
GIK.271.7.2020        ZAŁĄCZNIK  Nr 4 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 

Umowa - projekt 

 

zawarta w dniu …………………  r. pomiędzy  Gminą Suchożebry, ul. Aleksandry Ogińskiej 

11, 08-125 Suchożebry, NIP: 821-25-36-471, REGON: 711582606 zwanym dalej 

"Zamawiającym", reprezentowanym przez: 

Wójta Gminy Suchożebry   - Krzysztofa Bujalskiego 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy   - Agnieszki Klewek 

a  

…………………………………………………….. NIP ………………….., REGON 

……………….. zwanym dalej "Wykonawcą", reprezentowanym przez: 

…………………………………………………………… 

 

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu, 

Nr zamówienia: GIK.271.7.2020 pn: „Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu 

Gminy Suchożebry poprzez: sortowanie, odzysk, kompostowanie i składowanie odpadów 

komunalnych oraz inne zgodne z prawem metody gospodarowania odpadami” - prowadzonym 

w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2019, poz.1843) zawarto umowę zw. w dalszej części 

„Umową”, o następującej treści: 

 

zawarta została umowa następującej treści: 

 

§1 

1. Przedmiotem umowy jest: Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy 

Suchożebry poprzez: sortowanie, odzysk, kompostowanie i składowanie odpadów 

komunalnych oraz inne zgodne z prawem metody gospodarowania odpadami -  zgodnie ze 

Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wspomnianego wyżej postępowania 

przetargowego. 

2. Zakres umowy obejmuje zagospodarowanie następujących frakcji odpadów komunalnych: 

1) Odpady zmieszane [kod odpadu 20 03 01] w ilości ok.  220 Mg,  

2) szkło[kod 15 01 07] w ilości ok 54 Mg 

3) plastik, metal, opakowania wielomateriałowe [kod 15 01 02; 15 01 04; 15 01 05] w ilości 

ok 60Mg 

4) papier i tektura [kod 15 01 01] w ilości ok 9 Mg 

5) odpady ulegające biodegradacji [kod 20 02 01] w ilości ok 26,5 Mg 

3. Odpady komunalne w celu ich zagospodarowania będą dostarczane Wykonawcy 

sukcesywnie w ilościach zależnych od ilości odpadów wytworzonych na terenie Gminy 

Suchożebry. 

5. Wykonawca gwarantuje wykonanie usługi przy zachowaniu najwyższej staranności zgodnie 

z przepisami prawa i warunkami zawartymi w ofercie na podstawie, której zawarta została 

niniejsza umowa. 



6. Wykonawca, przez cały okres realizacji umowy, zobowiązany jest do posiadania uprawnień, 

niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Wykonawca na wezwanie Zamawiającego i w terminie przez niego wskazanym, zobowiązany 

jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień niezbędnych do 

realizacji przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

7. W przypadku, utraty mocy obowiązującej dokumentów potwierdzających posiadanie 

uprawnień niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa w trakcie trwania niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest do ich 

uzyskania oraz przekazania kopii tych dokumentów Zamawiającemu najpóźniej w dniu 

poprzedzającym dzień ich wygaśnięcia. 

8. W przypadku gdy Wykonawca realizuje umowę przy pomocy podwykonawców, w zakresie 

wymagającym posiadania stosownych uprawnień postanowienie ust. 6 i 7 niniejszego 

paragrafu stosuje się odpowiednio. 

 

§2 

1. Miejscem świadczenia usługi jest instalacja wskazana przez Wykonawcę w ofercie. 

W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w ofercie stacji przeładunkowej, Zamawiający 

jest uprawniony przekazywać odpady (określone rodzaje) do stacji przeładunkowej. 

Postanowienia dotyczące instalacji stosuje się odpowiednio do stacji przeładunkowej. 

