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Umowa 

zawarta w dniu       roku pomiędzy: 

 

”EKO-REGION” Sp. z o. o. z siedzibą w: 97-400 Bełchatów, ul Bawełniana 18, wpisaną przez Sąd 

Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego,  

nr KRS: 0000005790, NIP 769-19-17-979, REGON 590765381, nr rejestrowy BDO 000023260. 

Wysokość kapitału zakładowego 71 390 500,00 zł, reprezentowaną przez:  

 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

Zwanym dalej  „Zamawiającym” 

 

a 

…………………………………………………………… z siedzibą w ……………………………………………………… 

przy ul. ……………………………………………………; NIP: ………………, którego reprezentuje………………………….. 

 

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”,  

 

Preambuła 

   

Umowa zostaje zawarta w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przeprowadzonego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z Dz.U. z 2019 poz. 1843 ze zm.). 

 

Oświadczenia Stron 

 

Celem niniejszej umowy jest określenie wzajemnych praw, obowiązków i interesów Stron,  

aby umożliwić właściwą, sprawną i efektywną współpracę w zakresie określonym w dalszej części 

umowy.  

 

Każda ze Stron oświadcza, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa jest uprawniona  

do wykonania przedmiotu umowy w przypisanym zakresie oraz spełnia wszystkie wynikające  

z przepisów prawnych, w szczególności z przepisów ustawy o odpadach, spoczywające na niej 

obowiązki, związane z działalnością obejmującą gospodarowanie odpadami.  

 

Każda ze Stron zobowiązuje się, że w okresie obowiązywania umowy: 

a. będzie współdziałać z drugą Stroną i postępować z odpadami w sposób zgodny z zasadami 

gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska oraz obowiązkami 

wynikającymi z przepisów prawnych, 

b. będzie przekazywać drugiej Stronie dokumenty i informacje potrzebne do prawidłowego 

wykonania umowy, 

c. będzie niezwłocznie zawiadamiała drugą Stronę o naruszeniu praw przysługujących tej 

Stronie przez osoby trzecie lub powstaniu zagrożenia naruszenia tych praw. 

Wykonawca oświadcza, że: 

a. jest w stanie zapewnić zagospodarowanie odpadów od Zamawiającego, zgodnie  

z zapotrzebowaniem Zamawiającego, 

b. dysponuje instalacjami i urządzeniami, za pomocą których zapewni odzysk odpadów 

przejmowanych od Zamawiającego w procesie termicznego przekształcenia. 

Badania jakości paliwa alternatywnego wykonywane przez Zamawiającego lub Wykonawcę nie będą 

stanowiły tajemnicy pomiędzy stronami.  
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Przedmiot umowy 

                                                                     §1 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę usługi polegającej  

na zagospodarowaniu odpadów o kodzie 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne) 

wytworzone na terenie Zakładu/Instalacji w Bełchatowie przy ul. Przemysłowej 14 i 16 

zarządzanego przez ”EKO-REGION” Sp. z o. o. 

2. Odpady będące przedmiotem zamówienia zostaną dostarczone w ramach umowy na koszt 

Zamawiającego a następnie zagospodarowane na terenie zakładów wskazanych przez Wykonawcę 

w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz procesami termicznego 

odzysku. Ustala się maksymalną odległość transportu odpadów na poziomie do 200 km  

od Zakładu/Instalacji znajdującej się w Bełchatowie, ul. Przemysłowej 14 i 16.  

3. Zamawiający zobowiązuje się do dostawy a Wykonawca do odbioru paliwa alternatywnego 

zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy – tygodniowy harmonogram dostaw. 

4. Zamawiający podkreśla, że określone ilości odpadów są ilościami szacunkowymi mogącymi ulec 

zmianie, mającymi służyć pomocniczo do przygotowania oferty, przy czym maksymalne ilości 

odpadów nie przekroczą łącznej ilości odpadów w okresie obowiązywania umowy określonych  

w Tabeli nr 1. Rzeczywista ilość dostarczonych odpadów będzie wynikać z bieżącego 

zapotrzebowania Zamawiającego.  

5. W ramach przedmiotu umowy zakłada się podział zamówienia na 3 zadania zgodnie z Tab. nr 1: 

 Tab. 1  

Numer 

zadania 

Rodzaj odpadu 

przeznaczonego do 

odbioru 

Miesięczna ilość 

odpadów do odbioru 

dla poszczególnych 

zadań [Mg/mies.] 

Łączna ilość 

odpadów do 

odbioru 

[Mg/mies.] 

