
                                                           Załącznik nr 8 do SIWZ 

UMOWA – wzór 

 

zawarta w dniu …………. w Dobrzycy pomiędzy 

Gminą Dobrzyca z siedzibą Rynek 14, 63-330 Dobrzyca  

reprezentowaną przez: 

mgr  Jarosława Pietrzaka – Burmistrza Gminy Dobrzyca 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – mgr Beaty Miedzińskiej 

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 2019 r. poz. 1843) 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 

ZMIESZANYCH ORAZ ODPADÓW KOMUALNYCH SELEKTYWNIE ZBIERANYCH  

Z TERENU GMINY DOBRZYCA”  (kod CPV: 90.50.00.00-2) tj. odbieranie i transport odpadów 

komunalnych zmieszanych oraz odpadów komunalnych zebranych selektywnie powstałych                        

i zebranych na wszystkich nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy oraz 

nieruchomościach niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne położonych                             

w granicach administracyjnych gminy Dobrzyca oraz z punktu selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych (adres punktu ul. Jarocińska 20, 63-330 Dobrzyca), w sposób zapewniający 

osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia lub odzysku 

oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania oraz odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia                      

i odzysku innymi metodami papieru, metalu, tworzyw sztucznych oraz szkła oraz innych niż 

niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,                        

a także z przepisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa 

Wielkopolskiego. Zakres zamówienia dotyczy wszystkich nieruchomości z terenu Gminy 

Dobrzyca. 

 

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 2020 r. do dnia 

31 grudnia 2020 r.  

 

                                                                               § 3 

1. Wykonawca oświadcza, że 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 2019, poz. 2010), 

2) aktualne, własne uprawnienia, zezwolenia na zbieranie, transport i przetwarzanie  odpadów 

komunalnych, o których mowa w części I ust. 4 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia,                             

w przypadku, gdy Wykonawca zamierza prowadzić zbieranie i przetwarzanie odpadów we własnym 

zakresie. Własne uprawnienia i zezwolenia winny być wydane na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa w szczególności ustawy o odpadach i utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  

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.  

4) Wykonawca zobowiązuje się do spełniania uprawnień i wymagań określonych w ust. 1 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 8.00 do 19.00. Koordynator 

będzie odpowiadał za nadzorowanie wykonywania umowy ze strony Wykonawcy. Dane 

Koordynatora wskazane są w § 12. Wykonawca zapewni możliwość kontaktu Zamawiającego                     

z osobą decyzyjną reprezentującą Wykonawcę 24h/dobę. Wykonawca wskaże nr telefonu 

komórkowego do kontaktu.   

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

z realizacją umowy, w szczególności do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych 

osobowych. Wykonawca nie może wykorzystywać pozyskanych danych w żaden inny sposób lub 

w innym celu niż dla wykonywania umowy, w szczególności zakazuje się wykorzystywania danych 

w celach reklamowych lub marketingowych.  

6. 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.  

 

                                                                                  § 5 

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

współdziałania z Wykonawcą, w szczególności do:  

1) współpracy z Wykonawcą przy akceptacji Harmonogramów odbierania odpadów, o którym 

mowa w części II ust. 5 pkt 1 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia; 



2) udostępniania Wykonawcy informacji o nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy  

oraz o nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne 

w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy i w granicach obowiązującego prawa; 

3) 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.  

 

                                                                       § 6 

1. Wykonawca jest zobowiązany do osiągnięcia na obszarze objętym przedmiotem zamówienia 

poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów obejmujących papier, 

tekturę, tworzywa sztuczne i metale, szkło oraz odpady budowane i rozbiórkowe , wyliczonych 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie poziomów 

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami , niektórych frakcji 

odpadów komunalnych. 

2. Wymagany poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia wskazanych w ust. 1 frakcji 

odpadów wynoszą: 

- papier, metale, tworzywa sztuczne oraz szkło  - w roku 2020 – 50 % ,  

- odpady budowlane i rozbiórkowe - w roku 2020 – 70 % 

3. Wykonawca jest zobowiązany do osiągnięcia na obszarze objętym przedmiotem  zamówienia 

poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji., wyliczonych 

zgodnie z Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów 

ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji  

Poziomy, o których mowa w ust. 3 wynoszą :  

- do dnia 16 lipca 2020 roku  - 35 %. 

4. Ustalenie wywiązania się z obowiązków określonych w przepisach poprzedzających nastąpi na 

podstawie sprawozdania, o którym mowa w § 7 ust. 6 umowy.  

