
 

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ 

WZÓR  UMOWY 

zawarta w dniu ... 2018 r. w Obrzycku 

pomiędzy: 

 

Miastem Obrzycko, z siedzibą przy ul. Rynek 19, 64 - 520 Obrzycko, woj. wielkopolskie, 

NIP: 7872076727, REGON: 631257880, reprezentowaną przez: 

 

 Burmistrza Miasta Obrzycko Macieja Bieńka ,przy kontrasygnacie 

 Skarbnika Miasta  Elżbiety Jankowskiej 

  

zwanym dalej „Zamawiającym" 

 

oraz 

 

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

reprezentowanym przez  

 

…………………………………………………… 

 

zwanym dalej "Wykonawcą"   

        

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu 

nieograniczonego nr DRP.271.06.2018 przeprowadzonego na podstawie Ustawy „Prawo 

zamówień publicznych" została zawarta umowa o następującej treści: 

 
§ 1  

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pn.:  

ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z 

TERENU MIASTA OBRZYCKO. 

2. Przedmiot umowy został szczegółowo określony w opisie przedmiotu zamówienia 

w SIWZ oraz w „Opisie Przedmiotu Zamówienia" - stanowiącym Załącznik nr 9 do 

SIWZ (dalej; OPZ). 

§ 2  

Termin wykonania przedmiotu Umowy 

1. Strony ustalają, że termin wykonania przedmiotu umowy w zakresie odbierania i 

zagospodarowania odpadów rozpoczyna się dnia 01 stycznia 2019 r. i kończy się 

dnia 31 grudnia 2020 r. 

2. Strony ustalają, że raport miesięczny za usługi objęte przedmiotem niniejszej umowy 

za ostatni miesiąc świadczenia usługi zostanie przez Wykonawcę przekazany w 

terminie 7 dni od zakończenia tego miesiąca. 



 

3. Strony ustalają, że sprawozdanie za ostatnie półrocze świadczenia usługi zostanie 

przekazane przez Wykonawcę w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego 

po zakończeniu półrocza.  
 

§ 3 Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają całkowite wynagrodzenie ryczałtowe 

w kwocie: 

Cena brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokości: ... zł (słownie: ... złotych), w tym 

podatek VAT w wysokości ... % tj. ... zł (słownie: ... złotych), 

Cena netto w wysokości . ….zł (słownie: . złotych) 

zgodnie z formularzem Oferty stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. 

2. Strony ustalają miesięczny okres rozliczeniowy. 

3. Wynagrodzenie ryczałtowe należne za 1 miesiąc Wykonawcy z tytułu realizacji usług 

objętych umową wynosi: 

Cena brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokości: … zł (słownie: . złotych), w tym 

podatek VAT w wysokości ... % tj. ... zł (słownie: ... złotych), 

Cena netto w wysokości …. zł (słownie: . złotych). 

zgodnie z formularzem Oferty stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 3 rozliczane będzie co miesiąc na 

podstawie Faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o pisemny raport z 

wykonania usług w okresie rozliczeniowym sporządzony przez Wykonawcę i 

zatwierdzony przez Zamawiającego lub osobę przez niego wskazaną. Miesięczny raport 

będzie zawierał informacje o sumarycznej ilości odebranych odpadów z terenu Miasta 

Obrzycko oraz o osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu. 

5. Wynagrodzenie określone w ust. 1 i 3 nie podlega zmianie w trakcie trwania umowy z 

zastrzeżeniem postanowień § 14 niniejszej umowy. 

6. Termin płatności faktury VAT wynosi do 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo 

wystawionej faktury VAT. 

7. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze 

VAT. 

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

Zamawiającego. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki za opóźnienie w przypadku 

zwłoki w zapłacie wynagrodzenia. 

9. Okres płatności rozpoczyna swój bieg od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej 

faktury VAT na podstawie raportu, o którym mowa w ust. 4. 

10. Wszelkie kwoty należne Zamawiającemu mogą być potrącane z płatności realizowanych 

na rzecz Wykonawcy. 

11. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać przelewu wierzytelności 

wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią. 

12. W przypadku nieuregulowania przez Wykonawcę płatności na rzecz podwykonawcy, 

dla których upłynął termin, Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia bez odsetek przysługujących podwykonawcy. Zapłata wynagrodzenia ,o 



 

której mowa powyżej dotyczy wyłącznie należności powstałych po przedłożeniu 

Zamawiającemu kopii umowy o podwykonawstwo. 

§ 4 

Oświadczenia Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia.   Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne kompetencje, uprawnienia 

oraz zdolność  techniczną i zawodową, sytuację ekonomiczną i finansową w celu 

wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności: 

1) przez cały okres realizacji umowy będzie posiadał stosowne zezwolenia i wpisy 

uprawniające do prowadzenia działalności niezbędne do wykonania przedmiotu 

umowy,  

2) umowę z Regionalną Instalacją do Przetwarzania Odpadów Komunalnych 

przyporządkowaną do regionu Miasta Obrzycko bądź z instalacją zastępczą do czasu 

uruchomienia RIPOK. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada zdolność techniczną niezbędną do wykonania 

niniejszej umowy. W szczególności Wykonawca oświadcza, że  posiada wymaganą ilość 

oraz rodzaj środków transportu do realizacji przedmiotu umowy w Mieście Obrzycko a 

pojazdy wyposażone są w moduły GPS umożliwiające śledzenie tras przejazdu i ich 

pracy. 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada  odpowiednie ubezpieczenie od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.  

 
§ 5  

Zobowiązania Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać określone umową usługi z należytą 

starannością, z uwzględnieniem zawodowego charakteru działalności Wykonawcy i 

zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi wykonywania tego typu usług, a w 

szczególności zgodnie z przepisami o ochronie środowiska, przepisami sanitarnymi i 

innymi związanymi ze świadczeniem usług o których mowa w § 1 niniejszej umowy, w 

tym z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami przeciwpożarowymi. 

Przedmiot umowy winien być realizowany zgodnie z niniejszą umową, warunkami 

określonymi w OPZ oraz wskazaniami Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się posiadać, przez cały okres realizacji niniejszej umowy, 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 

Wysokość ubezpieczenia to min. 500 000,00 zł.  

3. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 

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

-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. 

4. W przypadku upływu terminu ważności polisy lub innego dokumentu 



 

potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia nowych 

umów lub przedłużenia dotychczasowej polisy lub innych dokumentów 

potwierdzających, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności, na czas realizacji niniejszej umowy, na kwotę co najmniej 

równą kwocie na jaką opiewa polisa lub inny dokument złożony do postępowania 

przetargowego oraz do przedłożenia tych dokumentów najpóźniej na 14 dni przed 

upływem okresu dotychczasowych dokumentów. 

5. Wykonawca przedłożył Zamawiającemu   kserokopię dokumentu potwierdzającego, że 

Wykonawca posiada podpisaną umowę z RIPOK albo zastępczą instalacją (jeżeli w 

regionie nie funkcjonuje instalacja regionalna) na odbiór i zagospodarowanie odpadów 

zmieszanych oraz odpadów ulegających biodegradacji, a także kserokopie dokumentów 

potwierdzających, że Wykonawca posiada podpisane umowy z innymi instalacjami do 

odbioru poszczególnych frakcji odpadów odebranych w sposób selektywny na czas 

świadczenia usług objętych niniejszą umową. 

6. Dokumenty, o których mowa w ust. 6 muszą być poświadczone za zgodność z 

oryginałem przez Wykonawcę lub osobę przez niego upoważnioną. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o 

zmianie sytuacji finansowej oraz innych zmianach mających istotny wpływ na 

wykonanie niniejszej umowy. 

8. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) terminowego sporządzania i przekazywania Zamawiającemu wszelkich 

raportów i sprawozdań z wykonania przedmiotu umowy, określonych w 

niniejszej umowie, SIWZ i OPZ, używania pojazdów specjalistycznych o 

parametrach technicznych wyposażonych zgodnie z opisem zawartym w SIWZ. 

