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U M O W A  - wzór  

K.7031.3.1.2017 

 
 

w dniu …………… 2017 r. w Szczecinku pomiędzy Miastem Szczecinek, pl. Wolności 13,  

78-400 Szczecinek, zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym 

przez: 

Jerzego Hardie - Douglasa - Burmistrza Miasta Szczecinek, przy kontrasygnacie Grzegorza 

Kołomyckiego - Skarbnika Miasta Szczecinek, 

a  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… zwanym w dalszej treści umowy 

„Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 

1.   ………………………………… – …………………………….. 

2. ………………………………… – …………………………….. 

została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

 

1. Na podstawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego z dnia ……………………. Zamawiający zleca, a Wykonawca 

przyjmuje do wykonania świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych i mieszanych na terenie miasta Szczecinek w zakresie:  

1.1. odbioru odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych w sposób selektywny 

pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i mieszanych tj. takich , 

w skład których wchodzą części zamieszkałe i niezamieszkałe, na terenie miasta               

Szczecinek, 

1.2.transportu i przekazania zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów 

ulegających biodegradacji do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów 

Komunalnych w Wardyniu Górnym (Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Odpadami Sp. z o.o. w Wardyniu Górnym) dla regionu wschodniego, zgodnie  

z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 

2016 – 2020 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2023-2028, będącej spółką prawa 

handlowego, której udziałowcami są wyłącznie gminy z regionu wschodniego 

utworzonego uchwałą Nr XVIII/322/16 Sejmiku Województwa 

Zachodniopomorskiego z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wykonania Planu 

Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016-2022  

z uwzględnieniem perspektyw na lata 2023-2028 (Dz. Urz. Woj. 

Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 445, z późn.zm.)   

1.3. przekazania pozostałych komunalnych odpadów zbieranych i odbieranych    

      w sposób selektywny do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie  

      z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa  w art. 17 ustawy  

      z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987, z późn. zm.) lub           

      samodzielnego zagospodarowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, i zasadą  

      bliskości, 
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     1.4.opróżniania pojemników na baterie i akumulatory ustawionych w obiektach     

           użyteczności publicznej oraz innych miejscach publicznych, a także pojemników na     

           przeterminowane  lekarstwa ustawionych w aptekach,  

     1.5. przeprowadzania zbiórek odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu        

             elektrycznego i elektronicznego, 

     1.6. wyposażenia nieruchomości zamieszkałych i mieszanych w pojemniki na odpady 

             komunalne zmieszane oraz pojemniki lub worki do gromadzenia odpadów zbieranych  

             w sposób selektywny w okresie obowiązywania umowy na wykonanie zamówienia: 

    - szkło, 

    - papier i  tektura,  

    - tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe,  

    - odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, 

2.  Szczegółowy zakres usług, o których mowa w ust. 1 powyżej określa załącznik Nr 1                      

      do umowy.  

3. Usługi realizowane przez Wykonawcę będą obejmowały każdą pracę, która jest         

     konieczna dla spełnienia wymagań określonych umową lub, która jest implikowana przez    

     umowę, lub która wynika z jakiegokolwiek zobowiązania Wykonawcy, a także wszystkie  

     prace niewymienione w umowie, ale które mogą być wywnioskowane, jako konieczne dla  

     stabilności lub ukończenia, lub bezpiecznej, niezawodnej i sprawnej realizacji   

     przedmiotu umowy. 

4. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wszystkie czynności w zakresie realizacji zamówienia 

polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia  

26 czerwca 1974 r.-Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.). 

 

 

§ 2 

 

Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy: 

 1/rozpoczęcie    - 02 stycznia 2018 r.  

      2/zakończenie     - 31 grudnia 2018 r.  

 

§ 3 

 

1. Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) stałej współpracy z Wykonawcą przy konstruowaniu harmonogramu, o którym 

mowa w Szczegółowym Zakresie Usług, zwanego dalej „harmonogramem”, 

2) umożliwienia Wykonawcy, w okresie realizacji przedmiotu zamówienia, dostępu 

do danych o nieruchomościach objętych systemem gospodarki odpadami 

komunalnymi, o których mowa Szczegółowym Zakresie Usług, z wyłączeniem 

danych osobowych, 

3) sprawdzenia w terminie 14 dni licząc od daty przekazania wszystkich raportów       

i sprawozdań. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,               

z zasadami wiedzy fachowej oraz z zachowaniem należytej staranności wymaganej     

od profesjonalisty, zgodnie z  opisem przedmiotu zamówienia opisanym                     

w Szczegółowym Zakresie Usług  oraz harmonogramem, 
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2) realizacji harmonogramu odbioru odpadów komunalnych ustalonego                            

z Zamawiającym,  

3) realizacji usługi  zgodnie z przepisami BHP, P. Poż. i ochrony środowiska; 

