
 
Załącznik nr 5  

do SIWZ  

 

UMOWA …………………..  /wzór/ 

 

zawarta w dniu …………… 2020 r. 

 

pomiędzy 

Gminą Nowe Ostrowy, Nowe Ostrowy 80,99-350 Ostrowy,  

NIP: 775-24-06-168, REGON: 611015780 

reprezentowaną przez:  

Zdzisława Kostrzewę – Wójta Gminy,  

przy kontrasygnacie:  

Małgorzaty Sołtysińskiej – Skarbnika Gminy,  

zwaną dalej „Zamawiającym”,  

 

a  

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

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

 

reprezentowanym przez:  

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

zwanym dalej „Wykonawcą”. 

 
     W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu 

nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej zwana „ustawą Pzp”,  

o następującej treści:  

§ 1. 

Przedmiot zamówienia 

 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania „Świadczenie usług polegających 

na odbieraniu, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

położonych na terenie Gminy Nowe Ostrowy, na których zamieszkują mieszkańcy” zgodnie ze 

specyfikacją istotnych warunków zamówienia stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy, oraz 

ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy.  

2. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru przedmiotu zamówienia oraz do zapłaty umówionej ceny.  

3. Wykonawca oświadcza, że:  

1) szczegółowo zapoznał się z dokumentami udostępnionymi przez Zamawiającego w trakcie 

postępowania przetargowego, w tym w szczególności z opisem przedmiotu zamówienia i nie  

wnosi żadnych uwag do zakresu zamówienia wskazanego przez Zamawiającego;  

2) przy realizacji umowy przestrzegać będzie stosownych postanowień wynikających z aktualnych i 

obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności z:  

-  wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Łódzkiego 

Nr XL/502/17 z dnia 2o czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia „Planu gospodarki odpadami dla 

województwa łódzkiego na lata 2016 – 2022 z perspektywą na lata 2023-2028” (Dz.Urz. Woj. 

Łódzkiego z 2017r.  poz. 3160, z 2018r. poz. 3942,6393, z2019r. poz. 1505, 3785) 

- uchwały Nr XX/139/20 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Ostrowy (Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego z 2020 r. poz. 4216),  



-  uchwały Nr XX/140/20 z dnia 1 lipca 2020r. Rady Gminy Nowe Ostrowy w sprawie szczegółowego 

sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz.Urz.Woj. Łódzkiego z 2020 r. 

poz. 4217) 

3) na dzień zawarcia umowy posiada wpis do rejestru prowadzonego przez marszałka województwa 

(BDO),  

4) na dzień zawarcia umowy posiada zezwolenie na przetwarzanie odpadów zgodnie z art. 41 ustawy z 

dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 poz. 701 z późn. zm.),  

5) Wykonawca zobowiązany jest przez okres trwania umowy posiadać wszelkie zezwolenia 

pozwalające mu na wykonywanie usług wynikających z przedmiotowej umowy.  

 

§ 2. 

Termin wykonania 

 

Termin wykonania zamówienia: od 01 września 2020 r. do 31 grudnia 2021 r.  

 

§ 3. 

Obowiązki stron 

 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:  

1) wykonywanie usług objętych przedmiotem umowy z najwyższą starannością, zgodnie z zasadami 

ochrony interesów Zamawiającego, przy wykorzystaniu posiadanej wiedzy oraz doświadczenia, przy 

wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu i technologii, a nadto przestrzeganie wskazań i zaleceń 

Zamawiającego związanych z realizacją przedmiotu umowy;  

2) realizowanie usługi objętej przedmiotem umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z 

dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 z późn. zm.), ustawy 

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2019 r. poz. 701, z późn. zm.), ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. 

zm.), a także z innymi obowiązującymi przepisami z zakresu gospodarowania odpadami; Wykonawca 

na każdym etapie realizacji umowy winien monitorować obowiązujące przepisy i zgodnie z nimi 

realizować przedmiot umowy;  

