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U M O W A   Nr            /2020 
                

 
zawarta w dniu          2020 r. w Kołbaskowie pomiędzy: 
 
1. Gminą Kołbaskowo,72-001 Kołbaskowo Nr 106, NIP 851-29-08-333, Regon 811685450, 
reprezentowaną przez: 
Wójta  Gminy   -   Małgorzatę Schwarz 
zwaną dalej w tekście „zamawiającym”  
 
a 
 
2. …………………………………. z siedzibą ul. ………………………, ……………       ,                       
NIP ……………………., Regon …………………, reprezentowaną  przez: 
……………………………………………….. 
zwaną dalej „wykonawcą”, 
 
Na podstawie dokonanego przez ZAMAWIAJĄCEGO wyboru oferty Wykonawcy  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 1843), została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1 

Przedmiot i zakres umowy. 

 1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów 

komunalnych z gminnych nieruchomości niezamieszkałych, cmentarzy oraz ze 

sprzątania miejscowości wraz  z zapewnieniem pojemników i kontenerów,  zgodnie  z 

treścią SIWZ wraz z załącznikami oraz ofertą z  dnia …………… r. złożoną  przez 

Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. 

2. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: 

1) Usługę odbierania i zagospodarowania odebranych odpadów komunalnych zgodnie z 

ustawą o odpadach oraz zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla 

Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem perspektywy 

na lata 2023 -2028”, z nieruchomości niezamieszkałych, cmentarzy oraz ze sprzątania 

miejscowości  należących do  Gminy Kołbaskowo  w zakresie: 

           a) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych 20 03 01 
           b) odpadów komunalnych selektywnie zbieranych 15 01 01, 15 01 02, 15 01 07  
           c) innych odpadów   nieulegających  biodegradacji 20 02 03 
– według Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 stycznia  2020 r. w sprawie katalogu 
odpadów (Dz. U. z 2020r., poz. 10). 
       

3. Wykonawca ma obowiązek opróżniania pojemników na odpady komunalne będące w 

dyspozycji Zamawiającego w ilościach oraz terminach ustalonych przez Zamawiającego zgodnie 

z załączonym harmonogramem, stanowiącym załącznik nr 1,2 i 3 do umowy.  
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4. W miejscach, w których nie ma podstawionych pojemników na odpady komunalne, a które 

ujęte są aktualnie w harmonogramie, Wykonawca ma obowiązek ustawić pojemniki o określonej 

pojemności. 

5. Załącznikami stanowiącymi integralną część umowy są: 

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) sporządzona na cele 

przeprowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 

trybie przetargu nieograniczonego przez Zamawiającego i zaakceptowana przez 

Wykonawcę. 

2) Oferta Wykonawcy złożona w przedmiotowym postępowaniu.  

 

§ 2 

Termin wykonywania umowy 

 Umowa obowiązuje od 01. 03. 2020 roku do dnia 28.02.2021 roku z zastrzeżeniem ust.2 

 W przypadku, gdy przed upływem terminu o jakim mowa w ust. 1 kwota łącznego 

wynagrodzenia, jakie należne jest Wykonawcy za wykonanie zamówienia osiągnie kwotę 

wynagrodzenia określonego przez Wykonawcę w załączniku nr 1 do SIWZ, wykonawca 

zakończy wykonywanie usługi, jednakże Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia 

realizacji umowy poprzez przedłużenie jej obowiązywania w formie aneksu pisemnego nie 

dłużej niż do 29.03.2020 r. oraz odpowiedniego podwyższenia wynagrodzenia pod warunkiem 

świadczenia usług na bazie stawek jednostkowych usług nie wyższych niż wskazane w 

ofercie przetargowej Wykonawcy. 

 

 § 3 

Oświadczenia 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje i umiejętności do wykonania 

przedmiotowej umowy, w szczególności: 

1) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych 

właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kołbaskowo, o którym mowa w art. 9b oraz 9c 

     ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

2) posiada zezwolenie na zbieranie odpadów albo zbieranie i przetwarzanie odpadów W 

przypadku nieposiadania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, posiada umowę z   

podmiotem posiadającym zezwolenie na przetwarzanie odpadów, o których mowa w art. 

