
 

 

 

Załącznik nr 1 do swz 

 

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 

wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji świadczenie usługi pn.: 

Zagospodarowanie odebranych odpadów komunalnych z terenu miasta Łaziska Górne,  

o następujących kodach dla: 

a. zadania nr 1 …………. 

b. zadania nr 2 …………. 

c. zadania nr 3 …………. 

d. zadania nr 4 …………. 

e. zadania nr 5 …………. 

f. zadania nr 6 …………. 

g. zadania nr 7 …………. 

h. zadania nr 8 …………. 

i. zadania nr 9 …………. 

j. zadania nr 10 …………. 

k.   zadania nr 11………… 

l.    zadania nr 12…………. 

zwanej dalej ,,przedmiot zamówienia”. 

2. Szczegółowy opis i zakres usługi będącej przedmiotem zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 

do umowy, który stanowi integralną część niniejszej umowy. 

3. Zamawiający oświadcza, że zobowiązuje się do wykonania co najmniej 30% wartości umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że posiada wpis do BDO o nr ………… 

                                                      

§ 2 

Termin wykonania zamówienia 

Umowę zawiera się od podpisania umowy, nie wcześniej jednak niż od dnia 01.04.2021 r. na okres 9 

miesięcy lub do wyczerpania limitu kwoty określonej w § 4 ust. 4 umowy. Rozwiązanie umowy 

następuje z momentem zaistnienia jednej z wymienionych przesłanek. 

 

§ 3  

 Uprawnienia Zamawiającego  

1. W okresie obowiązywania umowy Zamawiający ma prawo do nadzoru oraz dokonywania kontroli 

sposobu i prawidłowości wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę. Zamawiający, 

przeprowadza kontrolę po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy lub bez uzgodnienia terminu  

i miejsca kontroli (kontrola doraźna). 

2. Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia wszelkiej dokumentacji związanej  

z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, a także  do udzielania stosownych wyjaśnień na żądanie 

Zamawiającego. Zamawiający może żądać wyjaśnień ustnych lub pisemnych, a także przedłożenia 

odpowiednich dokumentów związanych z wykonywaniem przedmiotu zamówienia.  

3. W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje przedmiot zamówienia przy pomocy podwykonawcy, 

uprawnienia Zamawiającego do przeprowadzenia kontroli oraz żądania przedstawienia wyjaśnień  

i dokumentów dotyczących również podwykonawców, co powinno być przewidziane w umowie 

zawartej pomiędzy Wykonawca a podwykonawcą. 

4. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, zobowiązuje się do bieżącej współpracy  

z Zamawiającym, w celu zapewnienia wykonania go zgodnie z jej postanowieniami.  

 

 

 

 

 



 

 

 

§ 4 

Wynagrodzenie 

1. Ustala się miesięczny okres rozliczeniowy wykonania przedmiotu zamówienia. 

2. Wynagrodzenie miesięczne obliczane jest, jako suma iloczynu mas/Mg/poszczególne frakcje 

odpadów i jednostkowych cen brutto odpadów zagospodarowanych wynikających z oferty 

Wykonawcy - załącznik nr 2 do umowy. 

3. Zapłata za wykonanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy, nastąpi  

w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT Wykonawcy w terminie do 

30 dni licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, nie może przekroczyć 

maksymalnej wysokości zobowiązania ustalonej dla poszczególnych zadań, tj. dla: 

Zadania nr 1: 

……………zł/netto/, podatek VAT…..%, tj.:………….zł, …………..zł /brutto/ 

Zadania nr 2: 

……………zł/netto/, podatek VAT…..%, tj.:………….zł, …………..zł /brutto/ 

Zadania nr 3: 

……………zł/netto/, podatek VAT…..%, tj.:………….zł, …………..zł /brutto/ 

Zadania nr 4: 

……………zł/netto/, podatek VAT…..%, tj.:………….zł, …………..zł /brutto/ 

Zadania nr 5: 

……………zł/netto/, podatek VAT…..%, tj.:………….zł, …………..zł /brutto/ 

Zadania nr 6: 

……………zł/netto/, podatek VAT…..%, tj.:………….zł, …………..zł /brutto/ 

Zadania nr 7: 

