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Załącznik Nr 2 do SWZ 

Projekt umowy 
(Znak postępowania: OŚN.271.1.2021) 

 
UMOWA Nr ………………. 

 
zawarta w wyniku udzielenia zamo wienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzes nia 2019 r. – Prawo 

zamo wien  publicznych w dniu ............................... r.,  

pomiędzy:  

Gminą Pabianice z siedzibą przy ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice, 

NIP: 731-191-39-30, REGON: 472057804, 

reprezentowaną przez 

Pana Marcina Wieczorka - Wo jta Gminy Pabianice 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pabianice – Pani Jolanty Kukieły 

a 

*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego:  

spółką pod firmą „…” z siedzibą w ... (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), 

ul. ………., ………………. (wpisać adres), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorco w Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS ... – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji 

Krajowego Rejestru Sądowego, stanowiącym załącznik do umowy, NIP ……………….., 

REGON …………………….., zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną 

przez .......... 1/reprezentowaną przez … działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, 

stanowiącego załącznik do umowy2,  

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:  

Panią/Panem ……………….., prowadzącą/-ym działalnos c  gospodarczą pod firmą „…”  

z siedzibą w … (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ……………….. (wpisać adres), – 

zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalnos ci Gospodarczej, 

stanowiącym załącznik do umowy, NIP ……………, REGON …………., zwaną/-ym dalej 

„Wykonawcą”, reprezentowaną/-ym przez … działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, 

stanowiącego załącznik do umowy3, wspo lnie zwanymi dalej „Stronami”, o następującej 

tres ci: 

§ 1 

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji s wiadczenie usługi pn.: 

„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących  

z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie 

Gminy Pabianice, w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r. i wyposażenie ich  

w pojemniki na odpady”. 

2. Usługa, o kto rej mowa w ust. 1 obejmuje swym zakresem: 

1) odbio r i zagospodarowanie odpado w komunalnych pochodzących od włas cicieli 
                                                 
1 Jeżeli przy zawarciu umowy działa osoba/-y pełniąca/-e funkcję organu (członka organu) lub prokurent spółki. 
2 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik spółki. 
3 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik tej osoby. 
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nieruchomos ci zamieszkałych zlokalizowanych na terenie Gminy Pabianice oraz 

wyposaz enie tych  nieruchomos ci w pojemniki; 

2) odbio r i zagospodarowanie odpado w komunalnych zebranych selektywnie, 

gromadzonych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpado w Komunalnych (PSZOK) 

oraz wyposaz enie go w odpowiednie pojemniki do gromadzenia odpado w 

3) obsługę systemu obwoz nej zbio rki odpado w wielkogabarytowych, pochodzących  

z gospodarstw domowych połoz onych na terenie Gminy Pabianice zgodnie  

z harmonogramem, dwa razy w okresie objętym niniejszym zamo wieniem (raz na rok). 

3. Szczego łowy zakres prac i opis usług będących przedmiotem umowy zawarty jest  

w opisie przedmiotu zamo wienia w załączniku nr 1 do Specyfikacji Warunko w 

Zamo wienia, zwanej dalej „SWZ”, kto ra to SWZ stanowi integralną częs c  niniejszej umowy. 

4. Wykaz zlokalizowanych na terenie gminy nieruchomos ci do obsługi przez Wykonawcę, z 

kto rych będą odbierane odpady komunalne (łącznie z liczbą i rodzajem przysługujących 

pojemniko w) Zamawiający dostarczy Wykonawcy w przeciągu 7 dni od dnia podpisania 

umowy przez strony w formie  elektronicznej 

5. Wykonawca os wiadcza, z e posiada niezbędne wpisy do rejestro w i zezwolenia wymagane 

do wykonania Przedmiotu Umowy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do spełniania wymagan  okres lonych w ust. 5 przez cały 

okres realizacji Umowy. W przypadku, gdy wpisy do rejestro w lub zezwolenia tracą moc 

obowiązującą, Wykonawca obowiązany jest do uzyskania nowych wpiso w lub zezwolen  

oraz przekazania kopii tych dokumento w Zamawiającemu najpo z niej w następnym dniu 

po utracie mocy obowiązującej poprzednich, pod rygorem odstąpienia przez 

Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy. W tym przypadku Zamawiający moz e 

odstąpic  od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o zaistnieniu 

powyz szych okolicznos ci. 

7. Przedmiot Umowy będzie realizowany zgodnie z powszechnie obowiązującymi w dacie 

realizacji usługi przepisami prawa. 

8. Wykonawca os wiadcza, z e posiada potencjał techniczny niezbędny do wykonania Umowy, 

tj. posiada odpowiednią ilos c  oraz rodzaj s rodko w transportu do realizacji Przedmiotu 

Umowy, a pojazdy te wyposaz one są w moduły GPS umoz liwiające monitorowanie tras 

przejazdu i ich pracy (zawierające informacje o zatrzymaniu pojazdu przed 

nieruchomos cią). 

9. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przekazywania informacji dotyczących 

realizacji umowy na kaz de z ądanie Zamawiającego, jednak nie po z niej niz  w terminie do 

48 godzin od otrzymania zgłoszenia. 

 

§ 2 

 

1. Do obowiązko w Wykonawcy zgodnie z warunkami zamo wienia nalez y w szczego lnos ci: 

1) wyposaz enie nieruchomos ci w pojemniki na odpady komunalne oraz dostosowanie 

ich do wymagan  wynikających z rozporządzenia Ministra Klimatu i S rodowiska, 

2) prawidłowe gospodarowanie odebranymi odpadami zgodnie z przepisami 

obowiązującymi w tym zakresie, 
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3) przekazywanie odebranych niesegregowanych (zmieszanych) odpado w komunalnych 

do instalacji komunalnych, 

4) przekazywanie selektywnie zebranych odpado w komunalnych do instalacji odzysku  

i unieszkodliwiania, 

5) odbio r odpado w z pojemniko w wystawionych przez włas cicieli bezpos rednio przed 

terenem nieruchomos ci oraz zagospodarowanie odpado w: 

a) niesegregowanych (zmieszanych) odpado w komunalnych o kodzie 20 03 01; 

b) segregowanych odpado w komunalnych z podziałem na następujące frakcje: szkło, w 

tym odpady opakowaniowe ze szkła; metal, tworzywa sztuczne, w tym odpady z metali i 

odpady opakowaniowe z metali oraz odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz 

odpady opakowaniowe wielomateriałowe; papier, w tym odpady z papieru i tektury oraz 

odpady opakowaniowe z papieru i tektury; bioodpady stanowiące odpady komunalne. 

