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UMOWA DAE-242/10/I/2022 

 

zawarta w Korczowej dnia …………. pomiędzy: 

 

Zakładem Obsługi Przejść Granicznych w Korczowej z siedzibą Korczowa Przejście Graniczne, 

37-552 Młyny,  NIP : 792-22-73-106  Regon: 180635492 

reprezentowanym przez: 

Dyrektor Zakładu – mgr Jerzy Wołoszyn 

zwanym dalej Zamawiającym lub Stroną 

a 

[Gdy przedsiębiorca posiada wpis do rejestru przedsiębiorców w KRS] 

…………………………………………. z siedzibą w …………………………………….. wpisanym do rejestru 

przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ……………………………., Wydział ……………………Gospodarczy 

Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem ………………., NIP: …………………..…………………REGON ……………………., 

reprezentowanym przez: …………………………….. . 

zwanym/ą dalej: Wykonawcą 

[Gdy przedsiębiorca jest osobą fizyczną prowadzącą działalnością gospodarczą, która posiada 

wpis do CEIDG] 

Panem/Panią …………………….., zamieszkałym/łą w …………………………. przy ul. …………………………, 

prowadzącym/ą 

działalność gospodarczą pod firmą …………………………………………………z siedzibą w …………………………. 

przy ul. 

…………………………, wpisanym/ą do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ze 

statusem aktywny, 

NIP …………………., REGON ……………….. 

zwanym/ą dalej Wykonawcą 

Gdy przedsiębiorca posiada wpis do rejestru przedsiębiorców w KRS – Sp. z o.o. Sp. k. (*) 

…………………………………………. Sp. z o.o. Sp. k. 

z siedzibą w …………………………………….. wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy w 

……………………………., Wydział ……………………Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem ………………., NIP: …………………..………………… REGON ……………………., 

reprezentowaną przez: komplementariusza: 

……………………………………………….(np. Sp. z o.o.), z siedzibą w …………………………………….. wpisaną do 

rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ……………………………., Wydział 

……………………Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem ………………., NIP: …………………..………………… REGON ……………………., 

w imieniu którego 

działa: 

…………………………………., 

zwanym/ą dalej Wykonawcą 
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Gdy przedsiębiorcy prowadzą działalność w ramach stosunku zobowiązaniowego spółki cywilnej 

(*) 

Panem/Panią …………, zamieszkałym/-ą……………., prowadzącym/-ą działalność gospodarczą pod 

nazwą 

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

wpisanym/-ą do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ze statusem 

aktywny, 

NIP …………………., REGON ……………….., 

Panem/Panią …………, zamieszkałym/-ą……………., prowadzącym/-ą działalność gospodarczą pod 

firmą 

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

wpisanym/-ą do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ze statusem 

aktywny, 

t.j. przedsiębiorcami prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej 

pod nazwą: 

………………S.C. z siedzibą w …………….…….. przy ul. ……………………………………………………………….. NIP: 

………………………….REGON: ………………….  

reprezentowanymi przez …………………….. 

zwanym/ą dalej Wykonawcą 

zwanymi dalej (z osobna lub łącznie): „Stroną” lub „Stronami”. 

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z poźn. zm.), któremu w nadano numer 

DAE-242/10/I/2022. 

 

§ 1 

Zamawiający zleca, a Wykonawca zrealizuje zamówienie na odbiór i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych, segregowanych i niesegregowanych dla potrzeb Zakładu Obsługi 

Przejść Granicznych w Korczowej szczegółowo określonych w SWZ oraz Opisie przedmiotu 

zamówienia. 

