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CZĘŚĆ II  - WZÓR UMOWY 

Nazwa zamówienia: 

Sukcesywny odbiór, transport i unieszkodliwienie (zagospodarowanie) odpadów 

z Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp. kod odpadu 19 08 01 (skratki) oraz 19 08 02 

(zawartość piaskowników)   

 

Numer umowy: ZP/18/2021/S 

 

Niniejsza Umowa zawarta dnia ...................... roku pomiędzy: 

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  

ul. Kos. Gdyńskich 47, 66 – 400 Gorzów  Wlkp. 

 

reprezentowanym przez: 

…………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej Zamawiającym z jednej strony 

a  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

reprezentowana/ym przez: 

……………………………………………………………………………………………… 

zwaną/ym dalej Wykonawcą. 

 

 

Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z zapisami „Regulaminu 

udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 

do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych”. 

 

 

§1 

1. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań niniejszej umowy, rozumiana 

jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem zamówienia. 

2. Termin wykonania przedmiotu umowy: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy lub 

do wyczerpania wynagrodzenia umownego i/lub ilości odpadów objętych przedmiotem 

niniejszego zamówienia. Powyższy termin ulega wydłużeniu w przypadku braku wykorzystania 

kwoty i/lub ilości określonej w §3 ust. 1 umowy przed upływem terminu 12 miesięcy o czas, 

w którym kwota wynagrodzenia i/lub ilość odpadów zostanie wykorzystana, nie dłużej jednak 

niż o 6 miesięcy. Powyższe nie wymaga zmiany umowy. Zamawiający pisemnie informuje 

Wykonawcę o zaistniałych okolicznościach wydłużenia umowy. 

3. Integralne części niniejszej Umowy stanowią następujące dokumenty: 

a) Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia, 

b) Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy. 

4. W przypadku rozbieżności (sprzeczności) zapisów poszczególnych dokumentów wymagania 

określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były 

w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub oczywistych omyłek 

w dokumentacji lub umowie, a o ich wykryciu winien natychmiast poinformować 

Zamawiającego, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. Tego 
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rodzaju zmiany lub poprawki nie stanowią zmiany umowy i nie wymagają aneksu do niej. 

Wprowadzenie zmian lub poprawek o których mowa powyżej nie uprawnia Wykonawcy 

do zmiany Wynagrodzenia, chyba że umowa stanowi inaczej. 

5. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do przetwarzania danych osobowych osób uprawnionych 

do realizacji przedmiotu zamówienia udostępnionych przez Zamawiającego Wykonawcy na 

mocy niniejszej umowy w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w zakresie i celu 

związanym z realizacją niniejszej Umowy. Zamawiający poleca przetwarzania w zakresie 

opisanym powyżej. 

6. Wykonawca oświadcza, że jako podmiot prowadzący swoją działalność przetwarza 

udostępnione dane osobowe  na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

7. Wykonawca oświadcza, że znane mu są przepisy prawa regulującego przetwarzanie danych 

osobowych zawarte w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „rozporządzeniem” oraz 

wynikających z niego aktów wykonawczych oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych z zachowaniem szczególnej 

staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą oraz z poszanowaniem ich 

praw. 

9. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy zawodowej danych, przez osoby 

które upoważnia do przetwarzania w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie 

trwania upoważnienia tych osób, jak i po jego ustaniu. 

10. Wykonawca zobowiązuje się, przy przetwarzaniu danych, do ich zabezpieczenia poprzez 

wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny 

stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych 

osobowych, o którym mowa w art. 32 rozporządzenia. 

 

§2 

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór, transport i unieszkodliwienie 

(zagospodarowanie) odpadów wytworzonych na Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp. 

ul. Kostrzyńska 158 kod odpadu 19 08 01 (skratki) oraz 19 08 02 (zawartość piaskowników) 

w ilości: 

− skratki (kod odpadu 19 08 01) – 300 Mg 

− zawartość piaskowników (kod odpadu 19 08 02) – 200 Mg 

2. Określona w ust. 1 ilość odpadów jest ilością maksymalną. Zamawiający zastrzega sobie prawo 

zmniejszenia tej ilości o 30%, a Wykonawcy nie będą przysługiwały z tego tytułu w stosunku do 

Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia.  

3. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy został określony w Opisie przedmiotu zamówienia 

stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot umowy ze starannością wynikającą 

z zawodowego charakteru jego działalności. 

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za należyte wykonanie umowy, w tym za przebieg oraz 

terminowe wykonanie zamówienia do czasu wygaśnięcia wszelkich zobowiązań Wykonawcy 

wobec Zamawiającego. 

6. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną 

bazą do wykonania przedmiotu umowy. 
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7. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykonany zostanie zgodnie z zasadami 

współczesnej wiedzy technicznej, z zachowaniem należytej staranności, wysokiej jakości 

użytych materiałów i obowiązującymi normami branżowymi oraz przepisami prawa. 

8. Wykonawca oświadcza, że dysponuje niezbędnym zapleczem technicznym, kadrowym 

i finansowym, pozwalającym na zgodne z umową i wymaganiami określonymi w SWZ 

zrealizowanie przedmiotu Umowy. 

9. Wykonawca oświadcza, że znane mu są obowiązki związane z realizacją umowy i zobowiązuje 

się je realizować. 

10. Wykonawca jest podmiotem odpowiedzialnym za prawidłowe gospodarowanie odpadami, 

zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 797 ze zm.). 

11. Wykonawca oświadcza, że: 

1) posiada ważną (aktualną) decyzję na prowadzenie działalności w zakresie zbierania 

i przetwarzania odpadów o kodzie 19 08 01 oraz 19 08 02 zgodnie z art. 41 Ustawy z dnia 

14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.) ważną przez cały okres 

obowiązywania umowy;  

2) posiada potwierdzenie wpisu do rejestru z nadanym numerem rejestrowym podmiotów 

wprowadzających produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami zgodnie z art. 50 

ust. 1 pkt 5 lit. b Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 

ze zm.), 

3) dysponuje odpowiednimi środkami transportu, przystosowanymi do transportu odpadów 

drogami publicznymi, 

4) zobowiązuje się gospodarować odpadem o kodzie  19 08 01 oraz 19 08 02 zgodnie 

z posiadanym zezwoleniem i zgodnie z przedstawionym sposobem i miejscem 

gospodarowania odpadem w ramach odzysku lub unieszkodliwiania lub zbierania. 

12. Zamawiający posiada cztery kontenery typu mulda o pojemności  7 m3 (dwa na skratki i dwa 

na zawartość piaskowników).  

13. Kontenery udostępnione Wykonawcy będą przez Wykonawcę wykorzystywane wyłącznie do 

realizacji przedmiotowego zamówienia. 

14. Kontenery zlokalizowane są w budynku krat, do którego wjazd odbywa się dwoma bramami 

rolowanymi o wymiarach: wysokość 4,5 m; szerokość 3,5 m każda.  

15. Wykonawca odpowiada za stan kontenerów w czasie: 

1) załadunku i rozładunku przez specjalistyczny samochód 

2) transportu, 

3) pobytu poza terenem Oczyszczalni Ścieków, 

4) składowania na terenie Wykonawcy. 

16. W przypadku uszkodzenia udostępnionych Wykonawcy kontenerów typu mulda, Wykonawca na 

własny koszt w uzgodnieniu z Zamawiającym dokona ich naprawy.  

17. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości usługi, równocześnie z odbiorem 

załadowanego kontenera podstawi do budynku krat pusty kontener Zamawiającego typu 

mulda. Wykonawca pełny kontener wywozi na składowisko i nie ma obowiązku w tym samym 

dniu oddawać Zamawiającemu psutego kontenera. Pusty kontener Wykonawca przywiezie do 

Zamawiającego na jego wezwanie do odbioru pełnego kontenera. 

