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ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ 

 

WZÓR UMOWY 

 

zawarta w dniu ……………………………………. w Środzie Wielkopolskiej pomiędzy: 

 

Spółką Lider Usług Komunalno – Samorządowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, ul. Wiosny Ludów 3, 63-000 Środa Wielkopolska, zarejestrowaną 

w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań 

– Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000095664, 

NIP: 7860007442, REGON: 630965758, kapitał zakładowy spółki: 4.281.500,00 zł, 

reprezentowaną przez : 

Macieja Osucha – Prezesa Zarządu 

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

a 

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

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

nr rejestrowy BDO 000019288 

zwanym dalej „Wykonawcą ”  

 

w rezultacie dokonania wyboru Wykonawcy na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego (nr ref LUKS/17/2020) została zawarta 

umowa następującej treści: 

 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest kompleksowa realizacja usługi, związanej  

z przyjęciem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych,  pn. „Zagospodarowanie odpadów 

komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Środy Wielkopolskiej w 2021 

roku”. 

2. Zamówienie obejmuje następujące kategorie odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.2020.10): 

• 200301 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne  - szacunkowa ilość 1400 Mg 

• 200307 Odpady wielkogabarytowe - szacunkowa ilość 25 Mg, 

• 200201 Odpady ulegające biodegradacji - szacunkowa ilość 25 Mg, 

• 150101 Opakowania z papieru i tektury - szacunkowa ilość 15 Mg, 

• 150102 Opakowania z tworzyw sztucznych  - szacunkowa ilość 25 Mg, 

• 150107 Opakowania ze szkła – szacunkowa ilość 25 Mg 
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3. W ustępie 2 niniejszego paragrafu umowy została wskazana szacunkowa ilość każdej kategorii 

odpadów, objętych przedmiotem zamówienia, przewidziana do zagospodarowania w okresie od 

01.01.2021 roku do 31.12.2021.  

4. Zamawiający przewiduje możliwość przekazywania większej lub mniejszej ilości odpadów  

w zakresie każdej pozycji wyszczególnionej w ust. 2, w zależności od ilości rzeczywistej  

odpadów odebranych z nieruchomości niezamieszkałych – bez prawa Wykonawcy do roszczeń 

odszkodowawczych z tego tytułu.  

5. Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych z nieruchomości niezamieszkałych będzie 

dostarczany przez Zamawiającego (ewentualnie podmiot przez niego wskazany) do instalacji 

przetwarzania odpadów od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych  

od pracy.  

6. Instalacja przetwarzania odpadów musi być czynna od poniedziałku do piątku co najmniej  

w godzinach między 6:00 a 20:00. 

7. Wykonawca oświadcza, iż posiada status instalacji komunalnej spełniającej wymagania 

określone ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1396) i innymi 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów oraz sprawozdawczości 

zgodnie z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. 

9. Wykonawca zapewni, by zgodnie z przepisami prawa miejsce operacji odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów komunalnych spełniało kryteria technologiczne i odpowiadało 

wymaganiom określonym w art. 143 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska 

(Dz.U.2020.2019) i innym właściwym przepisom. 

10. Proces przetwarzania odpadów musi się odbywać zgodnie z ustawą z dnia 13.09.1996 r.  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2020.1439) oraz z ustawą z dnia 

14.12.2012 r. o odpadach. 

11. Dostarczanie odpadów do wybranej w ramach niniejszego postępowania instalacji odbywać się 

będzie przy pomocy środków zapewnionych przez Zamawiającego (środki transportu) i na jego 

koszt. 

12. Wykonawca zapewni dogodną dla pojazdu ciężarowego drogę do miejsca przyjęcia odpadów 

w obrębie prowadzonej instalacji. 

13. Wykonawca będzie zobowiązany do dokumentowania wszystkich dostaw, poprzez rejestrację 

każdego wjazdu i potwierdzenie dokumentem zawierającym datę dostarczenia odpadów, nr 

rejestracyjny pojazdu dostarczającego odpady, dane dostawy, rodzaj i kod odpadu wraz z wagą 

odpadów. Powyższe dane w formie zestawienia będą przekazywane Zamawiającemu na koniec 

miesiąca rozliczeniowego w formie elektronicznej oraz w formie papierowej wraz z fakturą 

VAT. 
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14. Przyjmowane odpady będą każdorazowo ważone na legalizacyjnej wadze. Ważenie musi być 

potwierdzone wystawieniem kwitu wagowego. Wykonawca będzie przedstawiał na żądanie 

Zamawiającego wyniki badań z legalizacji wagi oraz kopię legalizacji wagi. 