2. Odpady podlegające obowiązkowi zagospodarowania w instalacji komunalnej mogą zostać 

zagospodarowane wyłącznie w instalacji komunalnej. Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne muszą zostać zagospodarowane w instalacji komunalnej prowadzonej przez 

Wykonawcę, wskazanej w ofercie, za wyjątkiem sytuacji dla, których w sposób wyraźny 

przewidziano wyłączenie tego obowiązku przez obowiązujące regulacje prawne. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia realizacji zamówienia w zakresie 

niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych przy użyciu instalacji komunalnej 

do przetwarzania odpadów objętych przedmiotem zamówienia, wskazanej na liście, o której 

mowa w art. 38b ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach. 

4. Jeżeli instalacja komunalna prowadzona przez Wykonawcę i wskazana w ofercie nie będzie 

przyjmować odpadów, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przyjęcie odpadów w innej 

instalacji komunalnej na swój koszt i własnym staraniem, jak również pokryć koszt 

wygenerowany przez konieczność transportu odpadów komunalnych do wyznaczonej przez 

Wykonawcę instalacji, w wysokości różnicy kosztu transportu odpadów komunalnych do 

instalacji wskazanej w ofercie, a kosztu transportu odpadów do wskazanej przez Wykonawcę 

instalacji komunalnej, za wyjątkiem sytuacji, w której Wykonawca samodzielnie zapewni 

transport odpadów komunalnych przywiezionych do instalacji komunalnej wskazanej w 

ofercie, do innej instalacji komunalnej lub umożliwi przekazanie odpadów do stacji 

przeładunkowej wskazanej w ofercie. 

5. O braku możliwości, w tym czasowej, przekazywania odpadów do wskazanej w ofercie 

instalacji, Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego oraz podmiot, który 

będzie dostarczał odpady, niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od powzięcia 

informacji o nieprzyjmowaniu przez instalację odpadów, przy jednoczesnym wskazaniu 

instalacji, w której Wykonawca zapewnił przyjęcie odpadów. 



6. Dopuszcza się możliwość zmiany instalacji do zagospodarowania odpadów wskazanej przez 

Wykonawcę w ofercie, pod warunkiem akceptacji nowej instalacji przez Zamawiającego i na 

warunkach z nim uzgodnionych. Przekazanie odpadów do nowej instalacji nie może 

powodować zwiększenia kosztów dla Zamawiającego, w tym również wynikających z 

konieczności transportu odpadów do innej instalacji niż wskazana w ofercie, chyba że 

Wykonawca pokryje te koszty. 

7. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo potwierdzić przyjęcie odpadów kwitem 

wagowym z legalizowanej wagi znajdującej się na terenie instalacji zagospodarowania 

odpadów. Dokument/Kwit wagowy będzie zawierać w szczególności datę, godzinę wjazdu i 

wyjazdu pojazdu, nr rejestracyjny pojazdu, rodzaj dostarczonych odpadów, nazwę podmiotu 

dostarczającego odpady, masę brutto, masę netto, nr kwitu wagowego. 

8. Przyjęcie odpadów objętych przedmiotem umowy będzie w każdym miesiącu realizacji 

zamówienia potwierdzane kartą lub kartami przekazania odpadu oraz kwitami wagowymi 

przyjęcia odpadów. 

9. Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przekazać kopię dokumentów 

potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy, dotyczących legalizacji wagi, niezwłocznie nie później niż w terminie 3 dni 

roboczych. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia odpadów w dni robocze od poniedziałku do 

piątku w godzinach 07:00 - 15:00. 

11. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać umowę w ten sposób, że: 

1) zapewnienia, zgodne z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach: 

a) zagospodarowanie odpadów w procesach odzysku lub unieszkodliwiania, 

b) postępowanie z odpadami zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, 

c) prowadzenie ewidencji odpadów przekazanych do instalacji, 

2) posiada stosowne uprawnienia, w tym decyzje i zezwolenia wymagane dla prawidłowego 

wykonywania umowy, 

3) informuje o sposobie postępowania w przypadku odmowy przyjęcia odpadów przez 

instalację wskazaną przez Wykonawcę w ofercie, 

4) zapewnia Zamawiającemu prawa do wglądu w oryginały dokumentów lub kopii 

dokumentów dotyczących świadczenia usługi zagospodarowania odpadów przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę oraz udzielania Zamawiającemu informacji dotyczących 

realizacji przedmiotu Umowy. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu 

przepisów Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z 

późn. zm.) przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej 

czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

1) czynności związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych (pracownicy fizyczni), 

2) obsługa urządzeń instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, 

3) sortowanie odpadów. 

13. Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 dni roboczych od dnia 

podpisania umowy, zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 12 niniejszego 



paragrafu. 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 oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 

Podwykonawcy. 

14. W trakcie realizacji umowy, na każde wezwanie Zamawiającego w terminie 10 dni 

roboczych, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wskazanych poniżej dowodów w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 12 niniejszego 

paragrafu czynności: 

1) 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 oraz podpis osoby 

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 

2) 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. 

Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o 

ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). (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 i wymiar etatu powinny 

być możliwe do zidentyfikowania. 

§3 

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 1 lipca 2020r. do dnia 30 czerwca 2021r. 

 

§4 

1. Zamawiający zobowiązany jest do współpracy z Wykonawcą w celu realizacji umowy. 

2. Zamawiający przed rozpoczęciem realizacji umowy przekaże Wykonawcy informację o 

podmiocie uprawnionym do kierowania odpadów do instalacji oraz wykaz pojazdów 

uprawnionych do dostarczania odpadów do instalacji. Przyjęcie do zagospodarowania 

odpadów dostarczonych pojazdem nieuprawnionym nie stanowi podstawy do zapłaty przez 

Zamawiającego wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy. 

3. Zamawiający zobowiązany jest zapewnić aktualność wykazu podmiotów oraz pojazdów jak 

również wskazania daty, od której ewentualne aktualizacje obowiązują. W sytuacjach 

awaryjnych oraz niemożliwych do przewidzenia przez Zamawiającego, dopuszcza się 

potwierdzenie danego pojazdu za pośrednictwem poczty elektronicznej bez uprzedniej 

aktualizacji wykazu. 



4. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania informacji o odpadach w zakresie i terminach, 

o których mowa w art. 9oa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu danych niezbędnych do 

sporządzania rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami 

komunalnymi, o którym mowa w art. 9q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach. Wykonawca przedłoży dane w formie pisemnej pod adres 

Zamawiającego oraz w wersji elektronicznej - w edytowalnej tabeli (arkusz kalkulacyjny) 

przesłanej pod adres …………………………………. 

 

§5 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 niniejszej umowy, strony ustalają 

wynagrodzenie umowne określone na podstawie oferty Wykonawcy w wysokości:  

………. zł netto (słownie: ………………), 

brutto: ………. zł (słownie: …………………),  

w tym podatek VAT 8%, tj. ……….zł. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie elementy niezbędne do 

prawidłowego wykonania umowy. Wykonawca oświadcza nieodwołalnie i bezwarunkowo, 

że nie będzie podnosił żadnych roszczeń związanych z nieprawidłowym skalkulowaniem 

ceny lub pominięciem jakichkolwiek elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania 

umowy. 

3. Strony postanawiają, iż z tytułu realizacji umowy w zakresie zagospodarowania odpadów 

komunalnych Zamawiający zapłaci na rzecz Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości 

odpowiadającej faktycznej ilości zagospodarowanych odpadów według stawek 

jednostkowych wskazanych w ofercie Wykonawcy i zgodnego z załącznikiem Nr 1 do 

niniejszej umowy. Strony postanawiają, iż w przypadku niewykonania przez Wykonawcę 

usług odpowiadających wartości wynagrodzenia określonego w ust. 1 z powodu mniejszej 

ilości odebranych odpadów, Wykonawca nie ma prawa żądania zapłaty jakiegokolwiek 

wynagrodzenia i nie przysługują mu żadne roszczenia odszkodowawcze wobec 

Zamawiającego w tym zakresie. Ilości odpadów, wskazane w § 1 ust. 2 umowy, są ilościami 

szacunkowymi co do wielkości łącznej, jak i poszczególnych rodzajów odpadów.  

4. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie po zakończeniu danego 

miesiąca świadczenia usługi, na podstawie faktury VAT. 

5. Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie płatne przelewem na konto w ……………….. 

nr ……………………., w ciągu 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury 

wystawionej zgodnie z ust. 4 niniejszego paragrafu. 

6. Faktury wystawione będą na:  

Nabywca: 

Gmina Suchożebry   

ul. Aleksandry Ogińskiej 11 

08-125 Suchożebry 

NIP 821-25-36-471 

 

Odbiorca: 

Urząd Gminy Suchożebry   

ul. Aleksandry Ogińskiej 11 

08-125 Suchożebry 

 

7. Wykonawca  zamierza / nie zamierza skorzystać  z  możliwości  przekazania  

ustrukturyzowanej  faktury  elektronicznej  na zasadach  określonych w ustawie z dnia 09 



listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu   w zamówieniach  publicznych, koncesjach  

na  roboty  budowlane  lub  usługi  oraz  partnerstwie  publiczno-prawnym (Dz.U. z 2018 r. 

poz. 2191). 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikających z umowy za 

pośrednictwem metody podzielonej płatności (ang. split payment) przewidzianego 

w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług. 

1) Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w Umowie: 

a) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej  płatności, 

o którym mowa powyżej, 

b) jest rachunkiem znajdującym   się  w elektronicznym  wykazie   podmiotów   prowadzonym 

od  1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej,   o którym mowa 

w ustawie o podatku od towarów i usług. 

2) W przypadku gdy rachunek bankowy wykonawcy nie spełnia warunków określonych   w pkt. 

1, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w umowie, powstałe wskutek 

braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zachowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty wykazem, 

nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek 

/ odszkodowań lub innych roszczeń  z tytułu dokonania nieterminowej płatności. 

9. Jeżeli Wykonawca zawarł umowę o podwykonawstwo zobowiązany jest załączyć do faktur 

dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom biorącym udział w realizacji wykonanych usług. 

10. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których 

mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, Zamawiający wstrzyma się z wypłatą należnego 

Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane usługi w części równej sumie kwot wynikających 

z nieprzedstawionych dowodów zapłaty 

11. Wszelkie kwoty należne Zamawiającemu, w szczególności z tytułu kar umownych, będą 

potrącane z wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, na co Wykonawca 

wyraża nieodwołalną i bezwarunkową zgodę  

 

§6 

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

w następujących przypadkach i wysokościach: 

1) w wysokości iloczynu ustalonego od 20% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 

5 ust. 1, oraz ilości miesięcy w których umowa byłaby wykonywana do końca okresu na który 

została zawarta, gdyby od umowy nie odstąpiono, w przypadku odstąpienia przez 

Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 

2) za nieprzedłożenie Zamawiającemu oświadczenia i dokumentów, o których mowa w §2 ust. 

13 i 14 - 0,02% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w §5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki 

2. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania do zatrudniania pracowników 

wykonujących czynności, o których mowa w § 2 ust. 12 umowy, na podstawie umowy o pracę 

w rozumieniu Kodeksu pracy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary 

umowne w wysokości iloczynu ustalonego od wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia 

za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę brutto 

(obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez 



Wykonawcę wymogu zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

przepisów Kodeksu pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji umowy, w których nie 

wykonano lub nienależycie wykonano zobowiązanie umowne przyjęte przez Wykonawcę na 

podstawie § 2 ust. 12 umowy. 

3. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kary umownej z tytułu odstąpienia 

przez Wykonawcę od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy. 

4. Suma kar umownych nie może przekroczyć wartości wynagrodzenia, o którym mowa w §5 

ust. 1. umowy.  

5. Strony zastrzegają dla Zamawiającego prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego 

wysokość ustalonej kary umownej. 

6. W przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań 

umownych nieobjętych odszkodowaniem w formie kar umownych Wykonawca będzie ponosił 

odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym. 