18. Jeżeli liczba kontenerów posiadanych przez Zamawiającego do gromadzenia i odbioru odpadu 

okaże się niewystarczająca, Wykonawca zobowiązuje się zapewnić własne szczelne kontenery 

o pojemności co najmniej 5 m3.     
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19. Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za transport i gospodarowanie przedmiotowym 

odpadem zgodnie z posiadanym zezwoleniem. Odpowiedzialność ta rozpoczyna się od momentu 

załadunku odpadów na środki transportowe Wykonawcy na terenie Oczyszczalni ścieków. Z tą 

chwilą Wykonawca staje się posiadaczem odpadów i obciążony zostaje wszelkimi obowiązkami 

wynikającymi z ustawy o odpadach i ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy 

o transporcie drogowym. 

20. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał wpis do rejestru z nadanym numerem 

rejestrowym podmiotów wprowadzających produkty w opakowaniach i gospodarujących 

odpadami – Wykonawca będzie zobowiązany do potwierdzania kart przekazania odpadów 

w systemie BDO na platformie internetowej. 

 

§3 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy: 

Lp. Przedmiot zamówienia 
Ilość 
(w 

tonach) 

Cena 
jednostkowa 

netto 

Wartość netto 
(3 x 4) 

1 2 3 4 5 

1 
Sukcesywny odbiór, transport i unieszkodliwienie (zagospodarowanie) odpadów 
z Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp. kod odpadu 19 08 01 (skratki)  

300   

2 
Sukcesywny odbiór, transport i unieszkodliwienie (zagospodarowanie) odpadów 
z Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp. kod odpadu 19 08 02 (zawartość 
piaskowników) 

200   

razem  

 
 netto ........................................................................................................... złotych 

plus ........ % podatku VAT w kwocie ............................................................... złotych 

brutto ......................................................................................................... złotych 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie elementy przedmiotu zamówienia wymienione 

w opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, 

jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego 

wykonania przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami 

podatki i opłaty, opłaty za korzystanie ze środowiska oraz wszelkie inne koszty wynikające 

z obowiązków określonych w SWZ i zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu 

zamówienia, i ma charakter ryczałtowy.  

Wykonawca przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby 

w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. 

3. Podatek od towarów i usług zostanie zapłacony zgodnie z obowiązującymi w dacie powstania 

obowiązku podatkowego przepisami prawa polskiego. 

4. Wynagrodzenie należne Wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji odpowiednio o kwotę 

podatku VAT wynikającą ze stawki tego podatku obowiązującą w chwili powstania obowiązku 

podatkowego. Zmiana umowy w tym zakresie nie wymaga aneksu. 

5. Wynagrodzenie płatne będzie częściowo po wykonaniu przedmiotu umowy w danym miesiącu 

kalendarzowym. Wynagrodzenie częściowe (miesięczne) będzie stanowiło iloczyn ceny netto za 

odbiór, transport i unieszkodliwienie (zagospodarowanie) 1 Mg odpadu i ilości odpadu 

odebranego od Zamawiającego w danym miesiącu kalendarzowym, powiększony o podatek VAT 

wg obowiązujących stawek.  

6. Podstawę do zapłaty faktury stanowić będą potwierdzone przez obie Strony Karty przekazania 

odpadu dokumentujące ilość odpadu, z zastrzeżeniem ustępów poniżej.  

7. Wykonawca może wystawić fakturę wyłącznie po potwierdzeniu wykonania świadczenia 

umownego. Potwierdzenie świadczenia umownego stanowi Karta przekazania odpadu. Karta 

przekazania odpadu poświadcza spełnienie świadczenia umownego.  
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8. Brak Karty przekazania odpadu powoduje, iż wynagrodzenie Wykonawcy nie staje się 

wymagalne, a Zamawiający nie pozostaje w opóźnieniu z zapłatą. Jeśli Wykonawca doręczy 

fakturę wbrew zapisom poprzedzającym zostanie ona zwrócona ze skutkiem jakby nigdy 

nie została złożona.  

9. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury przez 

Wykonawcę, w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu z zastrzeżeniem 

ust. 7 oraz ust. 8.  

