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Tom II SWZ – Projekt umowy 
UMOWA NR RZ.272.42.2021 

 

 
zawarta w dniu ___.__.2021 r. pomiędzy: 
Miastem Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra,  
posiadającym numer identyfikacyjny NIP 611-000-38-99, REGON 230821523 

zwanym dalej w treści  umowy „Zamawiającym”,  

reprezentowanym przez:  
Prezydenta Miasta – Jerzego Łużniaka 

przy  kontrasygnacie  

Skarbnika Miasta  – Jacka Kopeć 

a: 
…………………………………………………………………… ,  
z siedzibą ………………………………………………………... 
posiadającą/-ym numer identyfikacyjny NIP …………………………. , REGON ………………..…… 
zwaną/-ym dalej w treści umowy „Wykonawcą”,  
reprezentowaną/-ym przez:  
…………………………………………………… 

dalej w treści umowy zwanymi „Stronami”. 
 
W wyniku przeprowadzonego postępowania klasycznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie 
z art. 132 i następne  Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 
z  2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na transporcie 

i zagospodarowaniu (poddanie procesom odzysku R) zmieszanych odpadów opakowaniowych 
o kodzie 15 01 06 pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych zlokalizowanych 
w Jeleniej Górze. 

2. Prognozowana ilość zmieszanych odpadów opakowaniowych w strumieniu przewidzianym do 
zagospodarowania wynosi: 1 709,83 Mg. 

3. Integralną część niniejszej umowy stanowią niżej wymienione dokumenty, według następującego 
pierwszeństwa: 
1) oferta Wykonawcy - Załącznik nr 1 do niniejszej umowy; 
2) SWZ wraz załącznikami; 
3) odpowiedzi Zamawiającego na pytania Wykonawców zadane w trakcie postępowania o 

zamówienie publiczne  (jeżeli wystąpią). 
4. Realizacja przedmiotu zamówienia prowadzona będzie systematycznie, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, normami przy spełnieniu wymagań dotyczących ochrony środowiska, standardów 
sanitarnych, bezpieczeństwa i higieny pracy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu Umowy z należytą starannością, wymaganą 
od profesjonalisty oraz zgodnie z obowiązującymi w czasie realizacji przedmiotu Umowy przepisami 
prawa, w szczególności: 
1) Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 779 z późn. zm.), 
2) Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2021. 

888 z późn. zm.), 
3) Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1973), 
4) Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 02 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 

2020, poz. 10). 
5) Innymi, nie wymienionymi wyżej, przepisami szczegółowymi dotyczącymi przedmiotu zamówienia. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania usług objętych umową zgodnie z przyjętą technologią,  
wskazaniami Zamawiającego zawartymi w Tomie III SWZ.. 

 

§ 2  

Termin wykonywania przedmiotu umowy ustala się na okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.     

 

§ 3 

1. Ustalona, w oparciu o ofertę, maksymalna wartość nominalnego zobowiązania Zamawiającego za 

wykonanie przedmiotu umowy wynosi: …………………………… brutto, (słownie złotych 

………………………………………………………………..) w tym obowiązujący podatek VAT 8%, 
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z czego: 

cena za zagospodarowanie zmieszanych odpadów opakowaniowych 
o kodzie 15 01 06 

 
……………………… PLN 

cena za transport zmieszanych odpadów opakowaniowych o kodzie  
15 01 06 

 
……………………… PLN 

 

2. Strony ustalają, że wynagrodzenie miesięczne za wykonane usługi objęte niniejszą umową ustalane 
będzie  zgodnie z cenami jednostkowymi za transport i zagospodarowanie odpadów określonych w 
ofercie: 
- Cjoz – ________ zł za 1 Mg; 
- Cjot –  ________ zł za 1 Mg. 
Podana ryczałtowa cena jednostkowa zawiera należny podatek VAT 8%. 

