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Załącznik nr 9 do SIWZ 

WZÓR – ujednolicony po zmianie 

UMOWA  

Nr RI.272.___.2020 

zawarta w dniu ………….  w Urzędzie Gminy Gizałki, ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki, pomiędzy:  

- Gminą Gizałki, mającą swą siedzibę w Gizałkach, ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki, zwaną dalej 

w umowie  „Zamawiającym”,  reprezentowaną przez: 

Pana Roberta Łozę – Wójta Gminy Gizałki 

przy kontrasygnacie 

Pani Donaty Potockiej – Skarbnika Gminy Gizałki 

a  

- ……………………….. 

zwanym dalej w umowie „Wykonawcą” reprezentowanym przez: 

…………………………. 

 

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) oraz 

następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty w postępowaniu przetargowym w trybie 

przetargu nieograniczonego. 

 

§ 1. 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na odbiorze i transporcie 

niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów komunalnych 

selektywnie zebranych z terenu gminy Gizałki do Instalacji Komunalnej ZGO Sp. z o.o. 

Wielkopolskiego Centrum Recyklingu w Witaszyczkach 1A, gmina Jarocin, w terminie od 

01.09.2020 r. do 31.08.2021 r. 

2. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest odebrać następujące rodzaje odpadów 

komunalnych: 

1)   bezpośrednio od właścicieli nieruchomości: 

a)  niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 

b)  odpady zbierane w sposób selektywny z podziałem na: 

        - papier,  

        - szkło bezbarwne, 

        - szkło kolorowe, 

        - tworzywa sztuczne, 
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        - metale, 

        - odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

        - bioodpady, 

        - zużyte opony, 

        - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

        - meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

2) zgromadzone w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zlokalizowanym przy 

ul. Wrzesińskiej 17 w Gizałkach: 

          a)  tworzywa sztuczne,  

          b)  metale, 

          c)  odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

 d)  szkło bezbarwne, 

 e)  szkło kolorowe, 

  f)  papier, 

 g)  bioodpady, 

                    h)  odpady niebezpieczne, 

           i)  zużyte baterie i akumulatory, 

            j)  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

           k)  meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

                     l)  zużyte opony, 

                   m)  odpady budowlane i rozbiórkowe,  

– odbiór poprzedzony telefonicznym zgłoszeniem. 

3) zgromadzone w punktach wyznaczonych na terenie gminy: 

a) tworzywa sztuczne i szkło (pojemniki typu dzwon i siatkowe), 

 b) zużyte baterie i akumulatory (placówki oświatowe z terenu gminy Gizałki, budynek 

 Urzędu Gminy Gizałki, ul. Kaliska 28) 

 – odbiór poprzedzony telefonicznym zgłoszeniem; 

3. Odbiór odpadów wymienionych w ust. 2 pkt. 1b) należy przeprowadzać różnymi samochodami 

dla poszczególnych frakcji odpadów w sposób zapobiegający ich zmieszaniu. 

4. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie odbierać odpady komunalne                      

z  następującą częstotliwością: 

1) W przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli 

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne: 

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne w okresie od listopada do marca nie 

rzadziej niż raz w miesiącu; 

  b) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne w okresie od kwietnia do października 
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będą odbierane: 

   - z budynków mieszkalnych jednorodzinnych - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, 

   - z budynków wielolokalowych - nie rzadziej niż raz na tydzień; 

      c) odpady zbierane selektywnie:  

   - papier, szkło, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe                   

i metal odbierane będą nie rzadziej niż raz w miesiącu i niezwłocznie po 

zapełnieniu w przypadku odbioru odpadów z pojemników typu „dzwon”; 

   -  bioodpady stanowiące odpady komunalne w okresie od listopada do marca - nie 

rzadziej niż raz w miesiącu, a w okresie od kwietnia do października: 

                                  (i) z budynków wielolokalowych - nie rzadziej niż raz na tydzień, 

               (i) z budynków mieszkalnych jednorodzinnych - nie rzadziej niż raz na dwa    

tygodnie; 

d) odbiór zużytych opon, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego z posesji odbywać się będzie nie rzadziej niż 

dwa raz w czasie obowiązywania umowy 

e) odpady selektywnie zebrane takie jak zużyte baterie będą odbierane z placówek 

oświatowych tj. SP w Tomicach, ul. Wrzesińska 2, 63-308 Gizałki; SP w Białobłotach, 