 

                                                                                      § 7 

1. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania drogą elektroniczną Zamawiającemu miesięcznych 

raportów (dalej „Raport”) zawierających informacje :  

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

odpadów komunalnych), w szczególności:  

a) odpadów zmieszanych [Mg];  

b) odpadów selektywnie zebranych z podziałem na: papier, tekturę, tworzywa sztuczne, metale 

oraz szkło i odpady kuchenne, po [Mg];  

c) odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów 

niebezpiecznych i problemowych, zużytych baterii i akumulatorach, zużytych oponach, 

odpadów zielonych [Mg] 

2) wykaz nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne;  

3) wykaz ilości i rodzaju wydanych worków ; 

4) sposobach zagospodarowania ww. odpadów ze wskazaniem instalacji, do których zostały 

przekazane.  

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

strumienia odpadów zmieszanych [Mg];  

6) ilości zmieszanych odpadów komunalnych przekazanych do mechaniczno - biologicznego 

przetwarzania [Mg];  

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

zmieszanych odpadów komunalnych unieszkodliwionych przez składowanie [Mg],  

8) długość trasy wyrażoną w km wraz z wydrukiem przejechanych tras z monitoringu bazującego 

na systemie pozycjonowania satelitarnego, 



9)  kopie kart przekazania odpadów do miejsca ich odzysku, recyklingu  unieszkodliwienia lub 

składowania. 

  

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

3. Wykonawca przesyła Raport do Zamawiającego w terminie do 7 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 albo nie zamieszkują mieszkańcy i powstają odpady komunalne, a nie są ujęte w bazie 

danych prowadzonej przez Zamawiającego.  

 

                                                                             § 8 
1. Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, za odbiór 1 Mg odebranych 

od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz z pszok w wysokości.:  

 

Zmieszane odpady komunalne (szacunkowa ilość 1400 Mg) ……………………………………… zł netto 

Tworzywa sztuczne i metale  (szacunkowa ilość  9 Mg) ……………………………………………zł netto  

Papier i tektura (szacunkowa ilość 15 Mg)……………………………………………......................zł netto 

Szkło białe i kolorowe  (szacunkowa ilość  150 Mg) ……………………………………………….zł netto 

Odpady „bio” kuchenne (szacunkowa ilość 25 Mg ) ……………………………………………….zł netto 

Odpady wielkogabarytowe (szacunkowa ilość 60 Mg) …………………………………………….zł netto 

Opony (szacunkowa ilość 30 Mg) …………………………………………………………………..zł netto 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (szacunkowa ilość 15 Mg) ……………………………..zł netto 

Zmieszane odpady z budowy remontów i demontażu (szacunkowa ilość 165 Mg) ………………..zł netto 

Gruz betonowy i ceglany (szacunkowa ilość 90 Mg) ………………………………………………zł netto 

Baterie i akumulatory (szacunkowa ilość 2 Mg) …………………………………………………..  zł netto  

Leki (szacunkowa ilość 0,5 Mg) ……………………………………………………………………zł netto 

Odpady zielone (szacunkowa ilość 40 Mg) ………………………………………………………   zł netto  

Popiół (szacunkowa ilość 400 Mg) …………………………………………………………………zł netto  

Odzież i tekstylia ( szacunkowa ilość 2 Mg) ………………………………………………………..zł netto 

Odpady niebezpieczne: typu strzykawki i inne odpady niestanowiące odpadów medycznych, opakowania po 

substancjach niebezpiecznych, filtry olejowe, farby i tusze do drukarek , świetlówki , żarówki LED , 

termometry rtęciowe, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin itp. (szacunkowa ilość 2 Mg)………..zł netto 

Razem ………………………netto 

           ………………………brutto   

       (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. Podstawą wystawienia faktury za miesiąc grudzień 2020r. będzie przekazanie przez Wykonawcę 

sprawozdania za II półrocze 2020r. o którym mowa w § 7 ust.6, 

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

z realizacją przedmiotu umowy, 



7. W przypadku zebrania większej ilości odpadów, niż wielkości określone w § 8 ust. 1, Wykonawcy 

przysługuje prawo dodatkowego wynagrodzenia. 

