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Załącznik nr 1do SIWZ 

 

Umowa Nr IN.272. ....… .2020 

 

zawarta w dniu .......................... w Mordach pomiędzy: 

Miastem i Gminą Mordy z siedzibą ul. Kilińskiego 9, 08-140 Mordy, NIP 821-23-64-231, REGON 

711582457, zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:  

Jana Ługowskiego – Burmistrza Miasta i Gminy Mordy, 

przy kontrasygnacie  

Lidii Lipińskiej – Skarbnika Miasta i Gminy Mordy, 

a 

……………………………………………………... z siedzibą …………………..…..…..….……………. 

wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej ……………………………..…..………..…….. / wpisaną 

do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ………….. prowadzonego przez …………….…… 

kapitał zakładowy ……………..……………. / NIP …………………… REGON ………………….….., 

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:  

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

zwanych łącznie w dalszej części umowy „Stronami”. 

 

W wyniku zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IN.271.12.2020 

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej 

Ustawą, zawarto umowę następującej treści: 

§ 1 

Przedmiot umowy  

1. Przedmiotem umowy jest: Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Mordy 

poprzez: sortowanie, odzysk, kompostowanie i składanie odpadów komunalnych oraz inne zgodne z 

prawem metody gospodarowania odpadami – zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków 

zamówienia (SIWZ) wyżej wymienionego postępowania w sprawie zamówienia publicznego.  

2. Zakres umowy obejmuje zagospodarowanie następujących frakcji odpadów:  

1) odpady komunalne niesegregowane (zmieszane); 

2) odpady komunalne segregowane – papier, opakowania z papieru, odpady z papieru, w tym 
tektury; 

3) odpady komunalne segregowane – tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, 
opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania z metalu; 

4) odpady komunalne segregowane – szkło, opakowania ze szkła, odpady ze szkła; 

5) odpady komunalne segregowane – popiół; 

6) odpady komunalne segregowane– odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym 

uwzględnieniem bioodpadów, odpady zielone; 

7) odpady komunalne – zużyte baterie i akumulatory; 

8) odpady komunalne – zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

9) odpady komunalne – meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

10) odpady komunalne – zużyte opony; 

11) odpady komunalne segregowane – odpady budowlane i rozbiórkowe, 

w szacunkowych ilościach wskazanych w Załączniku nr 1 do umowy. 
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3. Odpady komunalne w celu ich zagospodarowania będą dostarczane Wykonawcy sukcesywnie  

w ilościach zależnych od ilości odpadów wytworzonych na terenie Miasta i Gminy Mordy.  

4. Wykonawca gwarantuje wykonanie usługi przy zachowaniu najwyższej staranności zgodnie  

z przepisami prawa i warunkami zawartymi w ofercie, na podstawie której zawarta została niniejsza 

umowa. 

5. Przez cały okres realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest do posiadania uprawnień, 

niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Wykonawca na wezwanie Zamawiającego i w terminie przez niego wskazanym, zobowiązany jest 

do przedstawienia dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień niezbędnych do 

realizacji przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

6. W przypadku utraty mocy obowiązującej dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień 

niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w trakcie 

trwania niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest do ich uzyskania oraz przekazania kopii tych 

dokumentów zamawiającemu najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień ich wygaśnięcia.  

7. W przypadku gdy Wykonawca realizuje umowę przy pomocy podwykonawców, w zakresie 

wymagającym posiadania stosownych uprawnień postanowienia ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu 

stosuje się odpowiednio.  

 

§ 2 

Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego  

1. Miejscem świadczenia usługi jest instalacja wskazana przez Wykonawcę w ofercie. W przypadku 

wskazania przez Wykonawcę w ofercie stacji przeładunkowej, Zamawiający jest uprawniony 

przekazywać odpady (określone rodzaje) do stacji przeładunkowej. Postanowienia dotyczące 

instalacji stosuje się odpowiednio do stacji przeładunkowej. 

2. Odpady podlegające obowiązkowi zagospodarowania w instalacji komunalnej mogą zostać 

zagospodarowane wyłącznie w instalacji komunalnej. Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne muszą zostać zagospodarowane w instalacji komunalnej prowadzonej przez Wykonawcę, 

wskazanej w ofercie, za wyjątkiem sytuacji, dla których w sposób wyraźny przewidziano wyłącznie 

tego obowiązku przez obowiązujące regulacje prawne.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia realizacji zamówienia w zakresie niesegregowanych 

(zmieszanych) odpadów komunalnych przy użyciu instalacji komunalnej do przetwarzania odpadów 

objętych przedmiotem zamówienia, wskazanej na liście, o której mowa w art. 38b ust. 1 pkt 1 ustawy 

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.  

