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Projekt umowy 

UMOWA NR ……………………………………… 

na odbiór odpadów 

 

Zawarta  w  dniu ……………. w  Golinie, pomiędzy: 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

NIP : …………………………….. 

REGON: ………………………… 

reprezentowanym przez : 

………………………………………………… 

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą 

a 

Gminą Golina  

z siedzibą: 

Urząd Miejski w Golinie 

ul. Nowa 1 

62-590 Golina 

NIP: 665 273 35 71 

REGON: 311019059 

reprezentowaną przez : 

Mirosława Durczyńskiego – Burmistrza Goliny 

 przy kontrasygnacie: 

 Janiny Adamczewskiej – Skarbnika Goliny 

 

zwanym w dalszej treści umowy Gminą Golina albo Zamawiającym  

łącznie zwanych dalej „Stronami”, a każda z osobna „Stroną” 

 

Wykonawcy udzielono zamówienia publicznego w związku z przeprowadzonym 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego trybie przetargu nieograniczonego na 

podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. 

U. z 2022 r. poz. 1710),  

Podstawę do zawarcia niniejszej umowy stanowią następujące akty prawa: 

1. Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. 

U. 2022 r. poz. 1297), 

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 699), 

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 

1973), 

4. Uchwała nr XXII/405/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 września 2020 

roku w sprawie przyjęcia  Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na 

lata 2019 – 2025 wraz z planem inwestycyjnym, 

5. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Golina, 

6. Uchwała nr XXXIV/215/2021 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 26 sierpnia 2021r.  

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zagospodarowania tych odpadów 

http://golina.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2021/xxxiv-215-2021.pdf
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w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, 

7. Inne właściwe przepisy prawa krajowego i miejscowego.  
 

§ 1 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie  

pn. „Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości z terenu Gminy Golina”, które 

będzie realizowane w okresie od 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r., w sposób 

zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do 

ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie  

z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1297), zapisami Planu Gospodarki Odpadami dla 

Województwa Wielkopolskiego na lata 2019-2025 wraz z planem inwestycyjnym oraz 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Golina. 

2. Wykonawca zobowiązany będzie do przyjęcia i zagospodarowania następujących frakcji 

odpadów komunalnych: 

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod 20 03 01); 

b) odpady ulegające biodegradacji (kod 20 02 01); 

c) odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach – popioły (kod 20 03 99); 

d) tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych (kod 20 01 39 lub15 01 02); 

e) szkło, opakowania ze szkła (kod 20 01 02 lub15 01 07); 

f) papier i tektura, opakowania z papieru i tektury (kod 20 01 01 lub 15 01 01); 

g) odpady wielkogabarytowe (kod 20 03 07);  

h) zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (kod 20 01 35*, 20 01 36); 

i) zużyte opony (kod 16 01 03).  

3. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia oraz wymagań wobec Wykonawcy 

określają zapisy zawarte w specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego zawarta została niniejsza umowa 

(dalej: „swz”). 
 

§ 2 

1. Strony ustalają, iż przedmiot Umowy zostanie zrealizowany przez Wykonawcę  

w okresie od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku. 

2. Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych Wykonawca 

rozpocznie nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 2023 roku. 

 

§ 3 

1. Wykonawca oświadcza, iż posiada niezbędne uprawnienia, wiedzę i doświadczenie, 

potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania w sposób należyty, terminowy  

i zgodny z obowiązującymi przepisami prawa przedmiot umowy, a w szczególności: 

1.1 posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Golina, o którym mowa  

w art. 9b i następnych ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2022r., poz. 1297) oraz wpis do Rejestru działalności 

regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych, potwierdzający możliwość 

odbierania odpadów z terenu Gminy Golina oraz wpis do rejestru BDO (Baza danych  
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o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) w zakresie transportu 

odpadów komunalnych.  

1.2 nie zostało wobec niego wszczęte postępowanie upadłościowe, restrukturyzacyjne, 

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 postępowania takie nie zagrażają w przyszłości. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do spełnienia wymagań określonych w ust. 1 przez cały okres 

realizacji przedmiotu niniejszej Umowy. W przypadku niespełnienia któregokolwiek  

z wymogów określonych w niniejszym paragrafie lub przepisów ustaw obowiązujących, 

zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o w/w okoliczności, 

nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia jej zaistnienia.  

3. Wykonawca ponadto oświadcza, iż spełnia wymagania określone w ustawie z dnia  

13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2022r., 

poz. 1297), wymagania określone w OPZ oraz w Rozporządzeniu Ministra Środowiska  

z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013r., poz. 122),  

w szczególności: 

3.1 posiada wyposażenie umożliwiające odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości oraz zapewnia jego odpowiedni stan techniczny; 

3.2 utrzymuje odpowiedni stan sanitarny pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości; 

3.3 spełnia wymagania techniczne dotyczące wyposażenia pojazdów; 

3.4 zapewnia odpowiednie usytuowanie i wyposażenie bazy magazynowo – transportowej. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania standardów sanitarnych oraz ochrony 

środowiska zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r., 

w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122), Rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r, w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2009r. Nr 104, poz. 868)  

i postanowieniami zawartymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Golina. 