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

obowiązujących w tym zakresie przepisów dotyczących podatku VAT, 

9. Podstawą wystawienia faktur jest zaakceptowany raport, o którym mowa § 6 przez przedstawiciela 

Zamawiającego oraz przedstawiciela Wykonawcy, 

10. Zapłata następuje w terminie 30 dni od dnia wystawionia faktur VAT za wykonanie przedmiotu umowy, 

11. Faktury za wykonanie przedmiotu umowy wystawione będą na Gminę Dobrzyca, ul. Rynek 14, 63–330 

Dobrzyca, NIP 608-00-43-350, 

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

13. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego, 

14. 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,  

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

z wynagrodzenia, o których mowa w ust. 2 

 

                                                                                 § 9 

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

1) w wysokości 10% kwoty brutto, określonej w § 8 ust. 1 umowy w przypadku odstąpienia przez 

Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;  

2) w wysokości 10% kwoty brutto, określonej w § 8 ust. 1 umowy w przypadku odstąpienia przez 

Wykonawcę od umowy z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego;  

3) w wysokości 100,00 zł za każdy dzień opóźnienia w złożeniu Raportu lub sprawozdania, o 

których mowa w § 7 ust. 1 i 6;  

4) w wysokości 50,00 zł za każdy przypadek nieodebrania lub odebrania odpadów w  terminie 

niezgodnym z harmonogramem, o którym mowa w części II ust. 5 pkt 1 Szczegółowego Opisu 

Przedmiotu Zamówienia; kara będzie naliczana jako iloczyn kwoty 50,00 zł i ilości gospodarstw 

domowych, od których nie odebrano odpadów lub odebrano odpady w terminie niezgodnym z 

harmonogramem; 

5) w wysokości 300,00 zł za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu Zamawiającemu  wzoru 

harmonogramu, o którym mowa w części II ust. 5 pkt  2 Szczegółowego Opisu Przedmiotu 

Zamówienia; 

6) w wysokości 500,00 zł za niedostarczenie właścicielom nieruchomości harmonogramu 

zaakceptowanego przez Zamawiającego; za równoznaczne z niedostarczeniem harmonogramu 

uważa się sytuację, w której spośród 50 wybranych przez Zamawiającego właścicieli 

nieruchomości więcej niż 25 osób potwierdzi fakt nieotrzymania harmonogramu; 

7) w wysokości 300,00 zł za każdy dzień nieumieszczenia harmonogramu na stronie  internetowej 

Wykonawcy; 

8) w wysokości 300,00 zł za każdy przypadek nieuprzątnięcia i nieodebrania odpadów z miejsc ich 

gromadzenia, które nie zostały umieszczone w pojemnikach w wyniku ich przepełnienia; 

9) w wysokości 300,00 zł za każdy przypadek niedostarczenia worków z winy Wykonawcy; 

10) w wysokości 10.000,00 zł za każdy przypadek zmieszania przez Wykonawcę selektywnie 

zbieranych odpadów komunalnych; 

11)  w wysokości 1000 zł za brak wyposażenia wszystkich pojazdów odbierających odpady 

komunalne, którymi świadczona będzie usługa objęta przedmiotem zamówienia w kamery 

pozwalające na monitorowanie odbioru odpadów komunalnych i rejestrujące zawartość 

opróżnianych pojemników oraz rejestrator jazdy – jeżeli Wykonawca otrzymał punkty za 

kryterium „Aspekt innowacyjny zgodnie z SIWZ. Kara będzie naliczana jako iloczyn kwoty 

1.000 zł oraz liczby dni, w których pojazdy nie były wyposażone w system, 



12) za nie wywiązanie się z poziomu odzysku odpadów z terenu Gminy Dobrzyca, w wysokości kary 

należnej; wysokość kary umownej zostanie wyliczona zgodnie z przepisami ustawy                                     

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

13) w przypadku niezłożenia 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 - w wysokości 50,00 zł 

(słownie: pięćdziesiąt złotych) za każdy dzień zwłoki. 

14)  Oraz kar o których mowa w art. 9x ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości                    

i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2019r. , poz. 2010) 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania  przewyższającego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych uregulowanych w Kodeksie cywilnym.  

 

                                                                     § 10 

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) utratę przez Wykonawcę prawa do wykonywania działalności będącej przedmiotem niniejszej 

umowy, z zastrzeżeniem § 4 ust. 7 ; 

2) nierozpoczęcie wykonywania przedmiotu umowy bez uzasadnionej przyczyny, pomimo 

wezwania Zamawiającego; 

3) przerwanie wykonywania Przedmiotu umowy na okres dłuższy niż 7 dni; 

4) niewykonywanie przez Wykonawcę obowiązków wynikających z ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; 

5) 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; 

6) 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- 

4 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. 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.  

 

                                                                               § 11 

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 zagospodarowania 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. 

 

                                                                                    § 12 

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: Hanna Grad - Banaszyńska  

        Adres: ul. Rynek 14, 63 – 330 Dobrzyca  

        Telefon: 62 7413013 (wew. 43)  

        Fax: 62 7413013 

        e –mail: odpady@ugdobrzyca.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.  

 

                                                                              § 13 

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 rozstrzygnięty przez sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego.  

 

                                                                               § 14 

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 nr postępowania ………….. z dnia …………. 

      2) Oferta Wykonawcy  
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