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                                                                  Dział III                                      Wzór umowy 

UMOWA Nr _____/PGO/21 

 

zawarta w Płocku w dniu _________ 2021r. pomiędzy: 

1. Przedsiębiorstwem Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, 
ul. Przemysłowa 17, 09 - 400 Płock, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Łodzi 
Śródmieścia w Łodzi,  XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000158021, posiadającą NIP 774 23 20 206 kapitał zakładowy   w  wysokości 
41.288.000 zł, reprezentowaną przez: 

1) ____________________ - _________________ , 

2) ____________________ - _________________ 

             zwaną dalej "Zamawiającym" lub "PGO" oraz  

2. _____________________________________ reprezentowanym przez: 

1) ____________________ - _____________ 

             zwanym dalej "Wykonawcą"  

o następującej treści: 

 

§ 1. 

1. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego udzielonego na podstawie 
ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej „PZP”), którego przedmiotem kompleksowe 
zagospodarowanie (odbiór, transport, przetwarzanie) odpadów o kodzie 19 12 04 – 
tworzywa sztuczne i guma, wytworzone z odpadów selektywnie zbieranych  
pochodzące z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z.o.o, 
z Zakładu Zamawiającego położonego w Kobiernikach (adres: Kobierniki 42, 09 - 413 Sikórz), 
Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji opisany przedmiot niniejszej 
Umowy (dalej "Przedmiot zamówienia"), zgodnie z ofertą Wykonawcy złożoną 
Zamawiającemu w dniu ___ . ___ 2021r. 

2. Wykonawca oświadcza, iż jako przedsiębiorca występujący profesjonalnie w obrocie 
gospodarczym posiada niezbędne doświadczenie, wiedzę zawodową, sprzęt, w tym 
dysponuje odpowiednimi środkami transportu i możliwościami technicznymi oraz posiada 
ponadto wymagane przepisami obowiązującego prawa uprawnienia, w tym w szczególności 
ważne decyzje administracyjne zezwalające na transport i przetwarzanie odpadów o kodzie 
19 12 04, wydane przez odpowiednie organy administracji publicznej właściwe dla miejsca 
odzysku odpadów, łącznie pozwalające na prawidłową i terminową realizację wszystkich 
obowiązków wynikających z  postanowień niniejszej Umowy. 

3. W przypadku przeznaczenia odpadów do produkcji paliwa alternatywnego Wykonawca 
przedstawi Zamawiającemu kserokopię zezwolenia odpowiednich organów administracji 
publicznej i ewentualnie innych zgód i zezwoleń wymaganych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, na wytwarzanie paliw alternatywnych oraz oświadczenie, z którego będzie 
wynikać ostateczny odbiorca paliwa alternatywnego (dane odbiorcy, nr BDO) oraz okres 
obowiązywania umowy między Wykonawcą a odbiorcą paliwa alternatywnego. 

4. W sytuacji gdy Wykonawca będzie przekazywał odpady do instalacji innej niż wskazana 
w decyzji potwierdzającej spełnianie warunku udziału w postępowaniu wówczas Wykonawca 
zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu decyzji lub innego dokumentu 
umożliwiającego przetwarzanie odpadów o kodzie 19 12 04 na tej innej instalacji. 
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5. Wykonawca ma obowiązek przed zaistnieniem przypadków określonych w ust. 3 i 4 powyżej,  
powiadomić o tym fakcie osoby wskazane ze strony Zamawiającego w § 4 ust. 1 pkt 1) i 2). 

6. Wykonawca jest zobowiązany na wniosek Zamawiającego do przedstawienia informacji 
dotyczących odebranych odpadów, w szczególności ze wskazaniem procesu w jakim zostały 
zagospodarowane. 

 

§ 2. 

Strony ustalają, że cena za wykonanie całkowitego Przedmiotu zamówienia określonego w § 1 
zgodnie z przedłożoną przez Wykonawcę ofertą z dnia _________ 2021r. wynosi: 

Cena jednostkowa netto: _____________ zł/ 1 Mg (słownie złotych: _________), 

tj. cena jednostkowa netto x 2.000,00  Mg x podatek Vat (8%) _________ zł brutto 

(słownie złotych: _________________). 

 

§ 3. 

Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. Płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia 
lub jego części zostanie uregulowana przez Zamawiającego po obligatoryjnym przekazaniu 
Zamawiającemu przez Wykonawcę potwierdzonych Kart Przekazania Odpadów, zgodnie 
z obowiązującym systemem ewidencji odpadów i przepisami szczególnymi. Na podstawie 
wymienionych dokumentów i prawidłowo wystawionej na koniec każdego miesiąca faktury 
Zamawiający będzie dokonywał płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy przelewem na konto 
Wykonawcy nr _________, w terminie  _________ dni od daty otrzymania faktury VAT od 
Wykonawcy. W celu usunięcia wątpliwości, Strony potwierdzają, iż Wykonawca ponosi wszelkie 
koszty transportu i zagospodarowania odpadów i z tego tytułu nie będzie mu przysługiwać dodatkowe 
wynagrodzenie, poza określonym w § 2 niniejszej Umowy.  

 

§ 4. 

1. Osobami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację przedmiotu niniejszej Umowy ze strony 
Wykonawcy są:   
1) __________ tel. __________, e-mail: _____________ . 

 
2. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do nadzoru nad wykonaniem Przedmiotu  

niniejszej Umowy są:  
1) Zbigniew Nowak, tel. 501 636 046, e-mail: z.nowak@pgoplock.pl, oraz  
2) Agata Sosnowska, tel. 798 380 360, e-mail: a.sosnowska@pgoplock.pl. 
 

3. Strony zobowiązane są każdorazowo poinformować drugą ze Stron na piśmie o zmianie osób 
odpowiedzialnych za prawidłową realizację Przedmiotu niniejszej Umowy. Brak informacji 
w przedmiocie zmiany osób upoważnionych i odpowiedzialnych będzie skutkował uznaniem 
działań i zaniechań osób wskazanych dotychczas jako upoważnione i odpowiedzialne za 
prawidłową realizację przedmiotu niniejszej Umowy za skuteczne.  
 

4. Zmiana osób odpowiedzialnych za prawidłową realizację przedmiotu niniejszej Umowy nie 
stanowi zmiany Umowy i nie wymaga formy aneksu do Umowy.  
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§ 5. 

1. Całkowita ilości odpadów, które zostaną odebrane z Zakładu PGO w Kobiernikach to łącznie 
w okresie obowiązywania Umowy nie więcej niż 2.000,00 Mg, w ilościach około 150 Mg dziennie  

2. Załadunek odpadów na terenie Zakładu PGO w Kobiernikach będzie dokonywany przez 
Zamawiającego w dni robocze (od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od 
pracy przypadającymi w te dni) w godzinach: 06:00 do 20:00. 

 
3. PGO będzie przekazywała Wykonawcy informację o dacie odbioru odpadów z Zakładu 

w Kobiernikach mailowo na adres wskazany w § 4 ust. 1, co najmniej na dwa dni robocze przed 
terminem odbioru odpadów. 

 
4.  Zamawiający wskazuje, iż ustalony w ust. 1 dzienny limit odbioru odpadów należy traktować 

jako szacunkowy, przy czym odbiór odpadów wyznaczony w poszczególnych dniach odbioru, 
wykonywany będzie w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego ("częściowe 
wykonanie Przedmiotu zamówienia"). Zamawiający nie gwarantuje Wykonawcy odbioru 
określonej w ust. 1 dziennej j ilości odpadów, Wykonawca wyraża na to zgodę i stąd Wykonawcy 
nie będą przysługiwały jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu. 

 
§ 6. 

 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia 

wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 
w szczególności w następujących przypadkach  w następujących przypadkach: 
1) Wykonawca  z jakichkolwiek powodów niezależnych od Zamawiającego zaprzestanie 

wykonywania obowiązków w zakresie odnoszącym się do przedmiotu zamówienia, 
choćby poprzez niewykonanie części przedmiotu zamówienia, przez okres dłuższy niż  7 
dni, 

2) ogłoszenia upadłości lub likwidacji Wykonawcy bądź wydania nakazu zajęcia majątku 
Wykonawcy, 

3) jeśli Wykonawca utraci prawo do wykonywania działalności będącej przedmiotem 
zamówienia, 

4) rażącego naruszenia postanowień niniejszej Umowy w szczególności, jeśli Wykonawca 
nienależycie wykonał Przedmiot zamówienia, choćby poprzez niewykonanie części 
Przedmiotu zamówienia, 

5) jeśli Wykonawca nie przystąpił do realizacji Przedmiotu zamówienia bez uzasadnionych 
przyczyn oraz nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego w terminie przez 
niego wyznaczonym nie krótszym jednak niż 7 dni. 
 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy jeżeli zachodzi co najmniej jedna 
z okoliczności wymienionych w art. 456 ust. 1 pkt 2 lit. a – c PZP, przy czym w wypadku o którym 
mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a PZP, Zamawiający odstępuje od Umowy w części, której zmiana 
dotyczy. 
 

