
Załącznik nr 3 do SWZ 
 

UMOWA  Nr .............  IR/2022 
/ PROJEKT / 

 
zawarta w dniu …………………. roku pomiędzy: Połczyńskim Przedsiębiorstwem Komunalnym 
Spółka z o. o., ul. Jana Pawła II 16, 78-320 Połczyn-Zdrój, wpisanym do rejestru przedsiębiorców, 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000007559, o kapitale zakładowym w wysokości 2 360 325,00 zł, NIP 6721828904, 
REGON 331257731, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez: Panią Beatę Pszczołę-
Bryńską – Prezesa Zarządu,  
a firmą: 
…………………………………………………………………………………………………………...
, mającą swą siedzibę …………………………………….., działającą w obrocie prawnym jako podmiot 
gospodarczy na podstawie KRS Nr …………………….………….., data rejestru 
…………………………….., ……………………, NIP ………………………. REGON 
……………………… zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 24.10.2019 
r. poz. 2019 z poź.zm.), o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wskazanych w art. 3 ust. 1 
ustawy Pzp, Strony postanowiły zawrzeć umowę o następującej treści: 
 

§ 1 
Przedmiotem zamówienia jest  
1. ,,Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu działalności 

PPK Sp. z o. o. w Połczynie-Zdroju, w tym z terenu trzech Cmentarzy Komunalnych: 
Połczyn-Zdrój, Toporzyk i Popielewo” 

 
2. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę odbioru, transportu  

i zagospodarowania odpadów komunalnych, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich 
poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz 
ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 
składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach (Dz. U. 1996 Nr 132 poz. 622 z późn. zm.), zapisami uchwały  
Nr /XX/240/20 z dnia  22 października 2020 r. Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  
w sprawie uchwalenia aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa 
Zachodniopomorskiego na lata 2020-2026 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2027-2032 oraz 
zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Połczyn-Zdrój, odpadów 
zebranych przez Zamawiającego w wyniku działania służb komunalnych związanych  
z oczyszczaniem ulic, placów, terenów zieleni, remontem zasobów mieszkaniowych, trzech 
cmentarzy w miejscowościach: Połczyn-Zdrój, Toporzyk, Popielewo oraz wytworzonych  
w siedzibie Zamawiającego przy ul. Jana Pawła II 16 w Połczynie-Zdroju.  

3. Odpady przewidziane do odbioru i zagospodarowania, zgodnie z katalogiem odpadów: 
1) Niesegregowane odpady komunalne (200301); 
2) Odpady ulegające biodegradacji (200201); 
3) Odpady z czyszczenia ulic i placów (200303); 
4) Odpady z rozbiórek i remontów (170101, 170102, 170103, 170107, 170180, 170380); 
5) Inne odpady nie ulegające biodegradacji z ogrodów, parków w tym z cmentarzy (200203); 
6) Odpady wielkogabarytowe (200307); 
7) Szkło (150107, 200102); 
8) Papier i tektura (150101, 200101); 
9) Zmieszane odpady opakowaniowe, w tym tworzywa sztuczne, metale i opakowania 

wielomateriałowe ( 150102, 150104, 150105, 150106, 200139, 200140). 
 

§ 2 
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1. Częstotliwość odbioru odpadów odbywać się będzie wg potrzeb Zamawiającego, zgodnie z OPZ. 
2. Wartość usługi wyliczona będzie na podstawie faktycznej ilości odebranych 

kontenerów/pojemników.. 
 

§ 3 
Odbiór odpadów o których mowa w § 1 odbywać się będzie poprzez rozładunek kontenerów i 
pojemników zlokalizowanych na terenach stanowiących obszar działalności Zamawiającego 
Gmina Połczyn-Zdrój), w których Zamawiający będzie gromadził odpady, w tym z terenu 
trzech Cmentarzy: Połczyn-Zdrój, Toporzyk i Popielewo oraz innych terenów wskazanych 
przez Zamawiającego. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie również ustawienie 
kontenerów i odbiór odpadów w związku ze Świętem Zmarłych  w ilości, miejscach i 
częstotliwości odbioru wskazanych przez Zamawiającego  
Zamawiający informuje, iż podane ilości odpadów należy traktować orientacyjnie i zastrzega sobie 
prawo zwiększenia lub zmniejszenia ilości odpadów w stosunku do ww. wyliczeń oraz prawo do zmiany 
rodzajów odpadów komunalnych w zależności od faktycznych potrzeb i ilości, bez prawa Wykonawcy 
do roszczeń z tego tytułu. 

