Zarządu 

a 

…………. z siedzibą …….. (…), przy ul. …………………., wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

……… w Sądzie Rejonowym dla …..  – …., … Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: …, REGON: 

… zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 

……….  – ………… 

Niniejsza umowa została zawarta, w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego (znak sprawy: ZP.PN.17.2019) w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartośd przekracza 

równowartości kwoty, o której mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówieo 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) o następującej treści: 

§1 Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór z Zakładu Zagospodarowania Odpadów 

 w Trzebani gm. Osieczna, woj. wielkopolskie i Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Rawiczu, 

woj. wielkopolskie  oraz transport do instalacji, celem zagospodarowania w procesie odzysku (R) odpadów 

o kodzie 20 03 07. Sposób zagospodarowania przedmiotowych odpadów musi byd zgodny 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i decyzjami posiadanymi przez Wykonawcę. 

Szczegółowy opis usługi został zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla postępowania 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów 

wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07”), stanowiącej integralną częśd umowy. 

2. Szacunkowa ilośd odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07 przewidziana do odbioru 

i zagospodarowania przez Wykonawcę w okresie realizacji zamówienia, tj. od 1.02.2020 r. do 

31.01.2021 r. wynosi ok. 4 000 Mg, w tym: 

a) ok. 3210 Mg z Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani, 

b) ok. 790 Mg ze Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Rawiczu. 

Zamawiający wskazuje, że podana powyżej łączna ilośd odpadów oraz ilości dla poszczególnych miejsc 

odbioru są ilościami szacunkowymi, obrazującymi możliwą wielkośd zakresu przedmiotu zamówienia i mogą 

ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego w zakresie poszczególnych miejsc odbioru. W związku 
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z powyższym odbiór odpadów w ilości mniejszej niż szacowana nie rodzi jakiejkolwiek odpowiedzialności ze 

strony Zamawiającego, a Wykonawcy nie będą przysługiwały roszczenia z tego tytułu. Jednocześnie 

Zamawiający zastrzega sobie  możliwośd odbioru większej ilości odpadów z ZZO w Trzebani, a mniejszej ze 

SPOK w Rawiczu, w ramach łącznej szacunkowej ilości odpadów określonej powyżej, tj. ok. 4000 Mg. 

3. Miejsce i termin odbioru odpadów będących przedmiotem zamówienia:  

a) Zakład Zagospodarowania Odpadów w Trzebani, Trzebania 15, 64-113 Osieczna,  w dni robocze 

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 21.00.  

b) Stacja Przeładunkowa Odpadów Komunalnych w Rawiczu, 63-900 Rawicz, w dni robocze od 

poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00.  

Zamawiający dopuszcza również możliwośd odbioru odpadów w soboty w godz. od 7.00 do 15.00., 

wyłącznie na wyraźne żądanie Zamawiającego. 

4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca realizował usługę odbioru i zagospodarowania odpadów 

wielkogabarytowych  na bieżąco w dni robocze od poniedziałku do piątku, z uwzględnieniem szacunkowych 

miesięcznych ilości odpadów podanych poniżej w tabelach:   

a)  z Zakładu Zagospodarowania Odpadów  w Trzebani, gm. Osieczna: 

Miesiąc Szacunkowa ilość odpadów o 
kodzie 20 03 07, [Mg] 

luty 220,00 

marzec 560,00 

200,000 

200,000 

100,000 

150,000 

150,000 

300,000 

350,000 

150,000 

100,000 

kwiecieo 460,00 

maj 200,00 

czerwiec 120,00 

lipiec 200,00 

sierpieo 210,00 

wrzesieo 380,00 

październik 500,00 

listopad 180,00 

grudzieo 180,00 

Razem 3210,00 

b)  ze Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Rawiczu 

Miesiąc Szacunkowa ilość odpadów o 
kodzie 20 03 07, [Mg] 

luty 70,00 

marzec 100,00 

200,000 

200,000 

100,000 

150,000 

150,000 

300,000 

350,000 

150,000 

100,000 

kwiecieo 100,00 

maj 120,00 

czerwiec 30,00 

lipiec 40,00 

sierpieo 50,00 

wrzesieo 120,00 

październik 100,00 

listopad 30,00 

grudzieo 30,00 

Razem 790,00 
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5. Zamawiający, celem zapewnienia bieżącej  usługi odbioru odpadów wielkogabarytowych wymaga, aby 