Łączna ilość 

odpadów do odbioru 

w okresie 

obowiązywania 

umowy [Mg] 

1 
        19 12 10 

Odpady palne  
(RDF) 

400 

1 000 

2400 

2 300 1800 

3 300 1800 

SUMA odpadów w czasie trwania umowy 6 000 

 

Obowiązki i uprawnienia Wykonawcy 

                                                                     §2 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi, w tym 

zakresie przepisami a w szczególności z: 

a. Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,  

b. Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do terminowego wykonania usługi zagospodarowania odpadów  

z należytą starannością i jakością. 

3. Wykonawca nie może wnosić żadnych dodatkowych roszczeń w stosunku do Zamawiającego  

z tytułu sumarycznej ilości otrzymanych odpadów w okresie rozliczeniowym. 

4. Wykonawca powinien mieć zdolność do zagospodarowania odpadów w ilościach określonych  

w  umowie z Zamawiającym.  

5. Z chwilą przyjęcia przez Wykonawcę odpadów do zagospodarowania, na Wykonawcę przechodzą 

wszelkie korzyści i ciężary związane z nimi oraz niebezpieczeństwo ich przypadkowej utraty lub 

uszkodzenia, w szczególności przejmuje on odpowiedzialność za przyjęte odpady, za należyte 

zgodne z umową oraz prawem postępowanie z nimi i za skutki z tego wynikające.  

6. Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego informowania Zamawiającego o każdej 

sytuacji powodującej jakiekolwiek utrudnienia w zagospodarowaniu otrzymanych odpadów  

w formie pisemnej (fax, e-mail) lub telefonicznej. 

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

8. Wykonawca oświadcza, że: 

a. zagospodarowanie odpadów otrzymanych od Zamawiającego odbędzie się przy użyciu 

instalacji i urządzeń Wykonawcy lub jego podwykonawców, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa; 
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b. zapoznał się z Komunikatem dotyczącym obowiązku informacyjnego wynikającego  

z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

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

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (dalej „RODO”), znajdującym się na stronie internetowej www.eko-region.pl; 

c. zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych 

i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające 

z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz przepisów 

Rozporządzenia mających zastosowanie i chroniło prawa osób, których dane dotyczą; 

d. znane są mu wszelkie obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie 

danych osobowych i przepisów „RODO” mających zastosowanie, które zobowiązany jest 

wykonywać podmiot przetwarzający dane osobowe na zlecenie administratora danych; 

e. dopełnił wszelkich obowiązków w stosunku do osób, których dane zostały mu przekazane   

oraz w stosunku do Zamawiającego wynikających z przepisów o ochronie danych 

osobowych i przepisów „RODO”; 

f. przekazywane przez Zamawiającego dane osobowe mogą być wykorzystane wyłącznie  

w celach związanych z realizacją niniejszej umowy; 

g. po realizacji umowy Wykonawca zapewnia, że trwale usunie dane pozyskane  

od Zamawiającego w związku z tą umową.  

9. Wykonawca oświadcza, iż cały okres obowiązywania niniejszej umowy będzie posiadał ważne 

decyzje/pozwolenia zezwalające na przetwarzanie odpadów w procesie termicznego odzysku  

i jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu, potwierdzonych za zgodność z oryginałem, 

kopii tych decyzji w terminie nie późniejszym niż 7 dni od dnia takiego żądania.  

 

 Obowiązki i uprawnienia Zamawiającego  

§3 

1. W trakcie realizacji umowy, Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy lub podwykonawcy dotyczących spełniania przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę wymogu zagospodarowania odpadu 19 12 10, a w szczególności: 

a. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania  

ww. wymogów i dokonywania ich oceny; 

b. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania  

ww. wymogów. 

2. Zamawiający dostarczy odpady o kodzie 19 12 10 z terenu Zakładu/Instalacji w Bełchatowie 

do zakładu wskazanego przez Wykonawcę zgodnie z zapisami niniejszej umowy.  

3. Zamawiający oświadcza, iż posiada wpis do BDO w zakresie umożliwiającym realizację 

przedmiotu zamówienia. 

4. Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą będzie ustalał tygodniowy harmonogram 

dostarczenia odpadów. Przedmiotowy harmonogram będzie wysłany Wykonawcy drogą  

e-mailową w każdy piątek poprzedzający planowany tydzień. 

