
    Załącznik Nr 8 do SIWZ   

 

 

UMOWA – Projekt 

 

zawarta w dniu ............................... roku w Krempnej pomiędzy: 

Gminą Krempna z siedzibą w Krempna 85, 38-232 Krempna, NIP, REGON zwaną dalej  

Zamawiającym reprezentowaną przez: 

Kazimierza Miśkowicza – Wójta Gminy Krempna 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Urszuli Delimat 

a .................................................................................. z siedzibą w ....................................................... 

.................................................., NIP ............................, REGON ........................................................, 

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez ......................................................................., 

 o następującej treści: 

Umowę zawarto po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

„przetargu nieograniczonego”, zgodnie z przepisami (art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46) ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej „PZP” 

o następującej treści: 

§ 1 

 

PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Zamawiający  powierza, a Wykonawca  przyjmuje do wykonania  usługę : „Odbiór, transport 

i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i  nieruchomości 

niezamieszkałych z terenu Gminy Krempna oraz nieruchomości stanowiących własność Gminy 

Krempna”. 

2. Przedmiot niniejszej umowy zostanie wykonany w zakresie i w sposób zgodny z opisem 

przedmiotu zamówienia zawartym w SZCZEGÓŁOWYM OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

(stanowiącym załącznik  Nr 1 do SIWZ). 

§ 2 

 

TERMIN REALIZACJI 

 

Umowa zostaje zawarta na okres  od dnia 01.01.2020 r.  do dnia 31.12.2020 r. 

 

§ 3 

 

SPOSÓB WYKONANIA UMOWY 

Wykonawca jest zobowiązany do: 
1. Odbioru wszystkich odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu 
Gminy Krempna, z nieruchomości stanowiących własność Gminy Krempna oraz odbiór odpadów 
z punktu selektywnej zbiórki odpadów, który powstanie w miejscowości Krempna, transport 
i zagospodarowanie odebranych odpadów tj. odzysk lub unieszkodliwienie w sposób zapewniający 
osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego przygotowania użycia 
i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
przekazywanych do składowania, o których mowa w ustawie  z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010). 
2. Zagospodarowania odpadów tj. odzysk lub unieszkodliwienie powinno być zgodne 
z obowiązującymi przepisami w szczególności z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. 
U. z 2019 r., poz. 701 ze zm.) z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010), Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa 
Podkarpackiego.  
3. Wykonawca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do:          
a) przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów 
komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania 



z odpadami, o której mowa w art. 17 oraz art. 20 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 701 ze zm.); 

b) Przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych do 
regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych przewidzianych do obsługi Regionu 
Południowego zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego oraz do 
instalacji zastępczych przewidzianych w/w planie. 

c)  Zabrania się mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami 
komunalnymi odebranymi od właścicieli nieruchomości oraz selektywnie zebranych odpadów 
komunalnych różnych rodzajów ze sobą. 

4. Do 7 dni od zawarcia umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy wykaz tras przy których będzie 
następował  odbiór odpadów komunalnych objętych przedmiotem zamówienia. W przypadku 
konieczności objęcia w trakcie trwania umowy odbiorem odpadów dodatkowych nieruchomości 
zamieszkałych i niezamieszkałych Zamawiający przekaże Wykonawcy wykaz takich nieruchomości 
w terminie 7 dni od dnia złożenia deklaracji, a Wykonawca włączy te nieruchomości niezwłocznie do 
przedmiotu zamówienia. 

5. Odpady będą odbierane z nieruchomości zamieszkałych i z nieruchomości niezamieszkałych 
z terenu Gminy Krempna, z nieruchomości stanowiących własność Gminy Krempna (tj. szkoły, domy 
ludowe, przedszkole gminne) oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który 
zostanie utworzony w miejscowości Krempna. 

