
                                                           Załącznik nr 8 do SIWZ 
UMOWA - PROJEKT 

 

zawarta w dniu …………. w Sieroszewicach pomiędzy 

Gminą Sieroszewice z siedzibą  ul. Ostrowska , 63-405 Sieroszewice NIP: 6222565007  

reprezentowaną przez: 

Pana Anatola Piaskowskiego – Wójta Gminy Sieroszewice 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani Karoliny Kałużnej 

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

a  

…………………………. 
………………………….. 

……………………………. 

reprezentowanym przez: 

 ………………………….. 
 …………………………. 

zwanym dalej „Wykonawcą”  

 

o następującej treści: 
 

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) w trybie przetargu nieograniczonego 

wyboru oferty Wykonawcy, strony zawarły umowę następującej treści:  
 

§ 1 

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji „Przedmiot umowy” polegający na 

świadczeniu usług  pod nazwą  „Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości z terenu gminy Sieroszewice” (kod CPV: 90.50.00.00-2) tj. odbieranie 

odpadów komunalnych zmieszanych oraz odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie 

oraz z PSZOK (adres punktu: Rososzyca ul. Łąkowa 16a) z terenu Gminy Sieroszewice z 

wszystkich nieruchomości zamieszkałych i transporcie do Regionalnego Zakładu 

Zagospodarowania Odpadów w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Staroprzygodzka 121, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa, a także z przepisami „Planu Gospodarki Odpadami dla 

Województwa Wielkopolskiego na lata 2012 - 2017” uchwalonego uchwałą Nr XXV/440/12 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. oraz uchwałą Nr XXV/441/12 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 sierpnia 2012 w sprawie wykonania Planu 

Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2012-2017 z późn. zm.”. 

2. Szczegółowy zakres i opis usług będących przedmiotem umowy zawarty jest w „Szczegółowym 

Opisie Przedmiotu Zamówienia” stanowiącym załącznik nr 1  do Specyfikacji  Istotnych 

Warunków Zamówienia, która stanowi integralną część niniejszej umowy. 

 

 

 
§ 2 

    Strony ustalają termin realizacji Przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 od 1 stycznia 2020r. 

do dnia 30 czerwca 2021r.  

 
§ 3 

 

1. Wykonawca oświadcza, że: 

1) sprawdził z należytą starannością dokumentację dot.  Zamówienia oraz nie wnosi z tego tytułu 

roszczeń do Zamawiającego; 

2) wycenił wszystkie elementy objęte Zamówieniem. 

Wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające 

wprost z dokumentacji przetargowej, jak również wszelkie inne koszty w niej nieujęte, a bez 



których nie można prawidłowo wykonać Zamówienia. Wynagrodzenie obejmuje kompletny 

przedmiot Zamówienia;  

3) Zna i będzie stosować w czasie prowadzenia prac przepisy dotyczące ochrony środowiska 

naturalnego; opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji zamówienia norm określonych w 

odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska naturalnego poniesie Wykonawca, 

2. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących w trakcie umowy przepisów 

prawnych, a w szczególności: 

a) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701), 

b) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 

r. poz. 1454) 

c) uchwały VIII/95/2019 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 16 lipca 2019 r. ( w sprawie  regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy  Sieroszewice), 

3. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilną za straty i szkody powstałe w związku z 
wykonywanymi przez Wykonawcę czynnościami lub przy okazji ich wykonywania, a będące 

następstwem działania Wykonawcy, rażącego niedbalstwa, braku należytej staranności w czasie 

wykonywania usługi. 

Wykonawca zobowiązany jest w ramach niniejszego Zamówienia do posiadania na cały okres 

realizacji Zamówienia, ważnego ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z 
określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej w zakresie i wartości nie 

mniejszej niż w złożonej ofercie, ubezpieczeniu podlegają w szczególności odpowiedzialność 

cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób 

trzecich, a powstałych w związku z realizacją niniejszego zamówienia. Wykonawca zobowiązany 

jest na żądanie Zamawiającego okazać właściwe polisy;. 