6) odbio r i zagospodarowanie odpado w z Punktu Selektywnej Zbio rki Odpado w 

Komunalnych (PSZOK)  

7) organizacja i obsługa zbio rek odpado w wielogabarytowych pochodzących z 

gospodarstw domowych z terenu gminy Pabianice (2 razy w trakcie trwania umowy – raz w 

roku) 

 

2. Wykonawca jest obowiązany do przekazania Wo jtowi sprawozdania rocznego podmiotu 

odbierającego odpady komunalne od włas cicieli nieruchomos ci, przekazywanego Wo jtowi 

Gminy za pos rednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce 

odpadami, o kto rym mowa w art. 9n Ustawy o utrzymaniu czystos ci i porządku w gminach.  

3. W przypadku zmiany w trakcie wykonywania umowy przepiso w prawa Wykonawca 

zobowiązany jest składac  Zamawiającemu sprawozdania stosownie do obowiązującego stanu 

prawnego. 

 

4. Wykonawca jest obowiązany do uzyskania poziomu ograniczenia masy odpado w 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w poszczego lnych 

latach zgodnie z obowiązującymi w danym momencie s wiadczenia usługi przepisami w 

sprawie poziomo w ograniczenia masy odpado w komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych 

odpado w.  

 

5. Do obowiązko w Wykonawcy nalez y uzyskanie w poszczego lnych latach zgodnie z 

obowiązującymi w danym momencie s wiadczenia usługi przepisami w sprawie poziomo w 

recyklingu, przygotowania do ponownego uz ycia i odzysku innymi metodami niekto rych 

frakcji odpado w komunalnych:  

1) Poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego uz ycia następujących frakcji odpado w 

komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, 

2) Poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego uz ycia i odzysku innymi metodami 

innych niz  niebezpieczne odpado w budowlanych i rozbio rkowych.  

  

6. Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o stwierdzonych nieruchomos ciach, 
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na kto rych brak jest pojemniko w na odpady komunalne.  

 

7. Wykonawca ma obowiązek dotarcia do kaz dej nieruchomos ci/punktu wywozowego, 

połoz onej na terenie gminy Pabianice, w terminie okres lonym w harmonogramie. W 

przypadku utrudnionego dojazdu do nieruchomos ci wykonawca ma zapewnic  odbio r 

mniejszym samochodem specjalistycznym. 

 

8. Wykonawca ma odbierac  kaz dą ilos ci odpado w znajdującą się w pojemniku, bez względu 

na stopien  jego zapełnienia. 

 

9. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie poinformowac  Zamawiającego o wszelkich 

sytuacjach, kto re mogą skutkowac  nieterminową realizacją przedmiotu zamo wienia. 

 

 

§ 3 

 

Stosownie do tres ci art. 6d ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 13 wrzes nia 1996 r. o utrzymaniu 

czystos ci i porządku w gminach, Wykonawca wskazuje instalacje, w szczego lnos ci instalacje 

komunalne, do kto rych będzie przekazywał odpady komunalne odebrane z terenu Gminy 

Pabianice:  

1) zmieszane odpady komunalne:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2) bioodpady stanowiące odpady komunalne:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3) selektywnie zbierane odpady: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

§ 4 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do monitorowania wypełnienia obowiązku w zakresie 

selektywnego zbierania odpado w komunalnych.  

2.W przypadku niedopełnienia przez włas ciciela nieruchomos ci obowiązku selektywnego 

zbierania odpado w komunalnych: 

1) Wykonawca sporządza protoko ł wraz z dokumentacją fotograficzną opatrzoną datą, kto re 

stanowią dowo d niewywiązania się włas ciciela nieruchomos ci z obowiązku prowadzenia 

selektywnej zbio rki.  

2) Wykonawca przyjmuje odpady, jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne w 

innym terminie jednak nie po z niej niz  w kolejnym terminie odbioru odpado w 

niesegregowanych (zmieszanych) i powiadamia o tym Zamawiającego oraz włas ciciela 

nieruchomos ci. Włas ciciela nieruchomos ci powiadamia poprzez umieszczenia na pokrywie 
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pojemnika znacznika informującego o nie przestrzeganiu obowiązku segregowania odpado w. 

3) W przypadku stwierdzenia nieprawidłowos ci Zamawiający na podstawie powiadomienia 

wszczyna postępowanie w sprawie okres lenia wysokos ci opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi.  

3. Dodatkowo Wykonawca ma obowiązek przekazywac  Zamawiającemu, w wersji 

elektronicznej, zbiorcze zestawienie nieruchomos ci, w kto rych stwierdzono naruszenie 

zasady selektywnej zbio rki odpado w w danym miesiącu kalendarzowym, do 5-go dnia 

następnego miesiąca. 

 

 

§ 5 

 

1. Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu miesięcznego Raportu: 

1) o odpadach odebranych i odpadach zagospodarowanych z terenu gminy, zawierającego 

następujące dane: 

a) rodzaj i kod odpado w odebranych oraz odpado w zagospodarowanych, 

b) masę poszczego lnych rodzajo w odebranych odpado w w Mg oraz odpado w 

zagospodarowanych w Mg, 

c) proces zagospodarowania wraz ze wskazaniem instalacji, do kto rej zostały przekazane 

odpady, 

2) o odpadach odebranych i zagospodarowanych z Punktu Selektywnej Zbio rki Odpado w 

Komunalnych, zawierającego następujące dane: 

a) rodzaj i kod zebranych odpado w oraz odpado w zagospodarowanych, 

b) masę poszczego lnych rodzajo w odpado w odebranych i odpado w zagospodarowanych w 

Mg, 

c) proces zagospodarowania wraz ze wskazaniem instalacji, do kto rej zostały przekazane 

odpady, 

3) o odpadach odebranych w ramach zbio rki odpado w wielkogabarytowych i odpadach 

zagospodarowanych, zawierającego następujące dane: 

a) rodzaj i kod zebranych i zagospodarowanych odpado w, 

b) masę poszczego lnych rodzajo w odpado w zebranych i odpado w zagospodarowanych w Mg, 

c) proces zagospodarowania wraz ze wskazaniem instalacji, do kto rej zostały przekazane 

odpady. 

2. Wykonawca przekazuje Raport, o kto rym mowa w ust.1 Zamawiającemu, jako załącznik do 

faktury za wykonaną usługę. 

3. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu miesięczne zestawienie numero w kart  

przekazania odpado w komunalnych wystawionych w celu dokonaniu odbioru odpado w od 

włas cicieli nieruchomos ci z podziałem na kody odpado w.  

4. Wykonawca przekazuje zestawienie, o kto rym mowa w ust. 3 jako załącznik do faktury za 

wykonaną usługę. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do okazania dokumento w sporządzonych na potrzeby 

ewidencji odpado w oraz dokumento w potwierdzających osiągnięcie okres lonych poziomo w 

recyklingu na wniosek Zamawiającego, w celu weryfikacji danych zawartych w 
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sprawozdaniu. 