 

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dołożenia należytej staranności w celu wykonania 

określonego w § 1 przedmiotu Umowy rzetelnie i terminowo oraz do naprawienia 

zawinionych przez Wykonawcę szkód, jakie Zamawiający może ponieść z tytułu 

niezachowania przez Wykonawcę należytej staranności przy wykonywaniu przedmiotu 

Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszystkich obowiązków opisanych  

w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ). 

3. Wykonawca zobowiązuje się przekazywać odebrane odpady do podmiotu/ podmiotów 

wyłonionych przez Zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego na 

zagospodarowanie odpadów. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania stosownych zezwoleń i wpisów 
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uprawniających do prowadzenia działalności, niezbędnych do wykonywania przedmiotu 

niniejszej umowy, przez cały okres jej trwania. W przypadku wykonywania przedmiotu 

umowy przy pomocy Podwykonawcy (-ów) lub dalszych Podwykonawców, 

Podwykonawca (-y) zobowiązani są do posiadania, na dzień zawarcia umowy 

świadczenia usług, stosownych zezwoleń oraz wpisów do właściwych rejestrów 

umożliwiających wykonywanie postanowień niniejszej Umowy w sposób zgodny z jej 

treścią i odpowiednimi przepisami prawa. 

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do 

przedłożenia Zamawiającemu jednego egzemplarza lub poświadczonej za zgodność  

z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi 

oraz jej zmian, podpisanej przez Wykonawcę i Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę, w terminie 3 dni od daty jej zawarcia jednakże nie później niż w dniu 

rozpoczęcia świadczenia przez Podwykonawcę usług w związku z realizacją przedmiotu 

niniejszej Umowy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przekazywania informacji dotyczących 

realizacji przedmiotu Umowy, na każde żądanie Zamawiającego, jednak nie później niż  

w terminie trzech dni roboczych od dnia otrzymania żądania. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do terminowego sporządzania i przekazywania 

Zamawiającemu raportów i sprawozdań w zakresie realizacji przedmiotu Umowy,  

o których mowa w § 6 niniejszej Umowy. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia i przekazania Zamawiającemu 

harmonogramu odbioru odpadów komunalnych lub jego zmian, opracowanego w oparciu 

o wytyczne określone w OPZ oraz dostarczenia go właścicielom nieruchomości 

zamieszkałych z terenu Gminy Golina. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania poufności co do informacji lub danych 

pozyskanych w związku z realizacją przedmiotu Umowy, w szczególności do 

przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, które to informacje  

i dane nie mogą być wykorzystywane przez Wykonawcę w celu innym niż dla potrzeb 

realizacji postanowień niniejszej Umowy, w szczególności informacje i dane nie mogą 

być wykorzystywane w celach reklamowych lub marketingowych. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania poufności w zakresie informacji lub 

danych pozyskanych w związku lub w wyniku realizacji Umowy, w szczególności do 

przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i informacji, które nie 

mogą być wykorzystywane przez Wykonawcę w celu innym niż dla potrzeb realizacji 

postanowień Umowy. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 

z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, na kwotę nie niższą niż 1 000 000,00 zł 

(słownie: jeden milion złotych 00/100) przez cały okres realizacji przedmiotu niniejszej 

Umowy. Kopia polisy OC stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.  

12. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, o którym mowa w § 6 ust. 

18 Umowy, Wykonawca jest zobowiązany realizować przedmiot zamówienia w terminie 

wskazanym w § 2 ust. 1 Umowy,  

 

 

§ 5 
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1. Zamawiający zobowiązuje się do: 

1.1 przekazania Wykonawcy wykazu nieruchomości objętych obowiązkiem odbierania 

odpadów komunalnych;  

1.2 przekazania Wykonawcy wykazu nieruchomości objętych zwolnieniem w części z opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi posiadających kompostownik przydomowy, 

1.3 przekazywania Wykonawcy informacji niezbędnych dla prawidłowego wykonywania 

przedmiotu niniejszej Umowy, zwłaszcza dotyczących zmian w liczbie i lokalizacji 

nieruchomości objętych obowiązkiem odbierania odpadów komunalnych, 

1.4 umieszczania na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Zamawiającego  

harmonogramu odbioru odpadów komunalnych lub jego zmiany; 

1.5 odbioru raportów, sprawozdań i innych informacji przekazywanych przez Wykonawcę 

w związku z realizacją przedmiotu niniejszej Umowy.   

 

§ 6 

1. Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu miesięcznych raportów 

zawierających informacje o ilości worków odebranych odpadów segregowanych według 

kolorów, co równa się ilości wydanych worków do selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych, w terminie 7 dni od daty zakończenia miesiąca. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu miesięcznych 

raportów, zawierających informacje o odebranych ilościach odpadów, tj.: 

2.1 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (Mg); 

2.2 Odpady ulegające biodegradacji (Mg); 

2.3 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach – popioły (20 03 99) (Mg); 

2.4 Tworzywa sztuczne (Mg); 

2.5 Szkło (Mg); 

2.6 Papier i tektura (Mg); 

2.7 Odpady wielkogabarytowe (Mg); 

2.8 Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (Mg); 

2.9 Zużyte opony (Mg); 

3. Ilość odpadów ma być każdorazowo wpisywana i potwierdzana w Bazie danych  

o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (zwany dalej: BDO) do 

każdego pojazdu.  