10. Działając w wykonaniu obowiązku określonego w art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. 

o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. 2020 

poz. 935 ze zm.) Zamawiający oświadcza, że posiada  status dużego przedsiębiorcy. 

11. Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. 

12. Faktura i dokumentacja dotycząca płatności będzie sporządzana przez Wykonawcę w języku 

polskim. 

13. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

14. Przelew praw i/lub wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy, nie może nastąpić bez 

zgody Zamawiającego, udzielonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

15. W razie opóźnień w zapłacie Wykonawca zaliczy dokonaną przez Zamawiającego wpłatę 

zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego. 

16. Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. 

17. Wykonawca oświadcza, że podany numer rachunku rozliczeniowego wskazany w fakturze, jest 

taki sam jak w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 424 z późn. zm.) tzw. „biała 

lista”. 

18. Zamawiający spełni świadczenie pieniężne tylko na rachunek bankowy Wykonawcy widniejący 

na białej liście. Jeśli na białej liście nie ma żadnego rachunku bankowego kontrahenta, 

Zamawiający wstrzyma zapłatę do czasu jego pojawienia się rachunku bankowego Wykonawcy 

w wykazie. Powyższe wstrzymanie nie stanowi opóźnienia zapłaty i nie uprawnia Wykonawcy do 

żądania zapłaty żadnych odsetek za opóźnienie.  

19. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany w fakturze, która będzie 

wystawiona 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. z 2020 r. 

poz. 1896) prowadzony jest rachunek VAT.   

20. Jeśli numer rachunku rozliczeniowego wskazany przez Wykonawcę, o którym mowa w ust. 18, 

jest rachunkiem, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 

Prawo Bankowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1896) prowadzony jest rachunek VAT to: 

a) Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za fakturę z zastosowaniem 

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

za dokonanie płatności w terminie określonym w Umowie, 

b) 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 jeżeli wynika to z innych przepisów prawa. 

21. Zamawiający nie jest zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie. 

Wykonawcy w przypadku nieudzielenia zamówienia w pełnym zakresie  nie przysługują z tego 

tytułu żadne roszczenia odszkodowawcze. 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000935
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000935
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§4 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia systematycznego i terminowego odbioru 

odpadów.  

2. Wykonawca  zobowiązuje  się  odbierać  odpad:  

− w dni robocze, wywóz zgłoszony do godz. 10:00, powinien być zrealizowany nie później niż 

do 8 godzin od godziny zgłoszenia przez Zamawiającego, 

− w dni robocze, wywóz zgłoszony po godz. 1000, powinien być zrealizowany nie później, niż 

do godz. 14:00 następnego dnia roboczego,  

− zgłoszenia przyjęte w dni ustawowo wolne od pracy wywóz powinien być zrealizowany 

nie później niż do godz. 14:00 następnego dnia roboczego po dniu ustawowo wolnym 

od pracy. 

3. Zgłoszenie przesłane  będzie  Wykonawcy  drogą elektroniczną lub telefonicznie. 

4. Po niezwłocznym potwierdzeniu telefonicznym przez Wykonawcę gotowości do przystąpienia do 

odbioru wraz ze wskazaniem daty odbioru, planowanej godziny oraz numerów rejestracyjnych 

pojazdu przewidzianego do transportu, Zamawiający w systemie ewidencji BDO na platformie 

internetowej wygeneruje planowaną kartę przekazania odpadu. 

5. Odbiór kontenera nastąpi z miejsca wskazanego przez Zamawiającego lub bezpośrednio 

z miejsca załadunku, tj. hali krat. W przypadku odbioru  kontenera  z  miejsca  załadunku,  

Wykonawca  zobowiązany  jest  do podstawienia  w  to  miejsce  kontenera  pustego.   