 
§ 4 

1. W ramach usługi określonej w § 1 ust.1 i 2 Wykonawca zobowiązuje się do: 
1) nieodpłatnego oddania Zamawiającemu w użytkowanie, na czas obowiązywania umowy 

odpowiednich kontenerów i pojemników do gromadzenia odpadów, wg załącznika nr 2 do SWZ 
oraz w przypadku potrzeb krótkookresowych (np. Święta Zmarłych, remonty w 
administrowanych zasobach) wg. ilości i rodzaju wskazanego przez Zamawiającego. 

2) naprawy, konserwacji, mycia i dezynfekcji kontenerów, pojemników w miarę potrzeb oraz 
wymiany uszkodzonych. 

3) terminowego usuwania odpadów. 
4) ubezpieczenia na własny koszt kontenerów. 

2. Wykonawca w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy i nie później niż z dniem rozpoczęcia 
realizacji Umowy, przedłoży Zamawiającemu wszelkie wymagane odrębnymi przepisami 
poświadczone za zgodność z oryginałem kopie wpisów, zezwoleń lub innych uprawnień, jakie 
Wykonawca winien posiadać w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, z wyłączeniem 
dokumentów przedłożonych Zamawiającemu w trakcie procedury o udzielenie zamówienia 
publicznego, pod rygorem odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy przez 
Zamawiającego. W przepadku zbliżającego się terminu utraty mocy obowiązujących wpisów do 
rejestrów, zezwoleń lub innych uprawnień, jakie Wykonawca winien posiadać w związku  
z realizacją przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania nowych  
i przedstawienia ich Zamawiającemu w terminie do 14 dni przed dniem utraty obowiązywania 
aktualnych wpisów pod rygorem odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy przez Zamawiającego. 

3. Odpady komunalne, obierane w ramach Umowy, mogą być zagospodarowywane wyłącznie  
w instalacjach, spełniających wszelkie aktualnie obowiązujące wymagania i przepisy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się, że jego pracownicy lub pracownicy podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy uczestniczący w realizacji niniejszej umowy, będą zatrudnieni na podstawie 
umowy o pracę w rozumieniu przepisów prawa pracy.  

5. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
czynności wskazane w ust. 4  powyżej. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 

i dokonywania ich oceny, 
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

6. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie 
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krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu: 
1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy  

o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy 
wezwanie zamawiającego. Oświadczenie powinno zawierać w szczególności: dokładne 
określenie podmiotu składającego oświadczenia, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że 
objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz 
ze wskazaniem liczby tych osób, funkcji pełnionych przez te osoby, rodzaju umowy o pracę  
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 
wykonawcy lub podwykonawcy,  

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 
których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem 
regulującym zakres obowiązków, jeśli został sporządzony). Kopie umowy/umów powinna 
zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych.  

7. Zamawiający może zażądać dodatkowo zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
potwierdzającego opłacanie składek ubezpieczeniowych związanych z zatrudnieniem tych osób. 

8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

9. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane  
w ust.  4 powyżej, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez 
Wykonawcę kary umownej zgodnie z odpowiednimi postanowieniami § 14 Umowy. Niezłożenie 
przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 
Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane 
będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane  
w ust. 4 powyżej.  

 
§ 5 

1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu 
prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia oraz z tytułu 
następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na kwotę min. 500 000,00 zł (słownie: pięćset 
tysięcy złotych 00/100). Obowiązkiem Wykonawcy jest zachowanie ciągłości ubezpieczenia w 
zakresie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przez cały okres obowiązywania Umowy. 
Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przedłożenia Zamawiającemu kopii aktualnej 
umowy ubezpieczenia oraz dowodów terminowego opłacenia składki. W przypadku niedopełnienia 
przez Wykonawcę któregokolwiek z obowiązków wymienionych powyżej, Zamawiający 
uprawniony jest do zawarcia takiej umowy ubezpieczeniowej na koszt Wykonawcy oraz potrącenia 
związanego z tym wydatku z wynagrodzenia Wykonawcy. 