……………zł/netto/, podatek VAT…..%, tj.:………….zł, …………..zł /brutto/ 

Zadania nr 8: 

……………zł/netto/, podatek VAT…..%, tj.:………….zł, …………..zł /brutto/ 

Zadania nr 9: 

……………zł/netto/, podatek VAT…..%, tj.:………….zł, …………..zł /brutto/ 

Zadania nr 10: 

……………zł/netto/, podatek VAT…..%, tj.:………….zł, …………..zł /brutto/ 

Zadania nr 11: 

……………zł/netto/, podatek VAT…..%, tj.:………….zł, …………..zł /brutto/ 

Zadania nr 12: 

……………zł/netto/, podatek VAT…..%, tj.:………….zł, …………..zł /brutto/ 

*niepotrzebne skreślić 

5. Za dzień spełnienia świadczenia przez Zamawiającego przyjmuje się dzień obciążenia jego 

rachunku bankowego. 

6. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, 

które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla którego prowadzony jest rachunek 

VAT. 

7. Zamawiający oświadcza, że dokona płatności za realizację przedmiotu zamówienia  

z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment, na co Wykonawca 

wyraża zgodę. Podzielną płatność, tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach 

bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla 

czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielnej płatności nie będzie wykorzystywany do 

zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata odszkodowania), 

a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0 % lub objęte odwrotnym 

obciążeniem. 

8. Wykonawca oświadcza, że będzie składał fakturę w formie papierowej/pdf/formie 

ustrukturyzowanej za pośrednictwem PEF (Platforma Elektronicznego Fakturowania)* nie potrzebne 

skreślić 
9. Wykonawca ma możliwość przesłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej faktury 

elektronicznej w rozumieniu ustawy 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 poz. 2191). W przypadku wyboru możliwości przesłania 

ustrukturyzowanej faktury elektronicznej Wykonawca będzie korzystał z platformy, o której 

mowa w tej ustawie (Platforma Elektronicznego Fakturowania na stronie internetowej 

https://efaktura.gov.pl ). 

10. Jeżeli należność nie zostanie uregulowana w ustalonym terminie Wykonawca może naliczyć 

odsetki umowne w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie. Termin do zapłaty biegnie od 

otrzymania przez Zamawiającego faktury w wersji papierowej lub od otrzymania przez 

Zamawiającego powiadomienia o przesłaniu ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na 

Platformę Elektronicznego Fakturowania. 

11. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o przesłaniu ustrukturyzowanej faktury elektronicznej 

na Platformę Elektronicznego Fakturowania; Powiadomienie o przesłaniu ustrukturyzowanej 

faktury elektronicznej zostanie przesłane pocztą elektroniczną na adres e-mail: 

..................................................... 

12. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z faktury.   

13. Wykonawca nie może przelać wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osoby trzecie 

bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

§ 5 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia z zachowaniem szczególnej 

staranności. 

2. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi uprawnieniami, decyzjami i pozwoleniami 

na prowadzenie działalności w zakresie określonym w przedmiocie zamówienia. Posiada, 

również stosowną wiedzą, dysponuje odpowiednią bazą i środkami do wykonania przedmiotu 

zamówienia. 

3. Wykonawca powinien zapewnić przyjęcie przedmiotu zamówienia w miejscu położenia instalacji 

od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 17:00. 

4. Wykonawca zagospodaruje, we wskazanej w ust. 9 instalacji, odpady komunalne pochodzące  

z terenu miasta Łazisk Górnych.  

5. W przypadku odpadów o kodzie 20 01 32 (przeterminowane leki), Wykonawca zobowiązuje się 

do ich odbioru i ważenia na zalegalizowanej wadze oraz do odbioru z terenu miasta Łaziska 

Górne (punkty apteczne – około 10÷12), zgodnie ze zleceniem wystawionym przez 

Zamawiającego i zagospodarowaniu ich we wskazanej w ust. 9 instalacji.  

