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UMOWA NR      .........................2017 

zawarta w dniu                       2017 r. w Głuszycy, pomiędzy: 

 

Gminą Głuszyca  

ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca, 

reprezentowaną przez: 

Burmistrza  –  ..................... 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – .................. 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

 

a  

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

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

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

NIP ............................ REGON .......................... 

reprezentowanym przez: ............................. 

zwanym dalej Wykonawcą 
 

 

Niniejsza umowa została zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) w związku z art. 6d ustawy  

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 

z późn. zm.). 

 

§1 

Postanowienia ogólne 

1. Zgodnie ze złożoną ofertą w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr IiR.271.2.11.2017 Wykonawca 

zobowiązuje się do świadczenia usługi odbioru i zagospodarowania odpadów z Cmentarza 

Komunalnego w Głuszycy przy ul. Cmentarnej. 

2. Przedmiot umowy winien być realizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

i zasadami wiedzy technicznej oraz obejmować wszystkie działania z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć. 

3. Podstawa prawna: 

1) ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.), 

2) ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.), 

3) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672 

z późn. zm.)  

oraz rozporządzeniami wydanymi na ich podstawie w zakresie dotyczącym realizacji 

zamówienia, 

4) Uchwała Nr 88 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2016r. w sprawie Krajowego planu gospodarki 

odpadami 2022. 

5) Uchwała NR XXIX/934/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22.12.2016 r. 

w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa 

Dolnośląskiego 2016-2022 

6) Uchwała Nr XXV/176/2016 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Głuszyca. 

4. Przewidywana (szacunkowa) ilość wytworzonych odpadów komunalnych na terenie Cmentarza 

około 60 Mg/rok, co daje ok. 30 kursów. 

 

§2 

Termin wykonania przedmiotu umowy 

Termin realizacji przedmiotu umowy określa się na okres: od podpisania umowy do 31 grudnia 

2018 r. 
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§3 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiot umowy określony w § 1 ust. 1 obejmuje: 

1) odbiór i zagospodarowanie odpadów z Cmentarza Komunalnego w Głuszycy przy 

ul. Cmentarnej  

2) dostawa czterech kontenerów KP 7 o pojemności 7000 m3 na wskazane przez Zamawiającego 

miejsca na Cmentarzu Komunalnym 

3) odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodach 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 99,  

20 03 01 

4) prowadzenie dokumentacji, związanej z działalnością objętą przedmiotem zamówienia. 

2. Odbioru odpadów należy dokonywać po telefonicznym zgłoszeniu upoważnionego pracownika 

Urzędu Miejskiego w Głuszycy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Szacuje się, że 

odbiór odpadów odbywać się będzie 3-4 razy w miesiącu z Cmentarza Komunalnego 

 

§4 

Szczegółowy opis przedmiotu umowy 

1. W zakresie odbierania odpadów z cmentarza komunalnego oraz ich zagospodarowania 

Wykonawca ma obowiązek: 

1) przekazywać odebrane odpady z cmentarza komunalnego do zagospodarowania w regionalnej 

instalacji przetwarzania odpadów lub do instalacji zastępczej, które wskazane zostały dla 

regionu południowego w Uchwale Nr  XXIX/934/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z 

dnia 22-12-2016 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla 

Województwa Dolnośląskiego 2016-2022 na zasadach określonych w ustawie z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz zgodnie z zasadą 

bliskości określoną w art. 20 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, 

2) umieścić na kontenerach informacje dotyczące nazwy lub logo firmy odbierającej odpady 

i telefonu kontaktowego do firmy. 