41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach, 

3) posiada wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w  

opakowaniach i gospodarujących odpadami, 

4) na dzień zawarcia niniejszej Umowy posiada bądź będzie posiadać własną instalację 

przetwarzania odpadów ujętą w „Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa 

Zachodniopomorskiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2023-

2028” lub posiada na dzień zawarcia niniejsze Umowy zawartą umowę z Regionalną 

Instalacją do Przetwarzania Odpadów Komunalnych lub instalacjami zastępczymi, 

określonymi dla regionu zachodniego w ww. dokumencie, umożliwiającymi przekazywanie 

odebranych zgodnie z niniejszą Umową zmieszanych niesegregowanych odpadów 

komunalnych, oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych na dzień zawarcia 

niniejszej Umowy posiada bądź będzie posiadać własną instalację, 
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5) nie zostało wobec niego wszczęte postępowanie upadłościowe, układowe ani nie otwarto 

jego likwidacji jak również, że nie toczą się wobec niego postępowania egzekucyjne i nie 

zachodzą inne okoliczności, które mogłyby wpływać na zdolność Wykonawcy do 

wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy oraz, że według jego najlepszej 

wiedzy postępowanie takie nie zagrażają w przyszłości, 

6) posiada i wykorzystuje do realizacji przedmiotu umowy wyposażenie w postaci i ilości oraz 

o standardach emisji spalin określone w opisie przedmiotu zamówienia, 

7) każdy ze środków transportu wyposażony jest w system monitoringu przebiegu tras 

pojazdów bazujący na systemie pozycjonowania satelitarnego zgodne z opisem 

przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do siwz), 

2. Wykonawca oświadcza, że w zakresie i w związku z wykonywaną działalnością i 

przedmiotem niniejszej umowy jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, na 

potwierdzenie czego posiada opłaconą polisę na sumę ubezpieczenia minimum 200 tys. zł 

3. Wykonawca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oświadcza, 

że spełnia wymagania określone w obowiązujących przepisach prawa i będzie je spełniał 

przez cały czas wykonywania usługi. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania pojazdów i ich wyposażenia, pojemniki w pełnej 

sprawności przez cały okres świadczenia usług objętych niniejszą Umową, a w przypadku ich 

awarii bądź uszkodzenia do zastąpienia ich innymi, o parametrach wymaganych przez 

Zamawiającego, w czasie i w sposób zapewniający ciągłość i terminowość rejestracji usług 

odbioru i zagospodarowania odpadów. 

 

§ 4 

Wynagrodzenie 

 
1. Strony ustalają, że  za realizację przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje całkowite  

zryczałtowane  wynagrodzenie umowne równe iloczynowi ilości i pojemności pojemników 
wykazanych w harmonogramie wywożonych odpadów i częstotliwości ich opróżniania w skali 
miesiąca, zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia……………  r., które wynoszą: 
a) dla odpadów komunalnych zmieszanych: 

cena brutto ……………zł/m3 (słownie: ……………………………………….zł ) 
b) dla odpadów komunalnych segregowanych, 

cena brutto …………zł /m3( słownie: ……………………………………………. zł) 
c) dla innych odpadów nieulegających biodegradacji, 

cena brutto ………………… zł/m3 ( słownie: ………………………………………….zł) 
2. Ustala się, że ceny podane w ust. 1 uwzględniają  wszystkie  obowiązujące w Polsce podatki 

oraz wszelkie inne koszty i opłaty  związane z wykonywaniem usług będących  przedmiotem 
umowy. 

3. Łączna maksymalna wysokość wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie usług w ramach 

Zamówienia nie może przekroczyć kwoty brutto ………………………………….. zł. 

Określonej w Załączniku nr 1 ust. 1 do SIWZ przy czym nie osiągnięcie tej kwoty przed 

upływem terminu zakończenia umowy wskazanej w § 2 ust.1 nie powoduje powstania po 

stronie Wykonawcy żadnego roszczenia, natomiast osiągnięcie tej kwoty powoduje, że 

Wykonawca zobowiązany jest do zakończenia świadczenia swoich usług, chyba że strony 

niniejszej umowy podwyższą kwotę maksymalnego wynagrodzenia na podstawie aneksu do 

umowy. 
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4. Wynagrodzenie, będzie płatne miesięcznie na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie 14 

dni licząc od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. 