Wykonawca zrealizował usługę odbioru odpadów od Zamawiającego we wskazanych powyżej w ust. 4 

szacunkowych miesięcznych ilościach nie później niż do 10 dnia kolejnego miesiąca świadczenia usługi, 

z częstotliwością: 

a) minimum 3 kursy dziennie -  w przypadku odbioru odpadów z Zakładu Zagospodarowania Odpadów 

w Trzebani (ZZO w Trzebani), 

b) minimum 2 kursy tygodniowo – w przypadku odbioru ze Stacji przeładunkowej Odpadów 

Komunalnych w Rawiczu (SPOK w Rawiczu) 

 Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że wskazana powyżej w pkt 3.6.a) dzienna ilośd odbiorów odpadów 

zmagazynowanych – w przypadku odbioru z ZZO w Trzebani oraz wskazana powyżej w pkt 3.6.b) 

tygodniowa ilośd odbiorów odpadu zmagazynowanych - w przypadku odbioru odpadów ze SPOK w Rawiczu 

winny byd dostosowane do bieżących potrzeb Zamawiającego w tym zakresie, co oznacza, że Wykonawca 

na zgłoszenie Zamawiającego zapewni mniejszą lub większą ilośd kursów w danym dniu niż wskazaną 

powyżej, celem zagwarantowania bieżącego odbioru zmagazynowanych odpadów. Wymagany czas reakcji 

Wykonawcy na zgłoszenie Zamawiającego nie może przekroczyd 24 godzin od momentu otrzymania przez 

Wykonawcę zgłoszenia drogą e-mail, licząc dni robocze. 

6. Zamawiający ze względów technicznych, technologicznych i logistycznych zastrzega sobie możliwośd 

odbioru przez Wykonawcę każdej ilości odpadów, a tym samym  nie zapewnia partii transportowych. 

7. Zamawiający dopuszcza wykonanie przez Wykonawcę na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów 

w Trzebani rozdrobnienia odpadów wielkogabarytowych przed świadczeniem usługi odbioru 

i zagospodarowania przedmiotowych odpadów, przy czym ilośd odpadów zmagazynowanych przez 

Zamawiającego celem rozdrobnienia nie może przekroczyd 100 Mg. Wszelkie koszty związane 

z  rozdrobnieniem odpadów ponosi Wykonawca. 

8. Wykonawca zobowiązuje się  odbierad odpady przy użyciu samochodów typu: 

a. ciągnik siodłowy z naczepą ciężarową typu wywrotka lub walking floor o dopuszczalnej ładowności 

min. 24 000 kg i/lub 

b. samochodów ciężarowych o zabudowie hakowej do przewozu kontenerów o pojemności ok. 30m
3
. 

9. Załadunek odpadów do samochodów Wykonawcy za pomocą ładowarki leży po stronie Zamawiającego. 

10.  W chwili przekazania odpadów przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy, Wykonawca przejmuje 

odpowiedzialnośd za przejęte odpady, za należyte postępowanie z nimi oraz ich zagospodarowanie i za 

skutki z tego wynikające. Sposób zagospodarowania przedmiotowych odpadów musi byd zgodny 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i decyzjami posiadanymi przez Wykonawcę. 