2. Wykonawca w pełni ponosi odpowiedzialność za wynikłe ewentualnie szkody po stronie 
Zamawiającego lub osób trzecich, będące skutkiem niewłaściwego wykonywania przedmiotu 
zamówienia przez Wykonawcę, podwykonawców i dalszych podwykonawców, bądź zachowania 
osób zatrudnionych przez Wykonawcę, podwykonawcę i dalszych podwykonawców, w tym 
również będące skutkiem naruszenia postanowień Umowy. Wykonawca zobowiązuje się 
całkowicie zwolnić Zamawiającego od obowiązku naprawienia szkód wyrządzonych jego własnym 
działaniem lub zaniechaniem lub działaniem osób, przy pomocy których realizuje niniejszą Umowę. 

 
§ 6 

Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować odpady w sposób zapewniający osiągnięcie 
odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 
oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 
składowania zgodnie z obowiązującym prawem, w tym nie segregowane (zmieszane) odpady 



Załącznik nr 3 do SWZ 
 

komunalne, odpady zielone oraz  pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do 
składowania przekazywać do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych oraz 
przedstawiania Zamawiającemu jeden raz na miesiąc dowodów potwierdzających wykonanie tych 
czynności , tj. karty przekazania odpadów. 
 

§ 7 
Wykonawca odpowiedzialny jest za: 

1) osiągnięcie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji 
odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych, 

2) osiągnięcia poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 
metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych z remontów, 

3) osiąganie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
przekazywanych do składowania, z uwzględnieniem poziomów wskazanych w ustawie z dnia 
13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z 
późniejszymi zmianami), rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 
r. w sprawie sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu 
odpadów komunalnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1530) oraz rozporządzeniu Ministra 
Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji  (Dz.U. z 2017 r. poz.2412). 

 
§ 8 

Termin obowiązywania umowy : 12 miesięcy od dnia 01.10.2022 r. 
 
 

§ 9 
1. Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą w zakresie realizacji 

niniejszej umowy będą:  
 
Pani Monika Nowacka,  tel. 668 868 171 – zarządca Cmentarzy,   
Pani Justyna Wardak, tel. 884 255 398 – Kierownik Działu Administracji,  
Pani Beata Husiewicz, tel. 606 673 601 – Kierownik Działu Gospodarki Komunalnej. 

 
2. Ze strony Wykonawcy  wykonaniem usługi kierować będzie: ………………………………………  
3. Zmiana w/w osób może nastąpić przez pisemne powiadomienie drugiej strony i nie będzie 

wymagała aneksowania umowy. 
4. Faktury na piśmie i wszelkie pisma doręczone będą przez strony na następujący adres: 

1) Zamawiający: Połczyńskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 16, 78-
320 Połczyn-Zdrój, NIP 6721828904, REGON 331257731 

2) Wykonawca: …………………………………………………………………………. 
3) Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania o zmianie danych wskazanych w ust. 

1, 2. 
4) Powiadomienie jest skuteczne od chwili jego doręczenia w formie pisemnej lub elektronicznej 

stronie do której jest adresowane. 
5) Niedopełnienie obowiązku o zmianie adresu powoduje, iż pismo lub faktura wysłane na adres 

wskazany w ust. 4 uznaje się za doręczone. 
 

§ 10 
1. Zamawiający ma prawo kontroli prawidłowości świadczenia usługi pod względem zgodności  

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.    
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji ilości odbieranych odpadów, kontenerów i 

pojemników. 
 

 
§ 11 

1. Wszelkie nieprawidłowości w realizacji przedmiotu umowy strony będą zgłaszać mailowo bądź 
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telefonicznie. 
2. Reklamacje dotyczące sposobu realizacji przedmiotu umowy zgłoszone przez Zamawiającego 

Wykonawca będzie realizował w nieprzekraczalnym terminie 24 godzin od momentu zgłoszenia. 
Załatwienie reklamacji Wykonawca niezwłocznie potwierdza na e-mail: sekretariat@ppkpolczyn.pl  

3. Pod pojęciem reklamacji strony rozumieją niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
któregokolwiek punktu przedmiotu umowy określonego w 1 i zgłoszenie tego faktu przez 
Zamawiającego, 

4. W przypadku zwłoki w wykonaniu lub niewykonania  reklamacji Zamawiający może powierzyć jej 
wykonanie innemu podmiotowi lub wykonać ją własnymi siłami, a kosztami tych usług obciążyć 
Wykonawcę - koszty usług zostaną potrącone z wystawionej faktury Wykonawcy, na co 
Wykonawca wyraża zgodę. 

 

                                                                         § 12 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy wynagrodzenie wynosi: 
netto …………. zł + podatek VAT (8%), brutto …………… zł (słownie: 
……………...……………… złotych). 

