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Załącznik nr 3 do SWZ 

 

Projektowanie postanowienia umowy  

Umowa nr  

 

zawarta w dniu ............................ roku, w Polanicy-Zdroju pomiędzy:  

Miejskim Zakładem Komunalnym w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. ul. Spacerowa 2, 57-320 

Polanica-Zdrój KRS 0000253420, NIP 883 177 10 00, REGON 020206230 

reprezentowanym przez ......................................................................................... 

zwanym dalej „Zamawiającym”,  

 

a  

………………………………………………………………………………..…(nazwa 

Wykonawcy) z siedzibą w …………………………… (siedziba Wykonawcy), 

…………………………………………………………………………………………………

…………………….. (adres Wykonawcy), wpisanym/wpisaną do Krajowego Rejestru 

Sądowego (lub, odpowiednio, do innego rejestru lub ewidencji) pod numerem: 

…………….przez ……………………….…  Regon: …..… ,  NIP: …..…, BDO: …… 

(odpowiednio) reprezentowanym/reprezentowaną (na podstawie odpisu z KRS / 

pełnomocnictwa innego dokumentu, z którego wynika umocowanie do reprezentowania - 

stanowiącego załącznik do niniejszej umowy)  przez: 

1. (imię, nazwisko i pełniona funkcja reprezentanta Wykonawcy), 

2. (imię, nazwisko i pełniona funkcja reprezentanta Wykonawcy), 

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

 

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”. 

 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym  w oparciu o 

ustawę 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, zwaną 

dalej ustawą Pzp), pn. „Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z 

nieruchomości objętych systemem odbioru odpadów komunalnych Gminy Polanica – Zdrój, 

w tym odebranych bezpośrednio od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy 

Polanica - Zdrój (odbiór u źródła) oraz zebranych uprzednio w Punkcie Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych (PSZOK)”, znak sprawy: _________________. 

 

§ 1 

Przedmiot i zakres umowy 

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pod nazwą 

„Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z Gminy Polanica – 

Zdrój”, znak sprawy: MZK 1/2022. 
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2. Następujące frakcje (rodzaje) odpadów komunalnych przyjmowane i zagospodarowywane 

będą: 

1) przez …………………. (nazwa instalacji) zlokalizowaną (e) pod adresem(ami): 

…………………………………………… prowadzoną przez …………, dla którego 

osobą kontaktową jest ………….. (nr tel. …………., adres e-mail …………), 

2)  przez …………………. (nazwa instalacji) zlokalizowaną (e) pod adresem(ami): 

…………………………………………… prowadzoną przez …………, dla którego 

osobą kontaktową jest ………….. (nr tel. …………., adres e-mail …………), 

3) przez …………………. (nazwa instalacji) zlokalizowaną (e) pod adresem(ami): 

…………………………………………… prowadzoną przez …………, dla którego 

osobą kontaktową jest ………….. (nr tel. …………., adres e-mail …………)1. 

3. Integralną część niniejszej Umowy regulującą sposób wykonania zamówienia stanowią 

następujące dokumenty: 

1) Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) stanowiąca Załącznik nr 1 do niniejszej 

Umowy, oraz Opis Przedmiotu Zamówienia (dalej: OPZ) stanowiący Załącznik nr 4 

do SWZ. 

2) Oferta Wykonawcy stanowiąca Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy, 

3) dokumenty potwierdzające dopuszczalność przekazania odpadów do każdego 

z wskazanych w ust. 1 miejsc zagospodarowania odpadów w sposób zgodny z SWZ 

oraz wymogami prawa, które Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu najpóźniej w ciągu 3 dni od zawarcia umowy. 

4. Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w Opisie Przedmiotu Zamówienia 

będącym integralną częścią SWZ. 

 

§ 2 

Okres realizacji umowy 

 

1. Strony ustalają, że realizacja zamówienia w zakresie zagospodarowania odpadów 

komunalnych nastąpi przez okres 2 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, który rozpocznie 

swój bieg nie wcześniej niż 1 maja 2022 roku, a nie później niż 31 maja 2022 roku.   

2. W przypadku, gdy kwota łącznego wynagrodzenia określona w § 7 ust. 1 umowy zostanie 

w pełni wykorzystana przed wskazanym terminem zakończenia realizacji zamówienia, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo skrócenia terminu realizacji zamówienia, przy 

zastrzeżeniu, że limit ten może zostać zwiększony poprzez skorzystanie z prawa opcji na 

zasadach określonych w §13 umowy. 