6. W przypadku odpadów o kodzie 15 01 10, 20 01 27, 20 01 99 (odpady niebezpieczne- 

opakowania po substancjach niebezpiecznych), Wykonawca zobowiązuje się do ich odbioru  

z punktu PSZOK przy ul. Łazy w Łaziskach Górnych i ważenia na zalegalizowanej wadze, 

zgodnie ze zleceniem wystawionym przez Zamawiającego i zagospodarowaniu ich we wskazanej 

w ust. 9 instalacji.  

7. W przypadku odpadów innych, niewymienionych w ust. 5 i 6, Wykonawca zobowiązany jest do 

przyjmowania dostarczonego przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, poprzez 

umożliwienie wjazdu pojazdom na teren instalacji i dokonaniu ich ważenia na zalegalizowanej 

wadze. Każdy wjazd ma być zarejestrowany i potwierdzony. Wykonawca zobowiązuje się 

również do każdorazowego przekazania kopii Kwitu wagowego. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzania odbioru przedmiotu zamówienia w Bazie 

Danych o Odpadach (BDO).  

9. Instalacja Wykonawcy znajduje się dla:  

a. zadania nr 1 …………. 

b. zadania nr 2 …………. 

c. zadania nr 3 …………. 

d. zadania nr 4 …………. 

e. zadania nr 5 …………. 

f. zadania nr 6 …………. 

g. zadania nr 7 …………. 

h. zadania nr 8 …………. 

i. zadania nr 9 …………. 

https://efaktura.gov.pl/


 

 

 

j. zadania nr 10 …………. 

k. zadania nr 11 …………. 

l. zadania nr 12…………. 

*niepotrzebne skreślić 

10. Wskazane w ust. 9 powyżej, instalacje do przetwarzania odpadów muszą odpowiadać 

wymaganiom przepisom prawa, w szczególności przepisom ustawy - O utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach oraz przepisom ustawy - O odpadach, w tym art. 35 i następne. 

11. Wykonawca zgodnie z art. 9oa ustawy - O utrzymaniu porządku i czystości w gminie ma 

obowiązek przekazywać do Zamawiającego informację o odpadach. 

12. Zakazuje się mieszania w instalacjach selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze 

zmieszanymi odpadami komunalnymi oraz selektywnie zebranych odpadów komunalnych 

różnych rodzajów ze sobą. 

13. Wykonawca zapewnia, że przekazywany przedmiot zamówienia do zagospodarowania odpadami, 

dla każdej z części przedmiotu zamówienia, będzie się odbywać w sposób umożliwiający 

osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu i odzysku wraz z ograniczeniem masy odpadów 

ulegających biodegradacji, zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. O utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach  (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) oraz rozporządzeniem właściwego 

Ministra do spraw środowiska.  

14. W przypadku wystąpienia awarii w podstawowej instalacji uniemożliwiającej przyjmowanie 

przedmiotu zamówienia, Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie nie później niż w terminie  

1 dnia od zaistnienia awarii lub innej okoliczności uniemożliwiającej przyjęcie przedmiotu 

zamówienia do zagospodarowania poinformować, o tym fakcie Zamawiającego i wskazać 

instalację zastępczą. Nie wywiązanie się z powyższego obowiązku skutkować będzie 

zastosowaniem kar umownych oraz uprawnieniem Zamawiającego do przekazania przedmiotu 

zamówienia do innej uprawnionej instalacji, a kosztami zamawiający obciąży Wykonawcę wraz  

z kosztami transportu przedmiotu zamówienia. 

15. Wykonawca przez cały okres trwania umowy zobowiązany jest do posiadania aktualnej polisy 

ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności 

gospodarczej. 

16. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji związanej z działalnością objętą 

przedmiotem zamówienia, jak np.: Raporty i Sprawozdania, wymiana informacji pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą. Szczegółowo opisane w załączniku nr 1 do umowy Przedmiot 

zamówienia. 

17. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności objęte przedmiotem zamówienia polegające na przyjmowaniu odpadów i ważeniu 

pojazdów z odpadami, wydawaniu dokumentów z tym związanych, jeżeli wykonywanie tych 

czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu kodeksu pracy. 

18. Wykonawca zobowiązany jest także wykonywać wszelkie obowiązki, określone w przepisach 

powszechnie obowiązujących, wymaganych podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 

19. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za brak osiągnięcia wymaganych przepisami prawa 

poziomu odzysku i recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji 

skierowanych przez zamawiającego na instalacje na zasadach określonych w § 8 ust. 1 pkt 7. 