3) zapewnić, przez cały okres obowiązywania umowy, utrzymanie kontenerów do zbiórki 

odpadów, jak i terenu wokół nich, we właściwym stanie sanitarnym, porządkowym, 

technicznym i estetycznym, a w szczególności dokonywać mycia i dezynfekcji, a w 

przypadku ich trwałego uszkodzenia ustawić nowe pojemniki, 

2. W zakresie prowadzenia dokumentacji związanej z działalnością objętą przedmiotem zamówienia 

Wykonawca ma obowiązek: 

1) prowadzić ilościową i jakościową ewidencję odpadów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 

grudnia 2012 r. o odpadach, 

2) sporządzać miesięczne raporty w formie papierowej i elektronicznej w terminie do 10 dni od 

dnia zakończenia danego miesiąca z odbioru i zagospodarowania odpadów, 

3) Do comiesięcznych raportów Wykonawca zobowiązany jest dołączać dowody dostarczenia 

odebranych z cmentarza komunalnego odpadów do miejsca ich zagospodarowania, tj. karty 

ewidencji odpadów lub karty przekazania odpadów, pokwitowania z wagi itp. (kserokopie 

potwierdzone za zgodność z oryginałem). 

 

§5 

Obowiązki Wykonawcy 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem należytej staranności wymaganej od 

profesjonalisty oraz zgodnie z obowiązującymi w czasie realizacji przedmiotu umowy 

przepisami prawa, 

2) posiadania stosownych zezwoleń i wpisów uprawniających do prowadzenia działalności 

niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia przez cały okres realizacji postanowień 

niniejszej umowy, 

3) posiadania ważnej przez cały okres realizacji postanowień niniejszej umowy polisy 

ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej związanej z realizacją przedmiotu umowy, 

4) zapewnienia właściwego stanu sanitarnego pojazdów do odbioru i transportu odpadów, w tym 

mycia pojazdów do transportu odpadów zmieszanych zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz, 

5) zabezpieczenia przewożonych odpadów przed wysypywaniem, a także przed wydzielaniem 

nieprzyjemnych zapachów i odorów, 
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6) umożliwienia wstępu na teren bazy transportowej przedstawicielom Zamawiającego lub 

pracownikom państwowych instytucji upoważnionych do kontroli realizacji przedmiotu 

umowy oraz przepisów prawa, 

7) udostępniania Zamawiającemu, w każdym czasie i na każde żądanie, dokumentacji związanej 

z działalnością objętą przedmiotem zamówienia, 

8) zorganizowania zaplecza biurowego wraz z obsługą w taki sposób, aby możliwy był kontakt 

z Wykonawcą codziennie w dni robocze oraz wskazania osoby lub osób upoważnionych do 

kontaktów z Zamawiającym i danych kontaktowych, 

9) realizacji reklamacji w ciągu 24 godzin od otrzymania zawiadomienia telefonicznie, faksem 

lub e-mailem od Zamawiającego. 

 

§6 

Obowiązki Zamawiającego 

Zamawiający zobowiązany jest do: 

1) występowania w imieniu mieszkańców w sprawach uciążliwości i nieprawidłowości 

wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę oraz inicjowanie działań zmierzających 

do usunięcia lub ograniczenia tych uciążliwości i nieprawidłowości, 

2) regularnego odbioru i oceny raportów i wykazów sporządzanych przez Wykonawcę,  

3) rozliczenia usług świadczonych przez Wykonawcę i dokonywania zapłaty wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy w terminach ich płatności. 

 

§7 

Uprawnienia Zamawiającego 

1. Zamawiający w trakcie realizacji przedmiotu umowy zastrzega sobie prawo do kontrolowania 

prac wykonywanych przez Wykonawcę, . 

2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji przedmiotu umowy Zamawiający 

niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wykonawcę, wyznaczając jednocześnie termin na ich 

usunięcie.  

3. Zamawiający wymaga przekazania comiesięcznego raportu z wykonania przedmiotu umowy, 

w terminie 10 dni od dnia zakończenia danego miesiąca. 

4. Raporty miesięczne będą podlegały ocenie przez Zamawiającego w terminie do 7 dni od daty 

przekazania przez Wykonawcę. 