3. Podstawą do określenia miesięcznego wynagrodzenia (Wm) będą dane ze sprawozdania w formie 
protokołów, o których mowa w ust. 7 wskazujące faktyczne ilości zagospodarowanych zmieszanych 
odpadów opakowaniowych (Z) oraz faktyczne ilości przetransportowanych odpadów (T) 
przemnożone przez ryczałtowe ceny jednostkowe (Cjoz, Cjot) określone w ust. 2.  

4. Wynagrodzenie  miesięczne stanowić będzie iloczyn wyliczony wg poniższego wzoru: 
Wm= Cjoz x ZMg +Cjot x TMg  

Z- ilość zagospodarowanych zmieszanych odpadów opakowaniowych w miesiącu, którego 

rozliczenie dotyczy, 

T – ilość przetransportowanych zmieszanych odpadów opakowaniowych przekazanych do instalacji, 

w miesiącu którego dotyczy, 

Cjoz – cena jednostkowa za zagospodarowanie zmieszanych odpadów opakowaniowych, 

Cjot – cena jednostkowa za przetransportowanie zmieszanych odpadów opakowaniowych 

przekazanych do instalacji 

5. Kwota określona w ust. 2 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. 
6. Podstawą wystawienia faktur jest przekazanie Zamawiającemu sprawozdania w formie protokołu 

z wykonanej usługi wraz z: 
1) kopiami kart przekazania zmieszanych odpadów opakowaniowych do instalacji (w formie zapisu 

elektronicznego na płycie CD), 
2) zestawieniem zbiorczym z wag/wagi,  
3) w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca 

przedłoży dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom 
i dalszym podwykonawcom. W przypadku nie zatrudnienia podwykonawców Wykonawca załączy 
oświadczenie potwierdzające ten fakt.  

7. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 6 zawierać będzie co najmniej informacje o: 
1) masie odpadów przyjętych do zagospodarowania oraz masie odpadów, które poddano 

zagospodarowaniu wraz ze wskazaniem nazwy i rodzaju instalacji, do której przekazano odpady, 
a także sposobu ich zagospodarowania ze wskazaniem procesów określonych w ustawie 
o odpadach; 

2) masie wytworzonych i poddanych składowaniu pozostałości z sortowania; 
3) masie odpadów frakcji: papier, metale, tworzywa sztuczne, wielomateriałowe i szkło wysortowane 

ze zmieszanych odpadów opakowaniowych (kod 15 01 06). 
Zatwierdzone przez Zamawiającego sprawozdanie stanowić będzie każdorazowo podstawę do 
wystawienia przez Wykonawcę faktury na rzecz Zamawiającego. Faktura musi zawierać pozycje 
wyodrębnionych kosztów transportu odpadów i zagospodarowania odpadów. 

8. Zapłata nastąpi w terminie do 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia wpływu do Zamawiającego, 
prawidłowo wystawionej faktury VAT za wykonanie przedmiotu umowy wraz ze sprawozdaniem, 
o którym mowa  w ust. 6 i 7. 

9. Dane do faktury: 
1) nabywca: Miasto Jelenia Góra, ul. Plac Ratuszowy nr 58, 58-500 Jelenia Góra,  

NIP 611-000-38-99,  REGON 230821523, 
2) odbiorca/płatnik: Urząd Miasta Jelenia Góra, ul. Plac Ratuszowy nr 58, 58-500 Jelenia Góra. 

10. Zamawiający oświadcza, że płatność odbywać się będzie z uwzględnieniem mechanizmu podzielonej 
płatności zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług - art. 108a-108d  (t.j. Dz. U. 2021 poz. 685 z 
późn. zm.). 

11. Należność za wykonany przedmiot zamówienia będzie przekazywana na rachunek bankowy 
Wykonawcy o numerze …………………………………………………………… (rachunek bankowy musi 
widnieć w wykazie podatników VAT Ministerstwa Finansów).  

12. Rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w niniejszej umowie może być zmieniony tylko poprzez 
aneks do umowy podpisany przez Strony umowy. 