4. Jeżeli instalacja komunalna prowadzona przez Wykonawcę i wskazana w ofercie nie będzie 

przyjmować odpadów, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przyjęcie odpadów w innej instalacji 

komunalnej na swój koszt i własnym staraniem, jak również pokryć koszt wygenerowany przez 

konieczność transportu odpadów komunalnych do wyznaczonej przez Wykonawcę instalacji,  

w wysokości różnicy kosztu transportu odpadów komunalnych do instalacji wskazanej w ofercie,  

a kosztu transportu odpadów do wskazanej przez Wykonawcę instalacji komunalnej, za wyjątkiem 

sytuacji, w której Wykonawca samodzielnie zapewni transport odpadów komunalnych 

przewiezionych do instalacji komunalnej wskazanej w ofercie, do innej instalacji komunalnej lub 

umożliwi przekazanie odpadów do stacji przeładunkowej wskazanej w ofercie.  

5. O braku możliwości, w tym czasowej, przekazywania odpadów do wskazanej w ofercie instalacji, 

Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego oraz podmiot, który będzie dostarczał 

odpady, niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od powzięcia informacji o nieprzyjmowaniu 

przez instalację odpadów, przy jednoczesnym wskazaniu instalacji, w której Wykonawca zapewnił 

przyjęcie odpadów.  

6. Dopuszcza się możliwość zmiany instalacji do zagospodarowania odpadów wskazanej przez 

Wykonawcę w ofercie, pod warunkiem akceptacji nowej instalacji przez Zamawiającego i na 

warunkach z nim uzgodnionych. Przekazanie odpadów do nowej instalacji nie może powodować 
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zwiększenia kosztów dla Zamawiającego, w tym również wynikających z konieczności 

transportu odpadów do innej instalacji niż wskazana w ofercie, chyba że Wykonawca pokryje te 

koszty. 

7. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo potwierdzić przyjęcie odpadów kwitem wagowym  

z legalizowanej wagi znajdującej się na terenie instalacji zagospodarowania odpadów. 

Dokument/kwit wagowy będzie zawierać w szczególności datę, godzinę wjazdu i wyjazdu pojazdu, 

nr rejestracyjny pojazdu, rodzaj dostarczonych odpadów, nazwę podmiotu dostarczającego odpady, 

masę brutto, masę netto, nr kwitu wagowego.  

8. Przyjęcie odpadów objętych przedmiotem umowy będzie w każdym miesiącu realizacji zamówienia 

potwierdzone kartą lub kartami przekazania odpadu oraz kwitami wagowymi przyjęcia odpadów.  

9. Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przekazać kopię dokumentów 

potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy, dotyczących legalizacji wagi, niezwłocznie nie później niż w terminie 3 dni roboczych.  

10. Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia odpadów w dni robocze od poniedziałku do piątku  

w godzinach 08:00 do 16:00.  

11. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać umowę w ten sposób, że:  

1) Zapewnienia, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach: 

a) Zagospodarowanie odpadów w procesach odzysku lub unieszkodliwiania; 

b) Postępowanie z odpadami zgodnie z hierarchią postepowania z odpadami; 

c) Prowadzenie ewidencji odpadów przekazanych do instalacji; 

2) Posiada stosowne uprawnienia, w tym decyzje i zezwolenia wymagane dla prawidłowego 
wykonania umowy,  

3) Informuje o sposobie postępowania w przypadku odmowy przyjęcia odpadów przez instalację 
wskazaną przez Wykonawcę w ofercie,  

4) Zapewnia Zamawiającemu prawa do wglądu w oryginały dokumentów lub kopii dokumentów 

dotyczących świadczenia usługi zagospodarowania odpadów przez wykonawcę lub 

podwykonawcę oraz udzielania zamawiającemu informacji dotyczących realizacji przedmiotu 
umowy.  

12. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania informacji o odpadach w zakresie i terminach,  

o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu danych niezbędnych do sporządzania 

rocznego sprawozdania z realizacji z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, o którym 

mowa w art. 9q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Wykonawca przedłoży dane w formie pisemnej pod adres Zamawiającego oraz w wersji 

elektronicznej – w edytowalnej tabeli (arkusz kalkulacyjny) przesłanej pod adres wskazany w § 10 

ust. 2 pkt 1. 