4. Wykonawca ma obowiązek dostarczania worków do gromadzenia odpadów segregowanych (na 

wymianę 1 za 1, lub zgodnie z zapotrzebowaniem mieszkańców) do właścicieli nieruchomości w 

dniu w którym będą odbierane odpady. Muszą być to worki z nadrukiem i w kolorach 
wymaganych przez Zamawiającego. Worki zapewnia Wykonawca. W przypadku 

pierwszej zbiórki w miesiącu styczniu 2020r., Wykonawca ma obowiązek odebrać 

wszystkie worki, niezależnie od nadruku na workach;  

5. Wykonawca dostarczy do Urzędu Gminy Sieroszewice na żądania Zamawiającego, każdą ilość 

worków do dystrybucji wśród mieszkańców; 

6. Harmonogram odbioru odpadów Wykonawca wykonuje zgodnie z zapisami w załączniku nr 1 do 

SIWZ; 

7. Odpady komunalne zmieszane i segregowane zebrane od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych na których powstają odpady komunalne z terenu Gminy Sieroszewice, Wykonawca 
zobowiązany jest odebrać i dostarczyć do wskazanego przez Zamawiającego RIPOK-a tj. 

Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Ostrowie Wielkopolskim, ul. 

Staroprzygodzka 121,  zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym wymaganiami ochrony 

środowiska i ustawy o odpadach.  

8. Wykonawca oświadcza, że zatrudnia na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności 

związane ze zbieraniem odpadów komunalnych oraz kierowaniem pojazdami do zbiórki odpadów 

w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy 

w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 
r. poz. 1040), natomiast Zamawiający uprawiony jest do kontroli czy czynności, o których mowa 

wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę (pracownicy Wykonawcy lub 

podwykonawcy zobowiązani są do podania informacji dotyczącej zatrudnienia (tj. formy 

zatrudnienia) dla przeprowadzenia kontroli). W przypadku powzięcia wątpliwości przez 

Zamawiającego, że Wykonawca nie zatrudnia osób wykonujących ww. czynności, Zamawiający 

zastrzega sobie prawo zawiadomienia odpowiednich służb (PIP).   

9.Wykonawca posiada niezbędne uprawnienia i spełnia odpowiednie wymagania oraz ma potencjał 

     techniczny i osobowy dla wykonania Przedmiotu umowy, w szczególności:  

1) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami ustawy z  dnia 13  września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018, poz. 1454), 



2) aktualne, własne uprawnienia, zezwolenia na zbieranie, transport odpadów komunalnych, o 
których mowa w części I ust. 4 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

3) Wykonawca oświadcza, że posiada bazę magazynowo – transportową oraz sprzęt niezbędny do 

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

ilość pojazdów do realizacji przedmiotu umowy.  
10.Wykonawca zobowiązuje się do spełniania uprawnień i wymagań określonych w § 3 przez cały 

okres realizacji umowy.  

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z  obowiązującymi 
przepisami prawa, z zachowaniem należytej staranności. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich obowiązków opisanych w  Szczegółowym 

Opisie Przedmiotu Zamówienia.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania niezwłocznie informacji dotyczących realizacji 

umowy na każde żądanie Zamawiającego, jednak nie później niż w terminie 2 dni roboczych od 

dnia otrzymania zapytania.  

4. Wykonawca wyznaczy Koordynatora umowy, z którym Zamawiający będzie mógł się  

skontaktować bezpośrednio od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00. 

Koordynator będzie odpowiadał za nadzorowanie wykonywania umowy ze strony Wykonawcy. 

Dane Koordynatora wskazane są w § 12.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania poufności co do informacji pozyskanych w 

związku z realizacją umowy. Wykonawca nie może wykorzystywać pozyskanych danych w żaden 
inny sposób lub w innym celu niż dla wykonywania umowy.  

6. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu 

prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 700.000,00 zł związaną z 

przedmiotem umowy przez cały okres realizacji umowy. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 
kopię umowy ubezpieczenia (lub polisy) przed podpisaniem umowy. W przypadku, gdy umowa 

ubezpieczenia obejmuje okres krótszy niż okres realizacji umowy, Wykonawca obowiązany jest 

do zachowania ciągłości ubezpieczenia na wymaganą kwotę oraz przedkładania kopii kolejnych 

umów (polis).  

7. W przypadku, gdy wpisy do rejestrów lub zezwolenia tracą moc obowiązującą w trakcie trwania 
niniejszej umowy, Wykonawca obowiązany jest do uzyskania aktualnych wpisów lub zezwoleń 

oraz przekazania kopii tych dokumentów Zamawiającemu najpóźniej w dniu poprzedzającym 

dzień wygaśnięcia uprawnień.  

8. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za czynności, które 
     wykonuje przy pomocy podwykonawców. 

9.  Za wszelkie zobowiązania wobec Podwykonawców odpowiada Wykonawca. 

 

§ 5 

1. Wykonawca oświadcza, że /całość Zamówienia wykona osobiście, / następujący zakres 

Zamówienia objętego niniejszą Umową zamierza powierzyć podwykonawcom 

….…....……………………………………. a pozostałą część zamówienia wykona osobiście./* 

2. Wykonawca ma prawo podzlecić realizację Zamówienia lub jego części podwykonawcom, jeśli w 

ust.1 Umowy, strony ustaliły zakres Zamówienia, które Wykonawca będzie wykonywał osobiście, 

a które zamierza powierzyć podwykonawcom. 

3. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilną za straty i szkody powstałe w związku z 

wykonywanymi przez Podwykonawcę czynnościami lub przy okazji ich wykonywania, a będące 

następstwem działania podwykonawcy, rażącego niedbalstwa lub braku należytej staranności, 

4. Jeżeli Wykonawca zleca podwykonawcy wykonanie części Zamówienia, obowiązany jest  

zapewnić, by podwykonawca dysponował wszelkimi zezwoleniami i statusem prawnym 

pozwalającym wykonywać zlecone mu zadania. 

§ 6 

1. Zamawiający, w celu należytego wykonywania umowy przez strony, zobowiązuje się do  

współdziałania z Wykonawcą, w szczególności do:  

1) udostępniania Wykonawcy informacji o nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy 
w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy i w granicach obowiązującego prawa; 



2) przekazywania drogą elektroniczną informacji niezbędnych do prawidłowego  wykonywania 
umowy, w szczególności informowania o zmianach w liczbie i lokalizacji nieruchomości objętych 

obowiązkiem odbierania odpadów.  

2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy  wynagrodzenia na warunkach i w 

terminach określonych w § 8 niniejszej umowy.  
 

§ 7 

 

1. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu miesięcznych raportów (dalej 
„Raport”) zawierających informacje o:  

1) masie poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych (rodzaj, kod odebranych 

odpadów komunalnych), w szczególności:  

a) odpadów zmieszanych [Mg];  
b) odpadów selektywnie zebranych z podziałem na frakcje zbierane na terenie gminy 

Sieroszewice [Mg];  

c) odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

odpadów niebezpiecznych i problemowych, zużytych baterii i akumulatorach, zużytych 

oponach, odpadów zielonych [Mg]A 
2) sposobach zagospodarowania ww. odpadów ze wskazaniem instalacji, do których zostały 

przekazane.  

3) ilości i rodzaju wydzielonych odpadów surowcowych (papier, tworzywa sztuczne, szkło) ze 

strumienia odpadów zmieszanych [Mg];  
4) ilości zmieszanych odpadów komunalnych przekazanych do mechaniczno - biologicznego 

przetwarzania [Mg];  

5) ilości odpadów o kodzie 19 12 12 powstałych po mechaniczno- biologicznym przetwarzaniu 

zmieszanych odpadów komunalnych unieszkodliwionych przez składowanie [Mg],  
6) Wykonawca przekazuje wszystkie kopie kart przekazania odpadów za miesiąc poprzedni wraz 

z kopiami kwitów wagowych potwierdzających czas i wagę odpadów komunalnych 

przekazanych do wskazanej instalacji. 

  

2. Wykonawca sporządza Raport w formie papierowej i elektronicznej, uzgodnionej z 
Zamawiającym.  

3. Wykonawca przesyła Raport do Zamawiającego w terminie do 10 dni od zakończenia miesiąca, 

którego dotyczy.  

4. Zamawiający w terminie 7 dni od otrzymania akceptuje Raport lub zgłasza uwagi.  
5. Zaakceptowany przez Zamawiającego Raport jest podstawą do wystawienia faktury za  

wykonaną usługę.  

6. Wykonawca sporządza sprawozdanie, o którym mowa w art. 9n ustawy z dnia 13 września 

1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Sprawozdanie sporządzone w sposób 
wymagany przez przepisy prawa Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie do końca 

miesiąca następującego po zakończeniu półroczu, którego dotyczy (w wersji elektronicznej i 

papierowej).  

7. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu bieżące informacje o adresach nieruchomości, na 
których zamieszkują mieszkańcy i powstają odpady komunalne, a nie są ujęte w bazie danych 

prowadzonej przez Zamawiającego.  

 

 

§ 8 
1. Z tytułu wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy, Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy  w wynagrodzenie:  

1) Za odbiór odpadów zmieszanych gromadzonych w pojemnikach, kontenerach  i ich transport 

do RIPOK tj. Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Ostrowie 
Wielkopolskim, ul. Staroprzygodzka 121,-  Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność 

w wysokości  

• ………………………….…zł netto za każdy 1 Mg odpadów; 

• ..............................................zł podatek VAT .........%; 
• ..............................................zł brutto - za każdy 1 Mg odpadów  

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

2) Za odbiór odpadów zbieranych selektywnie gromadzonych w pojemnikach, kontenerach lub 

workach i ich transport do RIPOK tj. Regionalnego Zakładu Zagospodarowania 

Odpadów w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Staroprzygodzka 121 Zamawiający zapłaci 



Wykonawcy należność w wysokości: 
• ………………………….…zł netto za każdy 1 Mg odpadów; 

• ..............................................zł podatek VAT .........%; 

• ..............................................zł brutto - za każdy 1 Mg odpadów  

(słownie:………………………....………………………............................................................) 
3) Za odbiór  odpadów wielkogabarytowych gromadzonych w dniu odbioru przed posesjami i 

ich transport do RIPOK tj. Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w 

Ostrowie Wielkopolskim, ul. Staroprzygodzka 121 Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

należność w wysokości: 
• ………………………….…zł netto za każdy 1 Mg odpadów; 

• ..............................................zł podatek VAT .........%; 

• ..............................................zł brutto - za każdy 1 Mg odpadów  

(słownie:………………………....………………………............................................................) 
4) Za odbiór  odpadów odbieranych z Punktu Selektywnego Odbierania Odpadów Komunalnych 

gromadzonych w pojemnikach, kontenerach i ich transport do RIPOK tj.  Regionalnego 

Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Ostrowie Wielkopolskim, ul. 

Staroprzygodzka 121 Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność w wysokości: 

• ………………………….…zł netto za każdy 1 Mg odpadów; 
• ..............................................zł podatek VAT .........%; 

• ..............................................zł brutto - za każdy 1 Mg odpadów  

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

2. Ceny jednostkowe za odbiór 1Mg odpadów objętych niniejszą umową zaoferowane przez 

Wykonawcę w ofercie przetargowej są cenami ostatecznymi, uwzględniają wszystkie koszty 

wynikające z treści niniejszej umowy oraz będą obowiązywały przez cały okres realizacji umowy  

i nie będą podlegały żadnym zmianom 

3. Rozliczenie za wykonanie usług objętych przedmiotową umową następować będzie w okresach 

miesięcznych. Podstawą miesięcznego rozliczenia prac objętych przedmiotem umowy będzie ich 

rzeczywiste wykonanie potwierdzone przez Zamawiającego. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa płatne będzie po zakończeniu danego miesiąca 

świadczenia usługi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, wystawionej po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego miesięcznego raportu o którym mowa w § 7 

5.  Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje wszelkie koszty 

związane z realizacją przedmiotu umowy, 

6. Wynagrodzenie umowne brutto ulegnie odpowiedniej zmianie w przypadku zmiany powszechnie 

obowiązujących w tym zakresie przepisów dotyczących podatku VAT, 

7. Podstawą wystawienia faktur jest zaakceptowany raport, o którym mowa § 7 przez 

przedstawiciela Zamawiającego oraz przedstawiciela Wykonawcy, 

8. Zapłata następuje w terminie ….. dni od dnia wystawienia faktur VAT za wykonanie przedmiotu 

umowy, 

9. Faktury za wykonanie przedmiotu umowy wystawione będą na Gminę Sieroszewice, ul. 

Ostrowska 65, 63 – 405 Sieroszewice, NIP 6222565007, 

10. Za nieterminową płatność faktur, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za 

opóźnienie, 

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

Zamawiającego, 

12. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnie z umową lub 

obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do czasu 

wyjaśnienia przez Wykonawcę przyczyn oraz usunięcia tej niezgodności a także w razie potrzeby 

otrzymania faktury lub noty korygującej VAT, bez obowiązku płacenia odsetek za ten okres,  

13. Wszelkie kwoty należne Zamawiającemu, w szczególności  tytułu kar umownych, będą potrącane 

z wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1.  