 

 

§ 6 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia włas ciwego stanu sanitarnego (mycia i 

dezynfekcji) pojazdo w uz ywanych podczas realizacji zamo wienia. 

2. Wykonawca ma obowiązek posprzątania miejsc, z kto rych odbierane są wystawione 

odpady. Sprzątanie miejsc wystawienia odpado w, nastąpi tylko wtedy, gdy do 

zanieczyszczenia terenu doszło z winy Wykonawcy w wyniku niewłas ciwego odbioru. 

3. W przypadku zanieczyszczenia terenu podczas transportu odpado w np. w wyniku awarii 

samochodu, Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego posprzątania całego 

zanieczyszczonego terenu. 

4. Do s wiadczenia usługi Wykonawca będzie uz ywac  pojazdo w trwale i czytelnie 

oznakowanych. Na pojazdach Wykonawcy, w widocznym miejscu znajdowac  się będzie nazwą 

firmy oraz dane adresowe.  

5. Pojazdy Wykonawcy będą zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na 

zewnątrz odpado w, podczas ich magazynowania, przeładunku i transportu. 

6. Konstrukcja pojazdo w ma zabezpieczac  przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewoz onych 

odpado w oraz minimalizowac  oddziaływanie czynniko w atmosferycznych na odpady. 

 

 

 
§ 7 

 
1. Wykonawca os wiadcza, z e posiada niezbędne uprawnienia oraz potencjał techniczny i 

osobowy, w celu wykonania przedmiotu umowy, w szczego lnos ci: 

1) posiada wpis do rejestru działalnos ci regulowanej, o kto rym mowa w art. 9b ustawy z dnia 

13 wrzes nia 1996 r. o utrzymaniu czystos ci i porządku w gminach, w zakresie odbierania 

odpado w komunalnych od włas cicieli nieruchomos ci prowadzonego przez (Dz.U. z 2021 

poz. 888 z poz n. zm.) Wo jta Gminy Pabianice; 

2) posiada wpis do rejestru BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o 

gospodarce odpadami) zgodnie z wymogami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z po z n. zm.) w zakresie kodo w odpado w komunalnych, objętych 

przedmiotem zamo wienia oraz zbierającego zuz ytego sprzętu elektryczny i elektroniczny 

w zakresie kodo w odpado w komunalnych, objętych przedmiotem zamo wienia. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do spełnienia wymagan  okres lonych w ust. 1 przez cały okres 

realizacji umowy. 

 

 

§ 8 

 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania s wiadczenia wskazanego w § 1  
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ust. 1-2 umowy w terminie 24 miesięcy od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12. 2023 r.  

 

 

 

§ 9 

 

1. Strony ustalają wynagrodzenie za odbio r i zagospodarowanie 1Mg odpado w komunal-

nych nalez ne Wykonawcy z tytułu wykonywania umowy, kto re wynosi: 

wartos c  netto ……………. zł, słownie ……………………………………………………… zł 00/100 

wartos c  brutto ……………………zł słownie ………………………………………………….. zł 00/100 

wartos c  podatku VAT ………… zł – według stawki 8 %, słownie …………………. zł 00/100 

2. Ustala się miesięczny okres rozliczeniowy wykonania usług objętych umową.  

3. Wysokość wynagrodzenia, za każdy miesiąc realizacji usługi, ustala się jako iloczyn ce-

ny jednostkowej za odbiór i zagospodarowanie 1 Mg odpadów i ilości faktycznie ode-

branych i zagospodarowanych odpadów w danym miesiącu. 

4. Strony ustalają maksymalną wysokos c  wynagrodzenia Wykonawcy w okresie obowią-

zywania umowy na kwotę ..................... zł brutto (słownie: .....................................................). 

5. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie elementy ujęte w Opisie przedmiotu 

zamo wienia, znajdującym się w załączniku nr 1 SWZ. 

6. Niedoszacowanie, pominięcie w ofercie oraz brak rozpoznania zakresu jakiejkolwiek 

częs ci Przedmiotu Umowy nie moz e byc  podstawą do z ądania zmiany wynagrodzenia 

okres lonego w ust. 1. 

7. Ostateczna wartos c  i zakres przedmiotu umowy zalez ec  będzie od biez ących potrzeb 

Zamawiającego, rzeczywista masa odpado w komunalnych odebranych i zagospodaro-

wanych na podstawie niniejszej umowy moz e ro z nic  się od szacunkowej (w Mg) okre-

s lonej przez Zamawiającego. 

8. W przypadku wystąpienia okolicznos ci powodujących niewykorzystanie całkowitej 

wartos ci umowy okres lonej w § 9 ust. 4, Wykonawcy nie przysługuje z adne roszczenie 

w stosunku do Zamawiającego, w tym z ądanie realizacji umowy do wysokos ci 100% 

całkowitej wartos ci umowy, o kto rej mowa w § 9 ust. 4. 

 

 

§ 10 

 

1. Wynagrodzenie nalez ne Wykonawcy płatne będzie przelewem na rachunek 

bankowy ………………………………………………………………………………….. Wykonawcy wskazany w 

fakturze VAT, w ciągu 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej 

faktury VAT wraz z załącznikiem w postaci raportu, o kto rym mowa w § 5 ust. 1 wystawionej 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami niniejszej umowy. 

2. Fakturę nalez y wystawic  na:  

Nabywca: Gmina Pabianice 

ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice 

NIP: 731-191-39-30, regon 472057804 
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Odbiorca: Urząd Gminy w Pabianicach  

ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice 

3. Błędnie wystawiona faktura VAT, spowoduje wyznaczenie ponownego 30-dniowego 

terminu płatnos ci liczonego od daty doręczenia poprawionych faktur lub brakujących 

dokumento w. 

4. Fakturę za miesiąc grudzien  Wykonawca ma obowiązek wystawic  w miesiącu styczniu 

następnego roku. 

5. Strony ustalają, iz  dniem zapłaty będzie dzien  obciąz enia rachunku bankowego 

Zamawiającego. Wszelkie kwoty nalez ne Zamawiającemu, w szczego lnos ci z tytułu kar 

umownych, mogą byc  potrącane z biez ących faktur na rzecz Wykonawcy. 

6. Wykonawca ma prawo skorzystania z moz liwos ci przekazania ustrukturyzowanej  

faktury elektronicznej na zasadach okres lonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o 

elektronicznym fakturowaniu w zamo wieniach publicznych, koncesjach na roboty  

budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z 

po z n. zm.). 

