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Załącznik Nr 6 Do SIWZ 
WZÓR UMOWY w sprawie zamówienia publicznego 

Nazwa zamówienia: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów pochodzących  
z Międzygminnego Składowiska Odpadów „KRAS-EKO” Sp. z o. o. w Wincentowie w okresie od dnia 
następującego po dniu zawarcia umowy do dnia 30.06.2020 r. 

ZAMAWIAJĄCY: 

NAZWA 
Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych 

„KRAS-EKO” Sp. z o.o. 

ADRES SIEDZIBY Wincentów, 22-302 Siennica Nadolna 

NR KRS 0000041616 

NR REGON 110608386 

NR NIP 564-16-29-208 

 

UMOWA - wzór 

Zawarta w dniu ………………………… roku w Wincentowie pomiędzy: 

Międzygminnym Składowiskiem Odpadów Komunalnych „KRAS – EKO” Sp. z o. o. z siedzibą 
Wincentowie, 22-302 Siennica Nadolna, wpisaną do rejestru w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód 
w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000041616, posiadającą 
numer NIP 5641629208,  

reprezentowanym przez: 

Roberta Poniedziałka – Prezesa Zarządu, 

zwanym dalej Zamawiającym 

a  

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

reprezentowanym przez:  

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

zwanym dalej Wykonawcą. 

Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.1843 z późn. 
zm.), na podstawie oferty Wykonawcy z dnia ………………………………… 

§ 1 

Integralną częścią umowy jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz 

Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami z dnia ......................................... 

§ 2 

1. Przedmiotem umowy jest: 

1) Zadanie nr 1. Zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 (frakcja nadsitowa) - inne odpady (w 

tym zmieszane substancje i przedmioty z mechanicznej obróbki odpadów, inne niż wymienione w 19 
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12 11), tj. odpady z mechanicznego przesiewania zmieszanych odpadów komunalnych (20 03 01) oraz 

frakcji suchej (20 01 99)  – frakcja nadsitowa.* 

2) Zadanie Nr 2. Zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne) 

– półprodukt paliwa alternatywnego powstały w wyniku rozdrobnienia wstępnego oraz sortowania* 

3) Zadanie Nr 3. Zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 03 07 – odpady wielkogabarytowe.* 

2. Szacunkowa ilość odpadów do zagospodarowania to około: 1700 Mg (19 12 12), 150 Mg (19 12 10), 

150 Mg (20 30 07). Jest to ilość szacunkowa i Zamawiający zastrzega sobie prawo do wytwarzania 

odpadów w mniejszej lub większej ilości w czasie trwania umowy.  

3. Posiadaczem odpadów jest Zamawiający, a Wykonawca, wykorzystując własne instalacje  

i urządzenia przetworzy odpady w procesie odzysku i/lub recyklingu. 

 
4. Zamawiający oświadcza, że: 
1) w sposób stały i zorganizowany będzie umożliwiał Wykonawcy przejęcie odpadów, których rodzaje 
i charakterystykę określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia; 

2) będzie płacił wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu przejęcia odpadów na zasadach 
określonych w Umowie. 

 

5. Wykonawca oświadcza, że: 

1) w sposób stały i zorganizowany będzie przejmował od Zamawiającego odpady, których rodzaje i 
charakterystykę określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 

2) przejmie w pełni obowiązki wynikające z przepisów dotyczących odpadów oraz odpowiedzialność za 
działania związane z odpadami od momentu odbioru odpadów od Zamawiającego i będzie dokonywał 
odzysku i/lub recyklingu tych odpadów za pośrednictwem własnych instalacji i urządzeń. 
 

§ 3 
 

Przejęcie i transport odpadów będzie się odbywało w sposób następujący: 
1) Przejmowanie odpadów następować będzie w oparciu o prowadzoną w należyty sposób ewidencję 
odpadów, zgodnie z właściwymi przepisami prawnymi, a szczególności przepisami ustawy o odpadach.  

2) Wykonawca zobowiązany jest do przejęcia odpadów od Zamawiającego zgodnie z postanowieniami 
Umowy. 