11. Procedura odbioru odpadów stanowiących przedmiot zamówienia: 

a. Wykonawca w terminie 3 dni od podpisania umowy przekaże Zamawiającemu informację odnośnie 

pojazdów przeznaczonych przez Wykonawcę do świadczenia usług transportu, zawierającą rodzaj 

pojazdu, nr rejestracyjny pojazdu oraz imię i nazwisko kierowcy. W przypadku zmiany środków 

transportu lub wprowadzenia dodatkowych pojazdów, Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo 

powiadomid wcześniej Zamawiającego o powyższym, dokonując  stosowanej awizacji.   
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b. Każdorazowe ważenie odbieranych odpadów odbywad się będzie na wadze Zamawiającego 

zlokalizowanej w miejscu odbioru odpadów, tj. na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów 

w Trzebani i Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Rawiczu i potwierdzone zostanie kwitem 

wagowym, 

c. Dokumenty, o których mowa w lit. b) powyżej stanowid będą podstawę do wystawienia przez 

Zamawiającego na koniec każdego miesiąca zbiorczej karty przekazania odpadu, stanowiącej podstawę 

do rozliczeo pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,  

d. Wykonawca, po każdym miesiącu wykonania usługi zobowiązany jest dostarczyd oświadczenie 

o sposobie zagospodarowania odpadów. 

12. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zadania zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami 

prawa, w tym Prawa ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz z zachowaniem przepisów 

bezpieczeostwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia, jak również zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 

13. Zamawiający zastrzega sobie możliwośd kontroli realizacji zamówienia na każdym etapie realizacji umowy. 

14. Wykonawca oświadcza, że osoby wykonujące usługi (w zakresie wskazanym w Rozdziale 3 pkt 3.15 SIWZ) 

będą zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów art. 22 ust 1 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy pracy (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.). 

15. Wykonawca w terminie do 10 dni od podpisania umowy zobowiązany jest przedłożyd Zamawiającemu listę 

osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, wykonujących czynności o których mowa w Rozdziale 3 

pkt 3.15 SIWZ. 

16. Zamawiający zastrzega sobie możliwośd kontroli zatrudnienia osób wykonujących wskazane powyżej 

czynności przez cały okres realizacji wykonywanych przez niego zadao, w szczególności poprzez wezwanie 

do okazania dowodów potwierdzających zawarcie przez Wykonawcę umów o pracę z pracownikami 

wykonującymi prace w ww. zakresie. Kontrola może byd przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia 

Wykonawcy. 

17. W przypadku, gdy przedstawienie dowodów będzie się wiązad z przetworzeniem danych osobowych tych 

pracowników, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od nich zgody na przetwarzanie danych 

osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 

18. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów o których mowa w ust. 16 i 17 powyżej, będzie 

traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników świadczących pracę na podstawie 

umowy o pracę i skutkowad będzie powiadomieniem przez Zamawiającego Paostwowej Inspekcji Pracy, 

celem podjęcia przez nią stosownego postępowania wyjaśniającego w tej sprawie. 

§2 Dokumenty wymagane przy realizacji umowy 

1. Wykonawca oświadcza, że: 

a) posiada wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach 

i gospodarujących odpadami, tj. Bazy Danych o Odpadach w zakresie transportu odpadów o kodzie 

20 03 07, 

b) posiada ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 500.000,00 PLN, 
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c) personel Wykonawcy wykonujący przedmiot umowy posiada wymagane prawem kwalifikacje 

zawodowe. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności  cywilnej z tytułu 

prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia przez cały okres realizacji 

Umowy. W przypadku gdy polisa obejmuje okres krótszy niż okres realizacji Umowy Wykonawca 

obowiązany jest do zachowania ciągłości ubezpieczenia na kwotę nie niższą niż wartośd niniejszej umowy 

oraz przedkładania kopii kolejnych polis (umów).  