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

opóźnienie. 

6. Wynagrodzenie umowne brutto ulegnie odpowiedniej zmianie w przypadku zmiany 

powszechnie obowiązujących w tym zakresie przepisów dotyczących podatku VAT. 

7. Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień złożenia polecenia przelewu w banku przez 

Zamawiającego. 

8. W przypadku zastrzeżeń co do jakości wykonanej usługi lub wartości wystawionej faktury, 

Wykonawca zgłosi ten fakt na piśmie w terminie 28 dni od zakończenia miesiąca 

rozrachunkowego. 

9. Zleceniobiorca przyjmuje do wiadomości, że należności wynikające z umowy rozliczane będą 

za pośrednictwem MPP. Wskazany na fakturze rachunek bankowy jest ujęty w wykazie 

podatników VAT tzw. „biała lista” i związany jest z prowadzoną działalnością gospodarczą. 

 

§ 5 

    Prawa i obowiązki Zamawiającego 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) Terminowe wypłacenie wynagrodzenia zgodnie z § 4 niniejszej umowy. 

2) Zamawiający zobowiązany jest do gromadzenia w pojemnikach (kontenerach) wyłącznie 

odpadów komunalnych zmieszanych o kodzie 20 03 01, odpadów komunalnych 

zbieranych  w sposób selektywny  o kodach 15 01 01, 15 01 02, 15 01 07 oraz innych 

odpadów   nieulegających  biodegradacji 20 02 03, 

3) Zamawiający zobowiązany jest zapewnić swobodny dojazd dla pojazdów Wykonawcy do 

pojemników na odpady, a w przypadku czasowego braku możliwości dojazdu (np. na 

skutek robót drogowych, kanalizacyjnych, wodociągowych itp.) zapewnić dojazd 

zastępczy lub przemieścić pojemniki w miejsce dostępne dla pojazdu Wykonawcy. 

4) Za prawidłowe użytkowanie pojemników odpowiada Zamawiający. Naprawa pojemników 

odbywać się będzie na koszt Wykonawcy – w przypadku uszkodzeń powstałych w wyniku 

normalnego ich użytkowania, Zamawiającego – w przypadku uszkodzeń powstałych z 

jego winy oraz będących następstwem innych okoliczności (opalenie, zdekompletowanie, 

użytkowanie do innych celów itp.). 

5) Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) wywożenia odpadów wg załączonego harmonogramu będącego załącznikiem do 

umowy, 

b) wywożenia odpadów składowanych luzem obok pojemników, 

c) oczyszczania miejsc odbioru z odpadów rozsypanych przy wykonywaniu usługi. 

6) W przypadku niewykonania przez Wykonawcę usług objętych niniejszą umową                          
z określoną częstotliwością z winy Wykonawcy, wykona on te usługi najpóźniej w terminie 
dwóch dni oraz usunie odpady zalegające obok pojemników we własnym zakresie i na 
swój koszt. 

7) Niezwłoczne informowanie Wykonawcy o wszelkich wydarzeniach i okolicznościach 

mogących mieć znaczenie dla prawidłowego wykonywania niniejszej umowy. 



 5 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy w kwestiach dotyczących ilości 

dodatkowych pojemników  na odpady komunalne i w kwestiach częstotliwości ich  odbierania 

Taka zmiana nie stanowi podstawy do zmiany wysokości wynagrodzenia umownego. 

 

§ 6 

Obowiązki Wykonawcy 

Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1. Wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - ustaw, 

rozporządzeń, uchwał, regulaminów i innych aktów prawnych obowiązujących w całym 

okresie wykonywania umowy. 

2. W zakresie zagospodarowania odpadów należy zagospodarować je w instalacjach w sposób 

zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego 

użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. 

3. W zakresie ilości odbieranych odpadów komunalnych Wykonawca jest zobowiązany odbierać 

odpady zgromadzone w pojemniku lub kontenerze. 

4. W zakresie transportu odpadów komunalnych: 

1) Zakazuje się mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi 

odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości.  

2) Zakazuje się mieszania zebranych odpadów komunalnych zebranych w ramach niniejszej 

umowy z odpadami zebranymi poza niniejszą umową. 