3) W chwili przekazania odpadów przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy, Wykonawca przejmuje 
odpowiedzialność za przejęte odpady, za należyte postępowanie z nimi i za skutki z tego wynikające. 

4) Wykonawca odpowiedzialny jest za rozładunek odpadów i wszelkie szkody powstałe podczas 
rozładunku. 

5) Zamawiający zobowiązany jest do wydania Wykonawcy wszelkich informacji dotyczących 
przekazywanych odpadów, w szczególności potwierdzających, że przekazywane odpady spełniają 
wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
6) Zamawiający ustala 1-miesięczny okres rozliczeniowy w całym okresie realizacji zamówienia. 

7) Załadunek odpadów przez Zamawiającego odbywać się będzie w dni robocze od poniedziałku do 

piątku w godzinach 700 – 2000. 

8) Odpady każdorazowo będą ważone na legalizowanej wadze Zamawiającego i przy udziale jego 

przedstawiciela oraz kierowcy lub innej osoby uprawnionej ze strony Wykonawcy. 

9) Wykonawca zapewni do odbioru samochody ciężarowe zabezpieczone przed możliowścią  

rozsypywania odpadów podczas transportu. 
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10) Miejscem odbioru odpadów jest Składowisko Odpadów Komunalnych „KRAS – EKO” 

w Wincentowie. 

11) Wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia z miejsca odbioru pokrywa Wykonawca. 

12) Wykonawca nie może wnosić żadnych dodatkowych roszczeń do Zamawiającego z tytułu 

zmniejszenia sumarycznej ilości odpadów odebranych w okresie rozliczeniowym w stosunku do ilości 

wskazanej w punkcie 1. 

13)Warunkiem rozliczenia za każdą odebraną partię odpadów będzie dostarczenie w formie 

papierowej faktury wraz z załączoną kartą przekazania odpadu (zwaną dalej w umowie jako KPO) 

wystawioną przez Wykonawcę na podstawie ważeń dokonywanych u Zamawiającego. Karty 

przekazania odpadu w momencie dostarczenia będą potwierdzone w pozycjach podmiot 

transportujący i przejmujący odpad. Potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę karty 

przekazania odpadu bedą załącznikiem do faktury. 

14) Wymagany termin rozpoczęcia odbioru pierwszej partii odpadów – od pierwszego dnia roboczego 

następującego po dniu podpisania umowy, 

§ 4 

1. Do rozliczeń pomiędzy stronami stosowana będzie cena, przyjęta przez Zamawiającego w wyniku 

złożonej oferty przez Wykonawcę: 

a) odpady o kodzie 19 12 12 – inne odpady z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione 

w 19 12 11 zgodnie z katalogiem klasyfikacji odpadów netto................zł/Mg 

(słownie:……………………………..................................................złotych), brutto......................zł/Mg 

(słownie:………………………………….........................................złotych), w tym przysługujący podatek VAT w 

wysokości ................... zł/Mg (słownie: ...........................................złotych), szacunkowa wartość 

zamówienia brutto wynosi .................... zł (słownie: ................................................złotych).* 

b) odpady o kodzie 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne) (półprodukt paliwa 

alternatywnego powstały w wyniku rozdrobnienia wstępnego oraz sortowania)netto 

................zł/Mg (słownie:…………………..................................................................złotych), 

brutto.................zł/Mg (słownie: .............................................................................................złotych) w 

tym przysługujący podatek VAT w wysokości .......... zł/Mg (słownie: .......................................złotych), 

szacunkowa wartość zamówienia brutto wynosi .................... zł (słownie: 

.......................................................złotych).* 

c) odpady o kodzie 20 03 07 – odpady wielkogabarytowe netto ................zł/Mg 

(słownie:…………………..................................................................złotych), brutto.................zł/Mg 

(słownie:……………………................................................................złotych) w tym przysługujący podatek 

VAT w wysokości .......... zł/Mg (słownie: .......................................złotych), szacunkowa wartość 

zamówienia brutto wynosi .................... zł (słownie: .........................................................złotych).* 

2. Rozliczenie usługi odbywać się będzie w okresach miesięcznych na podstawie faktury VAT  

i załączonej do niej potwierdzonej Karty Przekazania Odpadów - w formie przelewu na konto 