 

§8 

Koordynatorzy umowy/porozumiewanie się 

1. Jako osobę odpowiedzialną za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy 

wyznacza się: 

1) ………………………, nr tel. ………………, e-mail: ………………………… 

2) ………………………, nr tel. ………………, e-mail: ………………………… 

2. Do kontroli prac stanowiących przedmiot umowy ze strony Zamawiającego wyznacza się:  

1) ………………………, nr tel. ………………, e-mail: ………………………… 

2) ………………………, nr tel. ………………, e-mail: ………………………… 

3. W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowiązują się 

działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa i ustalonych zwyczajów 

z poszanowaniem praw drugiej strony umowy. 

4. Strony dopuszczają możliwość zmiany osób wymienionych w ust. 1, o czym niezwłocznie 

powiadomią drugą stronę w formie pisemnej bez potrzeby wprowadzania zmian w niniejszej 

umowie. 

5. Strony zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego, pisemnego powiadamiania się 

o zmianach dotyczących określonych w umowie nazw, adresów, danych kontaktowych bez 

konieczności sporządzania aneksu do niniejszej umowy. Korespondencję doręczoną na adresy do 

korespondencji wskazane w ust. 6 niniejszego paragrafu, każda ze Stron uznaje za prawidłowo 

doręczoną w przypadku niepowiadomienia drugiej Strony o zmianie swego adresu. Każda ze 

Stron przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie negatywne skutki wynikłe z powodu 

niewskazania drugiej Stronie aktualnego adresu. 

6. Strony ustalają, że ich aktualne adresy do korespondencji oraz dane kontaktowe są następujące: 

1) Zamawiający: Gmina Głuszyca, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca; 

2) Wykonawca: ................. 
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7. Strony zgodnie postanawiają, iż z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w umowie, wszelkie 

zawiadomienia, zapytania informacje lub dane związane lub wynikające z realizacji przedmiotu 

umowy będą przekazywane drugiej Stronie umowy w formie pisemnej lub elektronicznej. 

8. Z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w umowie, Strona żądająca wykonania określonego 

obowiązku, udzielenia informacji, danych lub ich przekazania, bez względu na formę w jakiej 

wykonanie obowiązku, udzielenie lub przekazanie informacji lub danych miałoby nastąpić, 

zobowiązana jest do wyznaczenia drugiej Stronie umowy odpowiedniego w tym zakresie terminu. 

9. W przypadku, gdy niniejsza umowa lub którakolwiek ze Stron umowy zobowiązuje drugą Stronę 

do wykonania określonego dla niej obowiązku w określonym terminie, Strony zgodnie 

postanawiają, iż: 

1) w przypadku gdy zobowiązanie zostało bądź powinno było być wyrażone w formie pisemnej 

bądź pisemnej i elektronicznej, rozpoczęcie biegu terminu wskazanego drugiej Stronie do 

wykonania określonego obowiązku następować będzie z chwilą otrzymania zobowiązania 

w formie pisemnej, 

2) w przypadku gdy zobowiązanie zostało bądź powinno było być wykonane w formie pisemnej 

bądź pisemnej i elektronicznej, termin jego wykonania uważa się za zachowany z chwilą 

wykonania przez Stronę obowiązku i powiadomienia o tym fakcie w formie pisemnej. 

 

§9 

Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za odbiór 

i zagospodarowanie 1 Mg odpadów w wysokości …………………………. zł netto (słownie 

złotych: ……………………………………………………………), co wraz z podatkiem od 

towarów i usług VAT w wysokości ……….. zł daje kwotę ......................... zł brutto (słownie 

złotych ........................). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca będzie otrzymywał w cyklu miesięcznym, 

obliczone wg wzoru: cena ofertowa x ilość faktycznie odebranych i zagospodarowanych 

odpadów. 

3. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2 nastąpi za każdy miesiąc świadczenia usługi, 

w terminie do 30 dni od daty doręczenia do siedziby Urzędu Miejskiego w Głuszycy przez 

Wykonawcę faktury VAT. 

4. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie karta przekazania odpadów z wyszczególnieniem 

wagi przekazanych odpadów. 

5. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy.  

6. Wynagrodzenie zostanie przekazane na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze …….. 

7. Faktura Wykonawcy powinna być wystawiona na: Gminę Głuszyca ul. Grunwaldzka 55, 58-340 

Głuszyca NIP 886-25-72-750. 