§7 

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 § 1 ust. 7 niniejszej umowy, 

2) nierozpoczęcie wykonywania przedmiotu umowy bez uzasadnionej przyczyny pomimo 

wezwania Zamawiającego, 

3) przerwanie wykonywania zobowiązań przyjętych na podstawie umowy na okres dłuższy niż 

14 dni, 

4) niewykonywanie przez Wykonawcę obowiązków wynikających z dnia 14 grudnia 2012r. o 

odpadach oraz ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

3. Zamawiający odstępuje od umowy, jeżeli suma kar umownych przewyższa wartość 

wynagrodzenia, o którym mowa w §5 ust. 1. 

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

pkt 2 – 4 niniejszego paragrafu jest uprzednie wezwanie Wykonawcy do należytego wykonania 

zobowiązań umownych oraz wyznaczenie w tym celu dodatkowego 3 dniowego terminu. 

5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić na piśmie. 

6. Wykonawca uprawniony jest do odstąpienia od umowy, jeśli Zamawiający pozostaje w 

zwłoce z zapłatą wynagrodzenia przekraczającą 60 dni, 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 7 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. 

§8 

1. Strony dopuszczają możliwość powierzenia części zamówienia podwykonawcom. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe i terminowe wykonanie całego 



przedmiotu umowy, w tym także odpowiedzialność za jakość, terminowość realizowanych 

zobowiązań wynikających z umów o podwykonawstwo. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia projektu umów z Podwykonawcami  

Zamawiającemu do akceptacji. Po akceptacji, w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych, 

przez Zamawiającego projektów umów Wykonawcy z Podwykonawcami, Wykonawca 

niezwłocznie, nie dłużej niż w ciągu 5 dni roboczych, dostarczy Zamawiającemu umowy 

zawarte z Podwykonawcami, tożsame z uprzednio zaakceptowanymi projektami umów przez 

Zamawiającego. 

3. Zapisy umów zawartych pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcami, nie mogą być 

sprzeczne z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za dostawy i usługi 

wykonane przez Podwykonawcę. 

5. Do Podwykonawców stosuje się odpowiednio uregulowania niniejszej umowy dotyczące 

zarówno praw jak i obowiązków Wykonawcy. 

 

§9 

1. Niniejsza umowa może zostać zmieniona zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy dla swej ważności wymagają zachowania formy 

pisemnej i muszą być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku wystąpienia niżej 

wymienionych okoliczności: 

1) w przypadku zmiany prawa powszechnie obowiązującego lub aktów prawa miejscowego 

istotnie wpływającej na zasady zagospodarowania odpadów komunalnych objętych niniejszą 

umową - zmianie ulegną zasady świadczenia usług, a w przypadku, gdy zmiany powyższe będą 

miały znaczący wpływ na ponoszone przez Wykonawcę koszty świadczenia usług - 

odpowiedniej zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia umownego, 

2) w przypadku ustawowej zmiany określonej w umowie procentowej stawki podatku VAT, 

kwota brutto wynagrodzenia umownego zostanie odpowiednio zmieniona, 

4. Każda ze stron może wystąpić z propozycją zmian postanowień niniejszej umowy ze 

wskazaniem okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian. 

5. Bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może przenieść na osobę 

trzecią wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. 

§10 

1. Zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego 

3. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane 

przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

§11 

Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki: 

1) Formularz cenowy - Stawki opłat za przyjęcie odpadów komunalnych, odbieranych 

z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych w Gminie Suchożebry   



2) SIWZ, 

3) oferta Wykonawcy. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Załącznik nr 1 do umowy 

Nr …………………… 

 

Stawki opłat (netto) za przyjęcie odpadów komunalnych, odbieranych z nieruchomości 

zamieszkałych zlokalizowanych w Gminie Suchożebry  

 

L.p. 
Kod 

odpadu 
Rodzaj odpadu Cena netto [zł/Mg] 

1 20 03 01 Zmieszane odpady komunalne  

2 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury  

3 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 

 4 15 01 04 Opakowania z metali 

5 15 01 05 Opakowania wielomateriałowe 

6 15 01 07 Opakowania ze szkła  

7 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji    

 

 

 

 