4. W przypadku awarii po stronie administratora BDO w sposób uniemożliwiający 

sporządzanie dokumentów w formie elektronicznej dopuszcza się wystawianie 

dokumentów ewidencji w formie papierowej lub elektronicznej poza systemem BDO  

w czasie trwania awarii. Kierowca transportujący odpady powinien posiadać przy sobie  

w wersji papierowej kartę przekazania odpadów komunalnych. Po usunięciu awarii 

i przywróceniu funkcjonalności bazy Wykonawca jest zobowiązany do uzupełnienia 

dokumentacji w elektronicznym systemie BDO nie później, niż w terminie 30 dni. 

5. Wykonawca przesyła Zamawiającemu raporty, o których mowa w ust. 1 i 2, w terminie  

7 dni od daty zakończenia miesiąca, którego dotyczą. 

6. Wykonawca ponadto jest obowiązany dostarczać Zamawiającemu raporty dotyczące: 

6.1 przypadków zbierania odpadów komunalnych w sposób niezgodny z zapisami 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Golina; 

6.2 adresów nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i powstają odpady 

komunalne, a nieujętych w wykazie nieruchomości objętych odbiorem odpadów 
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komunalnych; 

6.3 trudności lub braku możliwości w dokonywaniu odbiorów odpadów komunalnych, ze 

wskazaniem okoliczności zdarzeń; 

6.4 sytuacji umieszczania w workach do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych innych 

niż przewidziane dla danego koloru worka, 

6.5 przypadków wystawiania bioodpadów przez właścicieli nieruchomości korzystających 

ze zwolnienia w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

posiadających kompostownik przydomowy. 

7. Raporty, o których mowa w ust. 6 Wykonawca przedkłada Zamawiającemu niezwłocznie 

po zaistnieniu któregoś z ww. przypadków, nie później jednak niż w terminie 2 dni 

roboczych.  

8. Wykonawca sporządza raporty o których mowa w § 6 ust. 1 i 6  w formie elektronicznej 

uzgodnionej z Zamawiającym natomiast raporty opisane w § 6 ust. 2 w formie 

papierowej. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów z poszczególnych   nieruchomości 

w ustalonych w Harmonogramie terminach odbioru z  zastrzeżeniem, że odbiór odpadów 

będzie odbywać się od poniedziałku do piątku od godziny 7:00 do godziny 16.00 Jeżeli 

odbiór odpadów przypada w święto ustawowo wolne od pracy dopuszcza się odbiór 

odpadów w najbliższą sobotę po tym święcie w godzinach od 7.00 do 13.00. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia odpowiednich worków do gromadzenia 

odpadów komunalnych zbieranych selektywnie, zgodnie z warunkami określonymi  

w załączniku nr 1. 

11. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę odebranymi 

odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.  

12. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody będące wynikiem 

nieopróżniania lub nieterminowego opróżniania pojemników lub zmieszania odbieranych 

odpadów, w tym również za ewentualne kary nałożone przez organy porządkowe i/lub 

administracyjne z wyżej wymienionych przyczyn lub z  innych zdarzeń. 

13. Wykonawca wykonując usługę odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości 

zobowiązany jest do zachowania warunków BHP oraz do utrzymania porządku  

i czystości po odbiorze odpadów. W przypadku zanieczyszczenia miejsca odbioru tj. 

chodnika lub jezdni odpadami rozsypanymi z pojemników lub worków podczas ich 

opróżniania, Wykonawca ma obowiązek uporządkować teren.  

14. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości zadeklarowanego 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych, Wykonawca zobowiązany jest przyjąć 

odpady jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i niezwłocznie pisemnie 

powiadomić o tym właściciela nieruchomości oraz Zamawiającego, nie później niż  

w ciągu 3 dni od stwierdzenia przypadku odbioru odpadów niesegregowanych 

(zmieszanych) od właściciela lub posiadacza nieruchomości, który zadeklarował 

selektywne zbieranie odpadów. Do informacji Wykonawca zobowiązany jest załączyć 

dokumentację fotograficzną umożliwiającą identyfikację nieruchomości z rejestracją daty 

i godziny. 

15. Niniejsza umowa nie obejmuje odbioru odpadów z terenów nieruchomości 

niezamieszkałych. Wykonawca nie może łączyć w jednej partii transportowej odpadów 

wytworzonych na terenie gminy Golina, lecz pochodzących z nieruchomości 
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zamieszkałych i niezamieszkałych na których powstają odpady (firm, instytucji, 

działalności gospodarczych), jak również  łączyć w jednej partii transportowej  odpadów 

odebranych z tereny Gminy Golina z odpadami pochodzącymi z terenu innych gmin  

(z wyłączeniem 9 nieruchomości z gminy Rzgów opisanych w dokumencie OPZ). 

16. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania sprawozdań, w szczególności sprawozdań 

półrocznych i rocznych, zgodnie z art. 9n i dalszymi ustawy z dnia 13 września 1996 roku 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2022r., poz. 1710). 

17. Gmina Golina niniejszym przedstawia plan ilości wytworzenia odpadów komunalnych  

w okresie od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku:  

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod 20 03 01): 1 865,24 Mg; 

b) odpady ulegające biodegradacji (kod 20 02 01): 1 269,85 Mg; 

c) odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach – popioły (kod 20 03 99):   

735,28 Mg; 

d) tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych (kod 20 01 39 lub 15 01 02): 

354,44 Mg; 

e) szkło, opakowania ze szkła (kod 20 01 02 lub 15 01 07): 305,85 Mg; 

f) papier i tektura, opakowania z papieru i tektury (kod 20 01 01 lub 15 01 01): 119,91 

Mg; 

g) odpady wielkogabarytowe (kod 20 03 07): 191,92 Mg; 

h) zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (kod 20 01 35*, 20 01 36): 25,67 Mg; 

i) zużyte opony (kod 16 01 03): 51,31 Mg. 