3) realizowanie przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami bhp i ppoż., określonymi w aktualnych 

przepisach prawa, w sposób nieuciążliwy dla środowiska i okolicznych mieszkańców, a ponadto w 

sposób zapewniający bezpieczeństwo osób oraz mienia, znajdujących się w pobliżu miejsca 

wykonywania prac;  

4) realizowanie przedmiotu umowy zgodnie z przyjętym przez strony harmonogramem;  

5)  zapewnienie warunków pracy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 

dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 

2003 r. Nr 169 poz. 1650 z późn. zm.);  

6) posiadanie w okresie trwania umowy środków technicznych w ilości i rodzajach niezbędnych dla 

prawidłowego wykonania niniejszej umowy;  

7)  zapewnienie na czas trwania umowy osób do obsługi sprzętu oraz urządzeń przeznaczonych do 

realizacji niniejszego zamówienia, posiadających odpowiednie kwalifikacje wymagane przepisami 

prawa;  

8) wyposażenie pracowników w środki ochronne oraz jednolite ubrania robocze posiadające 

oznaczenia identyfikujące firmę Wykonawcy;  

9) posiadanie aktualnych wpisów do rejestru i zezwoleń na prowadzenie działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy;  

10) przekazywanie odpadów z realizacji niniejszej umowy do regionalnej instalacji do przetwarzania 

odpadów. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia odpadów na własny koszt do instalacji 

przewidzianej do zastępczej obsługi w przypadku awarii regionalnej instalacji.  

11) niezwłoczne powiadomienie Zamawiającego o wszelkich przeszkodach w realizacji umowy;  

12) przekazanie Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy harmonogramu wywozu 

odpadów celem jego uzgodnienia i zatwierdzenia;  



13) wskazanie osób do kontaktów z Zamawiającym do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie 7 

dni od dnia zawarcia umowy;  

14) wykonywanie obowiązków sprawozdawczych dotyczących realizacji umowy w sposób określony 

w załączniku nr 1 do umowy.  

15) uporządkowanie miejsca odbioru odpadów w przypadku jego zanieczyszczenia w trakcie 

wykonywania usługi odpadami wysypanymi z pojemników/kontenerów i pojazdów Wykonawcy. 

Wykonawca zobowiązany jest także do zabrania wszystkich odpadów zgromadzonych w workach 

dostarczanych właścicielom nieruchomości, leżących obok pojemników.  

2. Do obowiązków Zamawiającego należy:  

1) zatwierdzenie przekazanych przez Wykonawcę harmonogramów wymienionych w ust. 1 pkt 12 w 

terminie 7 dni od dnia ich przedłożenia;  

2) przekazywanie Wykonawcy wszelkich informacji, będących w posiadaniu Zamawiającego, 

niezbędnych do należytego wykonywania przedmiotu zamówienia, w tym wykazu właścicieli 

nieruchomości, którzy gromadzą odpady komunalne; 

3) terminowa wypłata wynagrodzenia,  

3. Wykonawca na podstawie niniejszej umowy zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu 

równowartość wszelkiego rodzaju kar pieniężnych, grzywien i innych należności lub opłat, 

nałożonych w postępowaniu administracyjnym lub karnym na Zamawiającego, będących skutkiem 

zaniedbań Wykonawcy lub zaniedbań osób, przy pomocy których wykonuje on czynności wynikające 

z niniejszej umowy albo którym wykonywanie tych czynności powierza.  

Zamawiający uprawniony jest do potrącenia ww. kwot z wynagrodzenia Wykonawcy.  

 

§ 4. 

 

1. Zamawiający jest uprawniony do dokonywania kontroli w zakresie stanowiącym przedmiot umowy 

(w szczególności w zakresie obowiązków wskazanych w § 4 ust. 1 umowy) oraz żądania 

przedstawienia przez Wykonawcę informacji lub dokumentów związanych z wykonywaniem umowy. 