4) realizacji zgłoszonej przez Zamawiającego reklamacji na świadczone usługi, 

w terminie ……….. h od przekazania zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego, 
5) wykonania …………… dodatkowych interwencyjnych odbiorów odpadów 

wielkogabarytowych w okresie realizacji zamówienia, 

6) posiadania opłaconego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie 

mniejszą niż 800 000,00 zł przez cały okres realizacji zamówienia, 

7) powiadomienia Zamawiającego i właścicieli nieruchomości, o każdorazowej zmianie 

harmonogramu  odbioru odpadów z wyprzedzeniem, co najmniej 5 dniowym, 

8) uczestniczenia w kontrolach i przeglądach wykonywania usług oraz usuwanie 

wszelkich wad, w  terminach zgodnych ze Szczegółowym Zakresem Usług, 

9) niezwłocznego informowania Zamawiającego o wystąpieniu zdarzeń  

lub okoliczności, które mogą utrudnić terminową realizację części lub całości 

przedmiotu umowy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty wystąpienia zdarzenia 

lub okoliczności, 

10) posiadania bazy magazynowo – transportowej spełniającej warunki rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań              

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

(Dz. U. poz. 122),   

11) osiągnięcia w odniesieniu do odpadów zbieranych w sposób selektywny objętych 

przedmiotem zamówienia, poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego 

użycia frakcji odpadów obejmujących papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło 

wyliczanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia  

2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia  

i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych  

(Dz. U. poz. 2167), 

12) sporządzania raportów miesięcznych z realizacji usług objętych przedmiotem 

niniejszej umowy, o których mowa w Szczegółowym Zakresie Usług i przekazywania 

ich Zamawiającemu w terminie do 10 dnia kolejnego miesiąca – za miesiąc poprzedni. 

Raport miesięczny za grudzień 2018 r. zostanie przekazany przez Wykonawcę  

w terminie do 10 stycznia 2019 r., 

13) przekazywania sprawozdań półrocznych w terminach wynikających ze stosownych 

przepisów, 

14) przestrzegania poufności, co do danych pozyskanych w związku z realizacją umowy,    

w szczególności do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych 

osobowych. Wykonawca może wykorzystywać pozyskane dane i informacje wyłącznie 

na potrzeby realizacji przedmiotu umowy, przestrzegając zakazu ich wykorzystywania 

w celach reklamowych i marketingowych lub innych niezgodnych z przedmiotem 

umowy. 

3. Zamawiający w terminie 7 dni od daty dostarczenia raportu miesięcznego, o którym mowa 

w ust. 2 pkt 12 powyżej może zaakceptować otrzymany dokument lub przekazać 

Wykonawcy stanowisko zawierające uwagi do dokumentu. Wykonawca zobowiązuje się  

do uwzględnienia uwag w treści raportu i przedłożenia Zamawiającemu dokumentu  

do ponownej akceptacji, w terminie do 7 dni od dnia przekazania uwag przez 

Zamawiającego. 
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4. Zaakceptowany przez Zamawiającego raport miesięczny, o którym mowa w ust. 2 pkt 12, 

jest podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury za wykonaną usługę,  

z zastrzeżeniem § 6. 

5. Wykonawca sporządza półroczne sprawozdania, o których mowa w ust. 2 pkt 13  

spełniające wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia  

17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, 

odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania 

odpadami komunalnymi (Dz. U. poz. 934).  

6. Wykonawca sporządza raporty miesięczne, o których mowa w ust. 2 pkt 12,  

oraz półroczne sprawozdania, o których mowa w ust. 2 pkt 13, w formie papierowej  

(1 egz.). 