14. Zamawiający zobowiązany jest do współpracy z Wykonawcą w celu realizacji umowy.  

15. Zamawiający przed rozpoczęciem realizacji umowy przekaże Wykonawcy informację o podmiocie 

uprawnionym do kierowania odpadów do instalacji, wykaz pojazdów uprawnionych do dostarczania 

odpadów do instalacji. Przyjęcie do zagospodarowania odpadów dostarczonych pojazdem 

nieuprawnionym nie stanowi podstawy do zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia 

wynikającego z niniejszej umowy.  

16. Zamawiający zobowiązany jest zapewnić aktualność wykazu podmiotów oraz pojazdów jak również 

wskazania daty, od której ewentualne aktualizacje obowiązują. W sytuacjach awaryjnych oraz 

niemożliwych przez Zamawiającego, dopuszcza się potwierdzenie danego pojazdu za pośrednictwem 

poczty elektronicznej bez uprzedniej aktualizacji wykazu.  
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§ 3  

Termin umowy 

Umowa została zawarta na czas określony od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.  

 

§ 4.  

Wymagania Zamawiającego w zakresie zatrudnienia  

1. Wykonawca lub podwykonawca przyjmując do realizacji zamówienie zobowiązuje się, aby osoby 

świadczące pracę związaną z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, były zatrudnione na umowę  

o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. 

z 2019 r., poz. 1040 ze zm.) z wyłączeniem kadry kierowniczej oraz pracowników administracji. 

Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę: pracownicy fizyczni, operatorzy 

maszyn i urządzeń – osoby wykonujące czynności związane z zagospodarowaniem odpadów, 

sortowaniem odpadów, obsługą urządzeń instalacji przetwarzania odpadów). 

2. W terminie 7 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wykaz 

pracowników o których mowa w ust. 1 zawierający: imię, nazwisko, datę zawarcia umowy o pracę, 

rodzaj umowy o pracę oraz wymiar etatu. W przypadku, gdy wszyscy pracownicy Wykonawcy 

wykonujący czynności w zakresie realizacji zamówienia, zatrudnieni są na podstawie umowy o pracę 

w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy, zamiast wykazu pracowników Wykonawca może 

złożyć Zamawiającemu stosowne oświadczenie. 

3. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty wezwania, 

Wykonawca lub podwykonawca zobowiązuje się przedłożyć dokumenty potwierdzające zatrudnienie 

pracowników, o których mowa w ust. 1: 

1) poświadczonych za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

kopii umów o pracę zawartych z pracownikami, o których mowa w ust. 1, kopie umów powinny 

zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 

zgodnie z przepisami 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.Urz. UE L.119 – RODO), to jest w 

szczególności bez adresów i nr PESEL pracowników. Informacje takie jak: imię i nazwisko, data 

zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu i podpis pracownika powinny być 

możliwe do zidentyfikowania; 

lub 

2) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

lub 

3) 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. 

4. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę lub podwykonawcę dokumentów potwierdzających zatrudnienie,  

o których mowa w ust. 2 bądź w ust. 3 w terminach wskazanym przez Zamawiającego w ust. 2 bądź 

ust. 3, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracownika na podstawie 

umowy o pracę, o którym mowa w ust. 1. 

5. W przypadku nie wypełnienia warunków, o których mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany będzie 

do zapłacenia kar umownych określonych w § 6 ust. 5. 
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6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 

 

§ 5.  

Wynagrodzenie i forma faktur  

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o którym mowa w § 1, zgodnie ze 

złożoną ofertą, wynosi netto ….……………..….… złotych, a z podatkiem od towarów i usług 

VAT   % w wysokości .…..…..……....… złotych, wartość przedmiotu umowy brutto wynosi: 

………..…………..……... złotych, (słownie złotych: ……………………………………………… ). 

2. Wynagrodzenie brutto obejmuje wszelkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu 

umowy w tym podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r.  

o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 106 ze zm.) i wszelkie koszty związane z 

realizacją przedmiotu zamówienia. 