 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

TOM II SWZ - Transport i zagospodarowanie zmieszanych odpadów opakowaniowych (15 01 06) pochodzących z nieruchomości 

zamieszkałych i mieszanych zlokalizowanych w Jeleniej Górze. 

                                                                                                                                      
    3 

 

13. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
14.  Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może udzielić na rzecz osób trzecich cesji jakichkolwiek 

wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy. 
15. Wniesienie przez Zamawiającego reklamacji do Wykonawcy nie zwalnia go z obowiązku terminowej 

zapłaty należności w wysokości określonej na fakturze. 
§ 4 

1. Koordynatorem ze strony Wykonawcy do zarządzania procesem realizacji niniejszego zamówienia jest 
Pani/Pan ……………………………(imię, nazwisko) – email: ………………………., nr tel.: …………… 

2. Koordynatorem ze strony Zamawiającego do zarządzania procesem realizacji niniejszego zamówienia 
jest Pani/Pan ………………………(imię, nazwisko) – email: ………………………., nr tel.: …………… 

 

§ 5 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 
2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 

zamówienia tj. transportu i zagospodarowania zmieszanych odpadów opakowaniowych. 
3. Zamawiający żąda, aby Wykonawca zatrudniając podwykonawców przedstawił Zamawiającemu 

poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zawartych umów o podwykonawstwo oraz ich zmian 
wraz z dokumentami poświadczającymi stosowne uprawnienia podwykonawców do wykonywania 
powierzonych im czynności. Zapis niniejszy dotyczy także dalszego podwykonawcy. Umowy te, 
należy przedstawić Zamawiającemu w terminie do 3 dni od daty ich zawarcia. 

4. Umowa o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo  musi mieć formę pisemną o charakterze 
odpłatnym, na mocy której odpowiednio podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zobowiązuje się 
wykonać część zamówienia.  

5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom nie może być dłuższy 
od terminu określonego w § 3 ust.8.  

6. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za czynności, które wykonuje 
przy pomocy podwykonawców i przyjmuje wobec nich funkcję koordynacyjną w pełnym zakresie. 

 

§ 6 

1. Strony ustalają następujące warunki realizacji zamówienia: 
1) Wykonawca może zagospodarować odpady we własnej instalacji albo w instalacjach innych niż 

własne, z którymi będzie miał zawarte umowy na zagospodarowanie odpadów. 
2) Odbiór odpadów odbywać się będzie od Operatora od poniedziałku do piątku 

w godzinach od 6:00 do 14:00. Istnieje możliwość innego terminu odbioru surowca, po 
wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. 

3) Wykonawca zobowiązany jest do odbioru zgłoszonych odpadów w ciągu 72 godzin od momentu 
zgłoszenia odbioru przez koordynatorów realizacji umowy. 

4) Przed wjazdem na teren Operatora pusty samochód będzie każdorazowo ważony 
na legalizowanej wadze Zamawiającego, a po dokonaniu załadunku nastąpi ponowne ważenie 
samochodu i wystawiony zostanie dokument wagowy, zaś transport zostanie zarejestrowany 
w bazie BDO. 

5) Zamawiający po każdym załadunku przekaże Wykonawcy kopię dokumentu zawierającego dane, 
o których mowa w pkt. 4. 

6) Wykonawca zobowiązany jest do przystosowania technicznego pojazdów do transportu odpadów, 
poprzez zabezpieczenie przed ich niekontrolowanym rozsypaniem, rozwiewaniem itp., oraz 
zapewnienie środków transportu w liczbie gwarantującej stały odbiór frakcji w sposób 
zapobiegający przepełnieniu magazynu Operatora oraz dający rękojmie bezpieczeństwa pracy 
obsługi magazynu. 

7) Transport odpadów odebranych od Operatora bezpośrednio do instalacji wskazanych w ofercie 
(bez ich dodatkowego przeładunku) może odbywać się wyłącznie samochodami wyposażonymi 
w system GPS umożliwiający trwały zapis tras samochodów odbierających odpady od Operatora. 

8) Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo potwierdzić przyjęcie odpadów kwitem wagowym 
z legalizowanej wagi znajdującej się na terenie instalacji. Kwit wagowy powinien zawierać między 
innymi datę, godzinę wjazdu i wyjazdu pojazdu, nr rejestracyjny pojazdu, rodzaj dostarczonych 
odpadów, nazwę podmiotu dostarczającego odpady objęte przedmiotem zamówienia, wagę brutto, 
wagę tarę, wagę netto tj. ilość dostarczonych odpadów, nr kwitu wagowego, czytelny podpis osoby 
przyjmującej odpady i czytelny podpis osoby przekazującej odpady. 

9) Wykonawca przy każdej dostawie przekaże Zamawiającemu kopię dokumentu zawierającego dane 
o których mowa w pkt. 8. 
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10) Wykonawca niezwłocznie, każdorazowo po przejęciu odpadów, jest zobowiązany potwierdzić ich 
przejęcie w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami oraz dodać w 
niej informacje o masie odpadów komunalnych, a także o dacie i godzinie przejęcia tych odpadów. 

11) Podstawą do określenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie rzeczywista 
ilość zagospodarowanych odpadów oraz faktyczne ilości przetransportowanych odpadów 
wynikające ze sprawozdania wskazanego w  pkt F.1 Tomu III SWZ 

12) Informacja o masie odpadów wykazana na kwicie wagowym z instalacji oraz 
nr rejestracyjne pojazdu i przyczepy lub naczepy muszą być zgodne z danymi zarejestrowanymi 
podczas odbioru od Operatora. 

13) Różnice wag pomiędzy wskazaniami na wadze Operatora a instalacją nie mogą być większe niż 
1,5%. 

14) W przypadku przekroczenia wartości wskazanej w pkt. 13, podstawą wynagrodzenia będzie waga 
odpadów wskazana w momencie ważenia podczas odbioru od Operatora. 

15) Zamawiający wymaga, aby przekazywane przez Zamawiającego odpady o kodzie 15 01 06 
(zmieszane odpady opakowaniowe - z metali, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych) 
poddawane były przez wykonawcę procesom odzysku i recyklingu (R3, R4, R5) w ilości nie 
mniejszej niż 50% przekazywanych odpadów (liczonych wagowo), potwierdzonymi dokumentami 
DPO i/lub DPR zgodnie z przepisami. 

16) Zamawiający dopuszcza poddanie procesom odzysku w przypadku przekazania odpadów 
o kodach 19 12 01, 19 12 02 , 19 12 03, 19 12 04, 19 12 05, 15 01 01,15 01 02, 15 01 04, 15 01 
05, 15 01 07 powstających w wyniku przetwarzania odpadów o kodzie 15 01 06 w instalacji 
wykonawcy w procesie R12 i przekazanych do ostatecznego zagospodarowania w procesie R3, 
R4, R5, z zastrzeżeniem, iż łączna masa odpadów o kodach 19 12 01, 19 12 02 , 19 12 03, 19 12 
04, 19 12 05, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 07 musi stanowić co najmniej 50% 
masy odpadów przekazanych przez Zamawiającego (liczonych wagowo), potwierdzonymi 
dokumentami DPO i/lub DPR zgodnie z przepisami. 

 
§ 7 

Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność cywilną i administracyjną z tytułu wypadków  
i szkód powstałych wskutek nienależytego wykonania postanowień umowy. 

 
§ 8 

Strony ustalają, iż naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań 
niepieniężnych wynikających z niniejszej umowy nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna) 
w następujących przypadkach i wysokościach:  
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy przez 

Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 20 % maksymalnej wartości 
nominalnego zobowiązania Zamawiającego określonego w § 3 ust. 1 umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada 

Wykonawca, w wysokości 20% maksymalnej wartości nominalnego zobowiązania Zamawiającego 
określonego w § 3 ust. 1 umowy; 