7. W przypadku, gdy wpisy do rejestrów lub pozwolenia lub zezwolenia lub umowy tracą 

moc obowiązującą, Wykonawca obowiązany jest do uzyskania nowych wpisów  

do rejestrów lub pozwoleń lub zezwoleń lub zawarcia nowych umów oraz przekazania 

potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii tych dokumentów Zamawiającemu 

w terminie 5 dni od dnia wykreślenia z rejestru lub wygaśnięcia uprawnień wynikających 

z pozwoleń lub zezwoleń lub umów - pod rygorem wypowiedzenia przez Zamawiającego 

niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

8. Wykonawca oświadcza, że szczegółowo zapoznał się ze Szczegółowym Zakresem Usług  

dotyczącym przedmiotu umowy, stanowiącym załącznik Nr 1 do umowy i nie wnosi uwag. 

 

 

 § 4 

 

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe należne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu 

umowy w wysokości: ………….. netto + VAT ( słownie: ……………………..zł + VAT) 

tj. łącznie ……………………..zł brutto (słownie: ………………………… zł  brutto). 

2. Strony stwierdzają, że wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostało poprawnie 

określone z pełną odpowiedzialnością Wykonawcy za interpretację danych i jest ono 

wystarczające przez cały czas trwania umowy bez możliwości jego zmiany w trakcie 

trwania umowy (Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego 

zgodnie z art. 632 K. c.) oraz pokrywa wszystkie zobowiązania Wykonawcy w/g umowy  

i wszystko, co konieczne dla właściwej realizacji przedmiotu zamówienia. 

3. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, 

stanowiące nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego, zostaną rozliczone  

w formie wynagrodzenia ryczałtowego w oparciu o zestawienie kosztów wskazanych  

w ofercie. Wymagają one uprzedniego spisania protokołu konieczności przez Wykonawcę  

i Zamawiającego oraz podpisania umowy po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego. 

 

§ 5 

 

1.  Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy świadczący usługi będą w okresie realizacji 

umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

26 czerwca 1974 r.-Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.). 

2.  Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego 

nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie 

umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z pracownikami świadczącymi usługi.  
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W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na 

przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 

3.  Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów o pracę zawartych przez Wykonawcę                                

z pracownikami świadczącymi usługi w terminie wskazanym przez Zamawiającego 

zgodnie z ust. 2 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia 

pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę. 

4.  Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników świadczących usługi na podstawie 

umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu kary umowne w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę 

ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 

obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez 

wykonawcę wymogu zatrudnienia pracowników świadczących usługi na podstawie 

umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy) oraz liczby miesięcy w okresie 

realizacji umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę 

poniżej liczby wymaganych pracowników świadczących usługi na podstawie umowy                   

o pracę wskazanej przez Zamawiającego w SIWZ. 

 

 

§ 6 

 

1. Strony ustalają, że zapłata wynagrodzenia za wykonane usługi odbywać się będzie                 

na podstawie faktur VAT  wystawionych i dostarczonych Zamawiającemu po zakończeniu 

danego miesiąca świadczenia usługi,  w wysokości 1/12 wynagrodzenia, o którym mowa 

w § 4 ust. 1 po protokolarnym stwierdzeniu wykonania zadania oraz po zatwierdzeniu 

przez Zamawiającego raportu,  o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 12. 

2. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody 

Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne. 

 

 

§ 7 

 

1. Zapłata wynagrodzenia za wykonane usługi odbywać się będzie przelewem z konta 

Zamawiającego na konto Wykonawcy podane na fakturach VAT. 

2. Faktury VAT prawidłowo wystawione wraz z dokumentami rozliczeniowymi będą płatne 

w ciągu 30 dni od daty ich doręczenia Zamawiającemu. 

3. Za prawidłowo wystawioną fakturę VAT rozumie się fakturę, zawierającą następujące dane 

Nabywcy i Płatnika: 

Nabywca:  Miasto Szczecinek     Płatnik: Urząd Miasta Szczecinek 

    Pl. Wolności 13                Pl. Wolności 13   

    78-400 Szczecinek          78-400 Szczecinek  

    673-00-10-209 

4. Numer identyfikacyjny VAT: 

 1/ Zamawiającego  - 673-00-10-209 

 2/ Wykonawcy       -    …………………… 

 

 

§ 8 

 

1. Nadzór nad wykonaniem usług z ramienia Zamawiającego będzie pełnił: 
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……………………………………………………………………………. 

2. Z ramienia Wykonawcy osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym będzie:  

………………………………………………………………………………….. . 

 

§ 9 

1. Wykonawca wniósł w dniu podpisania umowy zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy w ustalonej przez Zamawiającego wysokości 5 % łącznego wynagrodzenia brutto 

tj. ………………………. zł, słownie: ……………………………………………. 