3. W przypadku, gdy zezwolenia, decyzje o których mowa w ust. 1 utracą moc w trakcie obowiązywania 

umowy, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania nowych zezwoleo, decyzji oraz przekazania kopii tych 

dokumentów Zamawiającemu w terminie 21 dni od dnia wygaśnięcia decyzji bądź zezwolenia, pod rygorem 

odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

§3 Wykonanie umowy 

1. Termin wykonania umowy: od 1.02.2020 r.  do 31.01.2021 r. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z 1-miesięcznym wypowiedzeniem na wypadek 

rażącego naruszenia postanowieo umowy, bez dodatkowych roszczeo ze strony Wykonawcy, z tytułu 

wcześniejszego zakooczenia umowy oraz nieodebrania szacowanych ilości odpadów stanowiących 

przedmiot zamówienia. 

3. W razie stwierdzenia naruszenia obowiązków wynikających z niniejszej umowy przez Wykonawcę lub 

pracownika Wykonawcy, Zamawiający uprawniony jest do rozwiązania umowy ze skutkiem 

natychmiastowym. 

4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzied w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpid od 

umowy w terminie 30 dni od chwili powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

5. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy, o którym mowa w ust. 4 powyżej, 

Wykonawca uprawniony będzie do wynagrodzenia za usługi świadczone do dnia odstąpienia przez 

Zamawiającego włącznie. 

§4 Wynagrodzenie 

1. Wykonawca zobowiązuje się odebrad i zagospodarowad odpady w cenie: 

a) z Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani, gm. Osieczna, 

brutto: … zł za 1 Mg (słownie: …………………… …/100) 

w tym podatek VAT: … zł (słownie: ………………. …/100) 

netto: … zł za 1 Mg (słownie: …………………. …/100), 

b) ze Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Rawiczu:  

brutto: … zł za 1 Mg (słownie: …………………… …/100) 

w tym podatek VAT: … zł (słownie: ………………. …/100) 

netto: … zł za 1 Mg (słownie: …………………. …/100), 

a Zamawiający zobowiązuje się płacid w/w cenę za odebrany odpad. 
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2. Strony ustalają, że całkowita wartośd wynagrodzenia umownego zgodnie z przyjętą ofertą wynosi: 

brutto: …………. zł (słownie: …………………….. …/100) 

w tym podatek VAT 8 % …………. zł (słownie: ………………….. …/100) 

netto: …………… zł (słownie: ………………………….. …/100). 

3. Cena jednostkowa przedmiotu umowy zawarta w ofercie nie będzie ulegad zmianie przez cały okres trwania 

umowy, a jedyna podstawą do ich zmiany jest udokumentowana zmiana podatku VAT. 

4. Do zmiany ceny określonej w ust. 1 z powodów określonych w ust. 3 nie zachodzi koniecznośd zmiany 

umowy. W takim przypadku wysokośd wynagrodzenia należnego Wykonawcy ustalana jest każdorazowo 

z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT obowiązującej na dzieo wystawienia faktury. 

5. Podstawą do naliczenia należności za wykonany przedmiot umowy będzie ilośd odpadów wskazana 

w dokumentach, o których mowa w §1 ust. 13 ppkt. c) i d) niniejszej umowy. 

6. Strony ustalają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury wystawianej 

na koniec każdego miesiąca, w którym realizowana była usługa, odrębnie dla każdego miejsca odbioru 

odpadów. 

7. Zamawiający dokona zapłaty należności za wykonaną usługę w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania 

prawidłowo wystawionej faktury. 

8. Jeżeli koniec terminu płatności przypada na dzieo ustawowo wolny od pracy, albo na inny dzieo, który dla 

Zamawiającego jest dniem wolnym od pracy, wówczas termin zapłaty upływa przypada w dniu, który dla 

Zamawiającego jest najbliższym dniem roboczym. 

9. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, posiada następujący NIP 697-20-57-367 oraz nr 

statystyczny REGON 411416981. 

10. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, posiada następujący NIP ……… oraz nr statystyczny 

REGON: ………. . 