3. Ustala się miesięczny okres rozliczeniowy wykonania usług objętych umową. 

4. Strony postanawiają, że miesięczne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie równe 

sumie iloczynów rzeczywistych ilości Mg zagospodarowanych w danym miesiącu poszczególnych 

rodzajów odpadów oraz cen jednostkowych netto za 1 Mg tych odpadów, powiększonej o należny 

podatek VAT. Ceny jednostkowe za zagospodarowanie poszczególnych rodzajów odpadów są 

określone w Załączniku nr 1 do umowy. Strony postanawiają, że w przypadku niewykonania przez 

Wykonawcę usług odpowiadających wartości wynagrodzenia określonego w ust. 1 z powodu 

mniejszej ilości odebranych odpadów, Wykonawca nie ma prawa żądania zapłaty jakiegokolwiek 

wynagrodzenia i nie przysługują mu żadne roszczenia odszkodowawcze wobec Zamawiającego w 

tym zakresie. Ilości odpadów wskazane w Załączniku nr 1 do umowy, są ilościami szacunkowymi co 

do wielkości łącznej, jak i poszczególnych rodzajów odpadów. 

5. Podstawę do rozliczeń Zamawiającego z Wykonawcą będą stanowiły faktury VAT wystawiane przez 

Wykonawcę w okresach miesięcznych, po wykonaniu miesięcznego zakresu usług, na: Miasto  

i Gmina Mordy, ul. Kilińskiego 9, 08-140 Mordy, NIP 821-23-64-231. Podstawą do wystawienia 

faktury będą kopie kart przekazania oraz kwitów wagowych odebranych odpadów, o których mowa 

w § 2 ust. 8. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu. 

6. Zamawiający ma obowiązek zapłaty za prawidłowo wystawioną i doręczoną do siedziby 

Zamawiającego fakturę, lub fakturę przesłaną Zamawiającemu, zgodnie z ustawą 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 ze zm.),  

w terminie         dni (zależnie od treści oferty) licząc od daty doręczenia lub odebrania faktury, na 

rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. Za datę dokonania płatności Strony uznają datę 

obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

7. Wykonawca oświadcza, że będzie wystawiał/nie będzie wystawiał ustrukturalizowane faktury,  

o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w 

zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno – 

prywatnym (Dz. U. 2018 poz. 2191z późn. zm.). Jeżeli Wykonawca w trakcie realizacji umowy 

podejmie decyzję o zmianie formy wystawiania faktur, zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie 

Zamawiającego na adres e-mail wskazany w § 10 ust. 2 pkt 1, najpóźniej ostatniego dnia przed 

wystawieniem faktury. 

8. Faktury ustrukturalizowane należy przesłać na Platformę Elektronicznego Fakturowania na adres 

skrzynki PEF NIP: 8212364231. Zamawiający nie wyraża zgody na wysyłanie innych 

ustrukturalizowanych dokumentów elektronicznych, o których mowa w art. 4 ust. 4 ustawy  

o elektronicznym fakturowaniu, za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. 

Przedmiotowy zapis nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku przedłożenia wszystkich wymaganych 

niniejszą umową dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozliczenia umowy. 

http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4yteojvgm4tg
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9. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonane 

usługi, w przypadku zatrudnienia podwykonawców, jest przedłożenie Zamawiającemu dowodów 

potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom biorącym udział w 

realizacji usług. Do wystawionej faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć zestawienie 

należności dla wszystkich podwykonawców biorących udział w realizacji przedmiotu zamówienia 

wraz dowodami potwierdzającymi zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom. 

10. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty podwykonawcom 

Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia za realizację zamówienia odpowiednio w 

części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty podwykonawcom. 

Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania płatności i nie będzie stanowiło to naruszenia 

umowy oraz podstawy do naliczenia odsetek za nieterminowe zapłacenie faktury przez 

Zamawiającego. 

11. Wstrzymana wysokość należnego wynagrodzenia wynikającego z nieprzedstawienia dowodów 

potwierdzających zapłatę podwykonawcom zostanie przekazana Wykonawcy niezwłocznie po 

przedstawieniu stosownych dokumentów. 

12. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego wskazany na fakturze jest numerem podanym 

do Urzędu Skarbowego i jest właściwym dla dokonania rozliczeń na zasadach podzielonej płatności 

(split payment) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 

(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 106 ze zm.). Strony postanawiają, że jeżeli rachunek bankowy, którym 

posługuje się Wykonawca nie będzie ujęty w wykazie podatników, o którym stanowi art. 96b ustawy 

z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – tzw. „białej liście podatników VAT”, 

Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania płatności i nie będzie stanowiło to naruszenia 

umowy oraz podstawy do naliczenia odsetek za nieterminowe zapłacenie faktury przez 

Zamawiającego. 