3. W przypadku nienależytego wykonywania Przedmiotu zamówienia, Zamawiający może    
powierzyć jego wykonanie  w całości lub w części osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, 
po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do prawidłowego wykonywania Umowy i wyznaczenia 
w tym celu dodatkowego 3 - dniowego terminu. 

 
4. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie informować Zamawiającego o wszelkich 
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okolicznościach i zdarzeniach mogących mieć wpływ na wykonanie obowiązków     
wynikających z niniejszej Umowy.    

 
§ 7. 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę (wskazanego w  ofercie 
zgodnie z art. 462  ust. 2  PZP oraz w trakcie realizacji Umowy zgodnie z art. 462  ust. 5  PZP) na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wszystkie czynności w zakresie realizacji 
zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy wskazanych w  SWZ. 
 

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 SWZ 
czynności.  

 
3. 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. 
 

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

§ 8. 

1. Wykonawca odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie niniejszej Umowy 
będące następstwem jego działania, albo zaniechania oraz niedbalstwa będące następstwem 
czynu niedozwolonego na zasadzie ryzyka. 
 

2. Wykonawca, o ile nie dokona odbioru ustalonej ilości odpadu w wyznaczonym terminie oraz 
w ciągu kolejnych 3 dni roboczych, zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej obliczonej 
jako iloczyn  2 - krotności ustalonej ceny netto  za 1 Mg odpadów, oraz ilości odpadów, które 
nie zostały przez Wykonawcę odebrane w terminie, za każdy kolejny dzień opóźnienia. Kara 
umowna winna zostać przez Wykonawcę uiszczona w terminie 7 dni od daty otrzymania przez 
Wykonawcę wezwania do jej uiszczenia. 
 

3. W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 20% wartości ustalonego na podstawie niniejszej Umowy całkowitego 
wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy za wykonanie w całości Przedmiotu zamówienia 
o łącznej ilość odpadów określonej w § 5 ust. 1 przy zastosowaniu ceny wymienionej w § 2 
niniejszej Umowy.  

 
4. Zapłata kar umownych nie wyklucza dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

przekraczającego wysokość naliczonych kar umownych na zasadach ogólnych. 
 

5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nienależytego wykonania Przedmiotu 
Umowy Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usunięcia skutków naruszeń w trybie 
natychmiastowym od momentu jego powiadomienia. 

 
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody spowodowane na terenie 

Zamawiającego podczas wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy oraz za szkody 
wyrządzone osobom trzecim, w tym pracownikom Zamawiającego. 

 
7. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać wewnętrznych przepisów porządkowych 

obowiązujących na terenie Zakładu Zamawiającego w Kobiernikach. 
 

8. W przypadku nie zatrudnienia przy realizacji zamówienia osób na podstawie umowy o pracę 
lub w inny sposób naruszenia przez Wykonawcę dalszych obowiązków określonych w treści 
§ 7 niniejszej Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 zł 
brutto za każde stwierdzone przez Zamawiającego naruszenie. 

 
9. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne określone w niniejszej Umowie w łącznej 

wysokości maksymalnej nie przekraczającej 20% wartości ustalonego na podstawie niniejszej 
Umowy całkowitego wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy za wykonanie w całości 
Przedmiotu zamówienia o łącznej  maksymalnej ilości odpadów określonej w § 5 ust. 1 przy 
zastosowaniu ceny jednostkowej brutto wymienionej w § 2 niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem 
ust. 4 powyżej. 

 
§ 9. 

1. Wszelkie dane i informacje dostarczone drugiej Stronie w związku z wykonywaniem Umowy, 
oraz dotyczące przedsiębiorstwa Strony nie związane bezpośrednio z realizacją obowiązków 
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wynikających z niniejszej Umowy, niezależnie od formy ich przekazania, są poufne i będą 
przez Strony wykorzystywane wyłącznie w celach związanych z realizacją postanowień 
niniejszej Umowy. 
 

2. Przekazywanie jakichkolwiek danych i informacji, o których mowa w ust. 1, osobie trzeciej, 
wymaga pisemnej zgody drugiej Strony. Wymienione zastrzeżenie, nie dotyczy przekazywania 
danych i informacji organom państwowym i samorządowym w trybie obligatoryjnym 
i określonym na podstawie obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa, a także informacji dostępnych ewentualnie   w źródłach publicznych. 