2) informowania Zamawiającego o zaistnieniu okoliczności uzasadniających 

zmianę częstotliwości odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i 

segregowanych, 

3) do zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów komunalnych na żądanie 

Zamawiającego, 

4) przekazywania Zamawiającemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni 

roboczych informacji dotyczących realizacji umowy na każde żądanie 

Zamawiającego. 

9. Wykonawca oraz jego podwykonawcy w ramach realizacji niniejszego zamówienia są 

zobowiązani do zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę zgodnie z art. 

22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016r. poz.1666 z 

późń.zm.). Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy 

pracowników  wykonujących czynności związane z załadunkiem odpadów do 

pojazdów odbierających odpady oraz prowadzeniu pojazdów odbierających odpady . 

Wykonawca oraz jego Podwykonawcy przed podpisaniem umowy zobowiązani są 

przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie, iż pracownicy, o których mowa wyżej 

wykonujący przedmiot niniejszego zamówienia są zatrudnieni na podstawie umowy o 



 

pracę. W przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi dopuszcza się, aby 

osobiście wykonywali czynności związane z przedmiotem niniejszego zamówienia. 

W celu weryfikacji, czy osoby wykonujące czynności wymienione wyżej są osobami 

zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, Zamawiający lub upoważniony przez 

niego pracownik ma prawo w każdym momencie w czasie trwania realizacji 

zamówienia zażądać od osoby pracującej na stanowisku pracownika realizującego 

przedmiot umowy oświadczenia, iż jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę 

zgodny z art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy 

 

§ 6  

Zobowiązania Zamawiającego 

1. Zamawiający zobowiązuje się do współpracy w celu wykonania umowy, w 

szczególności: 

1) Współpracy z Wykonawcą przy akceptacji Harmonogramu, o którym mowa w 

OPZ, 

2) przekazania Wykonawcy wykazu właścicieli nieruchomości, z których odbierane 

będą stałe odpady komunalne, 

3) Udostępnienia Wykonawcy aplikacji informatycznej, w zakresie adresu 

nieruchomości i sposobu zbiórki odpadów, 

4) terminowego wypłacania Wykonawcy wynagrodzenia, 

5) informowania Wykonawcy o: 

a) zmianie wykazu właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, 

z których odbierane będą stałe odpady komunalne, 

b) o innych zmianach mających wpływ na warunki świadczenia usług. 

§ 7  

Uprawnienia Zamawiającego 

1. Zamawiający w okresie realizacji przedmiotu umowy uprawniony jest do: 

1) nadzorowania oraz kontrolowania sposobu wykonywania przez Wykonawcę 

przedmiotu umowy za pomocą uprawnionych osób tj.: 

a) …………………………… 

b) ……………………………… 

2) żądania od Wykonawcy przedstawiania dokumentów lub informacji dotyczących lub 

związanych z realizacją przedmiotu umowy, w tym dokumentów potwierdzających 

ważenie oraz zagospodarowanie odebranych przez Wykonawcę odpadów, 

3) posiadania nieograniczonego dostępu do systemu monitorowania lokalizacji i pracy 

pojazdów realizujących przedmiot umowy. 

 

 



 

§ 8 

Kary umowne 

1. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w poniższych przypadkach i 

wysokościach: 

1) 10% całkowitego wynagrodzenia umownego (brutto) określonego w § 3 ust. 1, w 

przypadku nie przystąpienia do realizacji umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które 

ponosi odpowiedzialność Wykonawca,  

2) 10% całkowitego wynagrodzenia umownego (brutto) określonego w § 3 ust. 1, w 

przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca, 

3) 0,1% miesięcznego wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia 

w dostarczeniu Zamawiającemu projektu Harmonogramu, o którym mowa w OPZ. 