 

§ 9 

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 3% kwoty określonej w 
pkt.3 ust. 1 oferty zał. Nr 2 SIWZ (ceny oferty brutto), tj. w wysokości: ………. PLN. 



2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zabezpiecza w szczególności terminowe 
wykonywanie obowiązków umownych oraz roszczenia o szkodę powstałe na skutek 

niewykonywania lub nienależytego wykonania umowy. 

3. Dowód wniesienia zabezpieczenia określonego w ust. 1 został przedstawiony Zamawiającemu 

przed zawarciem umowy. 
4. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 

przez zamawiającego za należycie wykonane. 

5. Możliwa jest zmiana formy zabezpieczenia z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 

zmniejszenia jego wysokości. 
 

§10 

Reklamacje złożone przez Zamawiającego dotyczące nieprawidłowego wykonania Umowy, 

załatwiane będą przez Wykonawcę w terminie do …….. dni. 

§ 11 

1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych:  

a) za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w 

wysokości 10.000 zł, 

b) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w 

wysokości 10.000 zł, 

c) za każdy, potwierdzony przez odpowiednie służby (PIP), przypadek, że Wykonawca nie 

zatrudnia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności związane ze zbieraniem 

odpadów komunalnych oraz kierowaniem pojazdami do zbiórki odpadów w zakresie realizacji 

zamówienia – w wysokości 3.000 zł, za każdą osobę niezatrudnioną na podstawie umowy o 

pracę, 

d) w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień opóźnienia w terminowym odebraniu odpadów z 

każdego miejsca gromadzenia odpadów na terenach zabudowy jednorodzinnej  

i wielorodzinnej liczony od dnia następnego po zadeklarowanym czasie realizacji reklamacji, 

e) w wysokości 100,00 zł za każdy dzień opóźnienia w terminowym dostarczeniu worków na 

odpady do każdego miejsca odbioru odpadów na terenach zabudowy jednorodzinnej  

i wielorodzinnej liczony od dnia następnego po zadeklarowanym czasie realizacji reklamacji, 

2. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy kar umownych w następujących 

     przypadkach:  

a) za odstąpienie od Umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 

10.000zł, za wyjątkiem przypadku określonego w art.145 Prawa zamówień publicznych, 

3.  Wykonawca oświadcza, iż wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu  

     wynagrodzenia. 

4.  Wykonawca zobowiązuje się pokryć wszystkie straty poniesione przez Zamawiającego lub osoby 
trzecie, powstałe w czasie wykonywania Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

wynikłe z wadliwego lub nieterminowego wykonania Umowy, 

5.   Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody. 

 
                                                                  

 

 

 
 

 

§ 12 

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 naruszenia umowy, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności przypadki:  

1) nierozpoczęcie wykonywania przedmiotu umowy bez uzasadnionej przyczyny, pomimo 

wezwania Zamawiającego; 



2) przerwanie wykonywania Przedmiotu umowy na okres dłuższy niż 14 dni; 
3) niewykonywanie przez Wykonawcę obowiązków wynikających z ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; 

4) gdy Wykonawca znajdzie się w stanie zagrażającym niewypłacalnością lub przejdzie w stan 

upadłości albo w stan likwidacji w celach innych niż przekształcenie przedsiębiorstwa lub 
połączenia się z innym przedsiębiorstwem; 

5) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub gdy zostanie wszczęte 

postępowanie egzekucyjne w stopniu uniemożliwiającym realizację umowy.  

3. Zamawiający odstąpi od umowy, jeżeli suma kar umownych przewyższy wartość 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1.  

4. Warunkiem odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w przypadkach opisanych w ust. 2 pkt 

1- 3 jest uprzednie wezwanie Wykonawcy do wykonywania swoich obowiązków oraz 

wyznaczenie w tym celu dodatkowego 3 - dniowego terminu.  
5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności. 

6. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę w trybie natychmiastowym, w przypadku gdy: 

a) Wykonawca utracił lub nigdy nie posiadał zdolności do prawidłowego wykonania Umowy, w 

szczególności należy przez to rozumieć utratę zezwoleń, uprawnień czy statusu niezbędnego 

do wykonywania Umowy, 

b) Wykonawca w rażący sposób narusza Umowę, w szczególności odmawia odbioru odpadów 

objętych Zamówieniem lub ich transportu do wskazanej przez Zamawiającego instalacji. 