15. Każdy pojazd dostarczający odpady musi być dwukrotnie ważony: raz z ładunkiem i drugi raz 

bez ładunku. Kopie kwitu wagowego otrzyma kierowca dostarczający odpady podczas dostawy 

każdej partii odpadów. Kopia kwitów wagowych musi być podpisana przez osobę upoważnioną 

ze strony Wykonawcy do stwierdzenia własnoręcznym podpisem zgodności kopii kwitów 

wagowych z wystawionym oryginałem. 

16. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do oryginałów kwitów wagowych podczas 

zobowiązywania umowy na wykonanie zamówienia oraz miesiąc dłużej. Wykonawca będzie 

miał obowiązek udostępnić oryginał kwitów wagowych na każde wezwanie Zamawiającego. 

17. Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego o awariach, które mogą mieć wpływ 

na przyjmowanie odpadów będących przedmiotem niniejszego postępowania, o przestojach  

w przyjmowaniu odpadów, zmianach w funkcjonowaniu instalacji – wynikających z przyczyn 

niezależnych od wykonawcy, ograniczeniach będących wynikiem decyzji wydanych przez 

organy nadzorcze, w terminie do 24 godz. do momentu zaistnienia jednego z powyższych 

zdarzeń. Brak przekazania przez Wykonawcę informacji Zamawiającemu o zaistniałych 

zmianach w wyznaczonym terminie może skutkować naliczeniem kar umownych. 

 

§ 2 

1. Wykonawca oświadcza, że : 

1) posiada aktualne zezwolenie na przetwarzanie odpadów określone w przepisach  

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 819) lub w ustawie 

Prawo ochrony środowiska, 

2) posiada niezbędne zezwolenia oraz potencjał techniczny i osobowy, w celu realizacji 

przedmiotu umowy, a zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 

komunalnych przez Wykonawcę będzie prowadzone zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania uprawnień określonych w ust. 1 przez cały okres 

realizacji umowy. 

3. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego udzielania wszelkich informacji 

związanych z realizacją niniejszej umowy – na każdą prośbę/wniosek Zamawiającego i w 

zakresie przez niego wskazanym. 

4. Osobą wyznaczoną przez Wykonawcę do kontaktów w zakresie realizacji niniejszej umowy 

jest……………………………., tel…………………., e-mail…………………………….. 
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§ 3 

1. Dostarczanie odpadów do zagospodarowania będzie się odbywać przy pomocy środków 

transportu zapewnionych przez Zamawiającego i na jego koszt, przy czym Zamawiający 

poinformuje Wykonawcę o posiadanych środkach transportu oraz osobach realizujących 

dostawę odpadów przed rozpoczęciem realizacji umowy, a w przypadku zmiany podmiotu 

realizującego dostawę, każdorazowo przed dostawą odpadów. 

2. Zamawiający wskazuje jako osobę odpowiedzialną za realizację przedmiotu zamówienia ze 

strony Zamawiającego ……………………………………………….. kontakt: 

…………………….. 

3. Zamawiający telefonicznie wzywa Wykonawcę do usunięcia uchybień w czasie nie dłuższym, 

niż  1 godzina. Po przekroczeniu tego czasu, Zamawiający ma prawo nałożyć na Wykonawcę 

karę umowną w wysokości określonej w umowie. 

4. Zagospodarowanie odpadów ma zostać potwierdzone Kartą Przekazania Odpadów, której wzór 

został określony w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie 

wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów, którą Zamawiający 

przekaże Wykonawcy każdorazowo z przekazaniem odpadów. Dopuszczalne jest sporządzenie 

zbiorczej Karty Przekazania Odpadów obejmującej odpady danego rodzaju przekazywane 

łącznie w czasie jednego miesiąca kalendarzowego, za pośrednictwem tego samego 

transportującego odpady, temu samemu posiadaczowi odpadów. Zbiorczą kartę przekazania 

odpadów należy sporządzić niezwłocznie po zakończeniu danego miesiąca kalendarzowego. 

§ 4 

Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot umowy w terminie od 1 stycznia 2021 r. do 31 

grudnia 2021 r. 

 

§ 5 

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie należne Wykonawcy: 

z tytułu wykonania zamówienia podstawowego, tj.  

w kwocie netto złotych: _____________________________________________________ 

(słownie: _____________________________________________________________) 

w kwocie brutto złotych: ____________________________________________________ 

(słownie: _____________________________________________________________) 

w tym podatek VAT w wysokości ______ %, to jest w kwocie: ___________________ zł 

(słownie: _____________________________________________________________). 
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2. Wynagrodzenie za wykonaną usługę obejmuje wszystkie koszty związane z jej realizacją 

zgodnie z umową. 