 

3. Obowiązek zachowania tajemnicy danych i informacji, o których mowa w ust. 1 i 2 jest 
nieograniczony w czasie.  

 

4. W przypadku naruszenia określonego w ust. 1 - 3 obowiązku, poprzez ujawnienie powyższych 
danych i informacji przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 
w wysokości 3 % wartości ustalonego na podstawie niniejszej Umowy całkowitego 
wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy za wykonanie w całości Przedmiotu zamówienia 
o łącznej szacowanej ilość odpadów określonej w § 5 przy zastosowaniu ceny jednostkowej 
brutto wymienionej w § 2 niniejszej Umowy odrębnie za każde stwierdzone przez 
Zamawiającego naruszenie. Powyższe nie wyłącza prawa do dochodzenia odszkodowania 
uzupełniającego, przewyższającego naliczone kary umowne, na zasadach ogólnych. 
 

§ 10. 

1. Zmiany niniejszej Umowy mogą nastąpić wyłącznie za zgodą Stron wyrażoną w formie 
pisemnego aneksu, pod rygorem ich nieważności. 
 

2. Strony zgodnie postanawiają, iż nieważna jest zmiana postanowień niniejszej Umowy oraz 
wprowadzenie do niej postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich 
uwzględnieniu należałoby dokonać zmiany treści oferty Wykonawcy chyba, że konieczność 
wprowadzenia takich zmian będzie następstwem okoliczności, których nie można było 
przewidzieć przy zawarciu Umowy. 

 

3. Zamawiający dopuszcza zmiany Umowy w przypadkach określonych w art. 455  ust. 1 pkt 3 i 4 
oraz art. 455 ust. 2 PZP, w przypadku zmian niebędących zmianami istotnymi określonymi w art. 
454 ust. 2 PZP, stąd  przewiduje się możliwość dokonania w Umowie zmian, w następujących 
przypadkach: 

1) zmiany przepisów obowiązującego prawa mających wpływ na realizację Przedmiotu      
zamówienia,  

2) zmiany terminu wykonania przedmiotu niniejszej Umowy spowodowane działaniem organów 
administracji publicznej, w szczególności: odmowa wydania przez organy administracji 
wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień bądź wydania decyzji, zezwoleń, uzgodnień po 
ustawowym terminie, 

3) ustawowej zmiany wysokości podatku VAT odnoszącego się do przedmiotu zamówienia, 
4) terminu realizacji przedmiotu Umowy ze względu na: 

a) działanie siły wyższej, poprzez którą Strony rozumieją, w szczególności zaistnienie 
działań wojennych, aktów terroryzmu, skażeń radioaktywnych, z wyjątkiem tych które 
mogą być spowodowane użyciem ich przez zaistnienie epidemii/pandemii, klęski 
żywiołowej, jak huragany, powodzie, trzęsienia ziemi, bunty, niepokoje społeczne, 
strajki, 
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b) stwierdzenie przez Zamawiającego zaistnienia wyjątkowo niekorzystnych warunków 
atmosferycznych, które uniemożliwiają wykonanie przedmiotu zamówienia, lub jego 
części w ustalonym terminie, 

c) decyzje organów administracji publicznej, które mogą mieć istotny wpływ na realizację 
przedmiotu zamówienia, 

d) zaistnienie innych zdarzeń i okoliczności, których nie można było przewidzieć            
w momencie zawierania Umowy i zmiana jest uzasadniona ze względu na interes 
Zamawiającego,  

e) brak ewentualnego przekazania przez Zamawiającego i zagospodarowania przez 
Wykonawcę odpadów w ilości określonej Umową tj. 2.000,00 Mg, w okresie na który 
została zawarta, z powodu ich ewentualnego niewytworzenia przez Zamawiającego, 
przy czym w takim wypadku Wykonawca jest zobowiązany do odbioru 
i zagospodarowania odpadów w ilości stanowiącej różnicę w stosunku do ilości 
odpadów określonej w § 5 ust. 1, w terminie określonym przez Zamawiającego, na 
warunkach w określonych w niniejszej Umowie. 

5) wystąpienia innych zmian w zakresie sposobu realizacji Przedmiotu zamówienia, które są 
następstwem zaistnienia okoliczności, których Zamawiający działający z należytą 
starannością nie mógł przewidzieć w momencie zawierania Umowy i które są uzasadnione ze 
względu na interes Zamawiającego.  

 

§ 11. 
 