Białobłoty 20, 63-308 Gizałki; SP w Gizałkach, ul. Kaliska 25, 63-308 Gizałki, 

Przedszkole w Nowej Wsi, 63-308 Gizałki oraz z Urzędu Gminy Gizałki, ul. Kaliska 

28, 63-308 Gizałki, niezwłocznie po zapełnieniu pojemnika, nie rzadziej niż jeden raz                  

w czasie obowiązywania umowy; 

f) odbiór odpadów komunalnych zgromadzonych w punkcie selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych – niezwłocznie po zapełnieniu któregokolwiek z kontenerów lub nie 

rzadziej niż raz w miesiącu, 

g) w ramach niniejszego zamówienia Wykonawca odbierze każdą ilość odpadów 

komunalnych zgromadzonych na cmentarzu przy ul. Długiej w Szymanowicach – nie 

rzadziej niż raz miesiącu lub na zgłoszenie Zamawiającego w terminach innych niż 

wynikające z harmonogramu (w przypadku zapełnienia kontenerów).  

h) Wykonawca zobowiązany jest do obierania odpadów z poszczególnych nieruchomości 

w ustalonych w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych terminach. Odbiór 

musi odbywać się wyłącznie w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 

do 18.00. W szczególnych sytuacjach, uzgodnionych uprzednio z Zamawiającym, 

dopuszcza się odbiór odpadów komunalnych w soboty. 

§ 2. 

Termin wykonania przedmiotu umowy – od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r. 
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§ 3. 

Łączna ilość odpadów w ramach zamówienia głównego, która będzie odebrana przez Wykonawcę 

w okresie obowiązywania umowy, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, 

wynosi szacunkowo (może ulec zmianie niezależnej od Zamawiającego): 

1) 585 Mg niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych; 

2) 330,3 Mg odpadów selektywnie zebranych. 

§ 4. 

1. Wykonawca oświadcza, że: 

1) posiada aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu 

odpadów wydane przez właściwy organ zgodnie z ustawą o odpadach, 

2) jest wpisany do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Wójta Gminy Gizałki 

w trybie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

3) spełnia warunki rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku 

w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) wyznaczenia przedstawiciela uprawnionego do kontaktu z Zamawiającym w sprawach 

z zakresu niniejszej umowy w osobie …………………………., 

2) wykonywania przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

3) terminowej realizacji usług objętych niniejszą umową, 

4) prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów komunalnych odbieranych 

z terenu gminy Gizałki, zgodnie z przepisami: 

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

b) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; 

c) przepisami wykonawczymi do ustaw wskazanych w lit. a i b w szczególności 

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2018 r. r. w sprawie wzorów 

sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystości ciekłych 

oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi; 

5) przekazywania Zamawiającemu miesięcznych raportów, zawierających informacje o: 

a) ilościach odebranych odpadów zmieszanych [Mg]; 

b) ilościach odebranych odpadów segregowanych [Mg]; 

c) wykazie nieruchomości, z których zostały odebrane odpady komunalne; 

d) sposobach zagospodarowania ww. odpadów ze wskazaniem instalacji, do których 

zostały przekazane. 
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Wykonawca zobowiązany jest sporządzić ww. raporty w formie PDF oraz na nośniku 

danych bez zabezpieczeń. 

6) Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu miesięczne raporty w terminie 7 

dni od zakończenia miesiąca, natomiast przedłożenie sprawozdania z całości okresu 

umowy powinno nastąpić w terminie do końca września 2021 r., 

7) prowadzenia ewidencji odbieranych odpadów, 

8) zapewniania Zamawiającemu dostępu do danych z systemu GPS samochodów 

odbierających odpady komunalne z terenu gminy Gizałki. Dane muszą być dostępne dla 

Zamawiającego przez cały okres obowiązywania umowy i rok po jej zakończeniu, 

9) w przypadku niedopełniania przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych, odebrać te odpady jako niesegregowane 

(zmieszane) odpady komunalne w terminie wynikającym z harmonogramu                                    

i powiadomienia o tym Gminy Gizałki drogą elektroniczną w terminie do 2 dni roboczych 

następujących po dniu, którego dotyczyło zdarzenie, przedstawiając wykaz takich 

nieruchomości, szczegółowy zakres naruszenia oraz zdjęcie takich odpadów w formacie 

cyfrowym, zawierającym datę i godzinę, 

10) posprzątania rozsypanych odpadów podczas opróżniania pojemników na odpady 

komunalne i odstawienie pojemników na miejsca, z których zostały odebrane. Ponadto 