3. Podstawą zapłaty wynagrodzenia będą wystawiane ostatniego roboczego dnia miesiąca przez 

Prowadzącego Instalację faktury VAT za każdy miesiąc z dołu. Do faktury dołączone będzie 

zbiorcze zestawienie dostarczonych odpadów.  

4. Termin zapłaty wynosi 21 dni od daty wystawienia przez wykonawcę faktury VAT – na 

rachunek bankowy wskazany na fakturze.  

5. Za datę zapłaty uważa się momenty obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

6. Do faktury Wykonawca zobowiązany jest załączyć wszystkie dokumenty wymagane na 

podstawie niniejszej Umowy.  

7. Wysokość wynagrodzenia maksymalnego może ulec zmianie, o ile wynika to z rzeczywistej  

ilości odpadów, które Wykonawca jest zobowiązany przyjąć do zagospodarowanie w związku 

z realizacją zamówienia przy zachowaniu cen jednostkowych określonych w ofercie. Zmiana 

taka wymaga formy aneksu. 

§ 6 

1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów i osób, niezależnie 

od łączących go z nimi stosunków, jednakże odpowiada przed Zamawiającym za ich działania 

w sprawie realizacji niniejszej umowy.  

2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych  

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia 

te wymagania w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 

Zamówienia.  

3. Wykonawca może dokonywać zmiany podmiotu trzeciego, o którym mowa w ust. 2 niniejszego 

paragrafu, jedynie za uprzednią zgodą Zamawiającego akceptującą nowy podmiot, udzieloną 

Wykonawcy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Zmiana, o której mowa w ust.3 nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.  

 

§ 7 

1. W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia, 

stwierdzenia wad lub uchybień, Zamawiający wezwie Wykonawcę do jego wykonania lub 

należytego wykonania, usunięcia wad  lub uchybień wyznaczając w tym celu odpowiedni 

termin. 
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2. Po bezskutecznym upływie terminu Zamawiający uprawniony jest do zlecenia wykonania 

usługi podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, ewentualnie – do odstąpienia  

od niniejszej Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (z zastrzeżeniem możliwości 

naliczenia karu umownej, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt. 1 niniejszej Umowy). 

 

§ 8 

1. Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę kary umowne, które Wykonawca jest zobowiązany 

zapłacić na rzecz Zamawiającego: 

1) w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.1 niniejszej Umowy  -  

w przypadku odstąpienia przez którąkolwiek ze stron od umowy z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, 

2) w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy  

w przypadku nieuzasadnionego braku przyjęcia odpadów zgodnie z przyjętym 

harmonogramem, 

3) w wysokości 2.000,00 zł, w przypadku niewykonania przez Wykonawcę jakiegokolwiek 

obowiązku informacyjnego (w tym sprawozdawczego) przewidzianego w niniejszej 

Umowie,  

4) w wysokości 2% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.1 niniejszej Umowy  za 

każdy stwierdzony przypadek wykonywania umowy niezgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, 

5) w wysokości 2.000,00 złotych  za każdy przypadek niespełnienia przez wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności wskazanych w §10 ust. 1 niniejszej Umowy, 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych uregulowanych w Kodeksie 

Cywilnym. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie 7 dni od daty wystąpienia przez 

Zamawiającego z żądaniem zapłacenia kary. W razie opóźnienia w zapłacie Zamawiający może 

potrącić należną mu karę z dowolnej należności przysługującej Wykonawcy względem 

Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę. 

§ 9   

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku i na zasadach 

określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Zamawiający przez cały okres obowiązywania umowy ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli 

Wykonawca narusza w sposób istotny postanowienia umowy. Oświadczenie o odstąpieniu 
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może być złożone w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o przyczynach 

stanowiących podstawę odstąpienia – z zastrzeżeniem § 7 ust. 1 niniejszej Umowy. 

3. Istotne naruszenia umowy, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności przypadki: 

1) utraty przez Wykonawcę prawa do wykonywania działalności będącej przedmiotem 

niniejszej umowy (zezwolenie), 

2) nierozpoczęcie wykonywania przedmiotu umowy bez uzasadnionej przyczyny pomimo 

wezwania Zamawiającego, 

3) przerwanie wykonywania przedmiotu umowy na okres dłuższy niż 24 godziny, 

4. Warunkiem odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w przypadkach opisanych  

w ust. 3 jest uprzednie pisemne wezwanie Wykonawcy do wykonywania swoich obowiązków 

oraz wyznaczenie w tym celu dodatkowego 1-dniowego terminu. 