3) Zakazuje się odbioru odpadów w niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy (święta 

ustawowe).  

4) Wykonawca zapewnia zabezpieczenie przewożonych odpadów przed wysypaniem na 

drogę. 

5. Inne obowiązki Wykonawcy: 

1) Wykonywanie przedmiotu umowy w sposób fachowy, niepowodujący niepotrzebnych 

przeszkód oraz ograniczający niedogodności dla mieszkańców Gminy Kołbaskowo do 

niezbędnego minimum. 

2) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody 

na mieniu i zdrowiu osób trzecich, powstałe podczas i w związku z realizacją 

przedmiotu umowy. 

3) Naprawa lub ponoszenie (wg wyboru Zamawiającego) kosztów naprawy szkód 

wyrządzonych podczas wykonywania usługi wywozu odpadów komunalnych w Gminie 

(uszkodzenia chodników osiedlowych, ogrodzenia, punktów do składowania odpadów 

itp.). 

4) Posiadanie aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w wymaganej 

wysokości w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy przez 

cały okres realizacji umowy.  

5) Posprzątanie rozsypanych odpadów, będących wynikiem nieodpowiedniego 

opróżniania pojemników na odpady komunalne i odstawienie pojemników na miejsca, z 

których zostały odebrane. Obowiązkiem Wykonawcy jest pozostawienie porządku 

i czystości w miejscach odbioru odpadów. Obowiązek ten winien być realizowany 

niezwłocznie po opróżnieniu pojemników, kontenerów. 
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. 

6) Dokonywanie odbioru, transportu  i zagospodarowania odpadów, również w 

przypadkach, kiedy dojazd do punktów zbiórki odpadów komunalnych będzie 

utrudniony z powodu prowadzonych remontów dróg, dojazdów itp. 

7) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za należyte wykonanie powierzonych czynności 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 

8) Zapewnienie, dla właściwej realizacji przedmiotu umowy, przez cały czas trwania 

umowy dostatecznej ilości środków technicznych, gwarantujących terminowe 

i jakościowe wykonanie zakresu rzeczowego usługi. 

9) Okazanie na żądanie Zamawiającego wszelkich dokumentów potwierdzających 

wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z określonymi przez Zamawiającego 

wymaganiami i przepisami prawa. 

6. Zamawiający określa, że Wykonawca jest zobowiązany zatrudnić na podstawie umowy o 
pracę wszystkich osób wykonujących czynności objęte zakresem przedmiotu niniejszej 
umowy – wykonujących prace fizyczne związane z odbiorem i zagospodarowaniem 
odpadów komunalnych, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy 
w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., 
poz. 917 z późniejszymi zmianami). 

7. Obowiązek określony w ust. 6 niniejszego paragrafu dotyczy również Podwykonawców. 
W każdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć 
postanowienia zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób, 
które wykonują wskazane wyżej czynności , tak aby zagwarantować spełnienie warunku 
określonego w ust. 6 przez wykonawcę. 
8. Wykonawca w ciągu 5 dni od dnia podpisania niniejszej umowy przekaże 
Zamawiającemu wykaz osób, które realizują przedmiot umowy wraz z oświadczeniem, że 
są one zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Wykonawca zobowiązany jest do 
aktualizacji wykazu i przekazywaniu jej Zamawiającemu  w ciągu 5 dni od dnia dokonania 
zmiany osoby wskazanej w wykazie. Zmiana osób wymienionych w wykazie nie wymaga 
aneksu do umowy. 
9. Wykonawca każdorazowo na wezwanie Zamawiającego jest zobowiązany w terminie nie 
dłuższym niż 5 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego przedstawić dowody 
zatrudnienia na podstawie umowy u pracę osób wskazanych w wykazie, o którym mowa w 
ust. 8 niniejszego paragrafu. 

 

§ 7 

Kary umowne 

1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) W każdym potwierdzonym przypadku niewłaściwej realizacji usług tj. braku odbioru 

odpadów (dotyczy odpowiednio odpadów: zmieszanych, segregowanych, innych 

nieulegających biodegradacji) niepodstawienia pojemnika, pozostawienia nieporządku w 

miejscu odbioru  itp. Wykonawca zapłaci karę pieniężną brutto za każdy dzień zwłoki  

50,00 zł.  Oddzielnie za każdy punkt odbioru odpadów i rodzaj przewinienia. 