Wykonawcy Nr ________________________ w terminie 30 dni od daty wpływu do siedziby 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT i KPO. Wykonawca ma prawo skorzystania z 

możliwości przekazania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na zasadach określonych w ustawie 

z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na 

roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191). Przed 

złożeniem Faktury Wykonawca poinformuje Zamawiającego o wybranym przez siebie sposobie 
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złożenia faktury. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

3. Termin płatności: do 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do siedziby 

Zamawiającego. Zapłata za faktury nastąpi z uwzględnieniem przepisów art. 108a ust. 1a ustawy z dnia 

11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2174). Wykonawca 

jest zobowiązany podać na fakturze adnotację „mechanizm podzielonej płatności”. 

4. Cena określona w ust. 1  obejmuje wszystkie koszty niezbędne do należytej realizacji zamówienia  

a w szczególności: odbiór, transport, koszty opłat za korzystanie ze środowiska (w przypadku gdy 

sposób zagospodarowania odpadu wymaga ich naliczenia), kosztów związanych  

z zagospodarowaniem odpadu, obowiązujący podatek VAT, koszty ubezpieczenia transportu. 

5. Wykonawca zagwarantuje niezmienność ceny jednostkowej o której mowa w § 4 ust. 1 w okresie 

trwania umowy. 

6. Do rozliczeń w zakresie wagi odebranych odpadów za pełny miesiąc będą uwzględniane pomiary 

wagi uzyskane na wadze Zamawiającego. Na podstawie dokumentu wydania na zewnątrz towaru z 

zapisaną wagą, potwierdzoną pisemnie przez wagowego i kierowcę Wykonawcy odbierającego towar 

na koniec miesiąca wystawiona będzie Karta Przekazania Odpadu. KPO w momencie dostarczenia 

Zamawiającemu będzie już potwierdzona w pozycjach podmiot transportujący  

i przejmujący odpad. Potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę  KPO będą 

każdorazowo załącznikiem do faktury. 

§ 5 

1. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie 

samodzielnie bez udziału podwykonawców/przy udziale podwykonawców: ………………………………. 

(odpowiedni zapis zostanie wprowadzony stosownie do treści złożonej oferty). 

2. Wykonawca w trakcie realizacji umowy może zlecić wykonanie części przedmiotu zamówienia 

wyłącznie podwykonawcom gwarantującym należyte wykonanie powierzonego zakresu 

przedmiotowej umowy. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w zakresie powierzonej części do realizacji 

podwykonawcom. 

4. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania zamówienia zobowiązany jest do przekazania 

Zamawiającemu nazw albo imion i nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawców i osób do 

kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację usługi. Wykonawca zobowiązany jest do 

zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu 

pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także do przekazania informacji na temat nowych 

podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usługi. 

5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 upzp, w celu wykazania braku istnienia 

wobec nich podstaw wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca 

jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

6. W przypadku powierzenia Podwykonawcy wykonania części zamówienia w trakcie jego realizacji, 

Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego przedstawić oświadczenie, o którym 
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mowa w art. 25a ust. 1 ustawy pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw 

wykluczenia wobec tego Podwykonawcy. 

7. W sytuacji gdy Wykonawca powierzył w ofercie lub w trakcie realizacji niniejszej umowy część 

zamówienia podwykonawcy a zamierza dalej kontynuować realizację umowy samodzielnie winien 

złożyć Zamawiającemu stosowne oświadczenie.  

8. W przypadku gdy podwykonawca wykonuje powierzony zakres zamówienia w sposób niezgodny 

z umową lub właściwymi przepisami Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do 

zmiany tego podwykonawcy lub do samodzielnej realizacji powierzonego zakresu zamówienia.  

9. Zlecenie przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcom nie wpływa na zobowiązania 

Wykonawcy względem Zamawiającego.   

10. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za działania lub 

zaniechania podwykonawców, w takim samym stopniu, jakby były to działania lub zaniechania 

jego własnych pracowników.  

11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkodę mogącą wyniknąć dla Zamawiającego z tytułu 

nieterminowej zapłaty wynagrodzenia za powierzony zakres podwykonawcy. 