5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie. Oświadczenie o odstąpieniu 

może zostać złożone przez cały okres wykonywania umowy. 

 

§ 10 

1. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych wymaga 

zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: 

a) Pracownika wykonujący czynności administracyjno-biurowe, polegające  

w szczególności na sprawowaniu nadzoru nad realizacją umowy, wystawianiu faktur 

VAT oraz prowadzeniu i przekazywaniu zamawiającemu dokumentacji dotyczącej 

odpadów np. wystawianiu kwitów wagowych, 

b) Pracownika wykonującego bezpośrednie prace związane z obsługą instalacji, w której 

będą zagospodarowane odpady komunalne zmieszane, a w szczególności osób 

wykonujących czynności sortowania odpadów i obsługujących legalizowaną wagę 

przemysłową. 

2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę 

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

czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 

i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
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3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę 

lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji 

zamówienia: 

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 (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, 

nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu 

powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę 

lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu 

zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.  

o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia  

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności zamawiający 

przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 

określonej w § 8 ust.1 pkt. 4. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez 

zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia 

spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy  
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o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

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

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

lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 

Państwową Inspekcję Pracy. 

§ 11 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem zmian dopuszczonych na 

podstawie obowiązujących przepisów ustawy Pzp oraz za wyjątkiem zmian, o których mowa  

w ust. 3. 

3. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje 

zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w następujących 

przypadkach: 

a) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy lub 

Zamawiającego bez zmian samego Wykonawcy lub Zamawiającego (np. zmiana siedziby, 

adresu, nazwy),  

b) dopuszczalna jest zmiana numeru rachunku bankowego wykonawcy, podanego w umowie, w 

przypadku zmiany rachunku bankowego wykonawcy, na który następować ma zapłata 

wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia, 

c) dopuszczalne są zmiany postanowień umowy, które wynikają ze zmiany obowiązujących 

przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie postanowień umowy do nowego stanu 

prawnego, 

d) dopuszczalna jest zmiana personelu wskazanego w umowie, w przypadku gdy wystąpiła 

konieczność zmiany personelu wykonawcy, zamawiającego oraz numerów kontaktowych 

wymienionych w umowie,  

e) dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany powszechnie 

obowiązujących przepisów w zakresie wysokości stawki podatku od towarów i usług na 

przedmiot świadczenia,  

f) dopuszczalna jest zmiana sposobu, w tym częstotliwości wykonania przedmiotu zamówienia 

wraz ze skutkami wprowadzenia tej zmiany w przypadku wprowadzenia zmian w stosunku do 

szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia w zakresie wykonania dostaw w sytuacji 

konieczności usprawnienia procesu realizacji przedmiotu umowy, 
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g) dopuszczalna jest zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia spowodowana 

przedłużającą się procedurą przetargową, jeżeli z powodu przedłużającej się procedury 

przetargowej nie jest możliwa realizacja zamówienia w pierwotnym terminie, 

h) dopuszczalna jest zmiana zakresu przedmiotu umowy oraz sposobu wykonywania przedmiotu 

umowy, a także terminu realizacji przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej 

zmiany, przy czym zamiana spowodowana może być jedynie okolicznościami niezależnymi 

zarówno od zamawiającego, jak i od wykonawcy, np. konieczność zmiany terminu rozpoczęcia 

wykonywania umowy, okoliczności zaistniałe w trakcie realizacji przedmiotu utrudniające lub 

uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy, 

i) dopuszczalna jest zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami 

wprowadzenia takiej zmiany, gdy ze względów organizacyjnych lub technicznych leżących po 

stronie Zamawiającego trwających dłużej niż 7 dni kalendarzowych, nie było możliwe 

przystąpienie do wykonania lub kontynuowanie zamówienia, w terminie przewidzianym przez 

Zamawiającego. W takim przypadku zmiana terminu nastąpi o okres trwania przeszkody 

uniemożliwiającej przystąpienie do wykonania lub kontynuowanie zamówienia, 

j) Dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia – wysokość wynagrodzenia szacunkowego, o którym 

mowa w § 5 ust. 1 wzoru umownego, może ulec zmianie, o ile w wynika to z rzeczywistej ilości 

odpadów, które Wykonawca jest zobowiązany przyjąć do zagospodarowania w związku  

z realizacją zamówienia przy zachowaniu cen jednostkowych określonych w ofercie. 

§ 12 

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

przedmiotu umowy, wymagają formy pisemnej. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego 

i ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. 

zm.). 

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

i nieporozumienia wynikające z umowy ugodowo poprzez bezpośrednie negocjacje. 

4. 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. 

5. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla Stron. 

  

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY 

       