1. Strony ustalają, iż Przedmiot zamówienia Wykonawca jest zobowiązany wykonać osobiście. 
Wykonawca ma prawo przy wykonywaniu Przedmiotu zamówienia posłużyć się 
podwykonawcami jedynie w zakresie transportu odpadów, przy czym wymagać to będzie 
w każdym wypadku pisemnej zgody Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność 
za działania lub zaniechania osób trzecich, w tym podwykonawców, którymi posługuje się 
podczas wykonywania niniejszej Umowy jak za własne działania i zaniechania. 

  

2. Podwykonawcę w stosunkach z Zamawiającym reprezentuje Wykonawca. 

  

3. Do zawarcia przez Wykonawcę Umowy z podwykonawcą wymagana jest zgoda 
Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu projekt Umowy 
z podwykonawcą. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub 
zastrzeżeń, oznacza to, że wyraził zgodę na zawarcie tej Umowy z podwykonawcą. Umowa 
Wykonawcy z podwykonawcą musi być zawarta na piśmie, pod rygorem nieważności. 

 

4. Zamawiający ma prawo zażądać, aby Wykonawca uniemożliwił wykonywanie usługi przez 
podwykonawcę i rozwiązał Umowę z takim podwykonawcą w przypadku, jeżeli 
podwykonawca: 

1) nie przestrzega odpowiednich przepisów obowiązującego prawa; 

2) wykonuje usługę niezgodnie z Umową, w szczególności nie spełnia wymogów 
dotyczących jakości lub terminowości wykonania usługi; 

3) w tym celu określonym powyżej Wykonawca zobowiązuje się zawierać jedynie takie 
umowy z podwykonawcami, których postanowienia uprawniają Wykonawcę do 
rozwiązania takiej umowy bez wypowiedzenia w razie zajścia przypadków określonych 
powyżej oraz dopilnować, aby takie postanowienia zostały zawarte w Umowach z dalszymi 
podwykonawcami. 



 

8 
 

 

§ 12. 

1. W razie powstania sporu związanego z wykonywaniem niniejszej Umowy Strony podejmą 
starania zmierzające do polubownego jego rozstrzygnięcia. 
 

2. Jeżeli Zamawiający odmówi uznania roszczenia w terminie 21 dni od chwili jego zgłoszenia, 
Wykonawca może zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu do właściwego sądu. 

 

3. Strony postanawiają, iż sądem właściwym do rozpatrzenia wszelkich sporów mogących 
wyniknąć w przyszłości z niniejszej Umowy będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę 
Zamawiającego.  
 

§ 13. 

1. Umowa niniejsza została zawarta na czas oznaczony 6 miesięcy od dnia podpisania Umowy. 
 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego 
i Ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o odpadach oraz inne przepisy 
obowiązującego prawa właściwe dla przedmiotu zamówienia. 

 

§ 14. 

1. Wykonawca w dniu podpisania Umowy, wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 
w wysokości 5% ceny ofertowej brutto przewidzianą do zagospodarowania w ramach 
niniejszej Umowy (tj. 2.000,00 Mg), tj. kwotę __________ zł (słownie złotych __________) 
w formie ____________ Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem Umowy do 
przedłożenia Zamawiającemu potwierdzenia wniesienia zabezpieczenia. 
 

2. Zabezpieczenie, o którym mowa powyżej służy pokryciu ewentualnych roszczeń z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. 

 
3. Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia całkowitego 

wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane w całości. 
 

4. Jeżeli zabezpieczenie wniesione jest w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, 
dokument gwarancyjny winien zawierać klauzulę, w której gwarant zobowiązuje się do wypłaty 
kwoty gwarancyjnej na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, złożone wraz 
z oświadczeniem, że Wykonawca nie wywiązał się ze swoich zobowiązań w terminie 
przewidzianym w Umowie lub zgodnie z postanowieniami Umowy. Przed ustanowieniem 
zabezpieczenia, projekt zabezpieczenia, z wyjątkiem zabezpieczenia w pieniądzu, 
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do uprzedniej akceptacji Zamawiającego. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych przez Zamawiającego kar umownych 
oraz innych odszkodowań określonych postanowieniami niniejszej Umowy  z wynagrodzenia 
objętego wystawionymi z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia fakturami VAT. 

 
§ 15. 

 
Integralnymi składnikami niniejszej Umowy są dokumenty: 
1. Oferta  Wykonawcy –  zał. nr 1 do Umowy. 
2.  Opis przedmiotu zamówienia – zał. nr 2 do Umowy 
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§ 16. 

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, 
dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

  

Wykonawca:           Zamawiający: 

 
 
 