11. Datą spełnienia świadczenia jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

12. W przypadku otrzymania faktury nieprawidłowej albo niezgodnej z umową Zamawiającemu przysługuje 

prawo odmowy jej zapłaty do czasu doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury lub 

faktury korygującej. 

13. Wykonawca oświadcza, że zrzeka się wszelkich ewentualnych roszczeo odszkodowawczych w sytuacji 

zmniejszenia wielkości przedmiotu zamówienia opisanego w §1 niniejszej umowy. 

14. Wykonawca nie może przenieśd wierzytelności wobec Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy na 

osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, i to pod rygorem nieważności. 

 
§5 Kary umowne 

1. Strony ustalają, że Zamawiający naliczy Wykonawcy następujące kary umowne w przypadkach: 

a) za nieodebranie odpadów  co najmniej trzykrotnie w ciągu dnia roboczego w przypadku odpadów 

odbieranych z Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani w wysokości 2.000,00 zł brutto za każdy 

dzieo nie odebrania odpadów w wymaganej ilości kursów – z wyłączeniem przypadku awarii technicznej 

(zgodnie z ustawą o stanie klęski żywiołowej), siły wyższej, bądź uzyskania od Zamawiającego informacji 

o braku odpadów do odbioru, 
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b) za nieodebranie odpadów  co najmniej dwukrotnie w ciągu tygodnia w przypadku odpadów 

odbieranych ze Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Rawiczu  w wysokości 2.000,00 zł 

brutto za każdorazowy przypadek nie odebrania odpadów w wymaganej ilości kursów – z wyłączeniem 

przypadku awarii technicznej (zgodnie z ustawą o stanie klęski żywiołowej), siły wyższej, bądź uzyskania 

od Zamawiającego informacji o braku odpadów do odbioru, 

c) opóźnienia w odbiorze szacunkowej miesięcznej partii odpadów, o której mowa w §1 ust. 4  niniejszej 

umowy, w wysokości 2000,00 zł brutto za każdy rozpoczęty dzieo opóźnienia po terminie odbioru, 

d) za nieodebranie większej ilości kursów w danym dniu lub odpowiednio tygodniu, niż wymagana ilośd 3 

kursów dziennie (w przypadku odbioru z Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani) lub  

2 kursów tygodniowo (w przypadku odbioru odpadów ze Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych 

w Rawiczu - w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego potrzeby wykonania większej ilości kursów 

w danym dniu/ tygodniu, w wysokości 2.000,00 zł brutto za każdy rozpoczęty dzieo nie odebrania 

większej ilości odpadów - z wyłączeniem przypadku awarii technicznej (zgodnie z ustawą z dnia 22 

kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej) i siły wyższej, 

e) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, w całości lub części, z przyczyn, za które odpowiada 

Wykonawca, w szczególności w związku z nienależytym wykonywaniem przez Wykonawcę usługi 

objętych niniejszą umową, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, 

f) odstąpienia przez Wykonawcę od wykonania umowy, w całości lub części, z przyczyn za które 

odpowiada Wykonawca, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, 

g) nie dostarczenia po każdym miesiącu wykonania usługi oświadczenia o sposobie zagospodarowania 

odpadów w wysokości 5.000,00 zł brutto za każdy przypadek nie dostarczenia oświadczenia, 

h) każdorazowego stwierdzenia przez Zamawiającego naruszenia zapisów umowy w wysokości 1.000,00 zł 

brutto, 

i) niewywiązania się z obowiązku określonego w §8 ust. 6 niniejszej umowy, wówczas Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% kwoty brutto łącznego wynagrodzenia Wykonawcy, 

określonego w §4 ust. 2 niniejszej umowy. 

2. Poprzez siłę wyższą Strony rozumieją  zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, które 

powstało po zawarciu Umowy, uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części, na stałe lub na 

pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziaład przy zachowaniu należytej staranności Stron. 