  Zabezpieczenie zostało wniesione w formie …………………………………. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne 

zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy przez Wykonawcę, w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec 

Wykonawcy o zapłatę kar umownych. 

3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie 

gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi ona być bezwarunkowa, nieodwołalna                    

i płatna na pierwsze żądanie. 

4. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca w terminie 30 dni od dnia 

wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

5. Zabezpieczenie wniesione w innej formie, będzie obowiązywało od dnia podpisania 

umowy do 30 dnia po terminie wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego 

za należycie wykonane.  

6. Zamawiający oświadcza, że posiada zdolności finansowe wystarczające do zapłaty           

za wykonane usługi w zakresie realizacji przedmiotu umowy. 

 

§ 10 

 

1. Wykonawca jest obowiązany w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 

do zapłaty kary umownej Zamawiającemu w wysokości jn: 

1/ w wysokości 200,00 zł za każdy dzień zwłoki w złożeniu raportu lub sprawozdania,  

o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 12 i 13,  

2/ w wysokości 200,00 zł za każdy przypadek nieodebrania odpadów z nieruchomości 

objętej obowiązkiem odebrania lub odebrania z niej odpadów w terminie niezgodnym         

z harmonogramem; kara będzie naliczana, jako iloczyn kwoty 200,00 zł i ilości 

nieruchomości, od których nie odebrano odpadów lub odebrano odpady w terminie 

niezgodnym z harmonogramem, 

3/ w wysokości 50,00 zł za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu Zamawiającemu  

harmonogramu, 

4/ w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki w umieszczeniu harmonogramu na stronie 

internetowej Wykonawcy, 

5/ w wysokości 5 000,00 zł za każdy przypadek zmieszania odebranych zbieranych 

selektywnie odpadów komunalnych, 

    6/ w wysokości 100,00 zł za każdy przypadek niedostarczenia właścicielom nieruchomości 

· pojemników/worków, o których mowa w Szczegółowym Zakresie Usług, będącym 

  · załącznikiem do umowy, 

    7/ w wysokości 200,00 zł za każdy dzień zwłoki w realizacji reklamacji zgłoszonej przez   

    Zamawiającego, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt 4, 

    8/ za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy w wysokości 20 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym  

mowa w § 4 ust. 1. 
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2. Zamawiający jest obowiązany do zapłaty kary umownej Wykonawcy za odstąpienie           

od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego w wysokości 20 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa           

w § 4 ust. 1. 

3. W przypadku poniesienia szkody wyższej od zastrzeżonych powyżej kar umownych, strony 

mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie 

cywilnym. 

4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z przysługującego 

wynagrodzenia. 

 

§ 11 

 

1. Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym  

w następujących przypadkach: 

1) gdy Wykonawca narusza w sposób istotny postanowienia umowy: 

       a/ utraty przez Wykonawcę prawa do wykonywania działalności będącej przedmiotem ·  

           niniejszej umowy,  

       b/ nierozpoczęcie wykonywania przedmiotu umowy bez uzasadnionej przyczyny pomimo  

           wezwania Zamawiającego, 

       c/ niewykonywanie przez Wykonawcę obowiązków wynikających z przepisów prawnych,  

           związanych z przedmiotem umowy,  

       d/ przerwanie wykonywania przedmiotu umowy na okres dłuższy niż 5 dni, 

       e/ niewykonanie przez Wykonawcę obowiązków określonych w § 3 ust. 7;  

2) gdy Wykonawca znajduje się w stanie zagrażającym niewypłacalnością lub przechodzi 

w stan likwidacji w celach innych niż przekształcenie przedsiębiorstwa lub połączenie 

się z innym przedsiębiorstwem, 

3) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub gdy zostanie wszczęte 

postępowanie egzekucyjne w stopniu uniemożliwiającym realizację niniejszej umowy. 

2. Warunkiem wypowiedzenia przez Zamawiającego niniejszej umowy w przypadkach 

opisanych w ust. 1 pkt 1 lit b-e jest uprzednie pisemne wezwanie Wykonawcy                 

do wykonywania swoich obowiązków oraz wyznaczenie w tym celu dodatkowego            

3- dniowego terminu.  

3. Wykonawca uprawniony jest do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, 

jeśli Zamawiający pozostaje w zwłoce z zapłatą wynagrodzenia przekraczającej 60 dni,      

na które Wykonawca należycie i w zgodzie z postanowieniami niniejszej umowy oraz 

przepisami prawa wystawił fakturę VAT. Przed wypowiedzeniem Wykonawca wezwie 

pisemnie Zamawiającego do wykonania zobowiązania wyznaczając dodatkowy,               

co najmniej 14 dniowy termin do dokonania płatności, rozpoczynający bieg od dnia 

doręczenia wezwania. 