13. W razie opóźnienia płatności pieniężnych wynikających z niniejszej umowy Zamawiający jest 

zobowiązany do zapłaty odsetek ustawowych. 

14. Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może przenieść wierzytelności z tytułu realizowanej 

umowy na osobę trzecią. 

 

§ 6.  

Kary umowne  

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

1) za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy przez jedną ze Stron z przyczyn, o których 

mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 i pkt 3, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym 

mowa w § 5 ust. 1,  

2) za nie przedłożenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, 

potwierdzonego za zgodność z oryginałem odpisu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany 

albo brak wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie 

terminu zapłaty, w wysokości 5% wynagrodzenia brutto przewidzianego w umowie o 

podwykonawstwo, za każdy nie przedłożony do akceptacji projekt umowy, lub jego zmianę, 

odpis umowy lub jego zmianę. 

3) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy, w wysokości 5% przysługującego 

wymagalnego wynagrodzenia brutto podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, 

4) za każdą nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy, w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia brutto przewidzianego w umowie o podwykonawstwo lub dalsze 

podwykonawstwo za każdy dzień opóźnienia, liczony od następnego dnia po dniu wyznaczonym 

na zapłatę,  
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5) w przypadku niewywiązania się z postanowień wskazanych w § 4 ust. 1 umowy dotyczących 

zatrudnienia pracowników Wykonawcy na umowę o pracę, w wysokości 0,1% wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każde naruszenie obowiązków, 

2. Za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy z przyczyn innych niż wskazane w § 7 ust. 1 

umowy, Strona, z której winy nastąpiło odstąpienie lub rozwiązanie umowy, zapłaci drugiej Stronie 

karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1. 

3. Kary umowne powinny być zapłacone w terminie 14 dni od daty wystąpienia Strony z żądaniem 

zapłaty. 

4. Zamawiający, w razie opóźnienia w zapłacie kary, może potrącić należną mu karę z należności 

przysługujących Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. W takim przypadku Zamawiający 

przedstawi pisemne obliczenie kar umownych, o które pomniejszy wynagrodzenie. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokości 

kar umownych, o których mowa w ust. 1, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, na 

zasadach ogólnych uregulowanych w Kodeksie Cywilnym.  

 

§ 7.  

Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy  

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do: 

1) odstąpienia od umowy w trybie i na zasadach określonych w art. 145 Ustawy; 

2) odstąpienia od umowy w trybie i na zasadach określonych w art. 143c ust. 7 Ustawy 

3) rozwiązania umowy w terminie 7 dni od powzięcia informacji o: 

a) ogłoszeniu likwidacji lub upadłości Wykonawcy; 

b) wydaniu nakazu zajęcia majątku Wykonawcy; 

c) utracie przez Wykonawcę uprawnień do wykonywania przedmiotu umowy, o których mowa 

w § 1 ust. 5 umowy. 

2. Umowa może być rozwiązana przez Zamawiającego w trybie natychmiastowym bez zachowania 

okresu wypowiedzenia w przypadku rażącego łamania postanowień niniejszej umowy przez 

Wykonawcę, w szczególności gdy Wykonawca nie rozpoczął bądź zaprzestał wykonywania usług 

oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwań Zamawiającego na piśmie. W takim przypadku 

Zamawiającemu przysługuje oprócz kar umownych prawo do dochodzenia odszkodowania na 

zasadach ogólnych. 

3. Odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy z przyczyn, o których mowa w 

ust. 1, jest zobowiązany wyłącznie do zapłaty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, 

które zostało zrealizowane do dnia odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy. 

5. Odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy przez Zamawiającego nie wyłącza obowiązku 

zapłacenia przez Wykonawcę kar umownych, o których mowa w § 6 i nie powoduje obowiązku 

zwrotu przez Zamawiającego kar zapłaconych przez Wykonawcę do dnia odstąpienia  

od umowy lub rozwiązania umowy. 

 

§ 8 

Reklamacje 

1. W razie powstania sporu na tle wykonywania niniejszej umowy Strony są zobowiązane przede 

wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego. 
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2. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie drugiej Stronie konkretnego roszczenia na piśmie. 

3. Strona, do której wpłynęło roszczenie ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do 

zgłoszonego roszczenia w terminie 7 dni od daty jego zgłoszenia. 