 

§ 6 

1. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do koordynacji umowy z Wykonawcą jest 

......................... tel. ................................, e-mail: ................................................ 

2. Nadzór nad realizacją umowy ze strony Wykonawcy sprawował(a) będzie Pan(i) 

……….................….. tel……….............................., e- mail:……………… . 

§ 7 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada zezwolenie na transport oraz zezwolenie na zagospodarowanie 

wskazanej ilości odpadów i że będą one obowiązywały w czasie trwania umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, zachowaniem należytej staranności oraz do prawidłowego zagospodarowania 

przyjętych odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i finansową wobec Zamawiającego i osób trzecich, 

za wszelkie szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lub działania 

niezgodnego z umową i przepisami obowiązującymi w zakresie przedmiotu zamówienia. 

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

umowy, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania nowych zezwoleń, decyzji oraz przekazania 

potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii tych dokumentów Zamawiającemu przed 

wygaśnięciem decyzji bądź zezwolenia, pod rygorem odstąpienia od umowy. 

5. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności związane  

z kierowaniem pojazdami które będą odbierać odpady. 

6. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 5 

czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  
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1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 

dokonywania ich oceny; 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów; 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

7. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 5 czynności w trakcie realizacji 

zamówienia: 

1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to 

powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 

wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 

osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 

oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 

których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem 

regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna 

zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  

(tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie 

jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 

zidentyfikowania; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub 

podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 

zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

8. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 5 czynności zamawiający przewiduje sankcję 

w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 9 ust. 

7 umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych 

przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 

niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 5 czynności za co Zamawiający obciąży Wykonawcę 

karą w wysokości określonej w § 9 ust. 5 umowy.  

9. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub 

podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 
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10. Zamawiający dopuszcza zmianę osób o których mowa w ust. 5. W przypadku zmiany tychże osób 

Wykonawca jest zobowiązany w ciągu 5 dni od zmiany dostarczyć zamawiającemu potwierdzone 

za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopie umów zawartych z tymi osobami które będą 

wykonywać określone w ust. 5 umowy wraz z kopią formularza ZUS ZUA. Osoby te muszą być 

zatrudnione przez cały czas trwania umowy. Dokumenty te powinny być zanonimizowane  

w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy  

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

11. W celu wyłączenia odpowiedzialności materialnej Zamawiającego lub Wykonawcy z tytułu szkód 

powstałych w związku z zaistnieniem określonych zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej 

w czasie realizacji umowy, Wykonawca zawrze odpowiednie umowy ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej i poniesie koszty tego ubezpieczenia. 

12. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 

1) urządzenia, mienie ruchome związane z prowadzeniem usług - od zdarzeń losowych; 

2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące 

pracowników i osób trzecich powstałe w związku z prowadzonymi usługami, w tym także 

ruchem pojazdów mechanicznych. 

13. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia na każde żądanie Zamawiającego polisy 

ubezpieczeniowej oraz dowodów opłacania składek. 

§ 8 

Umowa zostaje zawarta na czas określony od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu 

podpisania umowy do 30.06.2020 r. 

§ 9 

1. Za szkody wyrządzone przez Wykonawcę na mieniu Zamawiającego na terenie, z którego 

następuje odbiór odpadów odpowiada Wykonawca. Zamawiający w takim przypadku może żądać 

od Wykonawcy naprawy wyrządzonej szkody. Jeśli Wykonawca nie naprawi szkody, Zamawiający 

ma prawo do powierzenia wykonania tych napraw innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. 