2) Nie nalicza się kary w przypadku niezawinionego przez Wykonawcę braku możliwości 

wykonania usługi (udokumentowanej w formie notatki, zdjęć itp.) 

3) Za wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.3. 
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4) za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom - w wysokości 0,02% wynagrodzenia wynikającego z umowy o 

podwykonawstwo za każdy dzień zwłoki,  

5) za dłuższy niż miesiąc brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom - w wysokości 10 % wynagrodzenia wynikającego z umowy o 

podwykonawstwo, nie mniej niż 1% wynagrodzenia umownego o którym mowa § 4 ust. 3 

umowy,  

6) za nieprzedłożenie do zaakceptowania w trybie określonym niniejszą umową pisemnego 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, lub projektu jej zmiany 

- w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 4 ust. 3 umowy, 

7) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem pisemnej kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego o którym 

mowa w § 4 ust. 3 umowy,  

8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 0,5 

% wynagrodzenia umownego o którym mowa w § 4 ust. 3 umowy. 

9) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w 

wykazie lub jego aktualizacji o którym mowa w § 6 ust. 12  niniejszej umowy, w wysokości 

1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100) za każde zdarzenie oraz każdy 

dzień niezatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 

10) w przypadku opóźnienia w przekazaniu dowodów zatrudnienia osób wskazanych w 

wykazie, lub jego aktualizacji, w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 

00/100) za każdy dzień opóźnienia. 

11) Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn za które ponosi 

odpowiedzialność Zamawiający - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w 

§ 4 ust.3.  

2. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

wysokość kar umownych na zasadach ogólnych, o ile wartość  faktycznie poniesionych szkód 

przekracza wysokość kar umownych. 

3. Potrącenia wymagalnych kar umownych, zamawiający może dokonać z miesięcznego 

wynagrodzenia Wykonawcy. W odniesieniu do wierzytelności z tytułu wynagrodzenia , a także z 

tytułu kar umownych oraz szkód wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania 

przedmiotu Umowy przez Wykonawcę (w tym również z tytułu wypowiedzenia lub odstąpienia od 

umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy), Zmawiający uprawniony 

jest do dokonania kompensaty z należnym Wykonawcy wynagrodzeniem umownym do 

wysokości maksymalnego ustalonego wynagrodzenia umownego, nawet jeśli którakolwiek z 

wierzytelności stron niniejszej Umowy nie jest jeszcze wymagalna. Do kompensaty dochodzi 

poprzez złożenie przez Zmawiającego Wykonawcy oświadczenia o dokonaniu kompensaty wraz 

z wyjaśnieniem podstaw powstania wierzytelności po stronie Zamawiającego. Złożenie takiego 

oświadczenia ma skutek dokonania zapłaty. Zastrzeżenie kompensaty umownej nie wyłącza 

uprawnienia do dokonania potrącenia na zasadach ogólnych. 

 

 

 

 



 8 

§ 8 

Zmiana umowy 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem 

nieważności i o ile będą dopuszczalne w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo 

zamówień publicznych.  

2. Zmiana postanowień niniejszej Umowy w zakresie odnoszącym się do ceny, terminu i 

sposobu realizacji, jest dopuszczalna w przypadku:  

1) zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 

postanowieniami lub obowiązującymi przepisami prawa,  

2) zmiany wysokości stawek opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu składowania odpadów, 

o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska,  

3) zmiany przepisów prawa, w tym prawa miejscowego,  

2. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług wartość brutto wynagrodzenia 

zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów z uwzględnieniem stałej wysokości 

wynagrodzenia netto.  

3. Wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez 

Wykonawcę oświadczenia wraz z uzasadnieniem oraz odpowiednimi dowodami 

potwierdzającymi wpływ wskazanych konkretnie okoliczności na koszty wykonania zamówienia 

przez Wykonawcę, a zmiana może dokonać się tylko w zakresie wykazanego wpływu na wzrost 

tych kosztów.  