 

§ 6 

Personel wykonawcy 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy  

o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy w okresie realizacji 

przedmiotu zamówienia, następujących osób wykonujących czynności:  

- kierownik instalacji/obiektu 

- pracownik obsługujący wagę / przyjmujący odpady. 

2. W terminie do 5 dni, od zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu oświadczenia o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę w zakresie 

czynności wskazanych w ust. 1 powyżej. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: 

dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę, imię i nazwisko zatrudnionego 

pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków 



 

 

 

pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 

podwykonawcy.  

3. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy, odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę. 

4. Zamawiający w szczególności uprawniony jest do: 

- żądania oświadczeń w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów i dokonywania ich 

oceny z uwzględnieniem przepisów ustawy - O ochronie danych osobowych, 

- żądania wyjaśnień w przypadku braku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. 

wymogów. 

5. Na każde wezwanie Zamawiającego, Wykonawca/podwykonawca w trakcie realizacji przedmiotu 

zamówienia, zobowiązany jest także  do przedłożenia: 

a. Oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, 

których dotyczy wezwanie. Oświadczenie to powinno zawierać m.in. dane określone w ust.2. 

b. Uwierzytelnioną kopię umowy/ów o pracę wskazanych osób wraz z zakresem obowiązków. 

c. Uwierzytelnioną kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do 

ubezpieczeń. 

Dokumenty wymienione w pkt. ,,b i c” powinny być zanonimizowane w sposób zapewniający 

ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.  

6. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowości w zakresie zatrudniania będą 

miały zastosowanie kary określone w § 8 ust. 1 pkt 6. 

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów BHP oraz za prawidłowe 

wyposażenie osób wykonujących czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 

8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę/podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się do Państwowej Inspekcji Pracy  

o przeprowadzenie stosownej kontroli. 

9. Każda zmiana pracownika oraz skierowanie do realizacji zamówienia dodatkowego pracownika 

wymaga pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu oraz przedstawienia mu dokumentów 

określonych w ust. 2. 

 

§ 7 

Podwykonawstwo  

1. Wykonawca oświadcza, że na dzień podpisania umowy, przedmiot zamówienia wykona 

samodzielnie/z udziałem podwykonawcy (niepotrzebne skreślić): 

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

z zachowaniem zasad określonych w art. 462-465 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Zakres części zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy: 

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

2. Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcy, nie wyłącza obowiązku 

spełnienia przez Wykonawcę wszystkich wymogów określonych postanowieniami umowy,  

w tym dotyczących osób określonych w § 6 ust. 1. 

3. W przypadku zmiany podwykonawcy lub wprowadzeniu nowego podwykonawcy, Wykonawca 

zobowiązany jest przed dokonaniem takiej zmiany, do poinformowania o tym fakcie 

Zamawiającego pisemnie w terminie do 7 dni.  

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dochowanie przez podwykonawców warunków umowy 

(w tym odnoszących się do osób wskazanych w § 6 ust. 1 i Informacji Poufnych) oraz odpowiada 

za ich działania lub zaniechania jak za własne. 

 

§ 8 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci kary umowne dla poszczególnych zadań: 

1) 0,2 % maksymalnego wynagrodzenia brutto za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu 

zamówienia - w wysokości, o którym mowa w § 4 ust. 4, dla poszczególnych zadań, umowy za 

każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu końcowego, 



 

 

 

2) 10 % kwoty brutto określonej w § 4 ust. 4, dla poszczególnych zadań, pomniejszonej  

o zakończone i zaakceptowane okresy rozliczeniowe za odstąpienie przez Zamawiającego od 

umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

3) 1.000,00 zł kwoty brutto za każdy stwierdzony przypadek niewykonania obowiązku ważenia 

przedmiotu zamówienia dla poszczególnych zadań 

4)  1.000,00 zł kwoty brutto za niewskazanie instalacji zastępczej  w terminie określonym w § 5 

ust. 14, dla poszczególnych zadań. 