3. Okres realizacji pozostałych obowiązków, w tym w szczególności sprawozdawczo-

informacyjnych może być dłuższy niż wskazany powyżej i dostosowany jest do terminu 

realizacji usług zagospodarowania odpadów komunalnych. 

 
1 Wykaz zostanie sporządzony na podstawie oferty Wykonawcy, który złoży ofertę najkorzystniejszą 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający zastrzega, że konkretna frakcja odpadów może 

podlegać przekazaniu wyłącznie do jednego miejsca przyjmowania odpadów. 
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§ 3 

Oświadczenia Wykonawcy 

 

1. Wykonawca oświadcza, że spełnia wszelkie wymagania i posiada niezbędne uprawnienia, 

potencjał techniczny i osobowy, w celu wykonania przedmiotu umowy, przy dochowaniu 

należytej staranności oraz spełnieniu wszystkich wymagań ustanowionych w SWZ oraz 

wynikających z przepisów prawa, w szczególności: 

1) posiada2: 

a) zezwolenie na zbieranie odpadów komunalnych będących przedmiotem umowy 

wydane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. 

U. z 2021 r., poz. 779 ze zmianami)  

lub 

zezwolenie na przetwarzanie odpadów komunalnych będących przedmiotem 

umowy lub pozwolenie zintegrowane/pozwolenie wydane na podstawie ustawy z 

dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., 

poz. 1219 ze zmianami) uwzględniające warunki zezwolenia na zbieranie 

odpadów będących przedmiotem umowy, 

b) odpowiedni wpis do BDO, pozwalający na realizację zamówienia, 

 

albo w przypadku instalacji położonych poza Rzeczpospolitą Polską: 

c) uprawnienia dla podmiotu prowadzącego instalację do przetwarzania odpadów 

zapewniające możliwość przetwarzania odpadu, zgodnie z przepisami kraju, w 

którym instalacja jest prowadzona, oraz  

d) pisemną umowę pomiędzy podmiotem, który organizuje przemieszczanie 

(wysyłający) a odbiorcą odpadów, o której mowa w załączniku nr VII do 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1013/2006 w sprawie 

przemieszczania odpadów.  

 

2) zapewnienia posiadania przez wszystkich podwykonawców3: 

a) zezwolenia na zbieranie odpadów komunalnych będących przedmiotem umowy 

wydane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. 

U. z 2021 r., poz. 779 ze zmianami) lub 

b) zezwolenia na przetwarzanie odpadów komunalnych lub pozwolenia 

zintegrowanego/pozwolenia wydanego na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze 

zmianami) uwzględniającego warunki zezwolenia na zbieranie odpadów będących 

przedmiotem umowy, 

c) odpowiedni wpis do BDO, pozwalający na realizację zamówienia. 

 
2 W zakresie miejsc przyjmowania odpadów prowadzonych przez Wykonawcę. 
3 W zakresie miejsc przyjmowania odpadów prowadzonych przez Podwykonawców – każdorazowo w sytuacji w 

której nie są one prowadzone przez Wykonawcę. 
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albo w przypadku instalacji położonych poza Rzeczpospolitą Polską: 

d) uprawnienia dla podmiotu prowadzącego instalację do przetwarzania odpadów 

zapewniające możliwość przetwarzania odpadu, zgodnie z przepisami kraju, w 

którym instalacja jest prowadzona, oraz  

e) pisemną umowę pomiędzy podmiotem, który organizuje przemieszczanie 

(wysyłający) a odbiorcą odpadów, o której mowa w załączniku nr VII do 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1013/2006 w sprawie 

przemieszczania odpadów.  

2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zawarcia Umowy zobowiązany jest przekazać 

Zamawiającemu dokumenty potwierdzające okoliczności o których mowa w ust. 1.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania uprawnień / zapewnienia posiadania 

uprawnień przez wszystkich podwykonawców i spełniania wymagań określonych w ust. 1 

przez cały okres realizacji umowy.  

§ 4 

Podwykonawstwo 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia własnymi siłami*/ 

z udziałem podwykonawców, w takim przypadku zakres zamówienia powierzonego 

przez Wykonawcę Podwykonawcom obejmować będzie: ………………………… 

(* niepotrzebne skreślić).  

2. W celu uchylenia wszelkich wątpliwości, Strony oświadczają, że każdy podmiot 

prowadzący miejsce przyjmowania odpadów komunalnych w ramach realizacji niniejszej 

Umowy, o ile nie jest Wykonawcą, jest Podwykonawcą. 

3. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie wyłącza obowiązku 

spełnienia przez Wykonawcę wszystkich wymogów określonych postanowieniami 

umowy.  

4. Wykonawca uprawniony jest do powierzenia wykonania części zamówienia nowemu 

Podwykonawcy, zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy. Zmiana Podwykonawcy 

następuje za uprzednim poinformowaniem o tym fakcie Zamawiającego, dokonanym co 

najmniej na 7 dni przed dokonaniem zmiany Podwykonawcy. Wymóg zdania 

poprzedniego nie znajduje zastosowania w sytuacji o której mowa w Rozdziale VI  ust. 

21 OPZ. 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dochowanie przez Podwykonawców warunków 

umowy oraz odpowiada za ich działania lub zaniechania jak za swoje własne. 

W przypadku wykonania zamówienia z wykorzystaniem Podwykonawców Wykonawca 

przedkłada Zamawiającemu pisemną informację o zaangażowaniu Podwykonawcy oraz 

kopię egzemplarza umowy z Podwykonawcą, w terminie 5 dni od dnia podpisania 

umowy z Podwykonawcą. Jeżeli z umowy nie będzie wynikał w sposób dostateczny 

zakres prac Podwykonawcy, Zamawiający otrzyma w formie pisemnej informacje obu 
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stron o zakresie prac Podwykonawcy w terminie 5 dni od dnia przedłożenia 

Zamawiającemu umowy z Podwykonawcą. 

6. W przypadku powierzenia Podwykonawcy przez Wykonawcę realizacji części 

przedmiotu zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym 

zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów 

płatności określonych w umowie z Podwykonawcą. 

7. W przypadku realizacji przedmiotu zamówienia z udziałem Podwykonawcy, Wykonawca 

zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu każdorazowo wraz z fakturą pisemne 

oświadczenia Podwykonawców o braku wymagalnych należności od Wykonawcy za 

usługi wykonane przez Podwykonawców na potrzeby realizacji przedmiotu niniejszego 

zamówienia. 

8. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę umowy, informacji z ust. 4 lub 

oświadczeń, o których mowa w ust. 6, Zamawiający upoważniony jest do wstrzymania 

zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy do dnia ich dostarczenia Zamawiającemu, na co 

Wykonawca niniejszym wyraża zgodę.  

§ 5 

Obowiązki Wykonawcy 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania umowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, z zachowaniem należytej staranności, oraz przy dopełnieniu wszystkich 

wymagań ustanowionych w SWZ. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich obowiązków ujętych w SWZ, 

stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 

z tytułu prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie 

niższą niż 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych) przez cały okres realizacji umowy. Przed 

zwarciem umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopię aktualnej umowy 

ubezpieczenia lub polisy. W trakcie realizacji umowy na każde żądanie Zamawiającego 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć kopię aktualnej umowy ubezpieczenia lub 

polisy. Sankcją niewykonania tych obowiązków jest uprawnienie Zamawiającego do 

rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

 

§ 6 

Obowiązki Zamawiającego 

 

1. Zamawiający zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą w celu wykonania 

przedmiotu umowy, w szczególności spełniania obowiązków wskazanych w OPZ. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia, na warunkach 

i w terminach określonych w § 7 niniejszej umowy. 
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§ 7 

Wynagrodzenie  

 

1. Łączne wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy 

w zakresie zamówienia podstawowego, nie przekroczy kwoty brutto …………. zł 

(słownie: ………………. zł). 

2. Łączne wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 ulega zmianie w przypadku skorzystania 

przez Zamawiającego z prawa opcji – proporcjonalnie do zakresu skorzystania przez 

Zamawiającego z prawa opcji, przy zastrzeżeniu, że maksymalna wysokość 

wynagrodzenia Wykonawcy za realizację zamówienia objętego prawem opcji i 

wynikającego z uprawnienia o którym mowa w §13  ust. 1 umowy wynosi: … 

3. Ceny jednostkowe,  określone w ust. 4 zawierają w sobie koszty realizacji przedmiotu 

zamówienia w tym koszty ubezpieczeń, opłaty celne i podatkowe oraz wszelkie inne 

koszty Wykonawcy, a przypadku frakcji odpadów komunalnych, które podlegają 

transportowi przez Wykonawcę, również koszty tego transportu. Ceny jednostkowe nie 

mogą ulec zwiększeniu w okresie obowiązywania umowy.  