 

§ 2 

Szacowana ilość odpadów przewidzianych do wywozu w okresie obowiązywania umowy wynosi:  

1) *Cześć I: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, segregowanych 

i niesegregowanych z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Przemyśl ul. Stefana 

Czarnieckiego 10 (Pawilon Odpraw Międzynarodowych w Przemyślu), w ilości: 

• niesegregowane odpady komunalne kod 20 03 01 – 48 szt. – pojemnik 110 l., 

• opakowania z papieru i tektury kod 15 01 01 – 12 szt. - pojemnik 110 l., 

• opakowania z tworzyw sztucznych kod 15 01 02 – 12 szt. - pojemnik 110 l., 

• opakowania ze szkła kod 15 01 07 – 12 szt. – pojemnik 110 l. 

2) *Cześć II: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, segregowanych 

i niesegregowanych z terenu drogowego w Krościenku, w ilości: 

• niesegregowane odpady komunalne kod 20 03 01 - 52 szt. – kontener KP 7, pojemność 7 

M3 , 
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• opakowania z papieru i tektury kod 15 01 01 – 35 szt. – pojemnik typu 1100 l., 

• opakowania z tworzyw sztucznych kod 15 01 02 – 50 szt. - pojemnik typu 1100 l., 

• opakowania ze szkła kod 15 01 07 – 5 szt. pojemnik typu 1100 l.. 

3) *Cześć III: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, segregowanych 

i niesegregowanych z terenu drogowego przejścia granicznego w Budomierzu, w ilości: 

• niesegregowane odpady komunalne kod 20 03 01 - 65 szt. – kontener KP 7, pojemność 7 

M3 ,  

• opakowania z papieru i tektury kod 15 01 01 –15 szt. kontener KP 7, pojemność 7 M3 ,  

• opakowania z tworzyw sztucznych kod 15 01 02 – 28 szt. - kontener KP 7, pojemność 7 

M3,  

• opakowania ze szkła kod 15 01 07 – 2 szt. kontener KP 7, pojemność 7 M3 ,  

4) *Cześć IV: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, segregowanych 

i niesegregowanych z terenu kolejowe Przejścia Granicznego w Werchracie: 

• niesegregowane odpady komunalne kod 20 03 01 - 12 szt. – pojemnik 120 l.,  

• opakowania z papieru i tektury kod 15 01 01 – 3 szt. – pojemnik 120 l.,   

• opakowania z tworzyw sztucznych kod 15 01 02 – 12 szt. - pojemnik 120 l.,   

• opakowania ze szkła kod 15 01 07 - 3 szt. - pojemnik 120 l. 

§ 3 

1. Zamawiający przewiduje zgodnie z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia dodatkowy 

odbiór odpadów komunalnych w ramach prawa opcji poprzez złożenie jednostronnego 

pisemnego oświadczenia zawierającego ilości odpadów komunalnych, których odbiór ma 

nastąpić w ramach prawa opcji. 

2. Oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji może nastąpić w terminie najpóźniej 3 dni przed 

upływem terminu obowiązywania umowy.  

3. Prawo opcji polega na zwiększeniu ilości zamówienia podstawowego do 20 % wartości tego 

zamówienia określonego w umowie. Uprawnienie o którym mowa w zdaniu poprzedzającym 

może być wykonane wielokrotnie, aż do osiągnięcia wysokości 20 % wynagrodzenia Wykonawcy 

określonego w § 8 ust. 1. 

4. W przypadku skorzystania z prawa opcji postanowienia umowy w zakresie cen stosuje się 

bezpośrednio do zwiększonego zakresu zamówienia. Warunkiem skorzystania z prawa opcji jest 

należyte wykonywanie przez Wykonawcę przedmiotu niniejszej umowy.  

5. Dodatkowy odbiór odpadów komunalnych uzależniony będzie wyłącznie od potrzeb i możliwości 

finansowych Zamawiającego. 

6. Dodatkowy odbiór odpadów komunalnych w ramach prawa opcji obejmować będzie odbiór 

odpadów komunalnych, tożsamych z określonymi w ofercie Wykonawcy. 

7. Dodatkowy odbiór odpadów komunalnych realizowany będzie po cenach określonych w ofercie. 

8. Z uprawnień wynikających z prawa opcji Zamawiający będzie korzystał przez cały okres 

obowiązywania umowy. 