Przejawami Siły Wyższej są w szczególności: 

a) klęski żywiołowe, w tym: pożar, trzęsienie ziemi, huragan; 

b) akty władzy paostwowej, w tym: stan wojenny, stan wyjątkowy, blokady itd.; 

c) działania wojenne, akty sabotażu; 

d) strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne, w tym publiczne demonstracje, lokauty z wyjątkiem 

strajków u Stron. 

3. Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy. 

4. Naliczenie kar umownych z poszczególnych tytułów wskazanych w niniejszym paragrafie jest niezależne od 

siebie. 

5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście 

poniesionej szkody. 
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6. Strony ustalają, że Zamawiający może potrącid należności z tytułu kary umownej bezpośrednio z faktury 

złożonej przez Wykonawcę, a Wykonawca niniejszym wyraża zgodę na takie potrącenia. 

7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za opóźnienia w płatności zgodnie z ustawowymi odsetkami. 

§6 Osoby wyznaczone do kontaktu 

1. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcą w sprawach dotyczących 

realizacji umowy jest Pan/i …… tel. ….. e-mail: ………….. 

2. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktowania się z Zamawiającym w sprawach dotyczących 

realizacji umowy jest Pan/i …….. tel. ….. e-mail …………. 

§7 Zmiana postanowieo umowy 

1. Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówieo publicznych Zamawiający przewiduje 

możliwośd dokonania zmian postanowieo zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której 

dokonano wyboru wykonawcy, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obydwie Strony. 

Zmiany te zgodnie z zapisami art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamówieo publicznych nie mogą wykraczad poza 

określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ. W szczególności Zamawiający, dopuszcza: 

a. Zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia w następujących przypadkach: 

i. spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, w szczególności: 

1. klęski żywiołowe, 

2. warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie prac, 

ii. z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, w szczególności w przypadku 

okoliczności wystąpienia siły wyższej lub z powodu działania osób trzecich, które to 

przyczyny każda ze Stron musi udokumentowad. 

iii. braku odpadów do odbioru. 

b. Zmiany osobowe: 

i. Zmiana Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na 

innego, dysponującego co najmniej porównywalnym doświadczeniem, potencjałem 

technicznym i osobowym niż podwykonawca wskazany w zawartej umowie. Jeśli zmiana lub 

rezygnacja podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał 

się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w chwili wykazania spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca 

jest obowiązany wykazad Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub 

Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

ii. Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie 

Wykonawcy 

c. zmianę Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonany został wybór 

Wykonawcy, polegająca na zmianie wynagrodzenia za przedmiot zamówienia w przypadku 

zmniejszenia ilości odpadów o kodzie 20 03 07 do odbioru przez Wykonawcę, 
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d. zmiany kiedy  zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

i. zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych 

zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie 

następujące warunki: 

1. zmiana wykonawcy nie może zostad dokonana z powodów ekonomicznych lub 

technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności 

sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 

2. zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodnośd lub znaczne zwiększenie 

kosztów dla zamawiającego, 

3. wartośd każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej 

pierwotnie w umowie; 

ii. zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

1. koniecznośd zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których 

Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzied, 

2. wartośd zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej 

pierwotnie w umowie; 

iii. któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpid nowy wykonawca: 

1. w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub 

nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy 

wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego 

podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 

2. w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązao wykonawcy względem jego 

podwykonawców; 

iv. zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy, 

v. łączna wartośd zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie 

w umowie, 

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

rachunku bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności 

wobec Podwykonawców), 

vii. zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami; 

e. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy: 

i. Strona występująca o zmianę postanowieo niniejszej umowy zobowiązana jest do 

udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej. 

ii. Wniosek o zmianę postanowieo umowy musi byd wyrażony na piśmie. 

iii. Złożony wniosek przez stronę inicjującą zmianę musi zawierad: 

1. opis propozycji zmiany, 

2. uzasadnienie zmiany, 

3. opis wpływu zmiany na warunki realizacji umowy; 
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iv. Zmiana umowy może nastąpid wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem 

nieważności. 