Wykonawca zobowiązany jest do posprzątania, rozsypanych z winy Wykonawcy, odpadów 

gromadzonych przez właścicieli nieruchomości w workach, 

11) zabezpieczenia przewożonych odpadów przed wysypaniem na drogę, 

12) jest do odbioru odpadów komunalnych gromadzonych na terenie poszczególnych 

nieruchomości w pojemnikach o pojemności od 60 l do 10000 l i innych, występujących na 

terenie gminy. Ponadto wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów zebranych 

w sposób selektywny w workach od 80 – 120 l z folii LDPE, 

13) wyposażenia raz na miesiąc, w dniu odbierania odpadów, właścicieli nieruchomości, od 

których odbierane są odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny, w worki 

zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gizałki, 

14) transportu odebranych odpadów komunalnych, w tym również selektywnie zebranych do 

Instalacji Komunalnej ZGO Sp. z o.o. Wielkopolskiego Centrum Recyklingu 

w Witaszyczkach 1A, 63-200 Jarocin, 

15) odbioru odpadów dostarczonych przez mieszkańców do Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych, który jest zlokalizowany w Gizałkach przy ul. Wrzesińska 17 

oraz przetransportowanie ich do Instalacji Komunalnej ZGO Sp. z o.o. Wielkopolskiego 

Centrum Recyklingu w Witaszyczkach 1A, 63-200 Jarocin, 
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16) świadczenia usług dodatkowych, tj. przekazania właścicielom nieruchomości (którzy nie 

posiadają własnych pojemników) pojemników do zbiórki odpadów zmieszanych, np. 

w formie użyczenia lub najmu, za który to najem przedsiębiorca będzie mógł pobierać 

opłatę bezpośrednio od właścicieli nieruchomości. Ponadto Wykonawca zobowiązany 

będzie na tej samej zasadzie do przekazania pojemników, np. KP7 do segregacji odpadów. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) wyznaczenia przedstawiciela uprawnionego do kontaktu z Wykonawcą w sprawach 

z zakresu niniejszej umowy w osobie ………………………., 

2) przeprowadzenia akcji informacyjnej (w sposób zwyczajowo przyjęty: BIP, tablice 

ogłoszeń) skierowanej do właścicieli nieruchomości w sprawie terminów odbierania 

odpadów komunalnych, 

3) wypłacania wynagrodzenia zgodnie z § 6 niniejszej umowy, 

4) niezwłocznego informowania Wykonawcy o wszelkich wydarzeniach i okolicznościach 

mogących mieć znaczenie dla prawidłowego wykonywania umowy, 

5) dostarczenia Wykonawcy, najpóźniej do 10 dni roboczych przed rozpoczęciem realizacji 

zamówienia, wykazu, zawierającego w szczególności: adresy nieruchomości, z których 

Wykonawca zobowiązany będzie odebrać odpady komunalne, informacje 

o nieruchomościach, na których znajdują się obiekty użyteczności publicznej bądź 

budynki wielorodzinne oraz informacje o wielkości zadeklarowanych przez właścicieli 

nieruchomości niezabudowanych pojemników, które wykonawca zobowiązany będzie 

odbierać. 

§ 5. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za szkody i straty oraz następstwa 

nieszczęśliwych wypadków i zdarzeń losowych, dotyczących pracowników i osób trzecich oraz ich 

mienia, powstałych w związku z realizacją umowy. 

§ 6. 

1. Strony ustalają następujące wynagrodzenie Wykonawcy w wysokości: 

1) ……… zł brutto (słownie złotych: …………………..)  za odbiór i transport 1 Mg odpadów 

komunalnych selektywnie zebranych, odebranych od właścicieli nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 

2)  …… zł brutto (słownie złotych: ………………………………………………..) za odbiór i 

transport 1 Mg odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych), odebranych od 

właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli 

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 
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2. Ceny jednostkowe za odbiór i transport 1 Mg odpadów objętych niniejszą umową, zaoferowane 

przez Wykonawcę w ofercie przetargowej są cenami ostatecznymi, uwzględniają wszystkie 

koszty wynikające z treści niniejszej umowy oraz będą obowiązywały przez cały okres 

realizacji umowy i nie będą podlegały żadnym zmianom z zastrzeżeniem postanowień § 10 ust. 