5. Informacja o której mowa w pkt. 4 niniejszego paragrafu zostanie przesłana przez 

Zamawiającego na adres e-mail: ………………………………… 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania transportu nawet w dniu planowanego 

dostarczenia odpadów (dotyczy to sytuacji niespodziewanych takich jak awaria sprzętu czy 

innych zdarzeń powodujących konieczność zatrzymania produkcji). 

 

Odbiór odpadów 

                                                                     §4 

1. Dostarczenie odpadów będzie wykonywane od poniedziałku do piątku w godzinach  

7.00 – 20.00, ewentualnie za zgodą obu Stron można dokonać zmiany zakresu tych godzin. 

Istnieje również możliwość dostarczenia odpadów do zakładu wskazanego przez Wykonawcę 

również w soboty ale po uprzednim porozumieniu obu Stron w formie pisemnej bądź 

telefonicznej. 

2. Odpady, o których mowa w umowie magazynowane są luzem i w takiej formie będą dostarczone 

do Wykonawcy. W przypadku pojawienia się takiej możliwości u Zamawiającego strony mogą 

uzgodnić przekazywanie odpadów w innej formie. 
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3. Ważenie dostarczonego przez Zamawiającego paliwa alternatywnego będzie odbywało  

się na zalegalizowanej wadze Zamawiającego, zlokalizowanej w zakładzie Zamawiającego  

i będzie potwierdzone kwitem wagowym/dokumentem WZ. Dokumenty te oraz kwit wagowy  

z miejsca dostawy stanowić będą podstawę do określenia ilości przekazanego paliwa RDF 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

 

Termin realizacji umowy 

§5 

Umowa będzie wykonywana od dnia podpisania umowy przez okres 6 miesięcy bądź też  

do momentu wykorzystania środków przeznaczonych na realizację przedmiotu umowy wskazanych 

w § 7 ust. 3 niniejszej umowy w zależności od tego, która z powyższych okoliczności wystąpi 

wcześniej. W przypadku wykorzystania środków wskazanych w § 7 ust. 3, umowa ulega 

automatycznemu rozwiązaniu i nie wymaga składania w tym zakresie  przez Zamawiającego 

oświadczenia woli. 

Zabezpieczenie należytego  wykonania usługi 

                                                                      §6 

1. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy w wysokości 3 % szacunkowej wartości brutto umowy określonej w § 7 ust. 3, w kwocie: 

………………………….. zł w postaci ………………………………….. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu wszelkich roszczeń z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.  

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji bankowej  

lub ubezpieczeniowej będzie nieodwołalne, bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie 

i powinno być wystawione na Zamawiającego. Do gwarancji zastosowanie będzie mieć prawo 

polskie a sądem właściwym będzie sąd właściwy dla Zamawiającego. Treść gwarancji bankowej 

lub ubezpieczeniowej wymaga uprzedniej akceptacji Zamawiającego na min 5 dni przed 

wyznaczonym dniem podpisania umowy. Dokument gwarancyjny powinien obejmować okres 

realizacji umowy powiększony o 30 dni.  

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy według zasad 

przewidzianych w art. 151 ustawy Prawo zamówień publicznych, po zrealizowaniu przez 

Wykonawcę zamówienia określonego w umowie. 

5. W przypadku wydłużenia okresu wykonania umowy, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić 

ważność i ciągłość zabezpieczenia dla całego okresu realizacji przedmiotu umowy, w szczególności 

winien dokonać w razie potrzeby stosownego przedłużenia terminu zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy najpóźniej w dacie zawarcia aneksu do umowy. 

6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, wnoszone w pieniądzu, należy wpłacić na konto 

Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Bełchatowie o nr 24 8965 0008 2001 0006 4288 

0001 przed podpisaniem umowy. Za termin wniesienia zabezpieczenia - zostanie przyjęty termin 

uznania rachunku Zamawiającego. 

 

Wynagrodzenie 

§7 

1. Ustala się cenę za wykonaną usługę zagospodarowania 1 Mg odpadów będących przedmiotem 

niniejszej umowy w wysokości:* 

a. Zadanie 1: ……………… zł netto;  

b. Zadanie 2: ……………… zł netto; 

c. Zadanie 3: ……………… zł netto; 

Do ceny należy doliczyć obowiązującą w chwili podpisania umowy stawkę podatku VAT. 

*Zapis zostanie dostosowany do części, na które Wykonawca złożył najkorzystniejsza ofertę  

2. Strony ustalają szacunkową wartość zamówienia:* 

a. Zadanie 1 ……………..zł netto (słownie:…………………),………….. zł brutto (słownie: …………………..) 

b. Zadanie 2 ……………. zł netto (słownie: ……………….),…………….zł brutto (słownie: …………………..) 

c. Zadanie 3………………zł netto (słownie:…………………),…………….zł brutto (słownie: …………………..)  