5) 1.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek uniemożliwienia lub utrudnienia przeprowadzenia 

kontroli przez Zamawiającego dla poszczególnych zadań. 

6) za niewypełnianie wymogu zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę  

w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną  

w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów  

o minimalnym wynagrodzeniu o pracę za każdy stwierdzony przypadek (obowiązujących  

w chwili stwierdzenia przez zamawiającego niedopełnienia wymogu zatrudnienia pracowników 

na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy), w okresie realizacji 

przedmiotu zamówienia. 

7) za brak osiągnięcia poziomów odzysku i recyklingu wymaganych przepisami prawa oraz 

poziomu ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji wymaganych przepisami 

prawa w wysokości równej kwocie kary przewidzianej dla gminy Łaziska Górne za 

niewywiązanie się z tego obowiązku. 

2. Strony zgodnie oświadczają, że maksymalna łączna wysokość kar umownych, których mogą 

dochodzić Strony wynosi 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 4, dla 

poszczególnych zadań. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z winy 

Zamawiającego w wysokości 10 % maksymalnego wynagrodzenia brutto z określonego w § 4 

ust. 4 umowy, za wyjątkiem przyczyn określonych w art. 456 ustawy Prawo zamówień 

publicznych.  

4. Niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust. 1 powyżej, Zamawiający ma prawo 

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, w przypadku gdy kary te nie będą pokrywać jego 

szkód. 

 

§ 9 

Nadzór nad realizacją umowy 

Osoby ze strony Zamawiającego do kontaktu w zakresie realizacji umowy:  

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

Osoby ze strony Wykonawcy do kontaktu w zakresie realizacji umowy: 

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

 

§ 10 

Odstąpienie od umowy 

Oprócz przypadków określonych w kodeksie cywilnym stronom przysługuje prawo odstąpienia od 

umowy w następujących przypadkach: 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia 

powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie 

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

zawierania umowy, lub dalsze wykonanie umowy może zagrażać bezpieczeństwu publicznemu.  

2. Jeżeli zajdzie co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

a. Dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 uPzp, 

b. Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 uPzp, 

c. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej  

w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła 

zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 

2014/25/UE dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia  

z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.  



 

 

 

3. W przypadku, o którym  mowa w ust. 2 lit. a., Zamawiający odstępuje od umowy w części, której 

zmiana dotyczy. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego  

z tytułu wykonania części umowy. 

5. Zamawiającemu, przysługuje ponadto prawo do odstąpienia od umowy: 

1) W przypadku zaprzestania działalności wykonawcy - w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

informacji o zaprzestaniu działalności 

2) Gdy zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęcie postępowania 

naprawczego.  

3) Gdy zostanie wydane orzeczenie powodujące zajęcie majątku Wykonawcy. 

4) Gdy Wykonawca odmawia przyjęcia odpadów do zagospodarowania, pomimo wezwania 

złożonego na piśmie lub e-mailowo. Wówczas Zamawiający może odstąpić od umowy po 

upływie 7 dni od dnia wezwania do rozpoczęcia lub kontynuacji usługi 

5) Gdy Wykonawca nie zapewnia właściwej jakości usługi zgodnej z SWZ i ze złożoną ofertą, 

pomimo wezwania złożonego na piśmie lub e- mailowo przez Zamawiającego; odstąpienie od 

umowy może nastąpić wówczas w terminie 21 dni po upływie 7 dni od dnia wezwania do 

poprawy jakości usług, i zakreśleniu co najmniej 5 dniowego terminu na prawidłowe wykonanie 

usługi, 

6) Gdy wykonawca nie realizuje obowiązków, o których mowa w treści niniejszej umowy  

w terminie 7 dni od daty powzięcia informacji o nierealizowaniu poszczególnych obowiązków. 

6. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać 

uzasadnienie. 

7. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada 

obowiązany jest do:  

1) Dokonania odbioru usługi przerwanej, 

2) Dokonania zapłaty wynagrodzenia za usługi, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.  