 

§5 

1. Wykonawca prowadzi wszelkie prace związane z zamówieniem zgodnie z obowiązującymi 

przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, utrzymując w czystości miejsce odbioru odpadu, 

wewnętrznych dróg Oczyszczalni Ścieków i drogi dojazdowej od ul. Kostrzyńskiej 

do Oczyszczalni Ścieków oraz dróg publicznych. Pojazdy transportujące odpady powinny być 

szczelne, sprawne technicznie i czyste – bez pozostałości odpadów na ogumieniu i burtach 

zewnętrznych. W przypadku zabrudzenia dróg wewnętrznych Oczyszczalni Ścieków, drogi 

dojazdowej od ul. Kostrzyńskiej do Oczyszczalni Ścieków oraz dróg publicznych, Wykonawca na 

własny koszt w tym samym dniu, w którym wystąpiła nieprawidłowość, skutecznie posprząta 

drogi. 

2. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilno-prawną za skutki ewentualnych 

wypadków, podczas wywozu oraz naruszeń ustawy o odpadach i ustawy o ochronie środowiska.  

3. Awaria środka transportu oraz warunki atmosferyczne nie zwalniają Wykonawcy ze świadczenia 

usług będących przedmiotem umowy.  

4. W przypadku zaistnienia sytuacji losowych, w tym awarii środka transportu, Wykonawca 

zobowiązany jest do podstawienia na własny koszt zastępczego środka transportu do odbioru 

odpadów. 

5. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić elektroniczną ewidencję wywożonych odpadów, która 

będzie podstawą do rozliczenia przedmiotu zamówienia.  

6. Wykonawca będzie ważył każdy pojazd wywożący odpady – załadowany odpadami (waga 

pojazdu z odpadami) oraz pusty (waga pojazdu bez odpadów), na legalizowanej, najazdowej 

wadze samochodowej będącej w posiadaniu Wykonawcy. 

7. Każdy  pojazd  ważony  będzie  dwukrotnie  –  waga  brutto  z pełnym  pojemnikiem  oraz  tara  

z opróżnionym pojemnikiem.   

8. Na  podstawie  ważeń  automatycznie  wygenerowany  oraz  wydrukowany zostanie kwit  

wagowy  zawierający  co  najmniej: nazwę  transportującego  odpad,  nazwę towaru,  daty  

oraz  godziny  ważeń,  wagę  netto,  wagę  brutto,  tarę,  nazwisko kierowcy, nr rejestracyjny 
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pojazdu, podpis wagowego oraz podpis kierowcy. Kwit wagowy zostanie wydrukowany w dwóch 

egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Kwit wagowy Wykonawca zobowiązany jest 

przesłać niezwłocznie (w dniu ważenia) Zamawiającemu drogą elektroniczną na adres e-mail: 

d.bras@pwikgo.pl oraz dostarczyć w formie pisemnej (papierowej) do siedziby Oczyszczalni 

Ścieków ul. Kostrzyńska 158 w Gorzowie Wlkp. Kwit wagowy  będzie  podstawą  do  określenia  

ilości  odpadów  w  Karcie przekazania odpadu. 

 

§6 

1. Strony postanawiają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących 

przypadkach i wysokościach:: 

1) za zwłokę w wykonaniu usługi w terminach określonych w §4 ust. 2 w wysokości 0,5% 

całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §3 ust. 1 za każde 

stwierdzone naruszenie, 

2) za przerwanie, na okres dłuższy niż 5 dni kalendarzowych, odbioru odpadów w wysokości 

0,5% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień przerwy w odbiorze 

odpadów, 

3) w wysokości 200,00 zł za nie odwiezienie pustego kontenera typu mulda do Oczyszczalni 

Ścieków za każde stwierdzone naruszenie. 

2. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa poniesionej 

szkody, to Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych 

określonych przepisami Kodeksu cywilnego. 

3. Jeśli rozwiązanie lub odstąpienie od umowy w całości lub części nastąpi z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, zobowiązany jest on do zapłaty Zamawiającemu kary umownej 

w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia umownego netto określonego w §3 ust. 1 

umowy. 

4. W przypadku kontroli Inspekcji Państwowych i ewentualnych kar finansowych nałożonych na 

Zamawiającego, (jako na wytwórcę odpadów) wynikających z zagospodarowania odpadów 

niezgodnie z warunkami zawartymi w umowie i ustawie o odpadach wraz z aktami 

towarzyszącymi, Zamawiający obciąży finansowo Wykonawcę, a Wykonawca będzie 

zobowiązany to obciążenie w całości pokryć. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań 

przewyższających wysokość kwot kar umownych. 