2) za każdy stwierdzony przypadek przetworzenia zmieszanych odpadów opakowaniowych 
w instalacji innej niż wskazana w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 4.4 Formularza Oferty  – w 
wysokości stanowiącej wartość iloczynu ilości odpadów zagospodarowanych w niewłaściwej 
instalacji i ceny jednostkowej brutto za zagospodarowanie jednej Mg odpadów wskazanej w § 3 
ust. 2 umowy; 

3) za stwierdzone wykonanie przedmiotu umowy bez aktualnych uprawnień, o których mowa w pkt E. 
Tomu III SWZ, w wysokości stanowiącej wartość iloczynu ilości odpadów zagospodarowanych bez 
aktualnych uprawnień i ceny jednostkowej brutto za zagospodarowanie jednej Mg odpadów 
wskazanej w § 3 ust. 2 umowy; 

4) za każdy przypadek odbioru odpadów do zagospodarowania w terminie przekraczającym termin 
wskazany w § 6 ust. 1 pkt 2) umowy – w wysokości 100,00 PLN za każdy dzień zwłoki; 

5) za każdy stwierdzony przypadek odmowy przyjęcia odpadów do zagospodarowania – w wysokości 
1 000,00 PLN; 

6) za każdy stwierdzony przypadek braku – wbrew obowiązkom wynikającym z Umowy - 
zagospodarowania odpadów w procesach odzysku (R) – w wysokości stanowiącej wartość 
iloczynu masy odpadów zagospodarowanych w niewłaściwych procesach i ceny jednostkowej 
brutto za zagospodarowanie jednej Mg odpadów wskazanej w § 3 ust. 2 umowy; 

7) za każdy stwierdzony przypadek braku - wbrew obowiązującym przepisom – prowadzenia 
ewidencji odpadów – w wysokości 1 000,00 PLN. Za brak działającego systemu informatycznego 
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zostanie uznana sytuacja, w której system ten jest niedostępny przez czas dłuższy niż 30 minut 
w ciągu danego dnia, przy czym kara nie zostanie nałożona, gdy brak działającego systemu 
informatycznego wynika z okoliczności i przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 

8) za każdy stwierdzony przypadek braku – wbrew obowiązującym przepisom – dokonania przez 
Wykonawcę odpowiedniego wpisu w zakresie dotyczącym realizacji przedmiotu Umowy w Bazie 
Danych o Odpadach – w wysokości 1 000,00 PLN; 

9) za niedotrzymanie terminu przekazania sprawozdania, o którym mowa w pkt F.1.  Tomu III SWZ, 
oraz innych dokumentów, o których mowa w pkt F.2., F.3. oraz F.4. Tomu III SWZ – w wysokości 
300,00 PLN za każdy dzień zwłoki. Kara w wysokości wskazanej powyżej naliczana jest za każdy 
dokument odrębnie; 

10) za każdy stwierdzony przypadek niewykonania obowiązku ważenia, o którym mowa w pkt B.3 oraz 
B.7. Tomu III SWZ – w wysokości 2 000,00 PLN; 

11) za niedotrzymanie terminu przekazania dokumentów legalizacyjnych wagi, o którym mowa w pkt 
D.1. Tomu III SWZ – w wysokości 300,00 PLN za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, z zastrzeżeniem 
że zwłoka powyżej 3 dni traktowana będzie jak brak przekazania tych dokumentów i skutkować 
będzie naliczeniem wyłącznie kary, o której mowa w pkt 12; 

12) za każdy stwierdzony przypadek braku przekazania Zamawiającemu dokumentów legalizacyjnych 
wagi, o których mowa w pkt D.1. Tomu III SWZ - w wysokości 2 000,00 PLN; 

13) za każdy stwierdzony przypadek transportu odpadów do instalacji samochodem, który wbrew 
obowiązkowi Wykonawcy wynikającemu z pkt B.6. Tomu III SWZ nie był wyposażony w system 
GPS umożliwiający trwały zapis trasy – w wysokości 1 000,00 PLN; 

14) za każdy stwierdzony przypadek naruszenia obowiązku transportu odpadów odebranych od 
Operatora bezpośrednio do instalacji wskazanych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 4.4 
Formularza oferty – w wysokości 3 000,00 PLN; 