*Zapis zostanie dostosowany do części, na które Wykonawca złożył najkorzystniejsza ofertę  

3. Strony ustalają całkowitą szacunkową wartość umowy w wysokości:……………………… zł netto 

(słownie:…………………………), …………………………………zł brutto (słownie:…………………………………………).  
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Rozliczenie usługi 

§8 

1. Wszelkie rozliczenia dotyczące umowy będą dokonywane w walucie polskiej. 

2. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie stanowiące iloczyn 

ceny jednostkowej określonej w § 7 ust. 1 oraz ilości otrzymanych odpadów. 

3. Rozliczenie ilości dostarczonych do Wykonawcy odpadów odbywać się będzie na podstawie 

wskazań wagi Zamawiającego, która posiada świadectwo legalizacji. Tonaż wskazany  

na kwitach wagowych będzie stanowił podstawę do określenia ilości odpadów dostarczonych  

do Zakładu Wykonawcy. Niezwłocznie po zakończeniu miesiąca kalendarzowego zostanie 

sporządzone miesięczne zestawienie ilości wydanych i dostarczonych odpadów i przekazane 

Wykonawcy w formie papierowej bądź elektronicznej. Wykonawca dokona weryfikacji 

zestawienia a następnie Strony zaakceptują ilości odebranych odpadów.   

4. Rozliczenie usługi odbywać się będzie w okresach miesięcznych, po zakończeniu miesiąca 

kalendarzowego, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

5. Wykonawca po wystawieniu faktury zobowiązany jest dostarczyć ją na adres Zamawiającego 

maksymalnie do 5 – dni roboczych fakturowanego miesiąca. 

6. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie miesięczne zestawienie ilości wydanych 

/dostarczonych odpadów, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu. 

7. Należność z tytułu wykonania usługi będzie płatna przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany 

na prawidłowo wystawionej fakturze VAT w terminie ………… dni od daty jej dostarczenia  

do Zamawiającego. 

8. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego, z którego wypłacane są środki. Jeżeli koniec terminu płatności przypada  

w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za termin płatności uważa się pierwszy dzień 

roboczy następujący po takim dniu. 

9. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w fakturze jest rachunkiem 

rozliczeniowym, o którym mowa w art. 49 ust.1 pkt 1 Prawa bankowego, dla którego jest 

prowadzony rachunek VAT oraz który znajduje się w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako 

podatnicy VAT, o którym mowa w art. 96 b ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług.  

10. Wynagrodzenie może być, a w przypadku transakcji dotyczących nabycia towarów lub usług  

z załącznika nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług będzie, zapłacone  

z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108 a Ustawy  

o podatku od towarów i usług. 

11. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu łącznie z fakturą oświadczenie, że odpady zostały 

poddane odzyskowi w procesie R1. Oświadczenie musi zawierać informację w zakresie nazwy  

i adresu instalacji, w której zostały zagospodarowane odpady otrzymane od Zamawiającego oraz 

sposobu ich zagospodarowania (nazwa procesu).  

12. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT. 

13. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT. 

14. Wykonawca zobowiązuje się, że wypełni ustawowy obowiązek w zakresie wykazania  

w deklaracji VAT podatku należnego z tytułu wystawionych faktur objętych przedmiotową 

umową.  

Kary umowne 

§9 

1. Za każdorazowe niewykonanie bądź nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający 

będzie uprawniony do nałożenia na Wykonawcę kary umownej w wysokości 1% szacunkowej 

wartości umowy brutto wskazanej w § 7 ust. 3.  

2. Zamawiający może odstąpić od nałożenia kar wymienionych w niniejszym paragrafie z uwagi  

na działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na wykonanie przedmiotu umowy.  

Przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne, którego Strony umowy nie mogły 

przewidzieć, którego nie można było uniknąć, ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy 

zachowaniu należytej staranności, której nie można przypisać drugiej stronie, a która ma wpływ 

na realizacje przedmiotu umowy, w tym w szczególności: powódź, pożar, inne klęski żywiołowe, 

strajki, itp. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie przestrzegał zapisów określonych w decyzji 

zezwalającej/pozwalającej na przetwarzanie odpadów w zakresie prawidłowego sposobu 
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gospodarowania odpadami będącymi przedmiotem niniejszej umowy, Wykonawca odpowiada  

za takie postępowanie w pełnym zakresie nawet, gdy następstwo takiego postępowania może być 

przeniesione w skutkach na Zamawiającego, również po zakończeniu umowy. 