6. Wykaz instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, do których Wykonawca jest obowiązany 

przekazywać odebrane z terenu Gminy Krempna odpady komunalne: 

Lp. Rodzaj odbieranego odpadu Nazwa i adres instalacji do 

przetwarzania odpadów 

1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne  

2. Selektywnie zebrane odpady komunalne typu: papier, 

metal, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania 

wielomateriałowe 

 

3. Bioodpady, w tym odpady powstające na terenach 

cmentarnych 

 

4. Odpady wielkogabarytowe, opony, odpady budowlane, 

niebezpieczne oraz zużyty sprzęt elektryczny 

i elektroniczny, tekstylia,  zużyta odzież (nie nadająca 

się do ponownego użytku) 

 

 

§4 

1. Zamawiający przy realizacji przedmiotu umowy, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymagał 

będzie zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności  w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli 

wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy 

z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz.1502, ze zm.). 

2. Na podstawie art. 29 ust. 3a w związku z art. 36 ust. pkt 8a ustawy Pzp Zamawiający wymaga 

zatrudnienia przez Wykonawcę podwykonawcę  lub dalszego podwykonawcę na podstawie umowy 

o pracę osoby wykonujące czynności bezpośrednio związane z odbiorem, załadunkiem i transportem 

odpadów komunalnych (pracowników fizycznych w tym kierowców,), sprawujących nadzór nad 

realizacją przedmiotu umowy, zajmujące się sprawozdawczością i raportowaniem.   



3. Wykonawca przy realizacji zamówienia zatrudni osoby wymienione w ust. 2 na cały okres realizacji 

zamówienia. Zatrudnienie winno nastąpić na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 

26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz.1502, ze zm.) lub właściwych przepisów 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Powyższy wymóg nie dotyczy osób fizycznych 

prowadzących działalność gospodarczą w zakresie w jakim będą wykonywać osobiście usługi na rzecz 

Wykonawcy. 

4. W przypadku ustania zatrudnienia, w trakcie okresu o którym mowa ust. 3, Wykonawca 

zobowiązuje się w ich miejsce zatrudnić na pozostały okres realizacji zamówienia, licząc od dnia 

ustania zatrudnienia, inne osoby na warunkach o których mowa w ust. 3. 

5. W przypadku nie zatrudnienia przy realizacji zamówienia jednej lub więcej osób na umowę o pracę 

lub nie przedstawienia Zamawiającemu na jego żądanie umów o pracę dokumentujących świadczenie 

pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości określonej w § 12 ust. 1 pkt 5) 

umowy. Kara będzie naliczana za każdy miesiąc, w którym wykonawca nie wypełnił zobowiązania. 

6. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego przedstawi umowy o pracę osób zatrudnionych, 

o których mowa w ust 2. Wykonawca powinien uzyskać od zatrudnionych pracowników zgodę dla 

Zamawiającego na dostęp do danych osobowych tych pracowników. 

 

§ 5 

 

PODWYKONAWCY 

 

1.  Wykonawca może powierzyć wykonywanie części zadania objętego przedmiotem  

     umowy  podwykonawcom. 

 

2.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania podwykonawców działających 

na jego rzecz jak za własne działania lub zaniechania. Powierzenie Podwykonawcy usług nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie jakichkolwiek obowiązków przewidzianych Umową 

lub przepisami prawa. W razie wykonywania przez Podwykonawcę części zadania w sposób 

sprzeczny z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Umowie, na żądanie Zamawiającego, 

Wykonawca usunie, wskazanego przez Zamawiającego Podwykonawcę ze świadczenia usługi. 

 

3. Do zawarcia przez Wykonawcę Umowy o podwykonawstwo z Podwykonawcą  usługi  jest 

wymagane uzyskanie przez Wykonawcę pisemnej zgody Zamawiającego. Przed udzieleniem takiej 

zgody Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu projekt umowy z Podwykonawcą.  

Projekt Umowy o podwykonawstwo powinien zawierać wszystkie istotne postanowienia Umowy, 

wpływające na zakres odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcy od Wykonawcy, a w szczególności zawierać wysokość wynagrodzenia 

Podwykonawcy. 

Zgoda Zamawiającego zostanie udzielona wyłącznie, w przypadku gdy projekt umowy pomiędzy 

Podwykonawcą a Wykonawcą w sposób odpowiedni uwzględniać będzie postanowienia Umowy, 

w szczególności dotyczące terminów wykonywania usługi, zasad odpowiedzialności, a także 

warunków i zasad płatności wynagrodzenia - w szczególności zasady, zgodnie z którą  termin zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy 

faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy usługi. Jeżeli 

Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia przez Wykonawcę projektu umowy 

z Podwykonawcą, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą usług zleconych do wykonania 

Podwykonawcy, nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy 

z Podwykonawcą. 