 

§ 11 

Zmiany do umowy 

1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień niniejszej umowy, zgodnie z art. 455 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

2. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień niniejszej umowy, jeżeli zachodzi co najmniej 

jedna z okoliczności: 

1) Zmiany obowiązującej stawki podatku VAT zaistniałej po dacie zawarcia umowy, wówczas 

wartość netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni się, a wartość brutto wynagrodzenia 

zostanie obliczona na podstawie nowych przepisów; 

2) Zmiana instalacji komunalnej do zagospodarowania odpadów. W przypadku, kiedy nie jest 

możliwe zagospodarowanie odpadów na danej instalacji, nastąpiła awaria lub inne przyczyny  

w wyniku, których nie może nastąpić proces zagospodarowania odpadów; 

3) Wprowadzenie podwykonawcy, rezygnacja z podwykonawcy, zmiana zakresu rzeczowego 

wykonywanego przy pomocy podwykonawcy; 

4) Zamawiający może dokonać zmiany dotychczasowego Wykonawcy na nowego: 

a. Gdy zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęcie postępowania 

naprawczego.  

b. Gdy zostanie wydane orzeczenie powodujące zajęcie majątku Wykonawcy. 

c. Gdy Wykonawca odmawia przyjęcia odpadów do zagospodarowania, pomimo wezwania 

złożonego na piśmie lub e-mailowo. Wówczas Zamawiający może odstąpić od umowy po 

upływie 7 dni od dnia wezwania do rozpoczęcia lub kontynuacji usługi 

d. Gdy Wykonawca nie zapewnia właściwej jakości usługi zgodnej z SWZ i ze złożoną ofertą, 

pomimo wezwania złożonego na piśmie lub e- mailowa przez zamawiającego; odstąpienie od 

umowy może nastąpić wówczas w terminie 21 dni po upływie 7 dni od dnia wezwania do 

poprawy jakości usług, i zakreśleniu co najmniej 5 dniowego terminu na prawidłowe wykonanie 

usługi, 

e. Gdy Wykonawca nie realizuje obowiązków, o których mowa w treści niniejszej umowy  

w terminie 7 dni od daty powzięcia informacji o nierealizowaniu poszczególnych obowiązków. 



 

 

 

f. W wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, 

połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia 

dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki 

udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za 

sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów 

ustawy,  

g. W wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego 

podwykonawców, w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 1 uPZP. 

3. Nie stanowi zmiany umowy: 

a. zmiany osoby pełniącej nadzór nad realizacją umowy – bez konieczności sporządzania 

aneksu, 

b. personalnych, danych teleadresowych, formy prawnej stron umowy, zmiana  

c. nr rachunku bankowego - bez konieczności sporządzania aneksu. 

4. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić 

zgodę, nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

5. Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez 

przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej. 

6. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 12 

Postanowienia końcowe 

1. W przypadku wystąpienia trudności z interpretacją umowy Zamawiający i Wykonawca będą się 

posiłkować postanowieniami ofert i specyfikacji warunków zamówienia. Spory powstałe na tle 

realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. Wszelkie, zmiany, uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają zgody obu 

stron wyrażonej na piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności,  

z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych. 

2. Jeżeli umowa nie przewiduje inaczej wszelkie zawiadomienia lub informacje pomiędzy stronami 

będą dokonywane na piśmie i będą uważane za doręczone, jeżeli zostały doręczone osobiście, 

pocztą elektroniczną, pocztą kurierską lub listem poleconym na adres podany w komparycji 

niniejszej umowy.  

3. O zmianie adresu strony są zobowiązane informować się wzajemnie w terminie 7 dni od daty 

dokonania zmiany. Zawiadomienie staje się skuteczne w dniu następnym po doręczeniu tej 

informacji drugiej stronie. Brak takiego zawiadomienia skutkuje tym, że korespondencja 

doręczona na poprzedni adres będzie uznawana za właściwie doręczoną. 

4. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz 

ustawy – Prawo zamówień publicznych.  

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 

każdej ze Stron.  

 

§ 13 

Wykaz załączników 

Załącznikami do niniejszej umowy, które stanowią jej integralną część są: 

 

1. Przedmiot zamówienia 

2. Oferta Wykonawcy 

3. Formularz cenowy 

4. Wykaz osób 

 

                                                   

            Wykonawca                                                                               Zamawiający 

 

                                                                                      

 