4. Strony ustalają, że za wykonywanie usług stanowiących przedmiot zamówienia 

podstawowego oraz objętego prawem opcji i wynikającego z uprawnienia o którym mowa 

w §13  ust. 1 przysługuje miesięczne wynagrodzenie, na które składa się wynagrodzenie za 

zagospodarowanie odpadów komunalnych ustalone jako iloczyn faktycznej ilości 

zagospodarowanych odpadów komunalnych (potwierdzonej dokumentami ważenia oraz 

kartami przekazania odpadów) i ceny jednostkowej, która wynosi za zagospodarowanie: 

1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych …...........…. zł/Mg brutto, w 

tym  ….........….  zł VAT,  

2) selektywnie zbieranych: 

a) zmieszane odpady opakowaniowe …...............…. zł/Mg brutto, w tym  

…................….  zł VAT; 

b) opakowania z papieru i tektury: …...............…. zł/Mg brutto, w tym  

…................….  zł VAT; 

c) opakowania ze szkła …...............…. zł/Mg brutto, w tym  …................….  zł 

VAT; 

d) zużyte opony …...............…. zł/Mg brutto, w tym  …................….  zł VAT; 

e) żelazo i stal …...............…. zł/Mg brutto, w tym  …................….  zł VAT; 

f) odpady wielkogabarytowe …...............…. zł/Mg brutto, w tym  …................….  

zł VAT; 

g) odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów …...............…. zł/Mg 

brutto, w tym  …................….  zł VAT; 



Strona 7 z 16 

 

h) zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC …...............…. zł/Mg brutto, 

w tym  …................….  zł VAT. 

i) Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 10 

02 09 do 16 02 12…...............…. zł/Mg brutto, w tym................….  zł VAT; 

j) Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13…...............…. 

zł/Mg brutto, w tym  …................….  zł VAT; 

k) niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń 

…...............…. zł/Mg brutto, w tym  …................….  zł VAT; 

5. Wskazane w ust. 4 ceny jednostkowe w zakresie frakcji odpadów komunalnych, które 

podlegają transportowi przez Wykonawcę zostaną pomniejszone, w przypadku 

okoliczności o której mowa w Rozdziale VI ust. 21 OPZ, tj. powstania po stronie 

Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, konieczności 

przekazywania odpadów o których mowa w ust. 4 (w tym również wyłącznie niektórych z 

nich) do innego miejsca przekazania odpadów niż wskazane w §1 ust. 2 Umowy (w 

brzmieniu pierwotnym umowy), a miejsce to będzie zapewnione przez Wykonawcę oraz 

położone w większej odległości od siedziby Zamawiającego, niż miejsce przekazania 

odpadów wskazane w §1 ust. 2 Umowy.  

6. Pomniejszenie o którym mowa w ust. 5, będzie dotyczyło każdej tony przekazanych 

odpadów (odpowiedniej frakcji) i będzie polegało na odjęciu od stawek jednostkowych 

wskazanych w ust. 4, iloczynu ilości różnicy km pomiędzy dotychczasową instalacją 

a nową instalacją oraz kwoty w następującym zakresie: 

1) zmieszane odpady komunalne – 9 zł/1 km,  

2) selektywnie zbieranych: 

a) opakowania z papieru i tektury – 7 zł/1 km;   

b) żelazo i stal- 8 zł/1 km;   

c) odpady wielkogabarytowe- 9 zł/1 km;   

d) odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów- 9 zł/1 km;   

Pomniejszenie może obejmować również inne koszty powstałe po stronie Zamawiającego 

lub operatora odbioru odpadów komunalnych, w związku z okolicznością o której mowa 

w ust. 5. Koszty te zostaną wykazane przez Zamawiającego. 

7. Uprawnienie o którym mowa w ust. 6 powyżej, nie uchyla uprawnień Zamawiającego do 

zlecenia wykonań zastępczych w sytuacji niezrealizowania lub nienależytego 

zrealizowania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy, w tym 

polegających na przyjęciu odpadów ze stacji przeładunkowej.  

8. Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie każdorazowo po zakończeniu 

miesięcznego okresu świadczenia usługi, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury 

VAT, wystawionej po zaakceptowaniu przez Zamawiającego raportu w sposób o którym 

mowa w Rozdziale IX ust. 2 OPZ. 
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9. Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie przelewem na rachunek bankowy nr 

………………………….. w Banku ………….  w ciągu 30 dni od dnia otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

10. Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. Do faktury VAT Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie, 

że objęty fakturą VAT zakres czynności został wykonany bez udziału podwykonawców 

lub dalszych podwykonawców lub oświadczenia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy potwierdzającego, że otrzymał w terminie wynagrodzenie należne z 

tytułu wykonania czynności objętej fakturą VAT lub oświadczenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy o wysokości wynagrodzenia należnego mu za wykonaną część 

umowy i numerze rachunku bankowego, na które należy przekazać to wynagrodzenie oraz 

kserokopii faktury wystawionej przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

 

§ 8 

Kary umowne 

 

1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej: 

1) w przypadku odstąpienia przez którąkolwiek ze stron od umowy z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy lub jej wypowiedzenia z tych przyczyn – 

w wysokości 10% ceny oferty brutto, o której mowa w § 7 ust. 1 (w brzmieniu 

pierwotnym); 

2) w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki w przesłaniu raportu o którym mowa w 

Rozdziale IX ust. 2 OPZ ; 

3) w wysokości 5 000 zł za każdy dzień roboczy zwłoki od poniedziałku do piątku, 

w którym w godzinach od 6.00 do 22.00 oraz w soboty, w których w godzinach od 

8.00 do 14.00) z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, Wykonawca nie 

przyjął odpadów do zagospodarowania; 

4) w wysokości 5000 złotych za każdy dzień zwłoki w odbiorze odpadów 

komunalnych na zgłoszenie Zamawiającego względem terminu wskazanego w 

zgłoszeniu. 

5) w wysokości 1 000 zł za każdy przypadek niedopełnienia obowiązku 

poinformowania o braku możliwości przyjęcia odpadów komunalnych, zgodnie 

z Rozdziałem VI ust. 22 OPZ; 

6) w wysokości 5 000 zł za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych  

w §10 ust. 1 niniejszej umowy osób niezatrudnionych na podstawie umowy 

o pracę za każdy stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie 

wobec tej samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas kontroli stwierdzi, że nie jest 

ona zatrudniona na podstawie umowy o pracę); 

7) w wysokości 5 000 zł za odmowę podania danych umożliwiających identyfikację 

osób wykonujących czynności § 10 ust. 1 niniejszej umowy na zasadach 

określonych w § 11 ust. 4 niniejszej umowy za każdy stwierdzony przypadek (kara 

może być nakładana wielokrotnie wobec tej samej osoby w przypadku 
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niewskazania jej danych przez Wykonawcę w drodze oświadczenia, o którym 

mowa  w § 10 ust. 4 niniejszej umowy); 

8) w przypadku nie przedłożenia, na  żądanie Zamawiającego lub upoważnionego 

przez niego pracownika, w terminie określonym w § 5 ust. 3 dowodu 

ubezpieczenia wraz z dowodem opłacenia składki lub dowodu opłacenia składki, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 zł za każde 

naruszenie. Kara umowna w powyższej wysokości będzie również naliczona za 

każdy  przypadek  braku, na warunkach określonych w § 5 ust. 3 niniejszej 

umowy, ubezpieczenia lub ciągłości umowy ubezpieczenia; 

9) za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia należnego podwykonawcom w wysokości 50 

zł za każdy dzień zwłoki, jednakże w kwocie nie wyższej niż 5 000 złotych. 

2. Zastrzega się prawo do dochodzenia przez każdą ze stron odszkodowania 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych 

uregulowanych w Kodeksie Cywilnym. 

3. Suma kar umownych nie może przekroczyć 30 % ceny oferty brutto, o której mowa w § 7 

ust. 1 umowy (w brzmieniu pierwotnym). 

4. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kary umownej z tytułu 

odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, 

z wyłączeniem odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w razie zaistnienia 

okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego 

nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w wysokości 10% ceny oferty 

brutto. 

5. Niezależnie od zastrzeżenia ww. kar, Zamawiający zastrzega, że w przypadku 

niezapewnienia przez Wykonawcę ciągłości przyjmowania odpadów o których mowa 

w niniejszej Umowie, jak również niezapewnienia przyjmowania odpadów w terminach 

lub godzinach wynikających z oferty Wykonawcy, Zamawiający jest uprawniony do 

skorzystania ze świadczeń zastępczych, których kosztami zostanie obciążony 

Wykonawca, a Wykonawca poprzez zawarcie umowy wyraża zgodę na realizację 

wykonania zastępczego bez zgody sądu. Nie wyklucza to nałożenia na Wykonawcę kar 

umownych przez Zamawiającego.  