4. W przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego 

lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

Zamawiający nałoży na niego karę umowną w wysokości 20% wartości brutto całego przedmiotu 

umowy określonego w § 7 ust. 3.  

5. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn za które Wykonawca  

nie ponosi odpowiedzialności, Wykonawca będzie upoważniony do nałożenia kary umownej  

na Zamawiającego w wysokości 20% wartości brutto całego przedmiotu umowy określonego  

w § 7 ust. 3. 

6. W przypadku opóźnienia w przekazaniu wraz z fakturą Zamawiającemu pisemnego oświadczenia 

poddania odebranych odpadów procesowi odzysku/recyklingu określonego w  § 8 pkt. 11 

Zamawiający może nałożyć karę w wysokości 0,02% wynagrodzenia umownego brutto 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.  

8. W przypadku, gdy wartość kar umownych nie pokryje wysokości poniesionej szkody, Strony 

zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych 

przewidzianych w Kodeksie Cywilnym. 

9. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącania kar umownych z należnego wynagrodzenia bez 

dalszych wezwań. 

10. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy czy jej 

rozwiązania. 

11. Za szkody wyrządzone Zamawiającemu przez Wykonawcę z innych tytułów, Wykonawca 

odpowiada według zasad określonych w Kodeksie Cywilnym.  

 

Rozwiązanie umowy 

§10 

1. Niniejsza umowa może być rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem Stron.  

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający 

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

3. Poza przypadkiem o których mowa w § 10  ust. 2 Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania 

umowy w trybie natychmiastowym, w następujących sytuacjach: 

a. likwidacji lub upadłości Wykonawcy, bądź innych okoliczności skutkujących zaprzestaniem 

prowadzenia działalności;  

b. został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy; 

c. zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne przeciwko Wykonawcy; 

d. Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez podania uzasadnionych przyczyn 

lub nie kontynuuje jej pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego; 

e. nastąpi utrata możliwości zagospodarowania odpadów przez Wykonawcę lub jego 

podwykonawców (spowodowana między innymi cofnięciem zezwolenia/pozwolenia) w trakcie 

trwania umowy. 

f. rażącego naruszenia postanowień umowy przez jedną ze stron i nie zaprzestania ich pomimo 

pisemnego wezwania z wyznaczeniem dodatkowego 14 dniowego terminu. 

4. W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający 

może rozwiązać umowę w trybie, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, jeżeli 

Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od wezwania go przez Zamawiającego nie rozpocznie 

wykonywania przedmiotu umowy w sposób należyty. 

5. Rozwiązanie umowy w każdym przypadku wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

                                                        Klauzula poufności 

                                                                 §11 

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich okoliczności i informacji, o której 

dowiedziały się w związku z wykonywaniem umowy, a w stosunku do których Strony podjęły 

niezbędne działania w celu zachowania ich poufności i których ujawnienie mogłoby narazić 
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którąkolwiek ze Stron na szkodę. 

2. Zarówno Zamawiający jak i Wykonawca zobowiązani są do posługiwania się wszelkimi 

informacjami poufnymi w trakcie świadczenia usług wyłącznie w celu należytego ich wykonania  

i nie przekazywania takich informacji żadnym osobom oprócz tych, z którymi współdziałała  

w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa i niniejszej umowy.  

3. Powyższe zobowiązanie będzie trwało także po wygaśnięciu niniejszej umowy. 

4. Zobowiązanie do zachowania poufności, określone w niniejszym paragrafie nie narusza 

obowiązku dostarczenia informacji uprawnionym do tego organom na podstawie bezwzględnie 

obowiązujących przepisów prawa. 

 

Pozostałe postanowienia 

§12 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, 

pod rygorem ich nieważności. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień umowy w stosunku  

do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z wyjątkiem przypadków 

określonych w niniejszej umowie oraz Przepisach Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

2. Zamawiający w sytuacji zmiany owiązujących przepisów, dostosuje  treść umowy do aktualnego 

stanu prawnego. Zmiana wymaga zgłoszenia w ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej 

podstawę do wprowadzenia zmian. Inicjatorem tych zmian może być Zamawiający  

lub Wykonawca. Zmiany te dotyczą przypadków: 

a. zmiany lokalizacji miejsc zagospodarowania odpadów; 

b. zmiany czasu obowiązywania umowy w sytuacji, gdy nie została wyczerpana ilość  

lub wartość przedmiotu zamówienia.  