7. Strony zgodnie postanawiają, z e warunkiem zapłaty w umo wionym terminie za fakturę 

wystawioną przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez Wykonawcę dla potrzeb 

dokonania zapłaty rachunku bankowego zawartego na dzien  zlecenia przelewu w wykazie 

podmioto w, o kto rym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT - Wykazie podmioto w 

zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykres lonych i 

przywro conych do rejestru VAT, najpo z niej na 5  dni roboczych przed wyznaczonym 

terminem płatnos ci, 

8. W przypadku, w kto rym Wykonawca, dla potrzeb płatnos ci, wskaz e rachunek bankowy 

zawarty w powyz szym Wykazie w terminie po z niejszym, ustalony pierwotnie termin 

płatnos ci ulega wydłuz eniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia wskazania rachunku 

ujawnionego w/w Wykazie. 

9. Za datę dokonana płatnos ci Strony przyjmują datę obciąz enia rachunku Zamawiającego. 

10. Jez eli Zamawiający opo z ni się z zapłatą wynagrodzenia, Wykonawca moz e zaz ądac  

zapłaty ustawowych odsetek za czas opo z nienia. 

11. Wykonawca os wiadcza, z e jest czynnym podatnikiem podatku od towaro w i usług. 

12. Wykonawca os wiadcza, iz  wskazany przez niego w ust. 1 rachunek bankowy, na kto ry 

ma byc  dokonywana płatnos c  jest rachunkiem rozliczeniowym, o kto rym mowa w art. 

49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe i został zgłoszony do 

włas ciwego urzędu skarbowego. 

13. Wykonawca zobowiązuje się powiadomic  w ciągu 24 godzin Zamawiającego o 

wykres leniu jego rachunku bankowego z wykazu, o kto rym mowa w przepisie art. 96b 

ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaro w i usług, prowadzonym 

przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej lub o utracie statusu czynnego podatnika 

VAT. Naruszenie powyz szego obowiązku skutkuje powstaniem roszczenia 

odszkodowawczego do wysokos ci poniesionej szkody. 

14. Jez eli rachunek bankowy nie został uwidoczniony w wykazie, o kto rym mowa w ust. 10, 

Zamawiający zastrzega sobie moz liwos c  wstrzymania płatnos ci z tytułu wykonanego 

zamo wienia do momentu ustalenia okolicznos ci sprawy i wskazania rachunku 
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bankowego, kto ry będzie umoz liwiał uznanie danej płatnos ci za koszt uzyskania 

przychodu w rozumieniu przepiso w podatkowych. Wstrzymanie płatnos ci nie 

spowoduje z adnych ujemnych następstw dla Zamawiającego, w tym w szczego lnos ci nie 

będzie z ro dłem roszczenia o zapłatę odsetek za opo z nienie w płatnos ci lub kar 

umownych na rzecz Wykonawcy. 

 

§ 11 

 

Terminowos c  i prawidłowos c  wykonania usług będzie oceniana przez Zamawiającego 

w oparciu o harmonogram realizacji usług przedstawiony Zamawiającemu przez 

Wykonawcę, zgodnie z opisem przedmiotu zamo wienia (OPZ). 

 

 

§ 12 

 

1. Obowiązki Wykonawcy wynikają z załącznika nr 1 do SWZ, kto ry stanowi integralną 

czes c  niniejszej umowy. 

2. Osobami upowaz nionymi do wspo łdziałania przy realizacji Umowy, w szczego lnos ci do 

organizowania pracy w ramach s wiadczonej usługi, sprawowanie nadzoru nad 

s wiadczeniem usługi,  obsługi biez ących zgłoszen  mieszkan co w, wydawania i odbioru 

dokumento w, zgłaszania i przyjmowania reklamacji będą: 

 1) w imieniu Zamawiającego ………………………………… tel. …………. e-mail …………  

 2) w imieniu Wykonawcy …………………………………… tel. …………. e-mail …………- zwany 

Koordynatorem 

3. O wszelkich zauwaz onych nieprawidłowos ciach i zagroz eniach Koordynator 

Wykonawcy zobowiązany jest niezwłocznie poinformowac  Zamawiającego. 

4. Stwierdzone przez Zamawiającego nieprawidłowos ci w wykonaniu przedmiotu Umowy 
zgłaszane będą Wykonawcy na biez ąco drogą elektroniczną na adres Koordynatora, a w 
nagłych wypadkach ro wniez  telefonicznie. 

5. Strony mogą wskazac  pisemnie inne osoby zamiast wymienionych w ust. 2. Zmiana ta 

nie wymaga aneksu do Umowy. Strona dokonująca zmiany jest zobowiązana do 

niezwłocznego poinformowania w formie pisemnej pod rygorem bezskutecznos ci 

zmiany drugiej Strony o zmianie. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia zgłoszonych mu nieprawidłowos ci w 

wykonaniu przedmiotu Umowy w terminie wyznaczonym kaz dorazowo przez 

Zamawiającego, uwzględniającym w szczego lnos ci rodzaj stwierdzonych 

nieprawidłowos ci oraz uzasadnione potrzeby Zamawiającego 

 

 

§ 12a  
 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę oso b wykonujących wskazane poniz ej czynnos ci w trakcie realizacji za-

mo wienia:  
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 koordynowanie zadań Wykonawcy w zakresie realizacji zamówienia,  

w szczególności nadzór nad właściwą realizacją usługi, 

 obsługa bieżąca zgłoszeń mieszkańców, w szczególności bieżąca aktualizacja 

wykazu obsługiwanych  nieruchomości oraz pojemników, sporządzanie 

sprawozdań i rozliczeń, 

 kierowania pojazdami specjalistycznymi służącymi do wykonania zamówienia. 

2. W trakcie realizacji zamo wienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynnos ci 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnos nie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonaw-

cę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oso b wykonujących wskazane w 

ust. 1 czynnos ci. Zamawiający uprawniony jest w szczego lnos ci do:  

1) z ądania os wiadczen  i dokumento w w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymo-

go w i dokonywania ich oceny, 

2) z ądania wyjas nien  w przypadku wątpliwos ci w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogo w, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania s wiadczenia. 

3. W trakcie realizacji zamo wienia na kaz de wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w 

tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoz y Zamawiającemu wskazane poniz ej dowo-

dy w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

przez Wykonawcę lub podwykonawcę oso b wykonujących wskazane w ust. 1 czynnos ci w 

trakcie realizacji zamo wienia: 

1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświad-

czenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 

wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby 

tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis 

osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; 

4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę oso b wykonujących wskazane w ust. 1 czynnos ci Zamawiający 

przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wy-

sokos ci okres lonej w § 17 ust. 1 pkt 7) umowy w sprawie zamo wienia publicznego. Nie-

złoz enie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie z ądanych 

przez Zamawiającego dowodo w w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie 

jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na pod-

stawie umowy o pracę oso b wykonujących wskazane w ust. 1 czynnos ci.  