 

§ 9 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 

1. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem umowy wniósł na jego rzecz 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości ceny właściwej 

dla realizacji zamówienia gwarantowanego, podanej w ofercie (odpowiadającej 

wynagrodzeniu określonemu w § 7 ust. 1 umowy, w brzmieniu pierwotnym) tj. kwotę 

brutto …………………... złotych (słownie: ……………………………. złotych w formie 

……………………).  

2. Wysokość zabezpieczenia nie ulega zmianie w przypadku skorzystania przez 

Zamawiającego z prawa opcji.  
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3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne 

zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania Umowy przez Wykonawcę, w tym roszczeń z tytułu braku zapłaty lub 

nieterminowej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy oraz  

roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych. 

4. Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający.  

5. Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 

6. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy. Wykonawca jest 

zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub 

prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania 

przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia. 

7. Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane w przypadku nie 

skorzystania z zabezpieczenia przez Zamawiającego. 

8. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku 

z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy nie zostanie zapłacona 

w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty. 

 

§ 10 

Wymagane zatrudnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia 

 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujących bezpośrednio czynności w zakresie procesu 

zagospodarowania dostarczonych odpadów komunalnych, tj. przyjęcie dostarczonych 

odpadów, ważenie dostarczonych odpadów, odzyskiwanie, poddawanie recyklingowi 

oraz unieszkodliwianie dostarczonych odpadów, o ile mieszczą się one w zakresie 

czynności o których mowa w art. 22 § 1 Kodeksu Pracy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne 

zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich 

osób wykonujących wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu czynności. 

3. 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. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

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, 
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3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia, 

4) 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 punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

a) oświadczenie zatrudnionego pracownika o zatrudnieniu na podstawie umowy 

o pracę. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dane osobowe 

osoby składającej oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności są wykonywane przez pracownika na podstawie umowy 

o pracę wraz ze wskazaniem, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu, datę 

zawarcia umowy o pracę, zakres obowiązków pracownika oraz podpis 

pracownika; 

b) 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, imion i nazwisk 

tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu, datę zawarcia umowy o pracę, 

zakres obowiązków pracowników oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 

oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

c) 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, 

zgodnie z przepisami rozporządzenia z dnia 26 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) oraz zgodnie  

z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

(tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko 

pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, 

rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu, zakres obowiązków pracownika powinny 

być możliwe do zidentyfikowania. 

4. 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 
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zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 

czynności.  

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

§ 11 

Odstąpienie od umowy 

 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca narusza w sposób istotny 

postanowienia umowy. Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone w terminie 30 dni 

od dnia powzięcia wiadomości o przyczynach stanowiących podstawę odstąpienia. 

2. Istotne naruszenie umowy, o którym mowa w ust. 1, ma miejsce w szczególności  

w następujących przypadkach: 

1) utraty przez Wykonawcę prawa do wykonywania działalności będącej przedmiotem 

niniejszej umowy, 

2) nieprzedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę umowy ubezpieczenia, zgodnie 

z § 5 ust. 3 umowy, 

3) nieprzedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę,  dokumentów o których mowa 

w §3 ust. 2 umowy, w tym również przedłożenia dokumentów niekompletnych, 

4) nierozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy bez uzasadnionej przyczyny,  

5) przerwania zapewniania miejsca lub miejsc przyjmowania odpadów, na okres dłuższy 

niż  24 godziny (bez wskazania instalacji zastępczej), 

6) niewykonywanie przez Wykonawcę obowiązków wynikających z ustawy u.c.p.g., u.o. 

lub P.o.ś., w sposób wpływający na realizację zamówienia, w tym na należyte 

wykonywanie umowy, 

7) gdy Zamawiający ponad dwukrotnie dokonał bezpośredniej zapłaty na rzecz 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na skutek uchylania się Wykonawcy od 

wypłaty należnego im wynagrodzenia, lub łączna kwota bezpośrednich zapłat na rzecz 

podwykonawcy, lub dalszego podwykonawcy przekroczyła 5% kwoty określonej  

w § 7 ust. 1 niniejszej umowy. 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli suma kar umownych przekroczy 10% 

wartości wynagrodzenia o którym mowa w § 7 ust. 1 (w brzmieniu pierwotnym). 