2. Strony ustalają, że należność za wykonanie przedmiotu umowy będzie regulowana miesięcznie  
i ustalana na podstawie zaoferowanych w ofercie złożonej przez Wykonawcę cen jednostkowych 
wywozu odpadów:  

2.1. Cena jednostkowa za 1 pojemnik 1100 l wraz z unieszkodliwianiem i transportem z Cmentarza 
Komunalnego w Połczynie-Zdroju – …………… 

2.2. Cena jednostkowa za 1 pojemnik 1100 l wraz z unieszkodliwianiem i transportem z Cmentarza 
Komunalnego  
w Toporzyku – …………… 

2.3. Cena jednostkowa za 1 pojemnik 1100 l wraz z unieszkodliwianiem  z Cmentarza 
Komunalnego  
w Popielewie – …………… 

2.4. Cena jednostkowa za 1 kontener pojemności 10 m3 KP-10 – kod odpadu 200301 
niesegregowane odpady komunalne (dostarczenie, wywóz z terenu miasta Połczyn-Zdrój wraz 
z unieszkodliwianiem) – …………… 

2.5. Cena jednostkowa za 1 kontener pojemności 7 m3 KP-7– kod odpadu 200301 niesegregowane 
odpady komunalne (dostarczenie, wywóz z terenu miasta Połczyn-Zdrój wraz z 
unieszkodliwianiem) – …………… 

2.6. Cena jednostkowa za 1 kontener pojemności 7 m3 KP-7 – Odpady z rozbiórek i remontów 
(170101, 170102, 170103, 170107, 170180, 1703800 (dostarczenie, wywóz z terenu miasta 
Połczyn-Zdrój wraz z unieszkodliwianiem) – …………… 

2.7. Cena jednostkowa za 1 kontener pojemności 10 m3 KP-10 – Odpady z rozbiórek i remontów 
(170101, 170102, 170103, 170107, 170180, 1703800 (dostarczenie, wywóz z terenu miasta 
Połczyn-Zdrój wraz z unieszkodliwianiem) – …………… 

2.8. Cena za odbiór odpadów z siedziby Zmawiającego, zgodnie z załącznikiem nr 2 - – 
…………… wraz z transportem i unieszkodliwianiem. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1  obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu zamówienia zgodnie z umową.   

4. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury 
VAT. 

5. Strony ustalają, że Wykonawca będzie wystawiał  na koniec każdego miesiąca fakturę VAT za 
zrealizowane na rzecz Zamawiającego usługi. Podstawą do ustalenia wartości faktury w danym 
miesiącu stanowić będzie iloczyn cen jednostkowych (kontenerów/pojemników), w odniesieniu do 
każdego rodzaju odpadów oraz ilości zabranych pojemników. 
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6. Należność Wykonawcy z tytułu realizacji umowy płatna będzie przelewem na rachunek bankowy 
Wykonawcy nr ……………………………………………… w ciągu 30 dni od dostarczenia 
prawidłowo wystawionej faktury VAT  w postaci elektronicznej poprzez Platformę Elektronicznego 
Fakturowania lub w postaci papierowej. 

7. Faktura musi odzwierciedlać ilość i rodzaj odpadów odebranych w danym miesiącu. 
8. Za dzień zapłaty strony uznają datę złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu bankowego. 
9. Płatności realizowane będą w PLN. 
10. W przypadku błędnie wystawionej faktury lub braku wymaganych do niej dokumentów, termin jej 

płatności może rozpocząć bieg dopiero od daty wpływu faktury korygującej lub dostarczenia 
kompletnych wymaganych dokumentów.   

11. Wskazany w ust. 6 rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym/indywidualnym 
(wirtualnym)*. 

12. W przypadku, gdy wskazany w ust. 6 rachunek bankowy jest rachunkiem indywidualnym 
(wirtualnym) Wykonawca wskazuje, iż dla tego rachunku wirtualnego prowadzony jest rachunek 
rozliczeniowy nr ……………………………………. 

13. W przypadku zmiany rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 6 lub 12 Wykonawca 
zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o tym fakcie, wskazując jednocześnie nowy numer 
rachunku, który zgodny będzie z oświadczeniami Wykonawcy wynikającymi z niniejszego 
paragrafu. Zmiana rachunku bankowego nie wymaga aneksowania przedmiotowej umowy. 

14. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym/zwolnionym/niezarejestrowanym* podatnikiem VAT . 
15. W przypadku oświadczenia Wykonawcy, iż jest on czynnym podatnikiem VAT płatność, o której 

mowa w ust. 6 nastąpi z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności, a Wykonawca 
oświadcza, że do rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 6 prowadzony jest rachunek VAT. 

16. W przypadku oświadczenia Wykonawcy, iż jest on czynnym podatnikiem VAT – Wykonawca 
oświadcza, że podane w ust. 6 i 12 rachunki płatnicze są zgodne z białą listą podatników (tj. 
wykazem podmiotów, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług. (tj.. Dz.U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.). 

17. Wykonawca oświadcza, iż urzędem skarbowym właściwym dla jego rozliczeń podatku od towarów 
i usług jest Urząd Skarbowy w …………………………. 

18. W przypadku oświadczenia Wykonawcy, iż jest on czynnym podatnikiem VAT oraz w przypadku 
braku rachunku VAT do rachunku bankowego, na który ma zostać dokonana z wykorzystaniem 
mechanizmu podzielonej płatność, Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego odsetek za 
zwłokę w dokonaniu tej płatności, w związku z tym iż nie zapewnił warunków do dokonania jej 
zgodnie ze złożonymi w niniejszym paragrafie oświadczeniami. 

19. W sytuacji wykonywania usługi przez podwykonawców, do każdej faktury wystawionej przez 
Wykonawcę muszą być dołączone oryginalne oświadczenia oraz uwierzytelnione kopie 
faktur/rachunków podwykonawców , że ich należności od Wykonawcy zostały w całości zapłacone. 
W przypadku braku takiego oświadczenia Zamawiający ma prawo wstrzymać wypłatę należności z 
faktury w części dotyczącej wynagrodzenia za prace realizowane przy udziale podwykonawców, 
która zostanie zapłacona po uzupełnieniu brakujących oświadczeń. 

 
§ 13 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę: samodzielnie* lub przy udziale podwykonawców* 
tj. …………… (nazwa podwykonawców) w zakresie dotyczącym ……………*  (* niepotrzebne 
skreślić). 

2. Wykonawca ma prawo, za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie, zawrzeć umowę 
z Podwykonawcami o wykonanie określonej szczegółowo części przedmiotu umowy, wymienionej 
w ofercie. W tym celu Wykonawca składa wniosek do Zamawiającego o wyrażenie zgody na 
zawarcie umowy z Podwykonawcami, który Zamawiający jest zobowiązany rozpatrzyć w terminie 
14 dni roboczych. 

3. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim 
samym zakresie jak za swoje działania. 
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4. Zamawiający może nie zaakceptować uczestniczenia w wykonaniu zamówienia określonych 
Podwykonawców, w przypadku, gdyby ich udział w realizacji zamówienia był niezgodny z SWZ 
lub innymi obowiązującymi przepisami. 

5. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość 
prac wykonywanych przy udziale Podwykonawców. 

6. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji usług Podwykonawcy, Wykonawca jest 
zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań wobec 
Podwykonawców z którymi współpracuje w związku z realizacją zamówienia. Nieterminowe 
regulowanie wymagalnych zobowiązań wobec wyżej wskazanych podmiotów stanowi nienależyte 
wykonywanie umowy i uprawnia Zamawiającego do dokonania wypłaty kwot z zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, w celu dokonania zapłaty należności na rzecz Podwykonawców. 

8. Jeżeli zatwierdzony przez Zamawiającego Podwykonawca wystąpi na piśmie z oświadczeniem do 
Zamawiającego, że Wykonawca nie dokonuje płatności za wykonane usługi i udokumentuje 
zasadność takiego żądania dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych 
usług, to Zamawiający wezwie Wykonawcę do dostarczenia w terminie 7 dni od daty doręczenia 
takiego powiadomienia dowodów, że sumy należne Podwykonawcy za usługi zostały zapłacone 
albo, że zobowiązanie do zapłaty wygasło w inny sposób niż poprzez zapłatę. Jeżeli po takim 
wezwaniu Wykonawca nie dostarczy dowodów, że sumy należne Podwykonawcy zostały zapłacone 
to Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcy należną kwotę. Zapłata na rzecz Podwykonawcy 
zostanie dokonana w walucie, w jakiej rozliczana jest umowa między Wykonawcą 
a Zamawiającym. 