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwos ci co do przestrzegania prawa pracy przez Wyko-

nawcę lub podwykonawcę, Zamawiający moz e zwro cic  się o przeprowadzenie kontroli 

przez Pan stwową Inspekcję Pracy. 
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§ 13 

 

1. Zamawiający moz e odstąpic  od umowy, jez eli powez mie wiadomos c  o tym, z e: 

1) wszczęte zostało postępowanie upadłos ciowe Wykonawcy, 

2) rozpoczęto likwidację firmy Wykonawcy, 

3) Wykonawca utracił uprawnienia do wykonywania przedmiotu umowy wynikające 

z przepiso w szczego lnych, 

4) zaistnieje koniecznos c  wielokrotnego dokonywania bezpos redniej zapłaty 

podwykonawcy, lub koniecznos c  dokonania bezpos rednich zapłat na sumę większą 

niz  5% wartos ci umowy w sprawie zamo wienia publicznego, o kto rej mowa w § 9 ust. 

4 umowy. 

2. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego moz e nastąpic  ro wniez , jez eli Wykonawca: 

1)  nie rozpoczął wykonywania przedmiotu umowy bez uzasadnionej przyczyny, pomimo 

wezwania Zamawiającego,  

2)  zaniechał realizacji umowy, tj. w sposo b nieprzerwany nie realizuje jej przez kolejne 3 

dni robocze, 

3) pomimo uprzednich, pisemnych, co najmniej dwukrotnych zastrzez en  ze strony 

Zamawiającego nie wykonuje usług zgodnie z postanowieniami umowy lub w istotny 

sposo b narusza zobowiązania umowne, 

4) nie posiada  aktualnej i opłaconej polisy OC bądz  innego dokumentu potwierdzającego 

ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalnos ci gospodarczej związanej  

z przedmiotem zamo wienia, 

3. Ponadto w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznos ci powodującej, z e wykonanie 

umowy nie lez y w interesie publicznym, czego nie moz na było przewidziec  w chwili 

zawarcia umowy Zamawiający moz e odstąpic  od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomos ci o tych okolicznos ciach. W takim przypadku Wykonawca moz e z ądac  

wyłącznie wynagrodzenia nalez nego z tytułu wykonania częs ci umowy. W tym celu 

Zamawiający wraz z Wykonawcą winni ustalic  wartos c  faktycznie wykonanych przez 

Wykonawcę usług, a Wykonawca zobowiązuje się wspo łpracowac  z Zamawiającym w tym 

zakresie.  

4. Odstąpienie od umowy w przypadku zaistnienia sytuacji okres lonej w ust. 1, 2 i 3 nastąpi 

w formie pisemnej pod rygorem niewaz nos ci. 

5. W przypadku niewykonania lub nienalez ytego wykonywania umowy Zamawiający 

wezwie Wykonawcę do jej wykonania lub do naprawy nieprawidłowos ci i wyznaczy w 

tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu 

Zamawiający moz e odstąpic  od umowy lub powierzyc  wykonanie usługi podmiotowi 

trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

6. Odstąpienie od umowy nie powoduje utraty moz liwos ci dochodzenia kar umownych. 

7. Wykonawcy, w przypadku zaistnienia sytuacji okres lonej w ust. 1 i 2, przysługuje zapłata 

za usługę faktycznie wykonaną do dnia odstąpienia od umowy.  
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§ 14 

 

1. Wykonawca moz e odstąpic  od umowy, jez eli Zamawiający nie dotrzymuje istotnych 

postanowien  umowy, a w szczego lnos ci, gdy: 

1) gdy Zamawiający nie wywiąz e się z obowiązku zapłaty faktury, po upływie 60 dni od 

upływu terminu zapłaty, po bezskutecznym wezwaniu złoz onym na pis mie przez 

Wykonawcę, 

2) zawiadamia Wykonawcę, z e w wyniku nieprzewidzianych okolicznos ci nie będzie 

mo gł pokryc  zobowiązania. 

2. Odstąpienie od umowy nalez y uzasadnic  pisemnie. Jest ono dopiero wtedy skuteczne, 

jez eli Wykonawca wyznaczył Zamawiającemu stosowny termin (nie kro tszy niz  7 dni) do 

wypełnienia postanowien  umowy i poinformował go, z e po bezskutecznym upływie tego 

terminu odstąpi od umowy. 

3. Po upływie terminu okres lonego w zawiadomieniu, o kto rym mowa w ust.2, Wykonawca 

powinien moz liwie najszybciej usunąc  z obsługiwanego terenu wszystkie swoje 

urządzenia techniczne, w szczego lnos ci urządzenia do gromadzenia odpado w. 

 

 

§ 15 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia 

działalnos ci gospodarczej na kwotę 1 000 000,00 złotych waz nego przez cały okres 

realizacji zamo wienia i zobowiązuje się w terminie 3 dni od podpisania umowy do 

przedłożenia Zamawiającemu kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem 

umowy ubezpieczania (lub polisy).  

2. W przypadku wygas nięcia umowy ubezpieczenia przed zakon czeniem realizacji 

przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia nowej umowy 

ubezpieczenia z zachowaniem ciągłos ci ubezpieczenia i przekazania Zamawiającemu 

kopii polisy ubezpieczeniowej na przedłuz ony okres.  

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialnos c  cywilną wobec oso b trzecich za wszelkie 

szkody oraz następstwa nieszczęs liwych wypadko w powstałe w wyniku działan  lub 

zaniechan  przy realizacji przedmiotu umowy, w tym ro wniez  na sąsiednich 

nieruchomos ciach, w szczego lnos ci za ewentualne skutki nieszczęs liwych wypadko w 

zaistniałych w związku z realizacją przedmiotu umowy. 

4. Ubezpieczeniu podlegają w szczego lnos ci: 

1)  urządzenia, mienie ruchome związane z prowadzeniem usług - od zdarzen  losowych, 

2) odpowiedzialnos c  cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęs liwych wypadko w 

dotyczące pracowniko w i oso b trzecich powstałe w związku z prowadzonymi 

usługami, w tym takz e ruchem pojazdo w mechanicznych. 

5. Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca. 

6. Nieprzedłoz enie Zamawiającemu kopii polisy ubezpieczeniowej, o kto rych mowa w ust. 1, 

na okres, o kto rym mowa w ust. 1, pomimo wezwania przez Zamawiającego, moz e 

stanowic  podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia 
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przekazania wezwania przez Zamawiającego. 

 

 

§ 16 

 

1. Zamawiający w trakcie realizacji przedmiotu Umowy zastrzega sobie prawo do 

kontrolowania jakos ci s wiadczonych usług i prawidłowos ci realizacji postanowien  

Umowy, zaro wno na obszarze gminy, jak i na terenie bazy transportowej i instalacji 

przetwarzania odpado w komunalnych nalez ących do Wykonawcy lub podwykonawcy. 