 

4.  Wykonawca zobowiązuje się do zamieszczenia w umowie z Podwykonawcą usługi, następujących 

klauzul umownych: 

1) zakres i okres odpowiedzialności Podwykonawcy za wady wykonanych usług nie będzie krótszy 

od zakresu i okresu odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady 

określone w Umowie, 



2) Podwykonawca nie może podzlecić wykonania usługi dalszemu podwykonawcy bez odrębnej 

pisemnej zgody Zamawiającego i Wykonawcy, 

3) zobowiązujących Podwykonawcę do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zaległej 

płatności Wykonawcy wobec Podwykonawcy w terminie 14 dni, licząc od dnia powstania zaległości, 

4) zobowiązujących Podwykonawcę do udzielania pisemnych wyjaśnień Zamawiającemu, na każde 

jego pisemne żądanie, dotyczących prawidłowości wypłacania przez Wykonawcę wynagrodzenia, 

oraz przedkładania w tym zakresie odpowiednich dokumentów, 

5) zobowiązujących Podwykonawcę do jednoczesnego doręczania Zamawiającemu kopii wszystkich 

dokumentów kierowanych do Wykonawcy, związanych z nieterminowym regulowaniem 

wynagrodzenia, 

6) wymagających zgody Zamawiającego na cesję praw wynikających z umowy podwykonawstwa, 

7) zobowiązujące Podwykonawcę do zachowania trybu i warunków opisanych w niniejszym 

paragrafie przy zawieraniu umowy z dalszym podwykonawcą. 

 5. W terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, 

Wykonawca doręczy Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię tej umowy. 

Zamawiający, w terminie 7 dni od doręczenia Umowy o podwykonawstwo, zgłosi pisemny sprzeciw 

do tej umowy, w przypadku gdy nie spełnia ona   wymogów określonych w pkt. 3 niniejszego 

paragrafu. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu  do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są usługi, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

6. Ustalona w niniejszym paragrafie procedura zawarcia umowy pomiędzy Wykonawcą a Pod-

wykonawcą usługi ma odpowiednie zastosowanie także w przypadku każdorazowej zmiany tej 

umowy. 

 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo nieudzielenia zgody na podpisanie umowy z Podwykonawcą, 

jeżeli z Dokumentacji Przetargowej wynika, że określony zakres usług ma być wykonywany 

bezpośrednio przez Wykonawcę. 

 

8. Procedura dotycząca udzielenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Wykonawcą a Pod-

wykonawcą, opisana w niniejszym paragrafie, znajduje zastosowanie również do udzielenia przez 

Zamawiającego zgody na zawarcie umowy pomiędzy Podwykonawcą usługi a dalszym 

podwykonawcą usługi. 

 

9. Na żądanie Zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia żądania, Wykonawca dostarczy 

zestawienie Podwykonawców usługi wraz z podaniem zakresu prac, stanu ich wykonania, wysokości 

wymagalnych i niewymagalnych należności oraz innych dokumentów niezbędnych dla oceny stanu 

rozliczeń Wykonawcy z Podwykonawcami usług. 

 

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na usługi zobowiązani są do 

przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi - w rozumieniu, odpowiednio: art. 

2 pkt 2 i pkt 8 Pzp - oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów 

o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 

Wyłączenie, o którym mowa w powyższym zdaniu, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości 

większej  niż 50 000 zł. 

 

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu, jeżeli termin zapłaty wyna-

grodzenia jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy lub usługi - w rozumieniu, 

odpowiednio: art. 2 pkt 2 i pkt 8 Pzp - Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 

doprowadzenia do zmiany Umowy o podwykonawstwo pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 

umownej. 

 



12. Zamawiający wypłaci wynagrodzenie Wykonawcy pod warunkiem przedstawienia przez niego 

dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom  lub dalszym 

podwykonawcom. 

 

§ 6 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody wyrządzone w związku 

z wykonywaniem prac określonych niniejszą umową. 