15) za każdy stwierdzony przypadek zmieszania w instalacji selektywnie zebranych odpadów 
komunalnych z niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi albo selektywnie 
zebranych odpadów komunalnych różnych frakcji ze sobą, wbrew zakazowi, o którym mowa w pkt 
C.9. Tomu III SWZ – w wysokości 4 000,00 PLN; 

16) za każdy stwierdzony przypadek braku zagospodarowania przekazanych odpadów - w wysokości 
stanowiącej trzykrotność wartości iloczynu ilości odpadów niezagospodarowanych i ceny 
jednostkowej brutto za zagospodarowanie jednej Mg odpadów wskazanej w § 3 ust. 2 umowy; 

17) za nieosiągnięcie zadeklarowanego przez Wykonawcę w Formularzu oferty ……% poziomu masy 
odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych przekazanych do ponownego użycia i recyklingu 
względem masy odebranych, przetransportowanych i zagospodarowanych odpadów o kodzie 15 
01 06 objętych umową – w wysokości stanowiącej wartość iloczynu masy odpadów brakujących do 
osiągnięcia ..….% poziomu masy odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych przekazanych do 
ponownego użycia i recyklingu względem masy odebranych, przetransportowanych 
i zagospodarowanych odpadów o kodzie 15 01 06 objętych umową i ceny jednostkowej brutto za 
zagospodarowanie jednej Mg odpadów wskazanej w § 3 ust. 2 umowy. 
Kara umowna ustalona zostanie po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy. 

18) w przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia lub w przypadku 
nieudostępnienia w wyznaczonym terminie dokumentacji dot. zatrudnienia osób na podstawie 
umowy o pracę   w wysokości ustawowego minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę 
obowiązującego w dniu stwierdzenia niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia lub 
nieudostępnienia stosownej dokumentacji - licząc za każdy stwierdzony przypadek; 

19) z tytułu: 
a) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy(om) lub 

dalszym podwykonawcom – w wysokości 2% wartości nieuregulowanych zobowiązań, licząc za 
każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w umowie o podwykonawstwo; 

b) nieprzedłożenia w wyznaczonych terminach dokumentów/oświadczeń, o których mowa w części 
II pkt 1 ppkt 3) Tomu III SWZ, dotyczących zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę   w 
wysokości 100,00 PLN za każdy dzień zwłoki licząc od daty wyznaczonej na złożenie 
przedmiotowych dokumentów/oświadczeń. 

3. Zamawiający może odliczyć kary umowne od płatności należnych Wykonawcy. 
4. Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy. 
5. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 20% 

maksymalnej wartości nominalnego zobowiązania Zamawiającego określonego w § 3 ust. 1 umowy.  
6. W przypadku, gdy szkoda spowodowana nie wykonaniem obowiązku wynikającego z niniejszej 

umowy przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona może, niezależnie od kar 
umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 
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§ 9 

1.    Oprócz okoliczności wymienionych w rozdziale XV Kodeksu Cywilnego Stronom przysługuje prawo 
odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w ust. 2 i 3.  

2.  Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 
1) Wykonawca nie rozpoczął świadczenia usług bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał realizację 

usług bez uzasadnionych przyczyn i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni; 
2) Wykonawca realizuje usługi przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą 

umową lub wskazaniami Zamawiającego; 
3) Wartość dokonanych przez Zamawiającego potrąceń z tytułu kar umownych przekroczy 20% 

maksymalnej wartości nominalnego zobowiązania Zamawiającego określonego w § 3 ust. 1 
umowy; 

4) zostanie wydany przez komornika nakaz zajęcia składników majątku Wykonawcy. 
3. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się 

z obowiązku zapłaty faktury, mimo dodatkowego wezwania -  w terminie jednego miesiąca od 
upływu terminu wyznaczonego na zapłatę faktury. 