9. Wykonawca po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 1 zobowiązuje się zrealizować 

zamówienie dodatkowe w ramach prawa opcji z uwzględnieniem postanowień określonych w § 5 

ust. 2 umowy. 

10. Niewykorzystanie przez Zamawiającego uprawnień przewidzianych w niniejszym paragrafie nie 

rodzi żadnych roszczeń po stronie Wykonawcy. 
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§ 4 

1.   W formularzu ofertowym Zamawiający określił szacunkową ilość odpadów komunalnych 

przewidywaną w okresie obowiązywania umowy. Ilość ta, a co za tym idzie także wartość umowy, 

może ulec zmniejszeniu – zgodnie z faktycznymi potrzebami Zamawiającego i nie będzie 

przedmiotem jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. 

2.   Zamawiający gwarantuje, że wartość minimalna zamówienia udzielonego Wykonawcy wyniesie 

50 % całkowitego wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy. 

 

 

§ 5 

1. Odpady będą gromadzone w kontenerach KP7 i/lub pojemnikach 1100 l.* i/lub pojemnikach 110 

l.* i/lub pojemnikach 120 l.*, które opróżniane będą na zgłoszenie w zależności od potrzeb 

Zamawiającego. 

2. Odbiór odpadów nastąpi w ciągu …………………… godz. od zgłoszenia. 

3. Wykonawca gwarantuje wykonanie usługi z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach i ponosi odpowiedzialność za przyjęte odpady w zakresie określonym 

przepisami tej ustawy.  

4. Umowa nie obejmuje odbioru i wywozu odpadów niebezpiecznych.  

5. Przez odpady, które podlegają wywozowi rozumie się odpady wyszczególnione 

w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów. 

 

 

§ 6 

1. Wykonawca zobowiązany jest do:  

1)   wywozu odpadów specjalistycznym pojazdem,  

2) przekazanie odpadów do uprawnionego składowiska odpadów komunalnych.  

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za szkody spowodowane z jego winy np. 

uszkodzenie majątku Zamawiającego lub osób trzecich, spowodowane w trakcie odbioru 

odpadów. 

 

 § 7 

Umowa zostaje zawarta na czas określony i obowiązuje od dnia 01.01.2023 r. do wyczerpania 

wartości umowy, jednak nie dłużej niż do dnia 31.12.2023 r. 

 

§ 8 

1.  Wynagrodzenie szacunkowe za wykonanie przedmiotu umowy zgodne z formularzem 

ofertowym Wykonawcy wynosi: 

 

1) *Cześć I: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, segregowanych 

i niesegregowanych z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Przemyśl ul. Stefana 

Czarnieckiego 10 (Pawilon Odpraw Międzynarodowych w Przemyślu): 

 

Pojemnik 110 l. (niesegregowane – 48 szt.): 
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1) Łączna cena netto: ………………….. zł. (słownie: ……………………………………….).  

2) Łączna cena brutto: ……………..….. zł. (słownie: ……………………………….……….).  

3) w tym …… % podatku VAT w kwocie: ….…… zł. (słownie: …………………..……….),  

Pojemnik 110 l. (papier, tektura – 12 szt.): 

1) Łączna cena netto: ………………….. zł. (słownie: ……………………………………….).  

2) Łączna cena brutto: ……………..….. zł. (słownie: ……………………………….……….).  

3) w tym …… % podatku VAT w kwocie: ….…… zł. (słownie: …………………..……….),  

Pojemnik 110 l. (tworzywa sztuczne – 12 szt.): 

1) Łączna cena netto: ………………….. zł. (słownie: ……………………………………….).  

2) Łączna cena brutto: ……………..….. zł. (słownie: ……………………………….……….).  

3) w tym …… % podatku VAT w kwocie: ….…… zł. (słownie: …………………..……….),  

Pojemnik 110 l. (szkło – 12 szt.): 

1) Łączna cena netto: ………………….. zł. (słownie: ……………………………………….).  