8. Rozliczenia prowadzone będą tylko z Wykonawcą (liderem konsorcjum); Zamawiający nie 

odpowiada za rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą (partnerami konsorcjum). 

 

§10 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

§11 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% 

wynagrodzenia netto, wyliczone za miesiąc poprzedzający odstąpienie, 

2) za opóźnienia w przystąpieniu do wykonania przedmiotu umowy – w wysokości 1% 

wysokości wynagrodzenia netto bieżącej faktury, za każdy dzień zwłoki, 

3) za brak właściwego stanu sanitarnego pojazdów do odbioru i transportu odpadów – 100,00 zł 

za każdy stwierdzony przypadek, 

4) za brak możliwości kontaktowania się z Wykonawcą w ciągu dnia zarówno w dni robocze, jak 

i w dni ustawowo wolne od pracy – 100,00 zł za każdy dzień, 

5) za niepodjęcie przez Wykonawcę działań zapewniających utrzymanie właściwej jakości 

świadczonych usług na polecenie Zamawiającego w dniach ustawowo wolnych od pracy, 

w przypadku wystąpienia zdarzeń nagłych i nieprzewidzianych, a zagrażających życiu, 



Strona 5 z 8 

 

zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi lub porządkowi publicznemu – 500,00 zł za każdy 

stwierdzony przypadek, 

6) za stwierdzone nieprawidłowości w zakresie prowadzenia dokumentacji związanej 

z przedmiotem zamówienia, tj.: niewykonanie lub nienależyte sporządzanie raportów – 200,00 

zł za każdy stwierdzony przypadek, 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po 

stronie Zamawiającego i od niego zależnych – w wysokości 10% wysokości wynagrodzenia, 

wyliczone za miesiąc poprzedzający odstąpienie, 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. 

4. Jeżeli rzeczywiste szkody poniesione przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę przewyższają 

wysokość kar wynikających z ust. 1 lub ust. 2, Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia 

odszkodowania uzupełniającego. 

5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego opóźnień lub zwłoki w wykonaniu przedmiotu 

umowy przez Wykonawcę lub stwierdzenia w realizacji usługi istotnych wad wynikających 

z winy Wykonawcy, Zamawiający wyznaczy termin usunięcia wad lub wyznaczy dodatkowy 

termin w wykonaniu przedmiotu umowy. 

6. Wyznaczenie dodatkowych terminów w okolicznościach przedstawionych w ust. 5 nie zwalnia 

Wykonawcy z obowiązku zapłacenia kar umownych wynikających z §10 ust. 1. 

 

§12 

Oświadczenia Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę i uprawnienia, potencjał techniczny 

i osobowy oraz bazę magazynowo-transportową niezbędne do należytego, terminowego 

i zgodnego z przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności: 

1) posiada wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonej przez Burmistrza Głuszycy, 

o którym mowa w art. 9b ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach co najmniej w zakresie odpadów o kodach: 

2) posiada ważne zezwolenie na transport odpadów komunalnych oraz odpadów komunalnych 

niebezpiecznych wydane przez właściwego starostę, o którym mowa w art. 28 ust. 1 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. lub posiadają wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;. 

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

realizacji umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że nie zostało wobec niego wszczęte postępowanie upadłościowe, 

układowe ani nie otwarto jego likwidacji, jak również nie toczą się wobec niego postępowania 

egzekucyjne i nie zachodzą inne okoliczności, które mogłyby wpłynąć na zdolność Wykonawcy 

do wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

 

§13 

Odpowiedzialność Wykonawcy 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody wynikłe  

z niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy oraz za szkody wyrządzone 

w trakcie wykonywania przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej działalności. 

 

§14 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca przedmiot umowy określony w §1 wykona bez pomocy*/przy pomocy* 

Podwykonawców w zakresie ……………………….....………… (niepotrzebne skreślić). 

2. Zlecanie robót Podwykonawcom odbywać się będzie na zasadach określonych w art. 647
1
 

Kodeksu cywilnego. 