2. Zamawiający będzie dokonywał kontroli poprzez bezpos rednią obserwację w terenie 

sposobu realizacji przez Wykonawcę usług lub poprzez analizę dokumento w, kto re 

Wykonawca zobowiązany jest udostępnic  Zamawiającemu na jego z ądanie, jak ro wniez  

na podstawie monitoringu z systemo w zamontowanych w pojazdach Wykonawcy. 

Zamawiający moz e stosowac  inne sposoby i metody kontroli realizacji usług 

stanowiących przedmiot Umowy adekwatne do rodzaju kontrolowanego obowiązku 

Wykonawcy. 

3. Kontrole prowadzone w dniach s wiadczenia usług przez Wykonawcę na obszarze gminy 

Pabianice, w godzinach 7.00 — 20.00 — nie wymagają wczes niejszego zawiadomienia 

Wykonawcy o zamiarze kontroli. 

4. Do kontroli uprawnieni są pracownicy Zamawiającego upowaz nieni przez 

Zamawiającego.  

5. W przypadku kontroli na terenie bazy transportowej Wykonawcy łub instalacji 

przetwarzania odpado w komunalnych nalez ących do Wykonawcy lub podwykonawcy, 

Zamawiający ma obowiązek poinformowac  Wykonawcę (w formie pisemnej lub za 

pos rednictwem wiadomos ci e-mail) o kontroli, najpo z niej w dniu poprzedzającym 

kontrolę. 

6. Podczas kontroli Wykonawca ma obowiązek okazac , na z ądanie Zamawiającego, 

dokumentację związaną z działalnos cią objętą przedmiotem Umowy. 

7. Z przeprowadzonych kontroli Zamawiający sporządza protoko ł w formie pisemnej i 

przedstawia go do wglądu Wykonawcy. 

 

 

§ 17 

 

1. Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy kary umowne w poniz szych przypadkach 

i wysokos ciach: 

1) za odstąpienie od umowy z przyczyn zalez nych od Wykonawcy w wysokos ci 20 % 

całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, okres lonego w § 9 ust. 4 umowy, 

2) 300 zł brutto za kaz dy rozpoczęty dzien  zwłoki w terminowym odebraniu odpado w z 

kaz dego miejsca gromadzenia odpado w w odniesieniu do zatwierdzonego przez obie 

strony harmonogramu odpado w; 

3) 300 zł za kaz dy dzien  zwłoki w terminowym odebraniu odpado w komunalnych 

wynikającym z przyjętego harmonogramu odbioru odpado w wielkogabarytowych w 
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ramach obwoz nej zbio rki odpado w, licząc od dnia następnego po dniu, w kto rym 

nastąpiło pisemne zgłoszenie reklamacji, 

4) 150 zł za zwłokę w wyposaz eniu kaz dej nieruchomos ci lub PSZOK w niezbędne 

pojemniki, za kaz dy dzien  zwłoki i za kaz de miejsce,  

5) za zanieczyszczenie lub pozostawienie nieuporządkowanego miejsca odbierania 

odpado w, zanieczyszczenie trasy przejazdu – w wysokos ci 100 zł za kaz dą stwierdzoną 

nieprawidłowos c , jez eli do wskazanej sytuacji doszło z winy Wykonawcy, 

6) za brak osiągnięcia wymaganych przepisami prawa poziomo w odzysku, przygotowania 

do ponownego uz ycia i recyklingu odpado w komunalnych obejmujących: papier, 

metale, tworzywa sztuczne i szkło oraz inne niz  niebezpieczne odpady budowlane i 

rozbio rkowe oraz poziomu ograniczenia składowania odpado w ulegających 

biodegradacji w wysokos ci ro wnej karze przewidzianej przepisami prawa dla gminy za 

niewywiązanie się z tego obowiązku,  

7) za niezatrudnienie na podstawie umowy o pracę, w całym okresie s wiadczenia usługi, 

oso b wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynnos ci w wysokos ci po 300 

złotych brutto  za kaz dy dzien  roboczy, w kto rym osoba niezatrudniona przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wykonywała czynnos ci 

wymienione  w § 12a  ust.1  

8) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia nalez nego podwykonawcom 

– w wysokos ci 2 % wynagrodzenia brutto, okres lonego w § 9 ust. 4 umowy,  

9) 1% wynagrodzenia brutto, okres lonego w §9 ust. 4 w przypadku nieprzedstawienia 

przez Wykonawcę kopii umowy z podwykonawcą, 

10)  1000,00 zł brutto za kaz dy stwierdzony przypadek mieszania selektywnie zebranych 

odpado w komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi lub innymi frakcjami 

odpado w zbieranymi w sposo b selektywny; 

11)  za zwłokę w dostarczeniu dowodo w, o kto rych mowa w § 12a ust. 3 – w wysokos ci po 

300 złotych za kaz dy dzien  zwłoki liczonego od terminu, o kto rym mowa w § 12a  

ust. 3, 

12)  300 zł brutto - w przypadku niezrealizowania reklamacji w terminie do 5 dni 

roboczych od otrzymania zgłoszenia, 

2. Wykonawca os wiadcza niniejszym, z e wyraz a zgodę na potrącanie przez Zamawiającego 

wierzytelnos ci z tytułu kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 

3. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku włas ciwego wykonania 

pozostałych usług oraz usunięcia nieprawidłowos ci w juz  wykonanych usługach. 

4.  Za odstąpienie od umowy z przyczyn zalez nych od Zamawiającego w wysokos ci 20 % 

ustalonego w § 9 ust. 4  całkowitego wynagrodzenia umownego brutto. 

5.  W zakresie nie uregulowanym w niniejszym paragrafie strony ponoszą odpowiedzialnos c  

z tytułu niewykonania lub nienalez ytego wykonywania umowy za zasadach ogo lnych. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyz szającego 

wysokos c  zastrzez onych kar umownych, do wysokos ci rzeczywis cie poniesionej szkody, 

na zasadach ogo lnych uregulowanych w Kodeksie Cywilnym. 

7. Niezalez nie od przysługujących Zamawiającemu kar umownych Wykonawca podlega 

karom pienięz nym okres lonym w art. 9x  ustawy o utrzymaniu czystos ci i porządku w 
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gminach. 

8. Strony ustalają, z e maksymalna wysokos c  kar umownych jaką Zamawiający moz e 

obciąz yc  Wykonawcę z tytuło w, o kto rych mowa w niniejszym paragrafie nie moz e 

przekroczyc  20 % ustalonego w § 9 ust. 4 wynagrodzenia umownego brutto. 