§8 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wniósł przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego jej wykonania w formie: 

............... w wysokości: …. zł (słownie: ….. …/100), co stanowi 10% ceny ofertowej brutto.  

2. Zamawiający dokona zwrotu całości zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie  

30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

3. W przypadku niewykonania umowy lub nienależytego wykonania zamówienia lub nie usunięcia wad 

przedmiotu umowy, ewentualnych odszkodowao, kar umownych i kosztów zastępczego usunięcia wad 

i usterek zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie 

wykorzystywane do zgodnego z niniejszą Umową wykonania przedmiotu niniejszej Umowy oraz do pokrycia 

roszczeo z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości. 

4. Jeżeli zostanie przesunięty termin realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio 

przesunąd termin ważności zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 3 powyżej najpóźniej w terminie 

podpisania aneksu do umowy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest dostosowad terminy ważności poręczeo/gwarancji na okres rękojmi. 

6. Wykonawca ma obowiązek najpóźniej na 7 dni przed upływem terminu ważności zabezpieczenia, o którym 

mowa w ust. 3 powyżej, przedłużyd okres jego ważności lub przedłożyd nowe zabezpieczenie w sytuacji 

stwierdzenia wad istotnych w dacie odbioru koocowego, na okres równy okresowi ich usunięcia. Nie 

wywiązanie się przez Wykonawcę z tego zobowiązania spowoduje naliczenie kary umownej, o której mowa 

w § 5 ust. 1 lit. i) niniejszej umowy, która przy braku dobrowolnej zapłaty zostanie pokryta z faktury bądź ze 

środków uzyskanych przez Zamawiającego z obowiązującego jeszcze zabezpieczenia. 

7. Wykonawca w sytuacji, gdy nie usunie w okresie gwarancji i rękojmi wad w terminie ustalonym w trakcie 

odbioru lub  jest w trakcie usuwania tych wad, za zgodą Zamawiającego, najpóźniej na 7 dni przed upływem 

okresu ważności zabezpieczenia przedłuży okres ważności zabezpieczenia lub przedłoży nowe 

zabezpieczenie na okres niezbędny do usunięcia tych wad. Bezskuteczny upływ zastrzeżonego terminu 

spowoduje unieruchomienie przez Zamawiającego obowiązującego jeszcze zabezpieczenia w celu 

zaspokojenia roszczeo związanych z usunięciem tych wad lub usterek. 

§9 Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy z zachowaniem prawa do odszkodowania i kar umownych, określonych w niniejszej Umowie, 

w sytuacji, gdy: 

a. Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiającym nie przystąpi do realizacji umowy, 

b. Wykonawca opóźnia się z wykonaniem którejkolwiek z obowiązków wynikających z niniejszej 

umowy o więcej niż 14 dni w stosunku do terminów określonych w umowie,  
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c. Wykonawca nie wykonuje usług zgodnie z niniejszą Umową lub nienależycie wykonuje 

którekolwiek ze zobowiązao umownych i nie zmieni sposobu wykonywania pomimo pisemnego 

wezwania przez Zamawiającego i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu,  

d. czynności objęte niniejszą Umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot inny niż wskazany 

w ofercie Wykonawcy lub w niniejszej Umowie,  

e. Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej lub ubezpieczenia robót, 

f. Wykonawca został postawiony w stan likwidacji lub ogłoszono jego upadłośd, 

g. w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy, 

h. podmiot, który zobowiązał się do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów w celu 

realizacji niniejszego zamówienia wycofał się z podjętego zobowiązania, a Wykonawca nie 

przedstawił zobowiązania kolejnego podmiotu lub samodzielnie nie jest w stanie spełnid 

warunków udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w przypadku nieuzyskania zamówienia 

publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych prowadzonego przez Komunalny 

Związek Gmin Regionu Leszczyoskiego bez ponoszenia z tego tytułu konsekwencji. 