4. Nie stanowi podstawy do zmiany Umowy oraz należnego Wykonawcy wynagrodzenia zmiana 

stawek opłat za przyjęcie odpadów w instalacji przetwarzającej dostarczanej do niej odpady 

komunalne z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2 i 3.  

5. Odbiór i transport odpadów w sytuacjach, w których dojazd do punktów wywozowych będzie 

utrudniony, w tym z uwagi na prowadzone remonty dróg, dojazdów, lub nadzwyczajne zjawiska 

pogodowe takie jak: nawałnice, szczególnie ulewne deszcze (co najmniej: 50 mm/1m2) , bardzo 

silne wiatry (co najmniej: 80 km/h), nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania 

zwiększenia kwoty należnemu jemu wynagrodzenia bądź żądania zaspokojenia innych roszczeń 

z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu Umowy, chyba że Strony postanowią inaczej.  

6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z 

zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

        § 10 

                                            Odstąpienie od umowy i wypowiedzenia 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku zaistnienia okoliczności 

przewidzianych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

2. Zamawiający w terminie do ostatniego dnia obowiązywania umowy ma prawo wypowiedzieć 

niniejszą umowę w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy, 

za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność po uprzednim pisemnym wezwaniu 

Wykonawcy do prawidłowego wykonania umowy. Termin wypowiedzenia nie może być 

krótszy niż 14 dni. 

3.  Rozwiązanie umowy przez którąkolwiek ze stron wymaga pisemnego jednomiesięcznego 

wypowiedzenia. 
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4. Zmiana warunków niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem jej nieważności. 

5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w kwestiach dotyczących ilości 

dodatkowych pojemników na odpady komunalne i w kwestiach częstotliwości ich opróżniania. 

         

§ 11 

         Podwykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania całości przedmiotu Umowy w sposób i na 

warunkach określonych w niniejszej Umowie oraz zgodnie z przepisami prawa, w tym prawa 

miejscowego. 

2. Zamawiający na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

zastrzega wykonanie kluczowej części zamówienia przez Wykonawcę tj. usługi polegającej na 

odbiorze odpadów wskazanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia. 

3. Wykonawcy wspólnie realizujący przedmiot Umowy ponoszą solidarną odpowiedzialność za 

jej wykonanie i ustanowienie zabezpieczenia jej należytego wykonania. 

4. W przypadku wykonywania przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawców, Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wszystkie działania lub zaniechania 

podwykonawców, jak za własne. 

5. Zamawiający żąda, aby w przypadku realizacji przedmiotu umowy przy pomocy 

podwykonawców, Wykonawca w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy z Zamawiającym 

umowy, przedstawił dane kontaktowe podwykonawców i osób zaangażowanych z ich strony w 

realizację przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązany jest też do niezwłocznego 

zawiadomienia Zamawiającego o każdej zmianie tych danych. 

6. Jeżeli zmiana w zakresie podwykonawstwa dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca jest 

zobowiązany do wykazania Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca, lub 

Wykonawca samodzielnie, spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

7. W przypadku powierzenia części przedmiotu umowy w trakcie jej realizacji innemu 

podwykonawcy w miejsce lub obok dotychczasowego podwykonawcy, Wykonawca na żądanie 

Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy prawo 

zamówień publicznych, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw do 

wykluczenia dla danego podwykonawcy. 

8. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy do 

wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę innym lub 

zrezygnować z powierzenia wykonania danej części zamówienia podwykonawcy. 

9. W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawców, 

podwykonawcy zobowiązani są do posiadania na dzień zawarcia z Wykonawcą umowy 

świadczenia usług wszelkich stosownych zezwoleń oraz wpisów do właściwych rejestrów 

umożliwiających wykonywanie postanowień Umowy w sposób zgodny z jej treścią i 

odpowiednimi przepisami prawa, o ile obowiązek ten wynika z przepisów prawa. 

10. Wykonawca może powierzyć realizację przedmiotu umowy podwykonawcy, w tym innemu 

niż wskazanemu w ofercie, pod warunkiem, że Zamawiający nie sprzeciwi się takiemu 

powierzeniu. 
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11. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu zawartej z podwykonawcą 

umowy w terminie 3 dni od daty jej zawarcia wraz ze wskazaniem zakresu czynności przedmiotu 

Umowy jaki będzie wykonywany przez podwykonawcę. 