2) Łączna cena brutto: ……………..….. zł. (słownie: ……………………………….……….).  

3) w tym …… % podatku VAT w kwocie: ….…… zł. (słownie: …………………..……….),  

Łącznie 

7) Łączna cena netto: …………….…….. zł. (słownie: ………………..…………………….).  

8) Łączna cena brutto: …………….….. zł. (słownie: ……………….……………….……….).  

9) w tym …… % podatku VAT w kwocie: ….…… zł. (słownie: …………………..……….),  

 

2) *Cześć II:  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, segregowanych 

i niesegregowanych z terenu drogowego w Krościenku: 

 

Kontenery KP-7 (niesegregowane – 52 szt.): 

1) Łączna cena netto: ………………….. zł. (słownie: ……………………………………….).  

2) Łączna cena brutto: ……………..….. zł. (słownie: ……………………………….……….).  

3) w tym …… % podatku VAT w kwocie: ….…… zł. (słownie: …………………..……….),  

Pojemnik 1100 l. (papier, tektura – 35 szt.): 

1) Łączna cena netto: ………………….. zł. (słownie: ……………………………………….).  

2) Łączna cena brutto: ……………..….. zł. (słownie: ……………………………….……….).  

3) w tym …… % podatku VAT w kwocie: ….…… zł. (słownie: …………………..……….),  

Pojemnik 1100 l. (tworzywa sztuczne – 50 szt.): 

1) Łączna cena netto: ………………….. zł. (słownie: ……………………………………….).  

2) Łączna cena brutto: ……………..….. zł. (słownie: ……………………………….……….).  

3) w tym …… % podatku VAT w kwocie: ….…… zł. (słownie: …………………..……….),  
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Pojemnik 1100 l. (szkło – 5 szt.): 

1) Łączna cena netto: ………………….. zł. (słownie: ……………………………………….).  

2) Łączna cena brutto: ……………..….. zł. (słownie: ……………………………….……….).  

3) w tym …… % podatku VAT w kwocie: ….…… zł. (słownie: …………………..……….),  

Łącznie 

7) Łączna cena netto: …………….…….. zł. (słownie: ………………..…………………….).  

8) Łączna cena brutto: …………….….. zł. (słownie: ……………….……………….……….).  

9) w tym …… % podatku VAT w kwocie: ….…… zł. (słownie: …………………..……….),  

 

3) *Cześć III:  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, segregowanych 

i niesegregowanych z terenu drogowego przejścia granicznego w Budomierzu: 

 

Kontenery KP-7 (niesegregowane – 65 szt.): 

1) Łączna cena netto: ………………….. zł. (słownie: ……………………………………….).  

2) Łączna cena brutto: ……………..….. zł. (słownie: ……………………………….……….).  

3) w tym …… % podatku VAT w kwocie: ….…… zł. (słownie: …………………..……….),  

Kontenery KP-7 (papier, tektura – 15 szt.): 

1) Łączna cena netto: ………………….. zł. (słownie: ……………………………………….).  

2) Łączna cena brutto: ……………..….. zł. (słownie: ……………………………….……….).  

3) w tym …… % podatku VAT w kwocie: ….…… zł. (słownie: …………………..……….),  

Kontenery KP-7 (tworzywa sztuczne – 28 szt.): 

1) Łączna cena netto: ………………….. zł. (słownie: ……………………………………….).  

2) Łączna cena brutto: ……………..….. zł. (słownie: ……………………………….……….).  

3) w tym …… % podatku VAT w kwocie: ….…… zł. (słownie: …………………..……….),  

Kontenery KP-7 (szkło – 2 szt.): 

1) Łączna cena netto: ………………….. zł. (słownie: ……………………………………….).  

2) Łączna cena brutto: ……………..….. zł. (słownie: ……………………………….……….).  