 

 

§ 18 

 

1. Opro cz przypadko w, o kto rych mowa w art. 454 i 455 ustawy Prawo zamo wien  publicz-

nych i innych przypadko w wskazanych w niniejszej umowie, Zamawiający dopuszcza 

moz liwos c  wprowadzania zmiany umowy w stosunku do tres ci oferty, na podstawie kto -

rej dokonano wyboru Wykonawcy. 

2. Strony dopuszczają dokonywanie zmian w umowie na następujących warunkach: 

1) W zakresie zmiany wynagrodzenia okres lonego w § 9 ust. 4 niniejszej umowy w 

przypadku: 

a) ustawowej zmiany stawki podatku od towaro w i usług (VAT) odpowiednio 

poprzez podwyz szenie lub obniz enie wynagrodzenia brutto z tym, z e 

wynagrodzenie netto pozostanie niezmienne, za okres po wejs ciu w z ycie 

zmiany, 

b) zmiany wysokos ci minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokos ci 

minimalnej stawki godzinowej, 

c) ustalonych na podstawie przepiso w ustawy z dnia 10 paz dziernika 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

d) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokos ci stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, 

e) zmiany zasad gromadzenia i wysokos ci wpłat do pracowniczych plano w 

kapitałowych, o kto rych mowa w ustawie z dnia 4 paz dziernika 2018 r. o 

pracowniczych planach kapitałowych – jez eli zmiany te będą miały wpływ na 

koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę. 

f) zmiany umowy w zakresie sposobu realizacji umowy w przypadku zmiany 

przepisów prawa, w tym zmiany przepisów prawa lokalnego, orzeczeń 

sądowych wpływających na sposób realizacji umowy w sposób i w zakresie 

wynikającym z przepisów, 

 

2) W przypadku zmiany przepiso w, o kto rych mowa w ust. 2, skutkujących moz liwos cią 

zmiany wysokos ci wynagrodzenia nalez nego Wykonawcy, kaz da ze stron umowy, w 

terminie do 30 dni od dnia wejs cia w z ycie powyz szej zmiany przepiso w, moz e wystąpic  

do drugiej strony o dokonanie odpowiedniej zmiany wysokos ci wynagrodzenia.  

3) Podstawą dokonania odpowiednich zmian wynagrodzenia, o kto rych mowa w ust. 2, 

będzie przedstawiona Zamawiającemu przez Wykonawcę kalkulacja koszto w 

Wykonawcy, okres lająca wpływ zmiany przepiso w na koszty wykonania przedmiotu 
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umowy przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyc  dokumentację 

potwierdzającą poprawnos c  dokonanej kalkulacji. 

4) Przed podjęciem decyzji o zmianie wysokos ci wynagrodzenia, o kto rym mowa w ust. 2, 

Zamawiający dokona weryfikacji kalkulacji. 

5) Wszelkie zmiany umowy, o kto rych mowa w ust. 2, wymagają formy pisemnej pod 

rygorem niewaz nos ci.  

3. Strony dopuszczają tez  moz liwos c  zmiany umowy: 

1)  w zakresie terminu wykonania umowy w przypadku: 

a) wystąpienia siły wyz szej uniemoz liwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie 

z jej postanowieniami lub obowiązującymi przepisami prawa. Zmiana terminu 

nastąpi o okres działania siły wyz szej oraz czas potrzebny na usunięcie skutko w 

tego działania,  

b) gdy wykonanie zamo wienia w okres lonym pierwotnie terminie nie lez y w interesie 

Zamawiającego. Zmiana terminu o okres umoz liwiający osiągnięcie uzasadnionego 

interesu społecznego, 

2) w zakresie terminu płatnos ci, terminu i zasad usuwania wad oraz innych 

nieistotnych zmian,  

3) ze względu na ograniczenia i nakazy spowodowane epidemią koronawirusa w 

przypadkach i na zasadach okres lonych w obowiązujących przepisach, a w 

szczego lnos ci w ustawie z dnia 2 marca 2020r. o szczego lnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 

choro b zakaz nych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U z 2020r., 

poz.374 z po z n.zm.),  

4. W przypadku koniecznos ci wprowadzenia zmian do umowy na skutek okolicznos ci, 

o kto rych mowa w ust. 1 - 3, Strona kto ra powez mie o nich wiadomos c  zobowiązana jest 

niezwłocznie poinformowac  o tym pisemnie drugą Stronę. 

5. Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu. 

6. Zmiany umowy dokonane z naruszeniem ust. 1-5 podlegają uniewaz nieniu. 

7. Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamo wien  

publicznych: 

1) zmiana danych teleadresowych, 

2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy  

(np. zmiana nr rachunku bankowego).  

8. W trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego 

powiadamiania Zamawiającego o: 

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy; 

2) zmianie oso b reprezentujących; 

3) ogłoszeniu upadłos ci; 

4) ogłoszeniu likwidacji; 

5) zawieszeniu działalnos ci; 

6) wszczęciu postępowania układowego, w kto rym uczestniczy Wykonawca. 
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§ 19 
 

1. Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z poniższymi 

zasadami, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją 

zamówienia: 

1) wyliczenie wysokości zmiany wynagrodzenia odbywać się będzie w oparciu o śred-

nioroczny wskaźnik towarów i usług konsumpcyjnych miesiąc od miesiąca publi-

kowany przez Prezesa GUS, zwany dalej wskaźnikiem GUS 

2) w sytuacji, gdy średnia wskaźnik GUS za dowolny miesiąc realizacji usługi przypada-

jący po upływie 12 miesięcy po dniu zawarcia umowy (zwany dalej okresem obję-

tym wnioskiem) zmieni się o poziom przekraczający 5 %, strony mogą złożyć wnio-

sek o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia za miesiąc następujący po 

miesiącu publikacji wskaźnika; 

3) zmiana wskaźnika GUS w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy nie upoważ-

nia strony do wnioskowania o zmianę wynagrodzenia; 

4) uprawnienie do złożenia wniosku o odpowiednią zmianę wynagrodzenia strony na-

bywają dla okresu upływającego po 12 miesiącach od dnia podpisania umowy  

5) wniosek o zmianę wynagrodzenia można złożyć jedynie w przypadku, gdy wzrost 

cen materiałów i kosztów na rynku ma wpływ na koszt realizacji zamówienia, co 

strona wnioskująca zobowiązana jest wykazać; 

6) uprawnienie do złożenia wniosku o zmianę wynagrodzenia wygasa po upływie mie-

siąca od dnia zakończenia realizacji umowy; 

7) strona po spełnieniu przesłanek wskazanych w pkt 1-6 może złożyć wniosek o 

zmianę wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wyliczenia: 

 

A x (B% - 5%) = C 

 

GDZIE: 

A –  wartość usług wykonanych w okresie objętym wnioskiem; 

B – średnia arytmetyczna wartości wskaźnika GUS z miesięcy objętych wnioskiem 

o zmianę wynagrodzenia przy założeniu, że do średniej tej wlicza się miesiąc, 

w którym minęło 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, miesiące kolejne 

oraz ostatni miesiąc, za który opublikowano wskaźnik GUS przed dniem zło-

żenia wniosku o zmianę wynagrodzenia 

C -  wartość zmiany umowy 

8) strona składając wniosek o zmianę powinna przedstawić w szczególności: 

a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia; 

b) dowody na to, że wliczona do wniosku wartość materiałów i innych kosztów nie 

obejmuje kosztów materiałów i usług zakontraktowanych lub nabytych przed 

okresem objętym wnioskiem; 

c) dowody na to, że wzrost kosztów materiałów lub usług miał wpływ na koszt re-

alizacji zamówienia. 
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9) łączna wartość zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na pod-

stawie postanowień niniejszego ustępu nie może być wyższa niż 5 % w stosunku do 

pierwotnej wartości umowy.   