4.  W przypadku, o którym mowa w ust. 2 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonanej części umowy. 

§ 10 
1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że: 
1.1 na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1  u.p.z.p.:  

1) zmiana warunków wykonania umowy jest konsekwencją wystąpienia co najmniej jednej  
z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem warunków ich wprowadzenia:  
a) w przypadku konieczności dostosowania postanowień umowy do zmiany przepisów 

prawa, mających wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia, w tym – w zakresie 
przepisów dotyczących podatku VAT, 

b) w przypadku przekroczenia ilości odbioru prognozowanych odpadów określonych w § 1 
ust. 1 umowy,  

c) siły wyższej mającej bezpośredni, udokumentowany wpływ na realizację przedmiotowego 
zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wykazać i uzasadnić w formie pisemnej, 
w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości, że siła wyższa miała wpływ na 
wykonywanie przez niego przedmiotu umowy; 

d) zaistnienia okoliczności niezależnych od stron, związanych z COVID 19, które mają lub 
mogą mieć wpływ na należyte wykonanie przedmiotu umowy. W takim przypadku 
zastosowania znajdują obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa, w szczególności 
art. 15r ustawy z 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz. U. 2020 poz. 1842 z późn. zm.) 

2) Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia 
wystąpienia okoliczności uzasadniających zastosowanie zapisów pkt. 1. ppkt. 1), złożyć do 
Zamawiającego umotywowany, pisemny wniosek o dokonanie stosownych zmian warunków 
wykonywania umowy. 

3) Jeżeli w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 1 ppkt 1) 
konieczna będzie zmiana istotnych postanowień umowy, odpowiednie zapisy umowne 
zostaną stosownie zmodyfikowane, w sposób zapewniający zgodność  ze stanem 
faktycznym oraz z obowiązującymi przepisami prawa. 

4) W przypadku kiedy wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 1.1. ppkt 1) 
skutkować będzie zmianą powodującą modyfikację ogólnego charakteru umowy, wówczas 
nie przewiduje się wprowadzenia takiej zmiany. 

1.2 zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art.  455 ust. 1 pkt 2 do 4,  oraz 
ust.2 u.p.z.p.    

2. Wszystkie zmiany umowy dokonywane będą przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego 
i Wykonawcy w formie pisemnej.  

3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu pkt.2 podlega unieważnieniu. 
 

§ 11 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% maksymalnej 
nominalnej wartości zobowiązania Zamawiającego określonego w § 3 ust. 1 umowy. 

2. Terminy i warunki zwrotu zabezpieczenia zostały określone w Tomie I SWZ. 

 
§ 12 



 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

TOM II SWZ - Transport i zagospodarowanie zmieszanych odpadów opakowaniowych (15 01 06) pochodzących z nieruchomości 

zamieszkałych i mieszanych zlokalizowanych w Jeleniej Górze. 

                                                                                                                                      
    7 

 

1. W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy Strona jest zobowiązana skierować konkretne 
roszczenie na piśmie. 

2. Strona ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego roszczenia w terminie 7 
dni od daty zgłoszenia roszczenia. 

3. W razie odmowy uznania roszczenia, względnie nieudzielania odpowiedzi na roszczenie w terminie, 
o którym mowa w ust. 2, Strona uprawniona jest do wystąpienia o mediację lub inne polubowne 
rozwiązanie sporu. 

4. Wniosek o przeprowadzenie mediacji lub polubowne rozwiązanie sporu strona składa do Sądu 
Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo 
osoby prowadzącej inne polubowne rozwiązanie sporu przy zachowaniu zasad o których mowa w 
art. 591 do 595 u.p.z.p. 

 
§ 13 

W sprawach nieregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy 
prawa polskiego, a w szczególności przepisy ustawy Prawo zamówień Publicznych i Kodeksu Cywilnego. 

 
§ 14 

Umowę niniejszą sporządzono w języku polskim w:  
jednym egzemplarzu w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym  
lub  
trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla 
Wykonawcy – w formie papierowej. 
 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                              WYKONAWCA                                                                                         