12. Zamawiający uprawniony jest do zgłoszenia sprzeciwu, w terminie 10 dni od daty otrzymania 

umowy o świadczenie usług opisanej w ust. 11. Zamawiający uprawniony jest do wniesienia 

sprzeciwu w sytuacji gdy podwykonawca pomimo obowiązków wynikających z przepisów prawa 

nie posiada stosownych zezwoleń i wpisów do właściwych rejestrów umożliwiających 

wykonywanie postanowień Umowy w sposób zgodny z jej treścią i odpowiednimi przepisami 

prawa lub nie spełnia warunków wskazanych w ustępach powyżej lub realizowany przez niego 

przedmiot umowy objęty jest zakresem wskazanym w ust. 2. 

13. W przypadku nie wyrażenia przez Zamawiającego sprzeciwu, o którym mowa ust. 12, 

Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia z podwykonawcą umowy o przelew wierzytelności 

przypadającej jemu od Zamawiającego z tytułu realizacji powierzonego podwykonawcy 

przedmiotu niniejszej Umowy i przedłożenia jej Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty 

zawarcia umowy o podwykonawstwo. 

14. W przypadku, gdy w trakcie realizacji postanowień niniejszej Umowy umowa Wykonawcy z 

podwykonawcą wygaśnie albo ulegnie rozwiązaniu albo Wykonawca bądź podwykonawca 

odstąpi od zawartej umowy o świadczenie przez podwykonawcę usług, Wykonawca, który 

zamierza w dalszym ciągu realizować przedmiot Umowy przy pomocy podwykonawcy 

zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu nowej umowy z podwykonawcą w terminie 3 

dni od daty jej zawarcia. Postanowienia ustępów powyżej stosuje się. 

 

         

        § 12 

           Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią 

inaczej. 

2. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, 

przysługującej mu z tytułu realizacji umowy na osoby trzecie.  

3. Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone (z zastrzeżeniami 

w niej zawartymi), jeżeli zostały przesłane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, listem 

poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego doręczenia pod 

następujący adres: 

Zamawiający: Gmina Kołbaskowo, Kołbaskowo 106, 72-001 Kołbaskowo 

(+48 91) 311-95-10   

Wykonawca: ……………………………………………………. 

Osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcą są: 

1) Agnieszka Januszewska,  tel. 91/884-90-49, 91/311-95-10 wew. 49 

4. Osobami upoważnionymi ze strony Wykonawcy do kontaktowania się z Zamawiającym są: 

1) ………………………, tel…………………………………….. 

5 Każda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej  zmianie 

 swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenia  dokonane 

 na ostatnio wskazany adres będą uważane za skuteczne. 
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6. Zamawiający dopuszcza możliwość kontaktowania się faksem lub drogą elektroniczną. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli obowiązków Wykonawcy, również poprzez 

rejestrację fotograficzną i wideofoniczną. 

8. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub 

wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia 

takiego sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego 

rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia rokowań, spór 

taki Strony poddadzą rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

9. W przypadku wątpliwości co do zakresu Przedmiotu Umowy, Strony rozstrzygną je biorąc 

pod uwagę: 

1) niniejszą Umowę, 

2) specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami, w tym Opis Przedmiotu 

Zamówienia; 

3) ofertę Wykonawcy, 

Dokumentom wskazanym w pkt 1)-3) powyżej Strony będą przypisywały rangę hierarchiczną 

wedle kolejności ich przywołania. Dokumenty wskazane w pkt 1) – 3) będą traktowane przez 

Strony jako wzajemnie uzupełniające i wyjaśniające się w tym znaczeniu, że w przypadku 

stwierdzenia jakichkolwiek wieloznaczności lub rozbieżności żadna ze stron nie może żądać 

ani ograniczenia zakresu swoich zobowiązań, ani zakresu należytej staranności. 

 

10. Umowę sporządzono w trzech jednakowo brzmiących egzemplarzach, z czego jeden 

otrzymuje Wykonawca, a dwa - Zamawiający.  

 

 

                ZAMAWIAJĄCY:    WYKONAWCA: 