3) w tym …… % podatku VAT w kwocie: ….…… zł. (słownie: …………………..……….),  

Łącznie 

7) Łączna cena netto: …………….…….. zł. (słownie: ………………..…………………….).  

8) Łączna cena brutto: …………….….. zł. (słownie: ……………….……………….……….).  

9) w tym …… % podatku VAT w kwocie: ….…… zł. (słownie: …………………..……….),  

 

4) *Cześć IV:  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, segregowanych 

i niesegregowanych z terenu kolejowe Przejścia Granicznego w Werchracie: 
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Pojemnik 120 l. (niesegregowane – 12 szt.): 

1) Łączna cena netto: ………………….. zł. (słownie: ……………………………………….).  

2) Łączna cena brutto: ……………..….. zł. (słownie: ……………………………….……….).  

3) w tym …… % podatku VAT w kwocie: ….…… zł. (słownie: …………………..……….),  

Pojemnik 120 l. (papier, tektura – 3 szt.): 

1) Łączna cena netto: ………………….. zł. (słownie: ……………………………………….).  

2) Łączna cena brutto: ……………..….. zł. (słownie: ……………………………….……….).  

3) w tym …… % podatku VAT w kwocie: ….…… zł. (słownie: …………………..……….),  

Pojemnik 120 l. (tworzywa sztuczne – 12 szt.): 

1) Łączna cena netto: ………………….. zł. (słownie: ……………………………………….).  

2) Łączna cena brutto: ……………..….. zł. (słownie: ……………………………….……….).  

3) w tym …… % podatku VAT w kwocie: ….…… zł. (słownie: …………………..……….),  

Pojemnik 120 l. (szkło – 3 szt.): 

1) Łączna cena netto: ………………….. zł. (słownie: ……………………………………….).  

2) Łączna cena brutto: ……………..….. zł. (słownie: ……………………………….……….).  

3) w tym …… % podatku VAT w kwocie: ….…… zł. (słownie: …………………..……….),  

Łącznie 

7) Łączna cena netto: …………….…….. zł. (słownie: ………………..…………………….).  

8) Łączna cena brutto: …………….….. zł. (słownie: ……………….……………….……….).  

9) w tym …… % podatku VAT w kwocie: ….…… zł. (słownie: …………………..……….),  

Wykonawca gwarantuje stałość cen jednostkowych określonych w formularzu oferty przez cały okres 

obowiązywania umowy. 

2. Wykonawca ponosi całkowite koszty związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem 

odpadów oraz wszystkie pozostałe koszty zamówienia. W kosztach uwzględnia się również opłatę 

za umieszczenie odpadów na składowisku, tzw. opłatę marszałkowską – dla masy odpadów, 

których unieszkodliwienie przez składowanie będzie konieczne w ramach ich zagospodarowania 

przez Wykonawcę. 

3. W związku z tym, że ilość odpadów komunalnych, segregowanych i niesegregowanych 

uzależniona jest od bieżących potrzeb Zamawiającego, Zamawiający zastrzega, że ilość odpadów 

komunalnych, segregowanych i niesegregowanych podana w ust. 1 jest ilością szacunkową, 

która służy do prawidłowej oceny ofert według kryterium „cena” 60%. Ilość ta może ulec zmianie 

– zgodnie z faktycznymi potrzebami Zamawiającego i nie będzie przedmiotem jakichkolwiek 

roszczeń ze strony Wykonawcy. Zamawiający gwarantuje, że wartość minimalna zamówienia 

udzielonego Wykonawcy wyniesie 50% całkowitego wynagrodzenia określonego w umowie. 

 

 

 



Załącznik nr 3 do SWZ 
DAE-242/10/I/2022 

 

 

8 
 

§ 9 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 

w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury 

VAT. 

2. Podstawę do wystawienia faktury, o której mowa w ust. 1 stanowić będzie ewidencja 

wywiezionych odpadów w danym miesiącu prowadzona przez Wykonawcę.  