10)  zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustęp wymaga zgodnej woli obu stron 

wyrażonej aneksem do umowy. 

 

 

§ 20 

 

1. Wykonawca os wiadcza, z e posiada odpowiednią wiedzę, dos wiadczenie oraz s rodki 

finansowe i techniczne niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy. Nadto Wykonawca 

os wiadcza, z e przy wykonywaniu niniejszej umowy zachowa nalez ytą starannos c  

wynikającą z zawodowego charakteru s wiadczonych usług, w zakres, kto rych wchodzi 

wykonanie Przedmiotu Umowy. 

2. Wykonawca os wiadcza, z e przed zawarciem Umowy uzyskał od Zamawiającego wszystkie 

informacje, kto re mogłyby miec  wpływ na ryzyko i okolicznos ci realizacji Przedmiotu 

Umowy, w tym na ustalenie wysokos ci wynagrodzenia umownego, a nadto os wiadcza, z e 

zapoznał się ze wszystkimi dokumentami oraz warunkami, kto re są niezbędne i konieczne 

do wykonania przez niego umowy.  

3. Wykonawca os wiadcza, z e przed zawarciem Umowy zapoznał z zakresem usług. 

4. Wykonawca wykona zamo wienie sam / sam, za wyjątkiem następującego zakresu:  

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

kto ry zostanie wykonany przy udziale podwykonawcy/o w – 

podwykonawca/y …………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Wykonawca nie zleci podwykonawcom innych prac niz  wskazane w ust. 4, bez zgody 

Zamawiającego. Jez eli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na 

kto rego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach okres lonych w art. 118 ustawy 

Prawo zamo wien  publicznych, w celu wykazania spełniania warunko w udziału w 

postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazac  Zamawiającemu, iz  proponowany 

inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niz  

wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamo wienia.  

6. Wykonawca przedłoz y Zamawiającemu pos wiadczoną za zgodnos c  z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy 

między Wykonawcą, a Zamawiającym, jez eli Wykonawca będzie korzystał przy wykonaniu 

umowy z pomocy podwykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy z 

podwykonawcą zgodnie z zakresem rzeczowym okres lonym w ofercie przyjętej przez 

Zamawiającego. Umowa pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą wymaga formy pisemnej 

pod rygorem niewaz nos ci.  

7. Zamawiający nie wyraz a zgody na zawieranie umo w przez Podwykonawcę z dalszymi 

Podwykonawcami. 

8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialnos c  za działania lub zaniechania oso b  

i podmioto w przy pomocy, kto rych wykonuje Przedmiot Umowy. W szczego lnos ci jak za 
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własne działania i zaniechania Wykonawca odpowiada za ewentualnych 

podwykonawco w. 

9. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialnos c  cywilną za straty i szkody powstałe w 

związku z wykonywanymi przez podwykonawcę czynnos ciami lub przy okazji ich 

wykonywania, w szczego lnos ci będące następstwem działania podwykonawcy, raz ącego 

niedbalstwa lub braku nalez ytej starannos ci. 

10. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zapewnia nadzo r i koordynację 

działan  podwykonawco w. 

 

 

§ 21 

 

1. Uwaz a się, z e z adna ze Stron nie jest w zwłoce i nie narusza postanowien  umowy  

z tytułu niewykonania swoich zobowiązan , jez eli wykonywanie tych zobowiązan  unie-

moz liwiają okolicznos ci siły wyz szej. 

2. Wyraz enie „siła wyz sza” oznacza w niniejszej umowie niezalez ne od woli stron losowego 

zdarzenia zewnętrznego, kto re było niemoz liwe do przewidzenia w momencie zawarcia 

umowy i kto remu nie moz na było zapobiec mimo dochowania najwyz szej nalez ytej sta-

rannos ci, w szczego lnos ci takie działania jak: wojna, atak terrorystyczny, stan klęski z y-

wiołowej, zamieszki, strajki, poz ar, trzęsienie ziemi, pioruny, powodzie, wybuchy i tym 

podobne zdarzenia, kto re utrudniają lub uniemoz liwiają całkowicie lub częs ciowo realiza-

cję zadania, zmieniają w sposo b istotny warunki jego realizacji. 

 

 

§ 22 
 

1. W związku z realizacją umowy wykonawca przekazuje dane osobowe pracowniko w 

delegowanych do realizacji przedmiotowej umowy, posiadających niezbędne kwalifikacje do 

wykonania przedmiotu umowy.   

2. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia wszelkich danych osobowych 

przekazanych w związku z realizacja umowy zgodnie z art. 32 RODO, w tym zobowiązany jest 

do spełnienia obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 i 14 RODO. 

 

 

§ 23 

 

1.  Wszystkie zmiany i uzupełnienia tres ci umowy wymagają zachowania formy pisemnej 

pod rygorem niewaz nos ci w postaci aneksu do umowy. 

2.  Integralną częs c  umowy stanowi: Specyfikacja Warunko w Zamo wienia, OPZ oraz 

formularz ofertowy Wykonawcy. 

3.  W sprawach nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 

zamo wien  publicznych, ustawy o utrzymaniu czystos ci i porządku w gminach oraz 

Kodeksu Cywilnego. 
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§ 24 

 

1. Strony będą dąz yły do polubownego rozstrzygania wszelkich sporo w powstałych w 

związku z wykonaniem Umowy, jednak w przypadku, gdy nie osiągną porozumienia, 

zaistniały spo r będzie poddany rozstrzygnięciu przez sąd powszechny włas ciwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

2. Strony ustalają, iz  pod pojęciem dni roboczych rozumieją dni od poniedziałku do piątku. 

3. Zmiana lub odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaz nos ci.  

 

 

§ 25 

 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, 

jeden dla Wykonawcy. 

 

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 
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