18. Zamawiający, na podstawie art. 441 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje 

możliwość skorzystania z prawa opcji. 

19.  Zastosowanie prawa opcji oznacza, że prognozowana w § 6 ust. 17 lit. a) do i) Umowy 

ilość poszczególnych frakcji odpadów może ulec zwiększeniu do 20% - w odniesieniu do 

każdego z rodzaju odpadów (wartość zamówienia wzrośnie proporcjonalnie do ilości 

odpadów z uwzględnieniem stawek jednostkowych za zagospodarowanie odpadów za  

1 Mg podanych w formularzu ofertowym Wykonawcy), w związku z czym maksymalna 

ilość odebranych odpadów z uwzględnieniem prawa opcji nie może przekroczyć: 

Dla niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych: 

2 238,29 Mg, odpadów niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w tym: 

-1 865,24 Mg dotyczy zakresu zamówienia podstawowego, 

-373,05 Mg dotyczy zakresu objętego prawem opcji; 

 

Dla odpadów ulegających biodegradacji: 

 1 523,82 Mg, odpadów ulegających biodegradacji w tym: 

-1 269,85 Mg dotyczy zakresu zamówienia podstawowego, 

-253,97 Mg dotyczy zakresu objętego prawem opcji; 

 

Dla odpadów komunalnych niewymienionych w innych podgrupach – popiołów: 

882,34 Mg, odpadów komunalnych niewymienionych w innych podgrupach – popiołów w 

tym: 

-735,28 Mg dotyczy zakresu zamówienia podstawowego, 

-147,06 Mg dotyczy zakresu objętego prawem opcji. 
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Dla tworzyw sztucznych, opakowań z tworzyw sztucznych: 

425,33 Mg, tworzyw sztucznych, opakowań z tworzyw sztucznych w tym: 

-354,44Mg dotyczy zakresu zamówienia podstawowego, 

-70,89 Mg dotyczy zakresu objętego prawem opcji; 

 

Dla szkła, opakowań ze szkła: 

367,02 Mg, szkła, opakowań ze szkła w tym: 

-305,85 Mg dotyczy zakresu zamówienia podstawowego, 

-61,17 Mg dotyczy zakresu objętego prawem opcji; 

 

Dla papieru i tektury, opakowań z papieru i tektury: 

143,89 Mg, papieru i tektury, opakowań z papieru i tektury w tym: 

-119,91 Mg dotyczy zakresu zamówienia podstawowego, 

-23,98 Mg dotyczy zakresu objętego prawem opcji; 

 

Dla odpadów wielkogabarytowych: 

206,30 Mg, odpadów wielkogabarytowych w tym: 

-171,92 Mg dotyczy zakresu zamówienia podstawowego, 

-34,38 Mg dotyczy zakresu objętego prawem opcji; 

 

Dla zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych: 

30,80 Mg, zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych w tym: 

-25,67 Mg dotyczy zakresu zamówienia podstawowego, 

-5,13 Mg dotyczy zakresu objętego prawem opcji; 

 

Dla zużytych opon : 

61,57 Mg, zużytych opon w tym: 

-51,31 Mg dotyczy zakresu zamówienia podstawowego, 

-10,26 Mg dotyczy zakresu objętego prawem opcji. 

 

20. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji (w całości lub  

w części) w przypadku, gdy będzie to leżeć w interesie Zamawiającego i wynikać z jego 

bieżących potrzeb. 

21. Prawo opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie 

ma obowiązku skorzystać w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku nie 

skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne 

roszczenia z tego tytułu. 

22. Warunki skorzystania z prawa opcji: 

a) skorzystanie z zamówienia opcjonalnego (prawa opcji) uzależnione będzie od potrzeb 

Zamawiającego, 

b) termin, w ciągu którego Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji -  

w okresie trwania Umowy; 

c) o zamiarze skorzystania z prawa opcji, jego zakresie i terminach realizacji usług 

opcjonalnych Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie, w formie oświadczenia woli. 

Brak stosownego oświadczenia świadczy o rezygnacji z zamówienia opcjonalnego w całości 

lub w części (jeżeli Zamawiający skorzystał częściowo z zamówień opcjonalnych). 
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d) Zamawiający ma prawo wielokrotnie korzystać z prawa opcji po zrealizowaniu zakresu 

podstawowego zamówienia wskazanego w § 6 ust. 17 umowy i/ lub wyczerpaniu kwoty 

wynagrodzenia określonej w §7 ust 1 i ust. 2 Umowy – jednak do wyczerpania 

maksymalnego zakresu prawa opcji,  

e) Jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji obowiązkiem umownym Wykonawcy jest 

wykonanie świadczenia w zakresie objętym wykorzystanym prawem opcji. Wykonawcy 

zobowiązani są do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach 

opisanych w OPZ i niniejszej umowy. 

f) W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji rozliczenie usługi nastąpi 

przy zastosowaniu stawek określonych w ofercie Wykonawcy i wykazanych w § 7 ust. 2 

Umowy. 

g) Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga  zmiany Umowy. 