3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzied w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy 

może zagrozid istotnemu interesowi bezpieczeostwa paostwa lub bezpieczeostwu publicznemu, 

Zamawiający może odstąpid od Umowy  w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądad jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 

wykonania części Umowy. 

4. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, jeżeli 

Zamawiający bez uzgodnienia z Wykonawcą zalega z zapłatą faktury powyżej 60 dni kalendarzowych licząc 

od daty przyjęcia przez Zamawiającego tej faktury 

5. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostad poprzedzone wezwaniem Strony do należytego wykonania 

zobowiązao umownych lub zaniechania naruszeo w wyznaczonym terminie, jednakże nie krótszym niż 

7 dni. 

6. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej z jednoczesnym podaniem 

uzasadnienia, pod rygorem nieważności. 

7. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia 

o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłośd, przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego 

wszystkich uprawnieo nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnieo 

z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania umowy i kar umownych, możliwości 

zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowania. 
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§10 Klauzula poufności 

1. Wszystkie wiadomości i informacje niebędące informacją publiczną, w szczególności informacje finansowe, 

programowe, prawne, techniczne, handlowe, know-how, organizacyjne oraz informacje związane 

z postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego, dotyczące w sposób bezpośredni lub pośredni 

Zamawiającego oraz firm lub podmiotów z nim współpracujących, uzyskane przez Wykonawcę w związku ze 

świadczeniem usług w ramach niniejszej Umowy, będą traktowane przez Wykonawcę bezterminowo 

i bezwarunkowo jako poufne i nie mogą zostad bezpośrednio lub pośrednio ujawnione komukolwiek, jedynie 

za wyjątkiem uprzedniego pisemnego zezwolenia, wydanego przez Zamawiającego. 

2. Strony zobowiązują się do bezwzględnego nieujawniania wszelkich informacji poufnych. 

3. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy sytuacji, w których obowiązek ujawnienia wskazanych 

w nim informacji lub danych wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, orzeczenia sądu lub 

decyzji właściwej władzy publicznej. 

4. Strony mają obowiązek zabezpieczyd przez nieautoryzowanym dostępem oraz odczytem każdą informacje 

poufną lub stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z zasadami sztuki zabezpieczeo informacji 

(poprzez m.in. ograniczenie do nich dostępu, przesyłanie i przekazywanie w sposób uniemożliwiający 

zapoznanie się z nimi przez osoby nieupoważnione, przestrzeganie przepisów wewnętrznych dotyczących 

korzystania z zasobów sieciowych) oraz prawidłowe niszczenie nośników papierowych. 

5. W przypadku rozwiązania niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu Zamawiającemu 

wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących informacji lub danych, o których mowa w ust. 1, 

jakie sporządził, zebrał, opracował lub otrzymał w czasie trwania Umowy albo w związku lub przy okazji jej 

wykonywania, włączając w to ich kopie, odpisy, a także zapisy na innych nośnikach zapisu – najpóźniej do 

dnia rozwiązania Umowy. 

6. W przypadku powstania wątpliwości co do charakteru informacji lub danych, Wykonawca, przed ich 

ujawnieniem, przekazaniem lub wykorzystaniem ma obowiązek pisemnie uzgodnid z Zamawiającym, czy 

podlegają one ochronie określonej w niniejszej klauzuli umownej. 

7. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o naruszeniu lub powstaniu 

zagrożenia naruszenia informacji poufnej i okolicznościach tego zdarzenia. 

§11 Postanowienia koocowe 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy 

Prawo zamówieo publicznych oraz ustawy o odpadach. 

2. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygad będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie materialne i procesowe. 

4. Nie dopuszcza się cedowania praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. 

5. Umowa została spisana w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

WYKONAWCA                                                    ZAMAWIAJĄCY 
 