 

§ 7 

1. Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy w wysokości: 

1) ........................ zł brutto (słownie złotych .............................................) za odbiór 

i zagospodarowanie 1 Mg zmieszanych odpadów komunalnych. 

2) ........................ zł brutto (słownie złotych .............................................) za odbiór 

i zagospodarowanie 1 Mg  odpadów komunalnych zebranych w sposób selektywny. 

3) ........................ zł brutto (słownie złotych .............................................) za odbiór 

i zagospodarowanie 1 Mg  bioodpadów, w tym odpadów powstających na terenach 

cmentarnych. 

4)  ........................ zł brutto (słownie złotych .............................................) za odbiór 

i zagospodarowanie 1 Mg odpadów wielkogabarytowych, opon, odpadów budowlanych,  

odpadów niebezpiecznych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, tekstylia oraz 

zużytej odzieży (nie nadającej się do ponownego użytku). 

2. Okresem rozliczeniowy jest miesiąc kalendarzowy.                                               

3. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie elementy ujęte w opisie przedmiotu zamówienia, 

znajdującym się w załączniku nr 1 do  SIWZ. 

 

§ 8 

1. Zapłata należności za wykonane usługi realizowana będzie w zależności od ilości wywiezionych 

odpadów , tj. tona (Mg) odpadów x stawka jednostkowa . 

 

2.  Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie płatne, po wykonaniu usługi za dany miesiąc, jej 

odbiorze przez  Zamawiającego i przedłożeniu  wraz z fakturą informacji o ilości, rodzaju i kodzie  

odebranych odpadów oraz raportów wagowych. 

 

3. Należne wynagrodzenie Zamawiający przekaże przelewem na konto Wykonawcy wskazane na 

fakturze, w terminie ………………….. dni  od daty jej dostarczenia do Zamawiającego. 

 

4. Terminowość i prawidłowość wykonania usług będzie oceniana przez Zamawiającego w oparciu  

o harmonogram realizacji usług przedstawiony Zamawiającemu przez Wykonawcę zgodnie z opisem 

przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ oraz w oparciu o właściwą realizację zobowiązań 

Wykonawcy określonych w § 3 niniejszej umowy. 

 

 



§ 9 

1. Zamawiający  może odstąpić od umowy, jeżeli poweźmie wiadomość o tym, że: 

1) wszczęte zostało postępowanie upadłościowe Wykonawcy, 

2) rozpoczęto likwidację firmy Wykonawcy, 

3) Wykonawca utracił uprawnienia do wykonywania przedmiotu umowy wynikające z przepisów 

szczególnych. 

 

2. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego może nastąpić również, jeżeli Wykonawca : 

1) nie rozpoczął wykonywania usług w pełnym zakresie objętym umową w ciągu 30 dni od dnia  

umownego terminu rozpoczęcia realizacji usługi, 

2) zaniechał realizacji umowy, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje jej przez kolejnych 30 dni 

kalendarzowych, 

3) pomimo uprzednich, pisemnych, co najmniej dwukrotnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego nie 

wykonuje usług zgodnie z postanowieniami umowy lub w istotny sposób narusza zobowiązania 

umowne. 

 

3. W przypadkach wymienionych w ustępie 1 i 2 Zamawiający może w terminie 7 dni po pisemnym 

uprzedzeniu, przejąć sam prowadzenie usług określonych niniejszą umową lub powierzyć je innemu 

podmiotowi. 

 

4. Ponadto 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 w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego 

z tytułu wykonania części umowy. W tym celu Zamawiający wraz z Wykonawcą winni ustalić 

wartość faktycznie wykonanych przez Wykonawcę usług, a Wykonawca zobowiązuje się 

współpracować z Zamawiającym tym zakresie. 

 

§ 10 

1. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający nie dotrzymuje istotnych postanowień 

umowy a w szczególności gdy: 

1) nie wypłaca Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane usługi w ciągu …..dni od terminu płatności 

ustalonego w umowie, 

2) odmawia bez uzasadnienia potwierdzenia wykonania usług w okresie rozliczeniowym. 

3) zawiadamia Wykonawcę, że w wyniku nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł pokryć 

zobowiązania. 

 

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron Wykonawca powinien możliwie 

najszybciej usunąć z obsługiwanego terenu wszystkie swoje urządzenia techniczne w szczególności 

urządzenia do gromadzenia odpadów. 