 

§ 7 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie zgodnej 

z ofertą Wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,  

w wyniku którego zawarta została niniejsza umowa, zwaną dalej „ofertą”. 

2. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy wyniesie  nie więcej niż: ………………….. zł brutto 

(w tym 8% podatku VAT). 

3.Wynagrodzenie będzie sumą wynagrodzeń obliczonych odrębnie dla odbioru każdej frakcji 

odpadów, przy czym wynagrodzenie za odbiór każdej frakcji odpadów będzie iloczynem 

faktycznej liczby Mg odebranych odpadów tej frakcji, zgodnie z kartami przekazania 

odpadów oraz ceny jednostkowej za odbiór 1 Mg tej frakcji odpadów wskazanej w ofercie.  

4. 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 VAT korygującej, bez obowiązku płacenia odsetek za 

ten okres. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu rzetelnej  

i niewadliwej faktury VAT. 

5. W przypadku zwłoki Zamawiającego w płatności jakiejkolwiek należności, Wykonawca 

ma prawo dochodzić odsetek ustawowych za opóźnienie w zapłacie.  

6. Wszelkie kwoty należne Zamawiającemu, w szczególności z tytułu kar umownych, mogą 

być potrącane z płatności realizowanych na rzecz Wykonawcy.  

7. Nieuwzględnienie przez Wykonawcę koniecznych do wykonania przedmiotu umowy usług 

i obowiązków Wykonawcy, niedoszacowanie kosztów, pominięcie lub brak rozpoznania 

zakresu jakiejkolwiek części przedmiotu Umowy na etapie przygotowania oferty nie może 

stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego zarówno w trakcie 

realizacji niniejszej Umowy, jak też po wykonaniu jej przedmiotu. 

8. Za dostarczone odpady Gmina Golina będzie uiszczała opłatę w wysokości:  

 

Lp. 
Rodzaj odpadu 

Prognozowana 

masa odpadów 

[Mg] 

Cena jednostkowa 

brutto za 1 Mg 

odebranych 

odpadów [zł] 

Cena  

całkowita 

brutto [zł] 

1 2 3 4 5 (kol. 3 x 4) 

Odpady odbierane z nieruchomości na terenie gminy 

1a Niesegregowane (zmieszane) odpady 1 865,24   
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komunalne (kod 20 03 01) 

1b 
Odpady komunalne ulegające 

biodegradacji (kod 20 02 01) 
1 269,85   

1c 

Odpady komunalne nie wymienione w 

innych podgrupach – popioły  

(kod 20 03 99) 

735,28   

1d 

Tworzywa sztuczne (w tym metal  

i opakowania wielomateriałowe) oraz 

opakowania z tworzyw sztucznych  

(kod 20 01 39, 15 01 02) 

354,44   

1e 
Szkło oraz opakowania ze szkła (kod 20 

01 02, 15 01 07) 
305,85   

1f 

Papier i tektura oraz opakowania z 

papieru i tektury  

(kod 20 01 01, 15 01 01) 

119,91   

1g 

Odpady wielkogabarytowe (meble  

i inne odpady wielkogabarytowe)  

(kod 20 03 07) 

171,92   

1h 
Zużyty sprzęt elektryczny  

i elektroniczny (kod 20 01 35*) 
25,67   

1i Zużyte opony 51,31   

Łącznie brutto  

 

9.Podstawę  rozliczenia usług wykonanych przez Wykonawcę w danym miesiącu oraz za 

okres realizacji postanowień niniejszej Umowy będą stanowiły następujące dokumenty: 

9.1 raporty, o których mowa w § 6 ust. 1 i 2 Umowy – przekazane w terminie 

określonym w § 6 ust. 3; 

9.2 zbiorcze zestawienia ilości odebranych odpadów wraz z załączonymi kwitami 

wagowymi od przedsiębiorcy wykonującego usługę zagospodarowania odpadów 

– przekazane w formie „papierowej” w terminie 7 dni od upływu danego 

miesiąca; 

9.3 raporty, o których mowa w § 6 ust. 4 niniejszej Umowy – przekazane w formie 

elektronicznej w terminie określonym w § 6 ust. 5 Umowy; 

4. Zamawiający po otrzymaniu wszystkich dokumentów opisanych w § 7 ust. 9 Umowy 

dokona ich weryfikacji, w terminie 5 dni roboczych liczonych od dnia przekazania przez 

Wykonawcę ostatniego z przedmiotowych dokumentów. W przypadku zgłoszenia przez 

Zamawiającego uwag do przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów lub zawartych  

w nich danych, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień 

lub dokumentów, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin. 

5. Wykonawca, po zakończeniu każdego miesiąca sporządzi zestawienie, na którym 

potwierdzi wykonanie usługi transportu odpadów i przekazania do przedsiębiorcy 

wykonującego usługę zagospodarowania odpadów komunalnych. Ilości przekazywanych  

i transportowanych odpadów powinny być każdorazowo wpisane do elektronicznego 

rejestru BDO. Dokumentacja dotycząca ewidencji odpadów winna być dokonywana 

zgodnie  z uregulowaniami zawartymi w ustawie o odpadach (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 

699). 

6. Po pozytywnej weryfikacji przez Zamawiającego dokumentacji opisanej w § 7 ust. 9 

Umowy, Wykonawca w terminie 4 dni wystawi fakturę VAT.   
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7. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy następować będzie raz  

w miesiącu, na podstawie prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT.  

8. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnie z Umową lub  

z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, Zamawiający uprawniony jest do 

wstrzymania zapłaty wynagrodzenia do momentu usunięcia tej niezgodności. W takim 

przypadku Zamawiający nie jest obowiązany do zapłaty odsetek ustawowych za okres 

wstrzymania się z dokonaniem zapłaty wynagrodzenia. 

9. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia 

przelewem na rachunek bankowy, w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury VAT. 

Wszelkie płatności na rzecz Wykonawcy będą dokonywane tylko i wyłącznie na rachunek 

bankowy znajdujący się na białej liście VAT.  

10. Strony zgodnie postanawiają, iż za termin zapłaty uznają dzień obciążenia rachunku 

bankowego Zamawiającego. 

                                                                       

§ 8 

1. Stosownie do treści art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający 

wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy  

o pracę, osób wykonujących czynności (obsługa specjalistycznych urządzeń służących 

do odbioru i transportu odpadów komunalnych) w zakresie realizacji przedmiotu 

zamówienia niniejszej Umowy.     

2. W dniu podpisania Umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 

oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności, o których mowa w ust. 1. 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, rodzaju 

umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 

oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się, iż zarówno on jak i Podwykonawcy będą zatrudniać 

pracowników wykonujących czynności wskazane w ust. 1 w ramach umowy o pracę  

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz. U.  

z 2020 r., poz. 1320 ze zm.). 

4. Wykonawca zobowiązuje się, iż każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie 

przez niego wskazanym, nie krótszym niż 10 dni roboczych, Wykonawca lub 

Podwykonawca przedłoży do wglądu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie 

umów o pracę zawartych przez Wykonawcę/Podwykonawcę z pracownikami. Kopie 

umowy/umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych 

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

o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1781) - tj. w szczególności bez  

widocznych adresów, numerów 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. 

5. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopii umów zawartych przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności, o których 

mowa powyżej w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 4 

niniejszego paragrafu będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia 
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pracowników na podstawie umowy o prace oraz będzie skutkować naliczeniem kar 

umownych w wysokości określonej w § 9 ust. pkt. 2.4 niniejszej umowy. 

6. Zamawiający ma prawo kontroli zatrudnienia w/w osób przez cały okres realizacji 

przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1  niniejszej Umowy, w szczególności poprzez 

wezwanie do okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek  

i należnych podatków z tytułu zatrudnienia w/w osób. Kontrola może być 

przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy lub Podwykonawcy. 

7. W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub 

Podwykonawcy, możliwe jest zastąpienie osoby lub osób wskazanych w oświadczeniu, 

o którym mowa w ust. 2, inną/ymi osobą/ami pod warunkiem, że spełnione zostaną 

wszystkie wymagania co do zatrudnienia na okres realizacji przedmiotu zamówienia, 

określone w niniejszej Umowie. W takim przypadku postanowienia ust. 2 – 6 stosuje się 

odpowiednio. 

 

§ 9  

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody 

będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej następujących 

przypadkach (z zastrzeżeniem, iż poniższe kary znajdują również zastosowanie  

w zakresie prawa opcji): 

2.1 za niewykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej Umowy  

w terminie w wysokości 0,2 % ryczałtowego wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 

2 Umowy, za każdy dzień zwłoki w wykonywaniu postanowień Umowy; 

2.2 w przypadku nieprzekazania Zamawiającemu wymaganych raportów i sprawozdań, 

o których mowa w § 6 i § 7 niniejszej Umowy w wysokości 0,1 % ryczałtowego 

wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 2 Umowy, za każdy dzień zwłoki w ich 

przedłożeniu; 

2.3 w przypadku zmieszania segregowanych odpadów komunalnych  

z niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi, w wysokości 5 %   

ryczałtowego wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 2 Umowy, za każde takie 

zdarzenie; 

2.4 0,02% wynagrodzenia umownego brutto zamówienia określonego w § 7 ust. 2 

Umowy za każdy przypadek odmowy przedłożenia Zamawiającemu do wglądu lub 

nieprzedłożenie w terminie do wglądu któregokolwiek z dowodów określonych  

w specyfikacji warunków zamówienia w celu potwierdzenia spełnienia wymogu 

zatrudnienia przez wykonawcę lub jego każdego podwykonawcę (jak i dalszych 

podwykonawców) na podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace 

wskazane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

2.5 w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia lub dowodu zawarcia umowy 

ubezpieczenia na dalszy okres realizacji przedmiotu Umowy – w wysokości 200 zł 

za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

2.6 nieprzystąpienia do realizacji Umowy – w wysokości 200 zł za każdy rozpoczęty 

dzień zwłoki, licząc od daty podpisania Umowy. 

2.7 w wysokości 1 000 zł za każdy przypadek łączenia w jednej partii transportowej 
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odpadów wytworzonych na terenie gminy Golina, lecz pochodzących  

z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na których powstają odpady 

(firm, instytucji, działalności gospodarczych), 

2.8 w wysokości 1 000 zł za każdy przypadek łączenia w jednej partii transportowej  

odpadów odebranych z tereny Gminy Golina z odpadami pochodzącymi z terenu 

innych gmin (z wyłączeniem 9 nieruchomości z gminy Rzgów opisanych  

w dokumencie OPZ). 

1. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn dotyczących 

Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 10 % wartości 

brutto umowy określonej w § 7 ust. 2 Umowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w przypadku 

niewywiązania się z osiągnięcia przez Gminę Golina poziomu recyklingu, przygotowania 

do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania określonych  

w ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

(tj. Dz. U. z 2022r., poz. 1297), zapisach Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa 

Wielkopolskiego na lata 2019-2025 wraz z planem inwestycyjnym oraz Regulaminie 

utrzymania czystości i porządku obowiązującym na terenie Gminy Golina. W takim 

wypadku wysokość kary umownej należnej Zamawiającemu od Wykonawcy zostanie 

wyliczona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2022, poz. 1297). 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, 

wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego w tym w szczególności  

z Kodeksu Cywilnego, w przypadku wystąpienia szkody przewyższającej zastrzeżone 

kary umowne wskazane w niniejszym paragrafie Umowy. 

4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącania naliczonych kar umownych 

z wszystkimi roszczeniami, które mogą przysługiwać Wykonawcy w związku  

z realizacją niniejszej umowy, w tym w szczególności z przysługującym mu 

wynagrodzeniem, ustalonym zgodnie z § 7 ust. 2 Umowy. 

5. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może 

przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w umowie. 

 
 

§ 10 

1. Strony zgodnie postanawiają, iż istotne zmiany postanowień Umowy w stosunku do 

treści oferty stanowiącej załącznik do niniejszej Umowy są niedopuszczalne i powodują 

takie naruszenie niniejszej Umowy, które skutkować będzie złożeniem wypowiedzenia 

przez Zamawiającego,  z zastrzeżeniem § 10 ust. 3 Umowy. 

2. Wszelkie zmiany treści umowy wymienione w § 10 ust. 3 Umowy wymagają zachowania 

formy pisemnej w postaci aneksu do umowy, podpisanego przez obie Strony, pod 

rygorem nieważności.  

3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej Umowy  

w stosunku do treści oferty w zakresie ceny, terminu i sposobu realizacji w przypadku 

wystąpienia następujących okoliczności: 

3.1 Zmiany obowiązującej wysokości stawki podatku od towarów i usług w przypadku gdy 

zmiana ta spowoduje zwiększenie lub zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie 
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Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy o kwotę stanowiącą różnicę między nowo 

obowiązującą a dotychczasową wysokością podatku od towarów i usług jednakże 

wyłącznie za okres po wejściu w życie zmiany jego wysokości; 

3.2 Zaistnienia siły wyższej lub działania osób trzecich, uniemożliwiające wykonanie 

przedmiotu Umowy w terminie zgodnie z jej postanowieniami lub obowiązującymi 

przepisami prawa, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować; 

3.3 Dokonania zmiany OPZ, nie skutkującej zmianą zakresu przedmiotu zamówienia ani 

wysokości wynagrodzenia; 

3.4 Zmiany związanej z wystąpieniem oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych  

w treści Umowy; 

3.5 Zmiany nazw, siedzib Stron umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych 

identyfikacyjnych; 

3.6 Zmiany osób odpowiedzialnych za nadzór, kontakty i realizację przedmiotu Umowy,  

w tym również danych tych osób (dotyczy zwłaszcza wykazu osób upoważnionych do 

podpisywania kwitów wagowych);  

3.7 Zmiany terminu realizacji zamówienia z powodu przestojów, przerw lub opóźnień 

powstałych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 

4. Zmiany postanowień Umowy z przyczyn opisanych w ust. 3 niniejszego paragrafu może 

wpłynąć na zmianę wysokości wynagrodzenia, przy czym zwiększenie kwoty 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy może nastąpić wyłącznie o kwotę nie większą niż 

wartość wzrostu wysokości kosztów świadczenia usługi udokumentowanych przez 

Wykonawcę. 
5. Jeżeli z inicjatywą zmian wychodzi Wykonawca, powyższe zmiany dopuszczone będą 

wyłącznie pod warunkiem złożenia pisemnego wniosku przez Wykonawcę oraz po jego 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego. 

 

§ 11 

1. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w przypadku zaistnienia okoliczności,  

o których mowa w art. 456 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający 

może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

2. Odstąpienie od Umowy powinno, pod rygorem nieważności, zostać dokonane na piśmie  

i zawierać uzasadnienie.  

 

§ 12 

1. 1. Strony stwierdzają, że Wykonawca przed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w wysokości 5 % całkowitego wynagrodzenia brutto 

określonego w ofercie Wykonawcy tj. …………… brutto, w formie:  

1)  pieniądzu, 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

3)  gwarancjach bankowych, 

4)  gwarancjach ubezpieczeniowych, 
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5)  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania postanowień niniejszej Umowy. 

3. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia rozliczenia 

wykonania przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiającego usługi za należycie 

wykonaną przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy. 

4. Zabezpieczenie wnoszone jest w formach określonych w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

5. Koszty ustanowienia zabezpieczenia ponosi Wykonawca. 
 

 

§ 13 

1. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego 

podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to działania lub 

uchybienia Wykonawcy. Realizacja przez nich usług, do których został na mocy 

niniejszej Umowy zobowiązany Wykonawca nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy 

względem Zamawiającego.  