Kontrole mogą być przeprowadzane bez obecności Wykonawcy i bez powiadamiania Wykonawcy o 

terminie kontroli. Przeprowadzona kontrola może być przeprowadzona nie później niż w terminie 24 

godzin od chwili odbioru odpadów.  

2. Z każdej kontroli zostanie spisany protokół, do którego dołączona zostanie dokumentacja 

fotograficzna.  

3. W sytuacji, gdy Wykonawca nie uczestniczył w kontroli, Zamawiający prześle Wykonawcy 

protokół wraz z dokumentacją fotograficzną w terminie 5 dni, licząc od daty przeprowadzenia 

kontroli. Protokół może być przesłany za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksem lub na adres 

Wykonawcy.  

4. Zamawiający niezwłocznie wezwie Wykonawcę do złożenia wyjaśnień  dotyczących stwierdzonych 

naruszeń wykonania umowy. Wykonawca w terminie 3 dni od otrzymania wezwania, złoży stosowne 

wyjaśnienia na piśmie. Po zapoznaniu się z wyjaśnieniami lub po  

bezskutecznym upływie terminu na ich złożenie, Zamawiający podejmie decyzję w sprawie naliczenia 

kary umownej, o której niezwłocznie poinformuje Wykonawcę.  

5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania w terminie usługi w przypadku 

wystąpienia czynników niezależnych od Wykonawcy, uniemożliwiających jej wykonanie, np.: 

zastawienie dojazdu do pojemników, brak odśnieżania dróg dojazdowych w okresie zimy, trudne 

warunki pogodowe: roztopy, odwilże, zlodowacenia, przypadające w dzień wywozu itp. Pod 

warunkiem poinformowania Zamawiającego faxem lub e-mailem w terminie 24 godzin od otrzymania 

informacji o wystąpieniu czynnika uniemożliwiającego wykonanie usługi w terminie.  

 

§ 5. 

 

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu prawidłowego wykonywania 

Przedmiotu umowy, które będzie stanowiło iloczyn ceny jednostkowej za odbiór i 

zagospodarowanie 1Mg odpadów i ilości faktycznie odebranych odpadów, wg złożonej oferty 

Wykonawcy:  



2. Szacunkowa całkowita wartość umowy za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 

odebranych zgodnie z opisem Przedmiotu zamówienia wynosi:  

 

…………………………….......... zł netto  

 

(słownie:....................................................................................................................................) 

 

…………………………………..zł brutto  

 

(słownie:.....................................................................................................................................) 

 

3. W przypadku wystąpienia odebrania frakcji innej niż wymienione w opisie przedmiotu zamówienia, 

przyjąć należy, że koszt za odbiór i zagospodarowanie tych odpadów za 1 Mg zostanie wyliczony 

według ceny jednostkowej za odbiór i zagospodarowanie 1 Mg odpadów, zgodnie ze złożoną ofertą 

Wykonawcy”.  

4. Całkowita wartość umowy może ulec zmianie (tj. zmniejszeniu lub zwiększeniu) w stosunku do 

wartości szacunkowej umowy, określonej w ust. 2 powyżej, ze względu na zmianę ilości faktycznie 

odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych, wynikających z zaistniałych w tym 

zakresie potrzeb w okresie obowiązywania niniejszej umowy.  

5. Niezrealizowanie umowy w zakresie wynikającym z szacunkowej wartości umowy, określonej w 

ust. 2 powyżej, nie stanowi podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń wobec 

Zamawiającego.  

6. Sposób rozliczenia Przedmiotu umowy i płatność wynagrodzenia przez Zamawiającego na  

rzecz Wykonawcy :  

1) płatność będzie następowała w okresach miesięcznych po zakończeniu danego miesiąca 

kalendarzowego i podpisaniu protokołu potwierdzającego realizacje usługi za dany miesiąc.  

2) Wynagrodzenie miesięczne za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych będzie wypłacone za faktyczną ilość selektywnie odebranych odpadów 

komunalnych oraz odpadów zmieszanych zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy, stanowiącą 

załącznik nr 3 do umowy.  

7. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, dokonywana będzie raz w miesiącu, w oparciu o 

faktury VAT (wystawione przez Wykonawcę za wykonane usługi objęte przedmiotem umowy) oraz 

zaakceptowane przez obie strony miesięczne protokoły wykonania usługi w terminie …….. dni od 

daty otrzymania faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT.  

 

§ 6. 

 

1. W przypadku stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w szczególności 

nieodebrania odpadów w wyznaczonym w harmonogramie terminie, pozostawienia niedostatecznej 

(na wymianę) liczby worków lub nieodpowiednich worków, Zamawiający zgłasza Wykonawcy 

reklamację. Reklamacja może być zgłoszona faksem, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty 

elektronicznej, przy czym wysłanie faksu lub wiadomości e-mail przez Zamawiającego na 

numer/adres zgodny ze wskazanym w ust. 6, uznaje się za skuteczne poinformowanie Wykonawcy.  

2. Realizacja reklamacji odbędzie się w ciągu 48 godzin od chwili poinformowania Wykonawcy o 

nieprawidłowościach lub odpowiedzi Zamawiającego na informację Wykonawcy przedstawioną 

zgodnie z ust. 3. Załatwienie reklamacji Wykonawca potwierdza niezwłocznie (nie później niż w 

ciągu 12 godzin) faksem, telefonicznie lub poprzez e-mail.  

3. Jeśli Wykonawca uznaje reklamację za bezzasadną, zobowiązany jest odnieść się do jej zarzutów i 

przedstawić stosowne dowody w terminie 24 godzin od chwili jej otrzymania. Po upływie tego 

terminu reklamacja będzie uznana za uzasadnioną, a zarzuty Wykonawcy nie będą brane pod uwagę.  

4. Każdy właściciel nieruchomości ma możliwość zgłoszenia nieprawidłowości do Zamawiającego lub 

bezpośrednio do Wykonawcy. Zgłoszenia przekazane Zamawiającemu będą niezwłocznie 

przekazywane Wykonawcy, a zgłoszenia mieszkańców będą niezwłocznie przez Wykonawcę 

rozpatrywane i traktowane jak reklamacja Zamawiającego, o której mowa w ust. 1.  



5. Dowodami, o których mowa w ust. 3, mogą być w szczególności zapisy urządzeń GPS 

zamontowanych na pojazdach, którymi Wykonawca wykonuje usługę. Pomocniczo w rozstrzygnięciu 

zasadności reklamacji mogą być wskazywane inne dane pochodzące z urządzeń zamontowanych na 

pojazdach, którymi wykonywana jest usługa oraz inne zapisy tras pojazdów, pozwalające na 

precyzyjne określenie pozycji pojazdu w odpowiednim czasie, a także dokumentacja fotograficzna. W 

przypadku braku potwierdzenia z systemu GPS przyjmuje się, że usługa nie została wykonana przez 

Wykonawcę, co może stanowić podstawę do naliczenia kary umownej.  

6. Dla potrzeb skutecznego zgłaszania reklamacji Wykonawca wskazuje następujące dane kontaktowe:  

    numer telefonu: ……………………………… 

    adres e-mail: ………………………………………………… 

 

§ 7. 

 

1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający 

będzie uprawniony do naliczenia kar umownych.  

2. Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej Wykonawcy w przypadku:  

1) zawinionego przez Wykonawcę nieopróżnienia pojemnika/kontenera w terminie określonym w 

harmonogramie – w wysokości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) za każdy stwierdzony 

przypadek, niezależnie od późniejszego jego opróżnienia na skutek rozpatrzonej reklamacji;  

2) niedostarczenia w terminie harmonogramu wywozu odpadów, o którym mowa w § 3 ust.  