7. Wykonawca uprawniony jest do odstąpienia od umowy, jeśli Zamawiający pozostaje w zwłoce 
z zapłatą wynagrodzenia przekraczającą 60 dni,  liczonych od otrzymania od Wykonawcy 

należycie i w zgodzie z postanowieniami umowy oraz przepisami prawa  wystawionej faktury 

VAT. Przed odstąpieniem od umowy Wykonawca wezwie Zamawiającego do wykonania 

zobowiązania, wyznaczając mu dodatkowy, co najmniej 14 - dniowy termin do dokonania 

płatności, rozpoczynający się od dnia dostarczenia wezwania. Oświadczenie o odstąpieniu może 
być złożone nie później niż w terminie 30 dni od dnia upływu dodatkowego terminu dokonania 

płatności.  

 

§ 13 
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w zakresie 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 2, dopuszczalna jest w przypadku:  

1) zmiany prawa powszechnie obowiązującego istotnie wpływającej na zasady odbierania i 

zagospodarowania odpadów,  
2) odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części zamówienia i związanej z tym 

zmiany wynagrodzenia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których 

Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie przygotowania postępowania, a które powodują, 

że wykonanie  Przedmiotu zamówienia bez ograniczenia zakresu zamówienia, powodowałoby 

dla Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji Przedmiotu 
zamówienia i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych,  

3) wprowadzenia zmian w stosunku do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia w 

zakresie wykonania prac niewykraczających poza zakres Przedmiotu zamówienia, w sytuacji 

konieczności zwiększenia usprawnienia procesu realizacji zamówienia, 
4) zmiany stawki podatku od towarów i usług – wówczas wartość brutto przedmiotu umowy 

ulegnie zmianie odpowiednio do zmiany stawki podatku od towarów i   usług, 

 

2. W związku ze wskazanymi w ust.  1 okolicznościami dopuszczalne jest zmniejszenie lub 
zwiększenie wynagrodzenia, przy czym zwiększenie wynagrodzenia dopuszczalne jest o kwotę 

nie większą niż udokumentowany wzrost kosztów świadczenia usługi.  

3. Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie sposobu spełniania przez Wykonawcę świadczenia 

odbierania i transportu odpadów w przypadku zmiany przepisów prawa powszechnie 
obowiązującego, wpływającej na sposób spełnienia świadczenia.  

4. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

5. W trakcie trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania 

Zamawiającego o:  

      1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,  
      2) zmianie osób reprezentujących,  

      3) wszczęciu postępowania upadłościowego albo naprawczego, 

      4) ogłoszeniu likwidacji,  

      5) zawieszeniu działalności. 



 
 

§ 14 

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 otrzymania pismem, a w razie 

wysłania ich pocztą elektroniczną lub faksem, jeżeli ich treść zostanie niezwłocznie potwierdzona 

pisemnie, chyba, że postanowienia umowy stanowią inaczej.  
3. Korespondencje należy kierować na wskazane adresy:  

        Korespondencja kierowana do Zamawiającego:  

        Imię i nazwisko: Milena Ryfa 

        Adres: ul. Ostrowska 65, 63 – 405 Sieroszewice 
        Telefon: 62 7396076 (wew. 347)  

        Fax: 62 7396456 

        e –mail: odpady@sieroszewice.pl  

 

        Korespondencja kierowana do Wykonawcy:  
        Imię i nazwisko: …………………… 

        Adres: ……………………………  

        Telefon: …………………………     

        Fax: ………………………………  
        e - mail: …………………………..  

 

4. Zmiana danych wskazanych w ust. 3 nie stanowi zmiany umowy i wymaga jedynie pisemnego 

powiadomienia drugiej strony.  
 

 

§ 15 

1. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy – 

Prawo Zamówień Publicznych. 

2. Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy 

miejscowo i rzeczowo dla Zamawiającego. 

 

 

 

§ 16 
1. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla  

Wykonawcy, a dwa egzemplarze dla Zamawiającego.  

2. Integralną część niniejszej umowy są następujące dokumenty:  

      1)Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dotycząca postępowania, w wyniku     
         rozstrzygnięcia którego zawarto niniejszą umowę,  

      2)Formularz Oferty Wykonawcy.  

 

 
 

                   WYKONAWCA                                                 ZAMAWIAJĄCY 
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