§ 11 

1. Celem wyłączenia odpowiedzialności materialnej Zamawiającego lub Wykonawcy z tytułu szkód 

powstałych w związku z zaistnieniem określonych zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej 

w czasie realizacji umowy, Wykonawca zawrze odpowiednie umowy ubezpieczenia. 

 

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności : 

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

2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące 

pracowników i osób trzecich powstałe w związku z prowadzonymi usługami, w tym także ruchem 

pojazdów mechanicznych. 

 

3. Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca. 

 



4. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia na każde żądanie Zamawiającego polisy 

ubezpieczeniowej oraz dowodów opłacania składek. 

§ 12 

 Strony ustalają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne. 

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

1)  Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy z winy Wykonawcy w wysokości 1% wynagrodzenia 

miesięcznego brutto  za wykonanie usługi, za każdy dzień zwłoki.  

2) W przypadku powtarzających się uchybień Zamawiający zastrzega możliwość zerwania  umowy     

z winy Wykonawcy.   

3)  Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10  %            

miesięcznego wynagrodzenia umownego brutto.   

4) Do ustalenia wysokości kary przyjmuje się wynagrodzenie miesięczne przysługujące Wykonawcy 

za miesiąc poprzedzający wystąpienie zdarzenia. 

5) w przypadku niezatrudnienia  przy realizacji  przedmiotu umowy  osób zgodnie z § 4 ust. 1  umowy 

lub nie przedstawienia Zamawiającemu  na jego żądanie umów o pracę dokumentujących świadczenie 

pracy, Wykonawca  zapłaci Zamawiającemu karę umowna w wysokości  1000 zł miesięcznie za każdą 

osobę niezatrudnioną na umowę o pracę. Kara będzie naliczana za każdy miesiąc, w którym 

Wykonawca nie wypełnił zobowiązania.  

6)  Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia, 

7) Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku niezwłocznego i prawidłowego 

wykonania zleconej pracy. 

8)  Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wartości 

poniesionej szkody, jeżeli powyższe kary nie pokryją szkody powstałej w wyniku nie wykonania lub 

nienależytego wykonania umowy. 

 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

1) Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% 

miesięcznego wynagrodzenia umownego .  

Do ustalenia wysokości kary przyjmuje się wynagrodzenie miesięczne przysługujące Wykonawcy za 

miesiąc poprzedzający wystąpienie zdarzenia. 

2)  Za zwłokę w zapłacie faktur,  w wysokości odsetek ustawowych, za każdy dzień zwłoki. 

 

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość  kar 

umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 

4. Zamawiający może odstąpić od umowy bez obowiązku zapłaty kary umownej w razie  wystąpienia 

istotnych zmian okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

 

5. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 1 m-ca licząc od daty powzięcia  wiadomości  

o powyższych okolicznościach. 

§  13 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia warunków umowy mogą być dokonywane za zgodą umawiających 

się stron, wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności, o ile nie będzie to sprzeczne 

z ustawą Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z art.144 ust. 1 w/w ustawy zmiana postanowień 

umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy możliwa jest wyłącznie w przypadkach zaistnienia 

jednej z następujących okoliczności : 

1) zmiana zakresu usług, które Wykonawca powierzył podwykonawcom,  

2) zmiana zakresu usług poprzez wprowadzenie nowych gospodarstw domowych, wynikająca 

z potrzeb Zamawiającego, wyłącznie w przypadku, jeżeli liczba nowowprowadzonych gospodarstw 

domowych przekroczy 3 % ogólnej liczby gospodarstw objętych niniejszym zamówieniem,  

3) zmiana umowy na skutek zmiany formy organizacyjno-prawnej, przekształcenia  lub połączenia 

Wykonawcy, 

4)  zmiana danych teleadresowych lub numerów konta Zamawiającego lub Wykonawcy, 



5) zmiany obowiązującej stawki VAT, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

§ 14 

W sprawach nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 

§ 15 

Spory jakie mogą wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu Sądu 

powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

§ 16 

Umowa została sporządzona w trzech  jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego , 

jeden dla Wykonawcy. 

 

  WYKONAWCA:                      ZAMAWIAJĄCY: 