9. Zamawiający po zapłaceniu należności bezpośrednio dla Podwykonawcy według zasady solidarnej 
odpowiedzialności wynikającej z art. 6471 § 5 k.c., będzie miał prawo potrącić kwotę równą tej 
należności z wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego. 

10. Po dokonaniu zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy, Wykonawca nie będzie 
uprawniony do powoływania się wobec Zamawiającego na te zarzuty wobec Podwykonawcy,  
o których Zamawiający nie został poinformowany przez Wykonawcę w terminie 7 dni po 
doręczeniu wezwania opisanego w ust. 8. 

 
§ 14 

1. Oprócz przypadków wymienionych w treści Kodeksu cywilnego, Zamawiającemu przysługuje 
prawo  do odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 
1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; lub 
dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwo publicznemu, odstąpienie od umowy w takim przypadku może nastąpić w 
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 

2) gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz 
nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie w ciągu 7 dni, 

3) Wykonawca niezasadnie przerwał realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej 
niż 15 dni, 

4) czynności objęte niniejszą umową wykonuje bez zgody zamawiającego podmiot lub osoba 
inny/inna niż wskazany/wskazana w ofercie Wykonawcy lub w umowie.  

2. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia. 

 

§ 15 
 
1. Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 

1) 20 % wynagrodzenia umownego (brutto) określonego w § 12 ust. 1 umowy, gdy Wykonawca 
odstąpi od umowy z przyczyn leżących po jego stronie; 
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2) 20 % wynagrodzenia umownego (brutto) określonego w § 12 ust. 1 umowy, gdy Zamawiający 
odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca; 

3) za zwlokę w wykonaniu każdej reklamacji zgłoszonej przez Zamawiającego w wysokości 
1.000,00 zł za każde rozpoczęte 24 h zwłoki w wykonaniu zgłoszonej reklamacji od terminu 
określonego w § 11 ust. 2 umowy; 

4) 500,00 zł za każdy przypadek stwierdzenia, że pojazd Wykonawcy nie odpowiada aktualnie 
obowiązującym przepisom; 

5) za niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracownika przez Wykonawcę lub podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów prawa pracy w 
wysokości 1.000,00 zł  za każdą osobę, która wymaganiami niniejszej Umowy winna być 
zatrudniona na umowę o pracę a nie jest.; 

3. Łączna maksymalna wysokość kar nie może być wyższa niż 30 % całkowitego wynagrodzenia 
umownego. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego 
wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na 
zasadach ogólnych. 

5. Zamawiający ma prawo potrącić należne mu kary umowne z wynagrodzenia przysługującego 
Wykonawcy. 

§ 16 
1. Inicjatorem zmiany umowy może być zarówno Zamawiający, jak i Wykonawca. Warunkiem 

dokonania  zmiany umowy jest złożenie pisemnego wniosku przez stronę inicjującą zmianę 
zawierającego opis propozycji zmiany, uzasadnienie zmiany (przyczynę), opis wpływu zmiany 
na wykonanie zamówienia. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w zakresie zmiany 
terminu realizacji umowy o okres nieprzekraczający czasu trwania przeszkody w wykonaniu 
zamówienia, zgodnie z ustawą Pzp: 

1) w związku z koniecznością realizacji postulatów osób trzecich nieuwzględnionych na 
etapie podpisania umowy, a ze względów społecznych koniecznych do spełnienia, 

2) z przyczyn niemożliwych wcześniej do przewidzenia, w szczególności następstw 
działań administracyjnych. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy  
w formie aneksu do umowy w przypadku: 
3.1. siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertą i SWZ, przez 

siłę wyższą strony rozumieją klęski żywiołowe, stan wyjątkowy, działania terrorystyczne, strajk 
powszechny, nowe akty prawne lub decyzje właściwych władz, a także działania lub 
zaniechania działania organów państwowych, samorządowych lub osób trzecich 
uniemożliwiających terminową realizację zamówienia,   o okres nie przekraczający czasu 
trwania przeszkody w wykonaniu zamówienia, 

3.2. zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.  
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;  zmiany  zasad podlegania ubezpieczeniom 
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne;  zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych 
planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych 
planach kapitałowych - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia 
przez wykonawcę i jeżeli Wykonawca udowodni to ponad wszelką wątpliwość, że zmiany te 
będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,  