Zamawiający w celu pokrycia kosztów naprawy szkody uprawniony jest do potrącenia należnej 

kwoty wynikającej z usunięcia bądź naprawy szkody z bieżącego, należnego wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

2. Strony ustanawiają odpowiedzialność odszkodowawczą za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie umowy, przez zapłatę kary umownej w wypadkach i w wysokościach określonych 

poniżej: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku odstąpienia Zamawiającego 

od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 5% 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy; 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia Wykonawcy od 

umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 5% 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, z wyłączeniem 

okoliczności, o których mowa w art. 145 ustawy Pzp; 

3) za każdy dzień opóźnienia w odbiorze, zgłoszonych do zabrania odpadów, Zamawiający ma 

prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne, w wysokości 15% kosztów odbioru, transportu i 

zagospodarowania nieodebranej partii odpadów, obliczonych na podstawie ceny określonej 

w § 4 ust. 1 niniejszej umowy; 
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4) jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody; 

5) z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 7 ust. 5 czynności zamawiający 

przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej  

w wysokości 3 000 złotych za każdy stwierdzony przypadek. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zasad i przepisów BHP i PPOŻ na terenie 

Składowiska Odpadów a także w trakcie transportu i zagospodarowania odpadów. 

§ 10 

Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % kwoty o której 

mowa w § 4 ust. 1 w formie ___________________________________. 

§ 11 

1. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, w sytuacji zmiany obowiązujących 

przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu 

prawnego.  

2. Zmiana postanowień do umowy w wypadkach przewidzianych w art. 144  ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, 

może nastąpić w następujących przypadkach: 

1) w zakresie danych teleadresowych Zamawiającego i Wykonawcy; 

2) w przypadku zmiany ustawowej stawki VAT na realizowany przedmiot umowy na następujących 

zasadach: 

a) w przypadku zmniejszenia ustawowej stawki podatku VAT Wykonawca zastosuje stawkę podatku 

VAT obowiązującą w dacie dostarczenia przedmiotu zamówienia do Zamawiającego, 

b)w przypadku zwiększenia ustawowej stawki podatku VAT Wykonawca zastosuje stawkę podatku 

VAT obowiązującą w dacie dostarczenia przedmiotu zamówienia do Zamawiającego.  

W przypadku zwiększenia ustawowej stawki podatku VAT na przedmiot zamówienia 

Zamawiający zastrzega sobie jednak prawo odstąpienia od niniejszej umowy.; 

3) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, prawa miejscowego oraz wymogów 

dotyczących Zamawiającego bezpośrednio odnoszących się do praw i obowiązków stron umowy. 

Zmiany umowy dokonane mogą być tylko w zakresie niezbędnym do dostosowania zapisów 

umowy do wprowadzonych przepisów. 

3. Zmiany do Umowy mogą być dokonane także w wypadkach przewidzianych w art. 144 ustawy Pzp. 

4. W przypadku zmiany firmy, siedziby, numeru rachunku bankowego i innych danych 

identyfikacyjnych Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego.  

W przypadku nie poinformowania Zamawiającego o w/w zmianach wszelkie skutki prawne 

obciążają Wykonawcę. 

5. Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod 

rygorem nieważności. 
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§ 12 

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy na wypadek rażącego naruszenia postanowień 

umowy przez drugą stronę umowy. 

2. Oprócz przypadków określonych w przepisach Kodeksu cywilnego Zamawiającemu przysługuje 

prawo odstąpienia od umowy, gdy: 

1) zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja Wykonawcy; 

2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

3) Wykonawca nie rozpoczął realizacji usług będących przedmiotem umowy bez uzasadnionych 

przyczyn oraz nie kontynuuje ich przez kolejnych 5 dni pomimo wezwania Zamawiającego 

złożonego na piśmie, 

4) w przypadku powtarzających się nieterminowo realizowanych usług będących przedmiotem 

umowy, 

5) gdy usługi będące przedmiotem umowy wykonywane są niezgodnie z zapisami zawartymi  

w niniejszej umowie lub w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

6) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od 

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

przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania 

części umowy. 

3. W przypadkach wymienionych w ust. 2 Zamawiający może w terminie 7 dni po pisemnym 

uprzedzeniu, przejąć sam prowadzenie usług określonych niniejszą umową lub powierzyć je innemu 

podmiotowi, a kosztami tych usług obciąży Wykonawcę do wysokości odpowiadającej kwocie 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

§ 13 

1. Umowę sporządzano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

2. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania. 

3. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy dla Zamawiającego. 
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       Zamawiający                                                                                                   Wykonawca  

 

………………………………..                                                                                  ………………………………..  

 

* niepotrzebne skreślić 