2. Wykonawca nie może zlecić  podwykonawcom innych części zamówienia niż wskazane 

w ofercie Wykonawcy o udzielenie zamówienia publicznego, bez pisemnej zgody 

Zamawiającego.  

 

 §14 

1. Spory jakie mogą wyniknąć z realizacji Umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu sądu 

powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

2. W   sprawach   nieuregulowanych   postanowieniami   niniejszej   Umowy   będą   miały 

zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności 

Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

§ 15 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od 

Umowy w terminie 30 dni od powzięcia informacji zaistnieniu powyższych okoliczności.  

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.  

3. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy także w sytuacji gdy Wykonawca narusza  

w sposób istotny postanowienia niniejszej Umowy, w szczególności: 

- w przypadku zawieszenia prowadzenia działalności przez Wykonawcę,  

- w przypadku przerwania przez Wykonawcę realizacji Umowy pomimo wezwania 

Zamawiającego,  

- w przypadku rozpoczęcia likwidacji Wykonawcy,  

- w przypadku złożonego wniosku o ogłoszenie upadłości bądź wniosku o wszczęcie 

postępowania restrukturyzacyjnego, 

- w przypadku gdy wobec Wykonawcy wszczęto postępowanie egzekucyjne,  
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- w przypadku gdy Wykonawca utracił uprawnienia do wykonywania przedmiotu 

Umowy wynikające z przepisów szczególnych. 

 Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone w terminie 30 dni od dnia powzięcia 

wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia od Umowy.  

4. Istotne naruszenia postanowień Umowy, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, 

obejmują w szczególności następujące sytuacje:  

a) opóźnienie w rozpoczęciu wykonywania Umowy bez uzasadnionej przyczyny  

i pomimo wezwania Zamawiającego do realizacji postanowień Umowy przez 

Wykonawcę,  

b) przerwy w wykonywaniu Umowy na okres dłuższy niż 3 dni,  

c) niewykonywania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 

5. Warunkiem odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy jest uprzednie wezwanie 

Wykonawcy do wykonania obowiązków oraz wyznaczenie w tym celu dodatkowego terminu 

wynoszącego 3 dni robocze.  

6. Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

§ 16 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany (przez którą rozumie się odpowiednio wzrost 

cen lub kosztów albo ich obniżenie) wynagrodzenia brutto w przypadku zmian cen 

materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, przy następujących 

założeniach: 

a. zmiana wynagrodzenia zostanie określona w oparciu o kwartalny wskaźnik cen towarów  

i usług konsumpcyjnych ogłaszany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego i obowiązujący w dniu złożenia wniosku waloryzacyjnego; 

b. minimalny poziom zmiany średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług 

konsumpcyjnych ogółem uprawniający Strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia 

wynosi 10,00%, w stosunku do dnia składania ofert, 

c. pierwsza zmiana wynagrodzenia może nastąpić po upływie 6 (sześciu) miesięcy 

kalendarzowych od dnia zawarcia umowy i będzie dotyczyć wynagrodzenia 

przysługującego Wykonawcy za usługi zrealizowane po upływie tego terminu, tj. po 

upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Każda kolejna waloryzacja dokonywana 

będzie po upływie 6 miesięcy od poprzedniej waloryzacji, 

d. Strona zainteresowana waloryzacją składa drugiej Stronie wniosek o dokonanie 

waloryzacji wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem wskazującym wysokość wskaźnika oraz 

przedmiot i wartość usług podlegających waloryzacji, przy czym Wykonawca do wniosku 

powinien dołączyć szczegółową kalkulację oraz dokumenty rzeczowe i finansowe 

potwierdzające zasadność dokonania zmiany. Wniosek Wykonawcy powinien obejmować 

jedynie te koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w 

związku ze zmianą cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. 

Zmiana wynagrodzenia może nastąpić wyłącznie, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na 

koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Ciężar dowodu w tym zakresie spoczywa 

na Wykonawcy. 

e. waloryzacja będzie polegała na wzroście/obniżeniu wynagrodzenia za usługi pozostałe do 

wykonania po dniu złożenia wniosku, o którym mowa w lit. d, o wartość kwartalnego 
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wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, przy spełnieniu warunku określonego w 

lit. b, 

f. zmiana umowy na podstawie okoliczności powyżej skutkuje zmianą wynagrodzenia 

jedynie w zakresie płatności realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy (tzn. 

działa na przyszłość od momentu dokonania zmiany); 

g. maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia wynosi łącznie 10% (dziesięć procent) 

wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 7 ust. 2 z dnia zawarcia umowy. 

2.Wykonawca, który uzyska Waloryzację zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym 

zmianom kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są 

następujące warunki: (i) przedmiotem umowy są usługi oraz (ii) okres obowiązywania 

umowy przekracza 6 miesięcy. 

 

§ 17 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy 

pisemnej w postaci aneksu. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 455 

ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 

2. Wykonawca nie może przenieść praw ani żadnych wierzytelności na osoby trzecie bez 

pisemnej zgody Zamawiającego w tym zakresie. 

3. W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie mieć 

będą przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa zamówień publicznych. 

4. Strony zobowiązują się do rozwiązywania wszelkich ewentualnych sporów w sposób 

polubowny. W przypadku gdy Strony nie dojdą do porozumienia, sądem właściwym do 

rozstrzygania sporów będzie Sąd siedziby Zamawiającego.  

5. Umowę sporządzono w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej  

ze Stron. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                              WYKONAWCA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