6. Kara umowna może być potrącona z wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy. Potrącenie 

wykonuje się poprzez złożenie Wykonawcy oświadczenia o potrąceniu z podaniem uzasadnienia 

dokonanego potracenia. Potracenie nie następuje jeśli powszechnie obowiązujące przepisy 

prawa wyłączają taką możliwość.  

7. Kara umowna nie wymaga ani wykazania ani powstania po stronie Zamawiającego szkody. 

8. Kara umowna staje się wymagalna z chwilą sporządzenia przez Zamawiającego stosownego 

dokumentu z jej naliczeniem. 

9. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności 

należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia realizacji zamówienia lub 

jakichkolwiek innych  obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy. 

10. Strony zgodnie oświadczają, że wskazany w niniejszym paragrafie sposób wyliczenia wysokość 

kar umownych nie jest rażąco wygórowany. 

11. Maksymalna wysokość kar umownych z tytułu niniejszej umowy nie może przekroczyć 50% 

łącznego wynagrodzenia brutto, z dnia zawarcia umowy o którym mowa w § 3 ust. 1. 

 

mailto:d.bras@pwikgo.pl
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§7 

Dopuszczalne są zmiany w postanowieniach zawartej umowy za zgodą stron, w szczególności gdy 

zachodzą przesłanki określone w §55 „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy 

ustawy Prawo zamówień publicznych”. 

 

§8 

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

Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający 

może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

3. Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym lub odstąpić od umowy 

w całości lub części (z zastrzeżeniem, iż odstąpienie może nastąpić jedynie do dnia zakończenia 

umowy) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w terminie 30 dni od daty zaistnienia 

którejkolwiek z niżej wymienionych  przyczyn: 

1) został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub Wykonawca ogłosił zrzeczenie się 

swojego majątku na rzecz wierzycieli, 

2) Wykonawca zaniechał realizacji umowy, a w szczególności przerwał realizację przedmiotu 

umowy przez okres dłuższy niż 5 dni kalendarzowych, 

3) Wykonawca nienależycie wykonuje obowiązki wynikające z umowy po uprzednim 

bezskutecznym wezwaniu do zaniechania naruszeń, 

4) Wykonawca dopuścił się zwłoki w realizacji obowiązków wynikających z umowy. 

5) w przypadku naruszenia warunków niniejszej Umowy, po uprzednim bezskutecznym 

wezwaniu do zaniechania przez Wykonawcę naruszeń, w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego, nie krótszym niż 7 dni kalendarzowych, 

6) suma kar umownych przekroczy 50% całkowitego wynagrodzenia umownego netto z dnia 

zawarcia umowy określonego w §3 ust. 1 umowy. 

4. Jeżeli odstąpiono od umowy lub ją rozwiązano, Zamawiający: 

1) dokona protokolarnego odbioru wykonywanego przedmiotu umowy, 

2) sprawdzi fakturę Wykonawcy określającą wartość wykonanej części przedmiotu umowy, 

pomniejszoną o wartość części przedmiotu umowy, która nie została do tego dnia 

ukończona, a która została już zafakturowana lub która została wykonana z wadami, 

3) spowoduje wypłatę uznanej należności Wykonawcy. 

5. W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, wykonana część zamówienia 

opłacona przez Zamawiającego stanowi jego własność i pozostanie w jego dyspozycji. 

6. Odstąpienie od umowy nie powoduje utraty uprawnień Zamawiającego do naliczenia kar 

umownych. Odstąpienie wywołuje skutek na przyszłość (ex nunc). 

 

§9 

1. Jakiekolwiek spory mające związek z wykonywaniem Umowy będą rozstrzygane przez sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie stosowne przepisy prawa 

polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego. 

3. Zmiana Umowy wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej. 
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4. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, 

dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

5. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez obie Strony. 

 

ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 