4. Zamawiający może odstąpić od umowy: 

1) w razie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub wystąpienia z wnioskiem 

o wszczęcie postępowania na podstawie ustawy prawo restrukturyzacyjne w stosunku do 

Wykonawcy, jeżeli udaremnia to należyte wykonanie zamówienia, 

2) w razie wszczęcia wobec Wykonawcy postępowania egzekucyjnego na łączną kwotę 

odpowiadającą 10% wartości wynagrodzenia o którym mowa w § 7 ust. 1 (w brzmieniu 

pierwotnym). 

5. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia okoliczności powodujących, 

że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 
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w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa publicznego. 

6. Warunkiem odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w przypadkach opisanych 

w ust. 2 pkt 1-5 jest uprzednie wezwanie Wykonawcy do wykonywania swoich 

obowiązków oraz wyznaczenie w tym celu dodatkowego terminu wynoszącego 3 dni 

robocze  rozpoczynający się od dnia dostarczenia wezwania. Oświadczenie o odstąpieniu 

może być złożone w terminie 30 dni od dnia upływu dodatkowego terminu.   

7. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić na piśmie. Oświadczenie o odstąpieniu od 

umowy może zostać złożone w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia którejkolwiek 

okoliczności wskazanej w ust. 2, 3, 4 lub 5, z zastrzeżeniem postanowień ust. 6. 

8. Wykonawca uprawniony jest do odstąpienia od umowy jeśli Zamawiający pozostaje 

w przekraczającej 4 dni robocze zwłoce z zapłatą wynagrodzenia, za które Wykonawca 

należycie i w zgodzie z postanowieniami umowy oraz przepisami prawa wystawił fakturę 

VAT. Przed odstąpieniem Wykonawca wezwie Zamawiającego do wykonania 

zobowiązania wyznaczając dodatkowy co najmniej 3 dniowy termin do dokonania 

płatności rozpoczynający się od dnia dostarczenia wezwania. Oświadczenie o odstąpieniu 

może być złożone w terminie 30 dni od dnia upływu dodatkowego terminu dokonania 

płatności. 

9. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, Wykonawca może 

żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu prawidłowego wykonania części 

umowy. 

§ 12 

Zmiana umowy 

 

1. Zamawiający dopuszcza zmiany sposobu spełnienia świadczenia określonych niniejszą 

umową zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: 

1) w przypadku zmiany przepisów aktów prawnych normujących wykonanie 

przedmiotu zamówienia w tym aktów prawa miejscowego sposób spełnienia 

świadczenia zostanie zmieniony na zgodny z obowiązującymi przepisami w tym 

zakresie, 

2) poprzez zmianę miejsca przekazywania odpadów, o którym mowa w § 1 ust. 2 – w 

takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest wskazać miejsce, które spełnia 

wymagania określone w SWZ oraz uwzględnia deklaracje Wykonawcy 

wynikające z oferty.    

2. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

3. W trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego 

powiadamiania Zamawiającego o: 

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy, 

2) zmianie osób reprezentujących, 

3) ogłoszeniu upadłości, 
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4) ogłoszeniu likwidacji, 

5) zawieszeniu działalności, 

6) wszczęciu postępowania na podstawie ustawy prawo restrukturyzacyjne, w którym 

uczestniczy Wykonawca. 

 

 

 

§ 13 

Prawo opcji 

1. Zamawiający, na podstawie art. 441 PZP, przewiduje możliwość skorzystania z prawa 

opcji, w zakresie zwiększenia ilości odpadów podlegających zagospodarowaniu w toku 

realizacji zamówienia, 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji  

(w całości lub w części) w przypadku, gdy będzie to leżeć w interesie Zamawiającego  

i wynikać z jego bieżących potrzeb. 

3. Prawo opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie ma 

obowiązku skorzystać w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku nie 

skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne 

roszczenia z tego tytułu.  

4. Zastosowanie prawa opcji o którym mowa powyżej w ust. 1 uprawnia Zamawiającego do 

zwiększenia ilościowego odpadów przekazanych Wykonawcy do zagospodarowania, 

skutkującego maksymalnych wzrostem wynagrodzenia Wykonawcy  określonego w § 7 

ust. 1 (w brzmieniu pierwotnym) o nie więcej niż 25%. 