4. W razie odmowy uznania roszczenia, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, 

o którym mowa w ust. 3, Strona jest uprawniona do wystąpienia na drogę sądową. 

5. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozpatrywał sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

 

§ 9.  

Zmiany umowy.  

1. Strony dopuszczają zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na warunkach 

wskazanych w Części XVII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

2. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może zostać dokonana na podstawie wniosku Wykonawcy pod 

warunkiem udokumentowania i uzasadnienia przez Wykonawcę wystąpienia okoliczności zmiany 

cen. 

3. Zmiany umowy dokonane z naruszeniem ust. 1 lub ust. 2 i przekraczające jego zakres są nieważne. 

4. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności. 

5. Przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany:  

1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy oraz teleadresowych, 

2) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy. 

 

§ 10.  

Nadzór nad realizacją umowy  

1. Zamawiający będzie wykonywał nadzór nad usługami zleconymi niniejszą umową za 

pośrednictwem:  

p. ………………………………………….; tel./faks: …………………………………………. 

e-mail: ……………………………………. adres do korespondencji: ………………………… 

2. Osobami odpowiedzialnymi za koordynowanie działań w celu prawidłowego wykonania przedmiotu 

umowy są: 

1) ze strony Zamawiającego: 

p. ………………………………………….; tel./faks: …………………………………………. 

e-mail: ……………………………………. adres do korespondencji: ………………………… 

2) ze strony Wykonawcy  

p. ………………………………………….; tel./faks: …………………………………………. 

e-mail: ……………………………………. adres do korespondencji: ………………………… 

 

3. Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania o każdej zmianie adresów, o którym mowa  

w ust. 1 i 2. W razie zaniedbania tego obowiązku pisma, powiadomienia i informacje wysłane pod 

dotychczasowy adres uważa się za skutecznie doręczone. 
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§ 11.  

Postanowienia końcowe.  

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie: 

- przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., 

poz. 1843), 

- przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j.: Dz. U. z 2019 r,. poz. 1145), 

- przepisy prawa związane z przedmiotem zamówienia, wskazane w treści dokumentacji 

przetargowej. 

 

2. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z tego 2 egzemplarze dla Zamawiającego 

i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

§ 12.  

Załączniki do umowy.  

Załączniki stanowiące integralną część umowy:  

1) zestawienie cen jednostkowych za odbiór i zagospodarowanie poszczególnych rodzajów odpadów. 

2) oferta wykonawcy, 

3) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  

 

 



10 
 

 

Załącznik nr 1 do umowy nr IN.272.       .2020 

 

Zestawienie cen jednostkowych za zagospodarowanie poszczególnych rodzajów odpadów 

 

Lp Rodzaj odpadu 
Ilość 

Cena 

jednostkowa 

netto 

Wartość netto 

Mg zł/1 Mg zł 

1 2 3 4 5 

 
 

 
 [kol.3 x kol.4] 

1 odpady komunalne niesegregowane (zmieszane)  350,00   

2 
odpady komunalne segregowane – papier, opakowania z 
papieru, odpady z papieru, w tym tektury 

10,00   

3 

odpady komunalne segregowane – tworzywa sztuczne, 
metale, opakowania wielomateriałowe, opakowania  
z tworzyw sztucznych, opakowania z metalu 

100,00   

4 
odpady komunalne segregowane – szkło, opakowania ze szkła, 
odpady ze szkła 

90,00   

5 odpady komunalne segregowane – popiół  120,00   

6 

odpady komunalne segregowane– odpady ulegające 
biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, 
odpady zielone  

40,00   

7 odpady komunalne – zużyte baterie i akumulatory 0,10   

8 
odpady komunalne – zużyty sprzęt elektryczny  
i elektroniczny 

10,00   

9 odpady komunalne – meble i inne odpady wielkogabarytowe 10,00   

10 odpady komunalne – zużyte opony 5,00   

11 
odpady komunalne segregowane – odpady budowlane i 
rozbiórkowe  

10,00   

12 
Razem szacunkowa wartośd przedmiotu zamówienia w 2021 r. netto 

[suma wierszy od 1 do 11]  

13 
Podatek VAT [8%] 

[od wartości netto z wiersza 12]  

14 
Razem szacunkowa wartośd przedmiotu zamówienia w 2021 r. brutto 

[suma wierszy 12 i 13]  

 