3. Przed zawarciem umów z Podwykonawcami, Wykonawca zobowiązany jest udzielić 

Zamawiającemu wszelkich informacji dotyczących Podwykonawców oraz uzyskać zgodę 

Zamawiającego. 

4. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć pisemną umowę z Podwykonawcą, a jej projekt lub kopię 

poświadczoną za zgodność z oryginałem przedstawić Zamawiającemu w terminie do 14 dni od 

podpisania niniejszej umowy. 
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5. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy 

z Podwykonawcą lub jej projektu, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że 

wyraził zgodę na zawarcie umowy. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w umowie 

z Podwykonawcą wszelkie uwagi Zamawiającego. 

6. Zamawiający ma prawo nie wyrazić zgody na udzielenie zamówienia konkretnemu 

Podwykonawcy, może też, w przypadku powzięcia uzasadnionych podejrzeń, że kwalifikacje 

Podwykonawcy nie gwarantują odpowiedniej jakości zamówionych robót lub dotrzymania 

terminów, żądać od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy. 

7. Umowa lub jej projekt, o których mowa w ust. 4, powinny zawierać w szczególności zakres 

powierzonych usług oraz kwotę wynagrodzenia. Kwota ta nie może być wyższa, niż wartość 

wynikająca z oferty Wykonawcy. 

8. Wszelkie zmiany umów z Podwykonawcą dotyczące wysokości wynagrodzenia oraz zakresu 

powierzonych usług wymagają zgody Zamawiającego. 

9. Zmiana Podwykonawcy nie stanowi istotnej zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda 

Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację umowy 

o podwykonawstwo. 

10. Umowy z ewentualnymi Podwykonawcami muszą być zawarte w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniechania Podwykonawcy tak, 

jak gdyby były to działania, uchybienia lub zaniechania samego Wykonawcy. 

12. Zgoda Zamawiającego na wykonanie jakiejkolwiek części umowy przez Podwykonawcę nie 

zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

13. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi, które wykonuje 

przy pomocy Podwykonawcy i przyjmuje wobec nich funkcję koordynacyjną. 

14. Zamawiający jest uprawniony do żądania, aby Wykonawca rozwiązał umowę z Podwykonawcą, 

jeżeli według oceny Zamawiającego, Podwykonawca wykonuje świadczenia w sposób 

niezadowalający. Żądanie Zamawiającego powinno mieć formę pisemną i zawierać uzasadnienie. 

15. Wykonawca nie może przenieść swoich zobowiązań, z wyjątkiem zobowiązań na rzecz 

Podwykonawcy, wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich bez zgody 

Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej. 

16. Wykonawca zobowiązany jest regulować swoje zobowiązania wobec Podwykonawcy terminowo.  

17. Przed uregulowaniem swoich zobowiązań finansowych Zamawiający ma prawo żądać od 

Wykonawcy potwierdzenia zapłaty na rzecz Podwykonawcy lub pisemnego oświadczenia 

Podwykonawcy o otrzymanej zapłacie od Wykonawcy. 

18. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, 

w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę. 

19. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 18, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

20. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 

podwykonawcy. 

21. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający informuje Wykonawcę o możliwości 

zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcy. Wykonawca może zgłosić pisemne uwagi w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej 

informacji przez Zamawiającego. 

22. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 21, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca 

wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy 

w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej 

zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty. 

23. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę 

wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

24. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, lub konieczność 

dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia 
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publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia 

publicznego przez Zamawiającego. 

 

§15 

Zmiany postanowień umowy 

1. Strony dopuszczają zmianę postanowień niniejszej umowy w przypadku wystąpienia 

okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,  

a w szczególności: 

1) zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy, 

2) wystąpienia urzędowej zmiany stawki podatku VAT po dacie zawarcia umowy, 

3) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez 

czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności 

zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody 

w znacznych rozmiarach, 

4) wprowadzenia zmian w zakresie wykonywania prac niewykraczających poza zakres 

przedmiotu umowy, w sytuacji konieczności usprawnienia procesu realizacji zamówienia. 

2. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić 

zgodę, nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody. 

W przypadku każdej zmiany, o której mowa powyżej, po stronie wnoszącego propozycję zmiany 

leży udokumentowanie powstałej okoliczności. 

3. Strony dopuszczają dokonywanie zmian w niniejszej umowie, przy czym zmiany te nie będą 

wpływały na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku: 

1) zmiany siedziby lub nazwy stron umowy, 

2) zmiany osób reprezentujących Zamawiającego i/lub Wykonawcę, 

3) oczywistych omyłek pisarskich. 

4. Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem jej nieważności. 

5. W trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania 

Zamawiającego o: 

1) zmianie siedziby lub nazwy, 

2) zmianie osób reprezentujących, 

3) ogłoszeniu upadłości, 

4) ogłoszeniu likwidacji, 

5) zawieszeniu działalności, 

6) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca. 

 

 §16 

Odstąpienie od umowy 

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, 

Zamawiający może odstąpić od umowy, a Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy także w przypadku: 

1) nierozpoczęcia przez Wykonawcę wywozu odpadów w ciągu 3 dni od dnia telefonicznego 

zgłoszenia,  

2) braku właściwej jakości usług świadczonych przez Wykonawcę,  

3) uporczywego i notorycznego nieprzestrzegania przez Wykonawcę zapisów niniejszej umowy 

oraz wymagań wynikających z przepisów prawa, 

4) utraty przez Wykonawcę uprawnień do wykonywania umowy, wynikających z przepisów 

prawa, 

5) ogłoszenia upadłości Wykonawcy albo wszczęcia postępowania układowego lub naprawczego 

wobec Wykonawcy – w terminie 14 dni od dnia podjęcia wiadomości przez Zamawiającego 

o ogłoszeniu upadłości albo o wszczęciu postępowania, 

6) zajęcia majątku Wykonawcy w postępowaniu egzekucyjnym lub zabezpieczającym, 

zwłaszcza mienia używanego do wykonania przedmiotu umowy – w terminie 14 dni od dnia 

podjęcia wiadomości przez Zamawiającego wiedzy o zajęciu majątku Wykonawcy, 

7) zaprzestania działalności przez Wykonawcę – w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji 

o zaprzestaniu działalności. 

3. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku: 
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1) gdy Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty wynagrodzenia za należycie 

wykonaną usługę po upływie 60 dni od terminu wyznaczonego na zapłatę, pomimo 

pisemnego wezwania do zapłaty złożonego przez Wykonawcę, 

2) gdy Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykonania czynności niezgodnych z przepisami 

prawa, pomimo pisemnego poinformowania przez Wykonawcę, że wykonanie czynności jest 

niezgodne z przepisami prawa – po upływie 30 dni od dnia złożenia informacji, pod 

warunkiem, że Zamawiający nie odstąpił od żądania wykonania czynności niezgodnych 

z przepisami prawa. 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności i zawierać 

uzasadnienie. 

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które nie odpowiada Wykonawca, 

obowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru usługi przerwanej, 

2) dokonania zapłaty wynagrodzenia za usługi, które zostały wykonane przez Wykonawcę do 

dnia odstąpienia od umowy. 

6. Umowa wygasa w przypadku wykreślenia Wykonawcy z rejestrów umożliwiających zgodnie 

z przepisami prawa oraz wymogami niniejszej umowy wykonywanie jej przedmiotu. 

 

§17 

Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie 

bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz przepisy odrębne, a w szczególności: ustawa z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawa z dnia 14 grudnia 2012 

r. o odpadach oraz aktualnie obowiązujące akty prawa miejscowego podejmowane na podstawie 

ww. ustaw. 

3. Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej umowy będą rozpatrywane przez właściwy dla siedziby 

Zamawiającego sąd powszechny. 

 

§18 
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których trzy egzemplarze 

otrzymuje Zamawiający i jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca.  

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 
 