4) 0,1% miesięcznego wynagrodzenia umownego brutto za każdy przypadek 

nieodebrania odpadów lub opóźnienia odbioru odpadów w stosunku do terminów 

określonych w Harmonogramie, o którym mowa w OPZ, po przeprowadzeniu procedury 

reklamacyjnej opisanej w § 16 niniejszej umowy, 

5) 0,1% miesięcznego wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia 

w złożeniu raportu lub sprawozdania, o którym mowa w § 10 umowy, 

6) 0,1% miesięcznego wynagrodzenia brutto za każdy dzień, w którym system 

monitorowania pracy sprzętu odbierającego odpady nie działał lub, w którym 

Zamawiający nie mógł, z przyczyn nie lezących po jego stronie, kontrolować pracy sprzętu 

wykorzystywanego przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu zamówienia, 

7) 0,1% miesięcznego wynagrodzenia brutto za każdy zwłoki w wyposażenie 

każdego miejsca gromadzenia odpadów w niezbędne pojemniki, worki na odpady 

zmieszane i selektywne, 

8) 0,1% miesięcznego wynagrodzenia brutto za każdy dzień nie umieszczenia przez 

Wykonawcę Harmonogramu na jego stronie internetowej, 

9) 10% miesięcznego wynagrodzenia brutto za każdy przypadek zmieszania 

odebranych odpadów komunalnych, 

10) 0,1% całkowitego wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia w 

przedłożeniu kopii umowy ubezpieczenia, 

11) W wysokości kary, której podlega Zamawiający-Miasto Obrzycko za 

niewywiązywanie się z obowiązków określonych w art.9z ustawy z dnia 13 września 1996 

r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, naliczonej Miastu Obrzycko zgodnie z 

przepisami art. 9x ust.3 ustawy cyt. wyżej. 

12) Za każdy stwierdzony przypadek wykonywania czynności przez  osoby wskazane w 

§ 5 ust. 9, które nie są zatrudnione na podstawie umowy o pracę, Zamawiający uprawniony 

jest do naliczania kary umownej w wysokości 1/10 aktualnie obowiązującej kwoty 

minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdą osobę. 



 

 

3. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych, odszkodowania przewyższającego 

wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, 

na zasadach ogólnych uregulowanych w Kodeksie Cywilnym. 

4. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

zapłaty kar umownych przewidzianych niniejszą umową, a także nie pozbawia 

Zamawiającego uprawnień do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 

5. Kary umowne należne Zamawiającemu mogą być potrącone z należnościami z faktury 

VAT, na podstawie wystawionej noty księgowej. 

6. W przypadkach określonych w ust.2 pkt 1,2,11 kwoty kar umownych Wykonawca 

zobowiązany jest przelać na rachunek bankowy Zamawiającego. 

7. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od 

umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 100% miesięcznego 

wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 pkt 3. 

§ 9 

Podwykonawcy 

1. *Wykonawca oświadcza, że przedmiot niniejszej umowy wykona bez udziału/ z 

udziałem podwykonawcy/ów tj ....................   

*Wykonawca będzie wykonywał następujące części zamówienia przy pomocy 

podwykonawców: 

-……………………………………. 

-……………………………………. 

2. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia 

umowy do przedłożenia Zamawiającemu wykazu wszystkich podwykonawców wraz z 

określeniem zakresu powierzonych im części zamówienia. Na żądanie Zamawiającego 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia umowy/ów zawartej/tych z 

podwykonawcą/ami. 

3. Powierzenie wykonania części usług podwykonawcom nie zmienia zobowiązań 

Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części przedmiotu zamówienia. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania 

podwykonawców, jego przedstawicieli lub pracowników jak za swoje własne. 

5. Zmiana podwykonawcy dopuszczalna jest jedynie po wyrażeniu uprzedniej pisemnej 

zgody przez Zamawiającego. Do wniosku o zmianę podwykonawcy Wykonawca 

zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające, że jest on zdolny do wykonania 

powierzonej mu części zadania i posiada wszelkie prawem wymagane uprawnienia i 

zezwolenia. 