1 pkt 1 umowy. 

3. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy nie może 

przekroczyć kwoty ………………… zł brutto (słownie złotych: ………………………), w tym 

cena netto ……………………….. zł i podatek VAT w wysokości …………………………. zł. 

4. Rozliczenie za wykonanie usług objętych przedmiotową umową następować będzie w okresach 

miesięcznych. Podstawą miesięcznego rozliczenia prac objętych przedmiotem umowy będzie 

ich rzeczywiste wykonanie potwierdzone przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca doręcza Zamawiającemu fakturę VAT za usługi świadczone w danym okresie 

rozliczeniowym wraz z raportami, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 5 oraz kartami przekazania 

odpadów. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie przelewem na rachunek bankowy 

Nr ………………………………………….. w ciągu ………….. dni od daty doręczenia 

faktury zamawiającemu z zastrzeżeniem ust. 8. 

1) Wykonawca oświadcza, iż wskazany numer rachunku jest rachunkiem bankowym 

wskazanym w wykazie rachunków bankowych  zawartym w dokonanym przez Wykonawcę 

zgłoszeniu do naczelnika urzędu skarbowego lub organu właściwego na podstawie 

odrębnych przepisów zgodnie z przepisami określającymi zasady ewidencji i identyfikacji 

podatników i płatników.  

2) Wykonawca oświadcza, iż rachunek bankowy, na który ma nastąpić płatność kwoty 

należności wynikającej z faktury, jest rachunkiem rozliczeniowym w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. 

3) Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług i posiada NIP: 

………….  

4) Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług i posiada 

NIP:............. 

6. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, wyrażonej pod rygorem 

nieważności, dokonać przelewu jakichkolwiek wierzytelności wobec Zamawiającego 

wynikających z niniejszej umowy. 

7. Wypłata jakichkolwiek zaliczek na poczet wynagrodzenia jest wykluczona. 

8.  Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

§ 7. 

1. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów, o których mowa w § 1 ust. 2 umowy od 
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wszystkich właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli 

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne z terenu 

gminy Gizałki zgodnie z wykazem, o którym mowa w § 4 ust. 3 pkt 5 umowy. 

2. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości dokona zgłoszenia nowej nieruchomości po raz 

pierwszy (poprzez złożenie pierwszej deklaracji), Zamawiający na bieżąco informował będzie 

Wykonawcę o takim fakcie. W takim przypadku Wykonawca: 

1) będzie odbierał odpady z tej nieruchomości począwszy od pierwszego planowanego zgodne 

z harmonogramem terminu odbioru przypadającego bezpośrednio po terminie dokonania 

takiego zgłoszenia przez Zamawiającego, 

2) dostarczy właścicielowi nieruchomości harmonogram odbierania odpadów w trakcie 

pierwszego odbierania odpadów. 

3. Wykonawca zobowiązany będzie do dostosowywania sposobu wykonywania przedmiotu 

umowy do treści zmienionych przez właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zamawiający na bieżąco informował będzie 

Wykonawcę o takim fakcie. 

§ 8. 

1. Strony ustalają, że wiążącą ich formą odszkodowania będą kary umowne. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach 

i w następującej wysokości: 

1) za każdy przypadek nieodebrania lub odebrania odpadów z nieruchomości objętej 

obowiązkiem odbierania odpadów w terminie niezgodnym z harmonogramem – 

w wysokości 30,00 zł za każdy przypadek. Kara będzie naliczana jako iloczyn kwoty 30 zł 

oraz ilości nieruchomości, od których nie odebrano odpadów lub odebrano odpady                 

w terminie niezgodnym z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych, 

2) za niezłożenie w terminie któregokolwiek ze sprawozdań, o których mowa § 4 ust. 2 pkt 6 – 

w wysokości 100,00 zł (słownie: sto zł) za każdy dzień zwłoki, 

3) za niezłożenie w terminie raportu, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 5 w wysokości 100,00 zł 

(słownie: sto zł) za każdy dzień zwłoki. 