4. Wypowiedzenie niniejszej umowy powinno pod rygorem nieważności, nastąpić na piśmie 

oraz zawierać uzasadnienie. 

 

 

§ 12 

 

1. Strony nie będą odpowiedzialne za niewypełnienie lub nieprawidłowe wypełnienie swych 

odpowiednich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy w przypadkach, gdy takie 

niewypełnienie lub nieprawidłowe wypełnienie spowodowane zostało zaistnieniem siły 

wyższej. 
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2. Siła wyższa oznacza nadzwyczajny przypadek pozostający poza kontrolą, działaniami lub 

powstrzymaniem się od działań przez stronę, którego nie sposób było przewidzieć ani 

uniknąć, który zaistniał po dniu podpisania niniejszej umowy. Za okoliczności stanowiące 

siłę wyższą dla celów niniejszej umowy uznaje się przede wszystkim wojnę, klęski 

żywiołowe i inne działania sił przyrody, strajki, awarie, a także nadzwyczajne działania 

rządowe i administracyjne oraz działania podmiotów mających wpływ na wykonanie 

niniejszej umowy, a których działalność jest niezależna od stron umowy. 

3. Każda ze stron, w miarę możliwości, zobowiązuje się poinformować stronę drugą                

o przypadkach i charakterze siły wyższej, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie ich 

wzajemnych zobowiązań i obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 

4. W przypadku, gdyby okoliczność siły wyższej będzie trwała dłużej niż 14 dni, każda ze 

stron będzie uprawniona do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

 

 

§ 13 

 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy poprzez zmianę 

wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku: zmiany stawki podatku od towarów i usług, 

wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub zasad podlegania ubezpieczeniom 

społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 

wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

2. Zmiany do niniejszej umowy mogą być wnoszone tylko na piśmie za obopólną zgodą stron 

w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności i na zasadach wynikających              

z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r.  

poz. 1579). 

 

§ 14 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r.  

poz. 1579). 

 

§ 15 

 

1. Wszelka korespondencja między stronami będzie dokonywana na adresy umieszczone na 

pierwszej stronie niniejszej umowy. 

2. W wypadku zmiany adresu, każda ze stron jest zobowiązana do powiadomienia na piśmie 

o tym fakcie drugą stronę. 

3. Wszelkie negatywne konsekwencje wynikające z braku informacji, o której mowa w ust. 2 

obciążają stronę, która nie dopełniła obowiązku poinformowania o zmianie adresu. 

4. Korespondencja wysłana listem poleconym lub pocztą kurierską na adres podany na 

wstępie niniejszej umowy jest uważana za doręczoną. 

 

 

§ 16 
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1. Jeżeli jakieś postanowienie niniejszej umowy jest lub stanie się nieskuteczne, to nie 

narusza to ważności pozostałych postanowień. Strony umowy w takim przypadku 

zobowiązane są do dokonania uregulowania zastępczego, które jest możliwie najbliższe 

celowi gospodarczemu postanowienia nieskutecznego. 

2. Gdziekolwiek w umowie zawarte jest postanowienie, że informacja ma być „pisemna”    

lub „na piśmie” lub „z zachowaniem formy pisemnej”, oznacza to wszelkie informacje 

pisane i drukowane komputerowo wysłane listem poleconym. 

 

§ 17 

 

Wszelkie ewentualne spory wynikające z treści i wykonywania niniejszej umowy lub z nią 

związane, strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, działając w dobrej wierze             

i w poszanowaniu słusznego interesu drugiej strony. Jeżeli wypracowanie rozwiązania 

polubownego w terminie 15 dni od poinformowania o zaistnieniu sporu nie będzie możliwe, 

strony poddadzą spór pod rozstrzygnięcie właściwemu miejscowo dla siedziby 

Zamawiającego, sądowi powszechnemu. 

 

§ 18 

 

Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Odbiór i transport odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i mieszanych na terenie miasta 

Szczecinek w terminie 02.01.2018 r. – 31.12.2018 r.” oraz Oferta Wykonawcy. 

 

 

§ 19 

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 

każdej ze stron. 

 

 

WYKONAWCA               ZAMAWIAJĄCY 