*Niewłaściwe skreślić 

 



 

                                                                      § 10  

Raporty i sprawozdania 

1. Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu pisemnych raportów 

wykonania usług w miesięcznym okresie rozliczeniowym zawierających następujące 

informacje: 

-Ilości odebranych odpadów zmieszanych [Mg], 

      -Ilości odebranych odpadów szkła [Mg], 

  -Ilości odebranych odpadów papieru i tektury [Mg], 

      -Ilości odebranych odpadów tworzyw sztucznych [Mg], 

      -Ilości odebranych odpadów ulegających biodegradacji  [Mg], 

      -Ilości odebranych odpadów wielogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego Mg, 

      -Ilości odpadów rozbiórkowych i budowlanych, 

      -Ilości odpadów przekazanych do składowania, 

      -Sposobach zagospodarowania odebranych odpadów, 

      -Adresach nieruchomości zamieszkałych, od których Wykonawca odebrał odpady 

komunalne, a które nie znalazły się na wykazie Zamawiającego. 

      -Osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu. 

2. Raport zostaje sporządzony przez Wykonawcę w formie papierowej oraz elektronicznej i 

przekazany Zamawiającemu w terminie 7 dni od zakończenia danego miesiąca, z 

zastrzeżeniem § 2 ust. 2 umowy. 

3. Raport z wykonania usług sporządzony w miesięcznym okresie rozliczeniowym 

stanowił będzie podstawę do wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 

3 ust. 2 Umowy. 

4. W terminie 7 dni od otrzymania raportu Zamawiający dokona jego akceptacji lub zgłosi 

uwagi. 

5. Wykonawca zobowiązuje się sporządzić  półroczne sprawozdanie, o którym mowa w 

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

zgodnie z przepisami prawa i przekazać je w terminie do końca miesiąca następującego 

po półroczu, którego dotyczy. 

6. Strony ustalają, że sprawozdanie za ostatnie półrocze świadczenia usługi zostanie 

przekazane przez Wykonawcę w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po 

zakończeniu półrocza. 

§ 11  

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Zamawiający żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5% 

ceny całkowitej brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwotę ..........zł 

(słownie: ....................................... ). 

2. W dniu podpisania umowy Wykonawca wniósł kwotę zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w formie ..................................................................................................  



 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w 

terminie 30 dni od dnia zakończenia świadczenia usług i uznania przez Zamawiającego 

wykonania zamówienia za należycie wykonane. 

4. Za dzień zakończenia świadczenia usług uznaje się dzień akceptacji przez 

Zamawiającego ostatniego sprawozdania, złożonego zgodnie z § 2 ust. 3 i § 11 ust. 6 

umowy. 

5. Koszty wystawienia zabezpieczenia ponosi Wykonawca. 

 

                               § 12 

 
Odstąpienie od umowy i rozwiązanie Umowy 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy jeżeli poweźmie wiadomość o tym, że 

Wykonawca w sposób istotny narusza postanowienia umowy, tj. w szczególności: 

1) Wykonawca utracił uprawnienia do wykonywania przedmiotu umowy wynikające z 

przepisów szczególnych, 

2) Wykonawca nie rozpoczął realizacji usług bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał 

realizację umowy na okres dłuższy niż 7 dni pomimo wezwania Zamawiającego, 

3) Wykonawca naruszył w sposób rażący obowiązujące przepisy i normy w zakresie 

realizowanego przedmiotu umowy, tj. w szczególności nie dopełnił obowiązków 

wynikających z przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach, 

4) Gdy Wykonawca znajduje się w stanie zagrażającym niewypłacalnością lub 

przechodzi w stan likwidacji w celach innych niż przekształcenia przedsiębiorstwa 

lub połączenia się z innym podmiotem, 

5) Wykonawca zawiesił prowadzoną działalność gospodarczą. 

6) Wobec Wykonawcy wszczęto postępowanie egzekucyjne, bądź dokonano zajęcia lub 

obciążenia majątku Wykonawcy, uniemożliwiające wykonywanie przedmiotu 

umowy zgodnie z jej postanowieniami, 

7) Wykonawca nie dostarcza odpadów do RIPOK i wskazanych instalacji do 

zagospodarowania odpadów. 

2. Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone na piśmie wraz z uzasadnieniem w 

terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o zaistniałym zdarzeniu stanowiącym 

podstawę do odstąpienia. 

3. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 

1) - 3) pod warunkiem uprzedniego wezwania Wykonawcy do wykonania obowiązków 

zgodnie z zawartą umową i udzielenia mu w tym celu dodatkowego 3-dniowego 

terminu. 

4. Zamawiający na mocy ustawy - Prawo Zamówień Publicznych, ma prawo odstąpić od 

umowy w przypadku zaistnienia okoliczności  powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

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

przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 

wykonania części umowy. 



 

§ 13 Zmiana umowy 

   1. Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w następującej okoliczności:  

Zamawiający, dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadania, dopuszcza możliwość 

zmian postanowień zawartych we wzorze umowy, w tym w szczególności dotyczy to 

przedmiotu zamówienia, terminu wykonania umowy, ustalonego wynagrodzenia, w 

następujących przypadkach:  

a) wystąpienia siły wyższej, powodującej konieczność wprowadzenia zmian do 

umowy. Przez działanie siły wyższej należy rozumieć zdarzenie bądź połączenie 

zdarzeń obiektywnie niezależnych od stron umowy, które istotnie utrudniają 

wykonywanie zobowiązań wynikających z umowy, których strony umowy nie 

mogły przewidzieć przed zawarciem umowy i którym nie mogły zapobiec, ani 

ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością. 

Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Zamawiającego o 

fakcie zaistnienia siły wyższej oraz wskazać zakres i wpływ, jakie zdarzenie ma 

na realizację przedmiotu umowy, 

b) wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w systemie odbioru odpadów (np. 

zmiany częstotliwości odbioru odpadów, modyfikacji zakresu selektywnej 

zbiórki w aktach prawa miejscowego), 

c)  zmiany przepisów dotyczących podatku VAT. Cena brutto będzie podlegać 

waloryzacji o różnicę w kwocie podatku VAT wynikającej ze zmiany stawki 

podatku na stawkę podatku obowiązującego w dniu powstania obowiązku 

podatkowego, 

d)  zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 

podstawie art.2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę, 

e)    zasad podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 

      -jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę. 

2.W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust.1, Wykonawca zwróci się 

do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie zmiany umowy, zawierającym stosowne 

uzasadnienie. Wniosek winien być złożony w formie pisemnej. 

3.Zamawiający po zapoznaniu się z uzasadnieniem i przy uwzględnieniu okoliczności 

sprawy dokona oceny zasadności zmiany umowy. 

4.Wszelkie zmiany umowy muszą być dokonywane na podstawie obustronnie 

uzgodnionych pisemnych aneksów do umowy. 

5. Zmiany terminu przewidzianego na rozpoczęcie i zakończenie świadczenia w przypadku 

niemożności rozpoczęcia świadczenia z przyczyn niezależnych od stron. W okolicznościach 

późniejszego rozpoczęcia świadczenia ulegnie wydłużony o ten okres zakończenie 

świadczenia. 

6.Zmiana danych stron, w tym firmy, osób wchodzących w skład organu, siedziby zostaną 

dokonane na podstawie aktualnych wpisów do właściwego rejestru, zaświadczeń. 

7.Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić 

zgodę, jednocześnie nie stanowią one zobowiązania Zamawiającego na ich wprowadzenie. 

 



 

§ 14  

Porozumiewanie się stron 

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i wezwania związane z niniejszą 

umową sporządzone będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Informacje 

dotyczące bieżącej realizacji umowy mogą być przesyłane faksem bądź w formie 

elektronicznej. 

2. Korespondencja pisemna, o której mowa w ust. 1 powyżej może być przekazywana 

listem poleconym, doręczona osobiści lub za pośrednictwem firmy kurierskiej. 

3. Każda ze stron (Zamawiający lub Wykonawca) na żądanie drugiej niezwłocznie 

potwierdza fakt ich otrzymania. 