12 umowy – w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych) za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia;  

3) z tytułu zwłoki w realizacji reklamacji w terminie określonym w § 6 ust. 2 umowy, Wykonawca 

zapłaci karę za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wysokości:  

a. 300,00 zł (słownie: trzysta złotych) dla nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej w wysokości za 

każdą nieruchomość, której dotyczy zwłoka lub reklamacja,  

b. 600,00 zł (słownie: sześćset złotych) dla nieruchomości o zabudowie wielolokalowej za każdą 

nieruchomość, której dotyczy zwłoka lub reklamacja.  

4) za każde nieuporządkowanie terenu zanieczyszczonego odpadami i innymi zanieczyszczeniami 

wysypanymi z pojemników kontenerów i pojazdów w trakcie realizacji usługi wywozu – w wysokości 

100,00 zł (sto złotych) za każdy stwierdzony przypadek nieuporządkowania terenu,  

5) za każdy przypadek niezabrania odpadów leżących luzem obok pojemników lub nie 

uporządkowania terenów zanieczyszczonych odpadami wskutek przepełnienia pojemników  

– w wysokości 100,00 (sto złotych) zł za każdy stwierdzony przypadek.  

6) za niedostarczenie do PSZOK w terminie miesiąca od dnia zawarcia umowy, kompletnych, 

odpowiednio opisanych pojemników na odpady – w wysokości 500,00 zł (pięćset złotych) za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki;  

7) z tytułu odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w 

wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1. 3. Kary umowne mogą 

być potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub zaspokojone z zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy.  

4. Zamawiający ma prawo do sumowania kar umownych i naliczenia ich w łącznej wysokości.  

5. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku niezwłocznego i prawidłowego 

wykonania przedmiotu umowy. W przypadku dalszego uchylania się od jego wykonywania, 

Zamawiający będzie uprawniony do zlecenia wykonania poszczególnych zadań podmiotowi trzeciemu 

na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

6. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych wynikających z 

Kodeksu cywilnego.  

7. Podstawę do naliczenia kar będą stanowiły w szczególności protokoły z kontroli przeprowadzanych 

przez pracowników Zamawiającego i/lub realizowane przez uprawnione w tym zakresie służby lub 

jednostki organizacyjne Gminy Nowe Ostrowy, a także zgłoszone przez mieszkańców reklamacje. 

  

§ 8. 

 



1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt umowy ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) w zakresie prowadzonej działalności, 

obejmującej przedmiot niniejszej umowy.  

2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy przekaże Zamawiającemu kopię 

dokumentów potwierdzających posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej o wartości 

minimum ………………….. zł.  

3. W przypadku, gdy okres ubezpieczenia, na który zawarta jest umowa ubezpieczenia, upływa w 

okresie realizacji przedmiotowego zamówienia, Wykonawca w terminie 3 dni od zawarcia umowy lub 

zapłaty raty zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające przedłużenie 

ochrony ubezpieczenia, na co najmniej takich samych warunkach.  

 

§ 9. 

 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% łącznego 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy, tj. kwotę  

………………….. zł (słownie: ……………..) w formie ………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy, w tym należnych kar 

umownych.  

3. Zamawiający zwróci/zwolni zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 

uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, na zasadach określonych w ustawie Pzp.  

 

§ 10. 

 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod 

rygorem nieważności takiej zmiany.  

2. Dopuszcza się zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru 

wykonawcy wyłącznie na warunkach określonych poniżej:  

1) Zaistnienia, po zawarciu umowy, siły wyższej, przez którą na potrzeby niniejszego warunku 

rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony umowy więzi prawnej o charakterze 

niezależnym od stron lub którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy lub którego 

nie można uniknąć, ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności lub 

której nie można przypisać drugiej stronie,  

2) Zmiany prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisów prawa miejscowego wpływającej na 

zasady odbierania i zagospodarowania odpadów lub wykonywania usług towarzyszących 

wynikających z niniejszej umowy,  

3) Wprowadzenia zmian w stosunku do Opisu przedmiotu zamówienia w zakresie wykonywania prac 

nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, w sytuacji możliwości usprawnienia 

realizacji przedmiotu umowy.  