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia w zapłacie 

należności.  

4. Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymania faktury (NIP: 792-22-73-106). 

5. Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu 

w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 

publiczno-prywatnym zamawiający informuje, że jest obowiązany do odbierania od wykonawców 

ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesyłanych za pośrednictwem platformy. Konto 

zamawiającego: ZOPG Korczowa (Zakład Obsługi Przejść Granicznych w Korczowej, nr PEPPOL: 

7922273106). 

6. Strony przyjmują zasadę, że należny podatek VAT doliczony zostanie do ceny netto w fakturze 

zgodnie z obowiązującym prawem w dniu wystawienia faktury. Jeżeli w okresie obowiązywania 

umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT, od chwili zmiany podatek w nowej stawce będzie 

doliczany do dotychczasowych cen netto bez konieczności zmiany umowy. 

7. Zamawiający informuje o zakazie dokonywania bez pisemnej zgody Zamawiającego przelewu 

wierzytelności wynikających w umowy. 

 

§ 10 

1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z niniejszej 

umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, bez względu na to czy szkoda 

faktycznie zaistniała. 

2.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) z tytułu rozwiązania/odstąpienia umowy z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy – 

w wysokości 10% ceny (kwoty łącznie z VAT), o której mowa w § 8 ust. 1., 

2) w przypadku braku reakcji Wykonawcy na zgłoszenie Zamawiającego o potrzebie wywozu 

odpadów, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.000 zł za każdy 

stwierdzony przypadek niewykonania usługi w terminie, 

3) łączna wysokość należności, jakie Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić Zamawiającemu 

z tytułu kar umownych przewidzianych Umową, nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia 

brutto zgodnego z § 8 ust. 1 umowy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w zakresie części niezrealizowanej, 

w przypadku, gdy Wykonawca zostanie trzykrotnie obciążony karą umowną o której mowa w ust. 

2 pkt 2. 

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Zamawiający ma prawo złożyć w terminie 30 dni od 

zaistnienia podstaw do odstąpienia od umowy. 

5. W razie wystąpienia opóźnienia w płatności Zamawiający zapłaci Wykonawcy ustawowe odsetki.  

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.  
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§ 11 

 

1. Zamawiający przewiduje dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 

o której mowa w art. 439 Pzp w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych 

z realizacją zamówienia na poniższych zasadach: 

1) przewidziana jest jedna waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy (najwcześniej po upływie 6 

miesięcy od dnia podpisania umowy), która zostanie dokonana począwszy od pierwszego 

dnia następującego miesiąca po dniu dokonania zawiadomienia o zmianie i złożenia 

wyliczenia. Dokonana w oparciu o klauzulę waloryzacyjną zmiana wysokości wynagrodzeń 

(wzrost lub spadek) opisanych w § 8 ust. 1 dla poszczególnych rodzajów odpadów może 

dotyczyć wyłącznie usług pozostałych do wykonania, 

2) zmiana wynagrodzenia za wykonanie usług w kolejnych miesiącach realizacji przedmiotu 

umowy, zostanie dokonana w oparciu o miesięczny wskaźnik (W) wzrostu lub spadku cen 

towarów i usług konsumpcyjnych, publikowany dla kategorii klasyfikacji „Wywóz śmieci” 

prezentowanej na Portalu Informacyjnym GUS w informacji sygnalnej „Wskaźniki cen 

towarów i usług konsumpcyjnych w …. r.”, na stronie internetowej GUS, 

3) zmiana wynagrodzenia następować będzie pod warunkiem osiągnięcia przez wskaźnik (W) 

poziomu równego lub wyższego niż 1,05 lub równego lub niższego niż 0,95 w stosunku do 

wskaźnika ogłoszonego dla miesiąca i roku, w którym zawarto Umowę obliczonego według 

zasad określonych pkt 4, 

4) aby wyznaczyć wskaźnik składany (W) zmiany cen dla okresu od daty podpisania Umowy do 