4. Wykonawca posiada numer telefonu stacjonarnego:  ........................................................... 

przez który będzie można bezproblemowo nawiązać kontakt oraz nadać fax w dniach: 

a) od poniedziałku do piątku, w godzinach od ... do ..., 

b) w soboty w godzinach od ... do ..., 

5. Wykonawca oświadcza, iż posiada adres e-mail:  ..................................... zapewniający 

stały, bezproblemowy kontakt z Zamawiającym. 

6. Strony wskazują następujące osoby odpowiedzialne za realizację umowy: 

1) Wykonawca wskazuje: 

a) ……………………………………. jako osobę uprawnioną do nadzoru i 

koordynacji wykonywanych prac oraz do kontaktu z Zamawiającym (zwaną 

dalej Koordynatorem), 

b)  ………………………………………………………………………… 

c)  ………………………………………………………………………… 

jako osoby odpowiedzialne ze strony Wykonawcy za realizację umowy, 

2) Zamawiający wskazuje: 

a)  .................................................................................  

b)  .................................................................................   
jako osoby odpowiedzialne ze strony Wykonawcy za realizację umowy. 

7. Zmiana osób, o których mowa w ust. 6 pkt 1 lit. a) i b) oraz pkt 2) lit a) i b) powyżej nie 

wymaga zmiany umowy. 

8. Zmiana osoby ustanowionej na Koordynatora prac ze strony Wykonawcy, wymaga 

pisemnego powiadomienia Zamawiającego. 

§ 15  

Reklamacje 

1. W przypadku zgłoszenia reklamacji przez mieszkańca miasta Zamawiający obciąży  

Wykonawcę karą umowną, o której mowa w § 8 ust. 2 pkt. 4) umowy, jeżeli Wykonawca 

nie odebrał lub opóźnił się z odbiorem z nieruchomości odpadów zgodnie z ustalonym 

Harmonogramem, określonym w OPZ- w ciągu 24 godzin od otrzymania od 

Zamawiającego zawiadomienia (faxem lub mailem) o zgłoszonej reklamacji. 

2. W przypadku wpłynięcia reklamacji Zamawiający, sprawdzi na przekazach GPS czy 
specjalistyczne samochody odbierające odpady przejeżdżały przy posesji i zatrzymały 
się. Jeżeli tak to reklamacja mieszkańca gminy jest nieuzasadniona, gdyż mieszkaniec nie 



 

WYKONAWCA: 

wystawił pojemnika. Reklamacja będzie zasadna, gdy specjalistyczne samochody 
odbierające odpady nie przejeżdżały przy danej posesji lub przejeżdżały i nie zatrzymały 
się. 

3. Załatwienie reklamacji Wykonawca potwierdza faxem lub mailem 

§16  

     Postanowienia końcowe 

1.Wszelkie sporne sprawy wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd 

właściwy miejscowo, dla siedziby Zamawiającego. 

2.W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy 

ustaw prawo zamówień publicznych, przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o odpadach, 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz inne właściwe przepisy prawa 

krajowego i miejscowego. 

3.Umowa niniejsza została sporządzona w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze stron. 

4.Załącznikami do umowy jest Oferta Wykonawcy, SIWZ oraz załączniki do SIWZ a w 

szczególności OPZ. 

                                                                               §17  

Zamawiający jako administrator danych osobowych właścicieli nieruchomości powierza 

Wykonawcy  przetwarzanie  tych danych osobowych w postaci imion ,nazwisk oraz 

adresów zamieszkania w celu wykonania usługi objętej nin. umową. Przetwarzający –

Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności jakiekolwiek informacje związane 

z uzyskaniem dostępu do powierzonych danych oraz zabezpieczenia powierzonych danych 

przed jakimkolwiek nieuprawnionym dostępem. Wykonawca  oświadcza, iż w związku z 

zachowaniem w tajemnicy powierzonych danych nie będzie ich wykorzystywał, ujawniał, 

czy też udostępniał bez pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niż 

wykonanie przedmiotu zamówienia. 

 

ZAMAWIAJĄCY: 