5. Warunki skorzystania z prawa opcji: 

1) skorzystanie z zamówienia opcjonalnego (prawa opcji) uzależnione będzie od potrzeb 

Zamawiającego i może nastąpić po przekroczeniu realizacji zamówienia 

podstawowego w wartości 80% wartości wynagrodzenia określonego w §7 ust. 1 (w 

brzmieniu pierwotnym); 

2) termin, w ciągu którego Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji - w terminie 

trwania umowy w zakresie podstawowym;  

3) o zamiarze skorzystania z prawa opcji, jego zakresie i terminach realizacji usług 

opcjonalnych Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie, w formie 

oświadczenia woli. Brak stosownego zamówienia świadczy o rezygnacji z 

zamówienia opcjonalnego w całości lub w części (jeżeli Zamawiający skorzystał 

częściowo z zamówień opcjonalnych);  

4) Zamawiający ma prawo wielokrotnie korzystać z prawa opcji po zrealizowaniu 

zakresu podstawowego zamówienia lub wyczerpaniu kwoty wynagrodzenia określonej 

w § 7 ust. 1 – jednak do wyczerpania maksymalnego zakresu prawa opcji, określonego 

w ust. 4 niniejszego paragrafu;  

5) jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji obowiązkiem umownym Wykonawcy jest 

wykonanie świadczenia w zakresie objętym wykorzystanym prawem opcji. 
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Wykonawcy zobowiązani są do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji 

na warunkach opisanych w SWZ i niniejszej umowy;  

6) w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji rozliczenie usługi 

nastąpi przy zastosowaniu stawek określonych w ofercie Wykonawcy i wykazanych w 

§ 7 ust. 5 (jak dla zamówienia podstawowego);  

7) skorzystanie z prawa opcji nie wymaga aneksowania przedmiotowej umowy lub jej 

zmiany.  

 

 

§ 14 

Sposób porozumiewania się 

 

1. Wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszące się do lub wynikające 

z realizacji przedmiotu umowy, wymagają formy pisemnej lub elektronicznej. 

2. Pisma Stron powinny powoływać się na tytuł umowy i jej numer. Za datę otrzymania 

dokumentów, o których mowa w ust. 1, Strony uznają dzień ich przekazania pocztą 

elektroniczną lub faksem, jeżeli ich treść zostanie niezwłocznie potwierdzona imiennie  

e-mailem przez osoby wskazane w ust. 3. 

3. Dane kontaktowe: 

a) Korespondencja kierowana do Zamawiającego: 

Nazwa: ………………….……….. 

Adres: ……………………..…….. 

Telefon: ………………………….. 

Fax: ………………………………. 

e-mail: ………………………..….. 

b) Korespondencja kierowana do Wykonawcy: 

Nazwa firmy: ………………………….. 

Adres: …………………………….…… 

Telefon: ……………………………….. 

Fax: ……………………………..…….. 

e-mail: ……………………………..….. 

4. W ust. 3 lit. b) Wykonawca wskaże dane kontaktowe, pod którymi Zamawiający będzie 

mógł się kontaktować bezpośrednio od poniedziałku do soboty w godzinach od 8.00 do 

19.00.  

5. Zmiana danych wskazanych w ust. 3, nie stanowi zmiany umowy i wymaga jedynie 

pisemnego powiadomienia drugiej Strony. 

 

§ 15 Cesja 

 

1. Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie, zarówno w całości jak i w części, 

jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, w tym również 
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roszczenia o zapłatę Wynagrodzenia, chyba że uprzednio uzyska na to zgodę 

Zamawiającego na piśmie.  

2. W przypadku przeniesienia przez Zamawiającego na osobę trzecią praw i obowiązków 

z niniejszej umowy Zamawiający oświadcza, iż podejmie wszelkie czynności tak, aby 

interes ekonomiczny Wykonawcy nie został naruszony. 

3. W przypadku wyrażenia przez Zamawiającego zgody na cesję, wraz z fakturą VAT, 

Wykonawca złoży oświadczenie, że zawarta umowa cesji ciągle obowiązuje, 

a Zamawiający jest uprawniony do żądania przedstawienia istnienia ważnej umowy 

w tym zakresie. 

§ 16 

Rozstrzygnięcie sporów 

 

1. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania, by rozstrzygnąć ewentualne spory 

i nieporozumienia wynikające z umowy ugodowo poprzez bezpośrednie negocjacje. 

2. Jeżeli po upływie 30 dni od daty powstania sporu Zamawiający i Wykonawca nie będą 

w stanie rozstrzygnąć sporu ugodowo, spór zostanie poddany rozstrzygnięciu sądu 

właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 17 

Postanowienia końcowe 

 

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz dla 

Wykonawcy, a dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

 

 

 

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

           (Zamawiający)       (Wykonawca) 