3.3. zmiany danin publicznoprawnych, w tym obowiązującej stawki VAT. Jeśli zmiana ta będzie 
powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający 
dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku 
zapłaconego przez Wykonawcę, 

3.4. zmian wynikających z przepisów prawa, 
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3.5. zmian wynikających z decyzji lub wytycznych organów administracji, wydanych po upływie 
terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu, co może skutkować zmianą 
wynagrodzenia lub zmianą terminu realizacji robót, 

3.6. wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń, niewynikających z winy Wykonawcy, co może 
skutkować zmianą wynagrodzenia lub zmianą terminu realizacji robót, 

3.7. gdy konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, 
działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć a wartość zmiany nie przekracza 50% 
wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, 

4. Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji w przypadku: 
4.1. wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po jego stronie, 
4.2. wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo 

zachowania należytej staranności, 
4.3. wstrzymania świadczenia usług lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po 

stronie Zamawiającego, 
4.4. działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są 

konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, 
4.5. wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, potwierdzonych przez 

Zamawiającego, uniemożliwiających wykonanie usługi zgodnie z przepisami prawa. 
5. Przesunięcie terminu wykonania przedmiotu umowy może nastąpić o sumę liczby dni dla każdej  

z przyczyn,  o których mowa w ust. 4. 
6. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu 

do umowy. 
 

§ 17 
1. Wykonawca przedstawi w ciągu 3 dni od podpisania umowy harmonogram odbioru odpadów do 

zatwierdzenia przez Zamawiającego. 
2. Wszelkie zmiany harmonogramu wymagają formy pisemnej, za wyjątkiem zmian jednorazowych 

wynikających z nadzwyczajnych sytuacji, np. powódź, gwałtowne opady śniegu, nieprzejezdna 
droga, dni ustawowo wolne. We wszystkich przypadkach zmiana harmonogramu nastąpi po, co 
najmniej ustnym, uzgodnieniu między stronami. Zmiana harmonogramu nie stanowi zmiany 
umowy. 

 
§ 18 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących w trakcie trwania umowy przepisów 
prawnych, a w szczególności: 

1) Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.). 
2) Ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 888 ze z.).  
3)  Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie sposobu 

obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych 
(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1530). 

4) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów 
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji  (Dz.U. z 2017 r. 
poz.2412). 

5) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczególnych 
wymagań w  zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. 
z 2013 r. poz.122). 

6) Uchwały Nr /XX/240/20 z dnia  22 października 2020 r. Sejmiku Województwa 
Zachodniopomorskiego w sprawie uchwalenia aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla 
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2020-2026 z uwzględnieniem perspektywy na 
lata 2027-2032 oraz zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Połczyn-Zdrój 

 
§ 19 
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1. Strony będą udostępniać sobie nawzajem w niezbędnym zakresie dane osobowe osób 
odpowiedzialnych za nawiązanie i realizację Umowy, w szczególności pracowników czy osób 
reprezentujących Stronę. Strona, której dane zostaną udostępnione, staje się ich administratorem  
i  ma obowiązek przetwarzać dane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej RODO). ‘ 

2. Strony potwierdzają, że posiadają odpowiednią podstawę prawną do udostępniania danych 
osobowych. 

3. Zasady przetwarzania danych osobowych osób, których dane zostaną udostępnione, zostały opisane 
w klauzuli informacyjnej stanowiącej załącznik do Umowy. Wykonawca zobowiązuje się 
przedstawić osobom, których dane udostępni, klauzulę informacyjną o treści zgodnej  
z załącznikiem. 

 
 

§ 20 
Wszystkie problemy i spory wynikające z umowy dla których strony nie znajdą polubownego 
rozwiązania będą rozstrzygane przez Sąd miejscowo właściwy dla Zamawiającego. 

§ 21 
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy obowiązującego prawa 

w tym: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj.. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm..), 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj.. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 
ze zm.), oraz akty wykonawcze do tych ustaw. 

2. Niewykonalność lub nieskuteczność któregokolwiek z postanowień umowy, nie będą prowadziły 
do utraty mocy obowiązującej pozostałych zapisów umowy. 

 
§ 22 

1. Umowę sporządza się w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz otrzymuje 
Zamawiający a jeden egzemplarz Wykonawca. 

2. Załączniki:  
2.1. Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy; 
2.2. Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia; 
2.3. Załącznik nr 3– SWZ. 
 

 

      

WYKONAWCA                                                                                                        ZAMAWIAJĄCY 

 

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

 

 
 