4) za nieudostępnianie na każdorazowe żądanie Zamawiającego informacji, o których mowa 

w § 4 ust. 2 pkt 7 Umowy– w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc zł) za każdy 

stwierdzony przypadek, 

5) za nieposprzątanie rozsypanych odpadów, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 10 –                            

w wysokości 100,00 zł (słownie: sto zł) za każdy stwierdzony przypadek, 

6) za odstąpienie od umowy przez obie lub jedną ze Stron, wskutek okoliczności, za które 

odpowiada Wykonawca – w wysokości 10 % wynagrodzenia, określonego w § 6 ust. 3 
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umowy. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez obie 

lub jedną ze Stron wskutek okoliczności, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 10 % 

wynagrodzenia określonego w umowie. 

4. Niezależnie od kar umownych Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na 

zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość kar umownych. 

§ 9. 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 

Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 

3. Poza przypadkami wymienionymi w umowie Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od 

umowy w sytuacjach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania Umowy za wypowiedzeniem, jeżeli: 

1) zostanie ogłoszona likwidacja Wykonawcy, 

2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

3) Wykonawca nie realizuje bez uzasadnionej przyczyny wykonywania przedmiotu umowy 

zgodnie z przedłożonym harmonogramem odbioru odpadów komunalnych i nie kontynuuje 

prawidłowego wykonywania przedmiotu umowy po upływie 3 dni od otrzymania wezwania 

Zamawiającego złożonego na piśmie. 

5. Wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno 

zawierać uzasadnienie, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. Termin 

wypowiedzenia wynosi 14 dni od daty doręczenia Stronie pisma o wypowiedzeniu. W okresie 

wypowiedzenia Strony realizować będą obowiązki objęte umową zgodnie z jej 

postanowieniami. 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, jeżeli 

Wykonawca utraci prawo do wykonywania działalności będącej przedmiotem niniejszej 

umowy. Wypowiedzenie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać 

uzasadnienie, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. 

§ 10. 

1. Na podstawie i w granicach art. 144 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy o zamówienie w stosunku do 

treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana postanowień 
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niniejszej umowy może nastąpić w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności 

wymienionych poniżej, z uwzględnieniem wskazanych warunków ich wprowadzenia: 

1) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie wynagrodzenia za przedmiot 

zamówienia w przypadku, gdy ulegną zmianie powszechnie obowiązujące przepisy 

w zakresie wysokości stawki podatku VAT na przedmiot usługi; 

2) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie ilości odbieranych odpadów                    

i wysokości wynagrodzenia za przedmiot zamówienia w przypadku wystąpienia powodów 

niezależnych od Zamawiającego (np. w przypadku błędnego oszacowania ilości odpadów)        

z zachowaniem cen jednostkowych podanych w ofercie; 

3) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian 

samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy); 

4) dopuszczalne są zmiany postanowień umowy, które wynikają ze zmiany obowiązujących 

przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie postanowień umowy do nowego stanu 

prawnego; 

5) dopuszczalna jest zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy, podanego w umowie, 

w przypadku zmiany rachunku bankowego Wykonawcy, na który następować ma zapłata 

wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia; 

6) konieczności zmiany harmonogramu odbioru odpadów komunalnych, przy zachowaniu 

częstotliwości odbioru odpadów; 

7) konieczności zmian w strukturze zamówienia kwalifikowanego w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia jako prawo opcji wynikającej z konieczności zwiększenia odbioru 

ilości odpadów odbieranych selektywnie przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości 

odbieranych odpadów zmieszanych lub na odwrót, przy jednoczesnym zastrzeżeniu, że 

zmiany te (po ponownym przeliczeniu maksymalnego wynagrodzenia) nie mogą 

spowodować zwiększenia wynagrodzenia; 

8) postanowienia zawartej umowy w zakresie udziału podwykonawców (jeżeli Wykonawca 

przewidywał powierzenie części zamówienia do wykonania podwykonawcom) w realizacji 

zamówienia mogą ulec zmianie w przypadku zmiany podwykonawców i powierzenia części 

zamówienia nowym podwykonawcom. 

2. Warunkiem dokonania zmian postanowień zawartej umowy w formie aneksu do umowy jest 

zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności zmiany. 

§ 11. 

Właściwym do rozpatrywania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd 

rzeczowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
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§ 12. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy 

prawa, w szczególności: przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych i ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku     

w gminach oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. 

§ 13. 

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach w tym trzy dla Zamawiającego. 

 

 

 

………………………………..     ………………………………. 

  Zamawiający        Wykonawca 

 

 

Kontrasygnata:  