daty pierwszej waloryzacji należy przemnożyć przez siebie ogłaszane kolejne miesięczne 

wskaźniki w odpowiednim przedziale czasowym, następnie podzielić przez liczbę miesięcy, 

przy czym należy w poszczególnych działaniach mnożenia zaokrąglać do 3 miejsc po 

przecinku. Do obliczenia zmiany wynagrodzenia zostaną przyjęte wskaźniki otrzymane 

w wyniku podzielenia wskaźnika opublikowanego oraz przez 100, 

5) w przypadku zaniechania ogłaszania wskaźnika (W) lub zmiany podmiotu, który urzędowo go 

ustala, zasady zmiany wynagrodzenia określone w Umowie stosuje się odpowiednio do 

wskaźnika i podmiotu, który zgodnie z odpowiednimi przepisami zastąpi dotychczasowy 

wskaźnik lub podmiot, który go wydaje, 

6) nie będą waloryzowane kwoty wynagrodzenia za dodatkowe i zamienne usługi, w przypadku 

gdy ceny za ich wykonanie zostaną określone na podstawie cen rynkowych z okresu ich 

wykonania. 

2. Zmiana wynagrodzenia może spowodować podwyższenie lub obniżenie wynagrodzenia 

w zależności od zmian wskaźnika (W). 

3. Łączna wartość (dodatnia lub ujemna) zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2 nie może 

przekroczyć 5 % wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy. 

4. Wykonawca wnioskujący o zmianę wynagrodzenia zobowiązany jest przedstawić obliczenie 

wartości zmienianego wynagrodzenia zgodnie z ust. 1 pkt 1-6, zaktualizowaną Tabelę 

rozliczeniową ze zmienionymi cenami jednostkowymi (Tabela zawarta w Formularzu oferty) oraz 

kopie odpowiednich stron Portalu Informacyjnego GUS Informacji sygnalnej „Wskaźniki cen 

towarów i usług konsumpcyjnych” - kategoria klasyfikacji „Wywóz śmieci”. 

5. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z art. 439 Pzp, zobowiązany jest 

do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę w zakresie 
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odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 

podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: przedmiotem umowy 

o podwykonawstwo są usługi, okres obowiązywania umowy o podwykonawstwo przekracza 6 

miesięcy. 

6. Jeżeli Wykonawca lub Zamawiający uważa się za uprawnionego do dokonania zmiany umowy na 

zobowiązany jest do przekazania drugiej stronie pisemnego wniosku dotyczącego konieczności 

zmiany umowy wraz z uzasadnieniem. 

7. W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku o zmianę umowy, Zamawiający 

powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do 

umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. 

8. Wszelkie zmiany umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego 

i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.  

 

§ 12 

Zamawiający może odstąpić od umowy w sytuacjach określonych w kodeksie cywilnym oraz art. 

456 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

 

§ 13 

Wykonawca nie ma prawa, bez uzyskania wcześniejszej, pisemnej zgody Zamawiającego, 

przelewać na osoby trzecie jakichkolwiek praw wynikających z niniejszej umowy. 

 

§ 14 

Ewentualne spory wynikające z wykonania niniejszej umowy strony będą starały się rozstrzygnąć 

polubownie, a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia spór rozstrzygał będzie są właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

§ 15 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego. 

 

§ 16 

Administrator danych osobowych, w przypadku powierzenia danych osobowych Wykonawcy, jest 

zobowiązany do stosowania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia Dyrektywy 95/46/UE (Dz. U. UE. L 2016.119.1). W przypadku powierzenia danych 

osobowych Wykonawcy, Administrator danych osobowych ma obowiązek zawrzeć z nim umowę 

powierzenia przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych w w/w przepisach. 

 

§ 17 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 dla Zamawiającego i 1 dla 

Wykonawcy. 

 

 Zamawiający       Wykonawca 
*wybrać odpowiednio do części 