4) W trybie określonym w art. 15 ustawy z dnia 02 marca 2020 roku Ustawa o szczególnych 

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

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.u. 2020 poz. 875)  

3. Nie stanowi podstawy zmiany umowy oraz należnego Wykonawcy wynagrodzenia zmiana stawek 

opłat za przyjęcie odpadów w instalacji przetwarzającej do niej odpady komunalne.  

4. Nie stanowi podstawy do zmiany umowy oraz należnego Wykonawcy wynagrodzenia zmiana 

stawek opłat za korzystanie ze środowiska ogłoszonych przez Ministerstwo Środowiska w formie 

obwieszczenia w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska.  

5. Nie stanowi podstawy do zmiany umowy zmiana stawek określonych w Uchwale Rady  

Gminy Nowe Ostrowy w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.  

 

 

 

 



§ 11. 

 

1. Za ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego ze skutkiem 

natychmiastowym strony uznają w szczególności :  

1) utracenie przez Wykonawcę uprawnień niezbędnych do prowadzenia działalności będącej 

przedmiotem umowy,  

2) złożenie przez Wykonawcę nieprawdziwych oświadczeń przed zawarciem umowy;  

3) niepodjęcie przez Wykonawcę wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy 

według ustalonego harmonogramu świadczenia usług lub przerwanie ich wykonywania bez 

uzasadnionej przyczyny,  

4) niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie przez Wykonawcę obowiązków wynikających z 

niniejszej umowy, zwłaszcza stwierdzone w czasie kontroli, o której mowa w  

§ 5, pomimo dwukrotnego pisemnego wezwania przez Zamawiającego do ich należytego 

wykonywania;  

5) spowodowanie przez Wykonawcę działaniem albo zaniechaniem swoim lub osób, którzy w imieniu 

Wykonawcy realizują przedmiot niniejszej umowy, zagrożenia życia lub zdrowia mieszkańców,  

6) nieposiadanie (lub nieprzedłużenie) umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie wskazanym w niniejszej umowie.  

2. Zamawiający może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia w 

przypadku, gdy łączna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia przekroczy 10% wynagrodzenia określonego w § 5 

ust. 1.  

3. Zamawiający może od umowy odstąpić w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności 

powodujących, 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 tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.  

 

§ 12. 

 

1. Upoważnionym do nadzoru nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego jest:  

    Elżbieta Lach, tel. 24 3561406, e-mail: srodowisko@noweostrowy.pl 

2. Ze strony Wykonawcy do kontaktów w sprawie realizacji umowy upoważnieni są:  

 

1)  …………………………………………….. 

 

2)  ……………………………………………..  

 

3. Strony ustalają, że w przypadku konieczności zmiany upoważnionych przedstawicieli nie jest 

wymagana forma aneksu, lecz pisemne zawiadomienie.  

 

§ 13. 

 

1. Wszelkie zmiany do umowy poza zmianą adresu Zamawiającego, Wykonawcy i danych zawartych 

w załączniku nr 2 do umowy oraz zmianą upoważnionych przedstawicieli, o których mowa w § 12 ust. 

1 i 2 umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej w formie aneksu.  

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone w majątku Zamawiającego oraz 

osobom trzecim w związku z realizacją przedmiotu umowy.  

3. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, dokonać przelewu wierzytelności 

wynikających z niniejszej umowy.  

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp, a w 

sprawach w ustawie tej nieunormowanych przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej zmianie 

adresu siedziby, danych kontaktowych i o każdej innej zmianie w działalności mogącej mieć wpływ 



na realizację umowy. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Wykonawcę będą obciążać 

ewentualne koszty mogące powstać wskutek zaniechania. Pisma wysłane na ostatni ze znanych 

adresów stron uznaje się za skutecznie doręczone.  

6. Wszystkie spory związane z wykonaniem umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla 

miejsca siedziby Zamawiającego.  

7. Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa  

egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

Zmawiający:       Wykonawca:  