3. Zmiana przedstawicieli Stron oraz danych teleadresowych, nie wymaga sporządzenia aneksu. 

Podstawą dokonania zmiany jest pisemne poinformowanie drugiej Strony (fax, e-mail). 

4. Niniejsza umowa podlega prawu Zamawiającego tj. prawu polskiemu, a zwłaszcza przepisom: 

a. Kodeksu cywilnego; 

b. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 

5. Językiem wszystkich komunikatów (informacji, oświadczeń w tym awizacji) dotyczących umowy  

i jej wykonania jest język polski, a wszelkie dokumenty przedkładane w języku innym niż polski 

muszą mieć załączone uwierzytelnione tłumaczenia na język polski. 

6. Strony dołożą wszelkich starań, aby zaistniałe ewentualne spory rozwiązać na drodze ugodowej. 

Jeżeli działania mające na celu ugodowe usunięcie rozbieżnych stanowisk obydwu Stron  

nie przyniosą zadowalającego rezultatu, spory powstałe na tle stosowania umowy lub ustalenia 

stosunku prawnego łączącego Strony poddane zostaną pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego  

dla siedziby Zamawiającego.  

7. Zamawiający jak i Wykonawca nie mają prawa do przeniesienia jakichkolwiek uprawnień 

wynikających z niniejszej umowy na podmiot trzeci, bez uprzedniej pisemnej zgody obu Stron. 

8. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w przypadku, gdy w dacie obowiązywania umowy 

obowiązywał będzie stan epidemii lub stan zagrożenia epidemiologicznego, a wdrożenie  

na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych oraz niektórych innych ustaw ze zmianami lub aktami szczególnymi restrykcje, 

obostrzenia, zakazy lub nakazy będą miały wpływ na sposób, zakres i możliwości realizacji 

przedmiotu niniejszej umowy,  w szczególności w przypadku: 

a. przedłużenia przez organy władzy publicznej obowiązywania restrykcji i norm szczególnych 

związanych ze stanem epidemii lub zagrożenia epidemiologicznego,  

b. wprowadzenia nowych zmian w przepisach prawa w związku ze stanem epidemii lub stanem 

zagrożenia epidemiologicznego, 

c. wprowadzenie jednego ze stanów nadzwyczajnych (stan wyjątkowy, stan klęski 

żywiołowej),  

d. wystąpienia niemożliwych do przewidzenia na dzień złożenia oferty skutków gospodarczych 

związanych z epidemią COVID-19. 

W przypadku ziszczenia się którejkolwiek z przesłanek, o których mowa w „pozostałych 

postanowieniach” ust. 8 pkt a do d możliwe będzie dokonanie zmian umowy w szczególności  

w zakresie: terminów realizacji poszczególnych usług składających się na przedmiot umowy oraz 
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zakresu prac składających się na przedmiot umowy.  

9. Wszelkie zawiadomienia związane z umową będą sporządzane na piśmie i będą doręczane  

na adresy:  

a. dla Zamawiającego: sekretariat@eko-region.pl 

b. dla Wykonawcy: …………………………  

Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o zmianie adresów dla doręczeń pod 

rygorem uznania za skutecznie doręczoną korespondencję wysłaną pod dotychczasowy adres. 

10. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze Stron.  

Osoby do kontaktu: 

a. ze strony Wykonawcy:                 

b. ze strony Zamawiającego:  

1) Mariusz Janus, tel. 785 828 232, email:majnus@eko-region.pl (realizacja umowy); 

2) Agnieszka Tatara tel.: 785 828 210, email: atatara@eko-region.pl (za realizację umowy); 

3) Beata Wojewoda tel.44 633 08 15 wew.223 email:bwojewoda@eko-region.pl (merytoryka). 

 

Zmiana  lub  zastępstwo  osób,  o  których  mowa  powyżej  nie  wymaga  zmiany  umowy  

i dokonywana jest w drodze pisemnego powiadomienia. Każda ze stron umowy może 

jednostronnie dokonać zmiany w zakresie osoby odpowiedzialnej za realizację postanowień 

umowy, powiadamiając o tym pisemnie drugą stronę w terminie nie dłuższym niż 5 dni od 

dokonania zmiany. Zmiany te nie wymagają formy aneksu do umowy. 

 

 

Wykaz załączników: 

1. Formularz ofertowy 

2. Tygodniowy harmonogram dostaw 

 

 

 

Zamawiający:                                    Wykonawca: 
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