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Część II - Istotne postanowienia umowy (IPU):  

 

Zamawiający zastrzega sobie po wyborze oferty najkorzystniejszej, prawo wprowadzenia  

do przyszłej umowy zapisów uszczegóławiających i korygujących uznanych przez Zamawiającego 
za niezbędne, a wynikających z treści złożonej oferty i zapisów w SIWZ. 

Zawarta w dniu ..............................w Kędzierzynie-Koźlu, pomiędzy; 

Czysty Region Sp. z o. o.  w Kędzierzynie Koźlu , NIP : 7492089669  zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: 

 

1. ……………………………………         -   ………………………………………………..  

2. ……………………………………           -   ………………………………………………..  

a 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….**) 

zarejestrowanym w ………………… Nr rejestru  ……………..Regon ……………. NIP …………………………**) 

z siedzibą w ………………………………….., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez : 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

 
Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pismo z dnia .................. 
Zamawiający zleca, a Wykonawca podejmuje się wykonania całości lub części przedmiotu zamówienia określonego w formularzu ofertowym 
Wykonawcy, a dotyczącym: 

§ 1. 

PRZEDMIOT UMOWY  
1. Na podstawie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz złożonej w postępowaniu oferty Zamawiający zleca,  

a Wykonawca przyjmuje do wykonania: 
 

 
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 12 tj. inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z 
mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, pochodzących z  Czysty Region Sp. z o. o. w Kędzierzynie-Koźlu. 
Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie począwszy od miesiąca     01 października 2020 roku do 31  grudzień 2020 r. po ok. 1500 Mg 
miesięcznie aż do ilości sumarycznej          3000 Mg. 

1. Odpady objęte niniejszym zamówieniem należy przetransportować, a następnie zagospodarować w instalacjach, które posiadają decyzje 
zezwalające na przetwarzanie tych odpadów w procesie odzysku na minimalnym poziomie 70 % (oferta z poziomem odzysku 
poniżej 70 % zostanie odrzucona na podstawie art.89 ust.1 pkt 2 – jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia), w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie oraz procesami odzysku 
wyszczególnionymi załączniku nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21) Wykonawca usługi 
powinien poddać odebrane odpady procesom produkcji paliwa  19 12 10 (powinien posiadać stosowne decyzje) lub innemu procesowi 
przetwarzania (np. odzysk materiałowy) co potwierdzi oświadczeniem (Druk 21).  

2. Zamawiający oczekuje aby proces odzysku odbywał się w kierunku produkcji paliwa alternatywnego, jeżeli powstaną pozostałości to 
oczekuje aby ich zagospodarowanie polegało na unieszkodliwianiu. 

3. Odbiór odpadów następować będzie transportem zorganizowanym przez Wykonawcę i na jego koszt, także w zakresie kosztów 

przewozu, ubezpieczenia na czas transportu i rozładunku.  

4. Dzienne możliwości załadunku wynoszą około 200 Mg. Są to ilości szacunkowe, służące pomocniczo do przygotowania oferty, przy czym 
3000 Mg to maksymalna ilość do odbioru i odzysku, której Zamawiający nie musi zrealizować w pełnym wymiarze. Odbiór odpadów 
wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego, miesięczna ilość odpadów wyniesie ok. 1 500 Mg. Odpady o kodzie 19 12 12 
stanowią materiał po sortowniczy (balast) pochodzący z mechanicznej obróbki odpadów na sortowni - po przetworzeniu zmieszanych 
odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 jako tzw. frakcja nad sitowa i doczyszczaniu odpadów selektywnie zbieranych.  

5. Odpady wytworzone w mechanicznym procesie są magazynowane wspólnie jako materiał wymieszany, luzem i w takiej formie będą 
załadowywane na podstawione środki transportu. Średnia waga 1 m3 odpadów o kodzie 19 12 12 objętych zamówieniem wynosi około 
0,30-0,45 Mg. Jest to wartość orientacyjna służąca Wykonawcy do skalkulowania kosztów, natomiast nie stanowi podstaw do 
jakichkolwiek roszczeń z tytułu nakładu pracy lub kosztów potrzebnych dla wykonania umowy. Wykonawca może pobrać na własny koszt 
próbki wytworzonego materiału w celu przebadania  i określenia składu morfologicznego. 

6. Usługę należy zrealizować w systemie sukcesywnego odbioru odpadów, za pomocą środków transportowych Wykonawcy w dni robocze 
w godzinach 7.00-21.00. Miejsce odbioru odpadów to teren Czysty Region  Sp. z o. o. w Kędzierzynie-Koźlu ul. Naftowa 7. 

7. Załadunek będzie odbywał się sprzętem Zamawiającego, umożliwiającym sprawne wypełnienie środków transportu Wykonawcy np. 

kontenerów, naczep, naczep z ruchoma podłogą itp.  

8. Ważenie odbieranych przez Wykonawcę odpadów odbywać się będzie na zalegalizowanej wadze  , znajdującej się na terenie Czysty 
Region  Sp. z o. o.  Waga wyznaczona przez Zamawiającego posiada dokładność ważenia do +/- 10 kg. Ważenie potwierdzane będzie 
każdorazowo kwitem wagowym. Dokumenty te będą stanowić wyłączna podstawę do określenia ilości odebranych odpadów pomiędzy 
Zamawiającym, a Wykonawcą. Wykonawca po zakończeniu każdego miesiąca będzie potwierdzał ilość odebranych odpadów na 
wystawionej przez Zamawiającego zbiorczej Karcie Przekazania Odpadów. Zamawiający będzie wystawiał zbiorcze Karty Przekazania 
Odpadów odebranych w danym miesiącu na podstawie bilansu ważeń pochodzącego z programu komputerowego obsługującego system 
wagowy w Czysty Region Sp. z o. o. w Kędzierzynie-Koźlu. Zbiorcze Karty Przekazania Odpadów KPO wystawiane będą w 3 
egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Zamawiającego, 2 egzemplarze dla Wykonawcy. 
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9. Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą na podstawie podpisanej przez Strony zbiorczej Karcie Przekazania Odpadów, (KPO), 
oświadczenia (Druk nr 21) i poprawnie wystawionej fakturze przez Wykonawcę.  Skalkulowana przez Wykonawcę cena jednostkowa za 
1 Mg będzie podstawą do określenia należności za faktycznie odebrana ilość odpadów w danym miesiącu. Cena jednostkowa będzie 

zawierała w sobie wszelkie koszty, w tym m.in. koszty transportu i zagospodarowania odpadów.  

10. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody, jak i również za utratę, ubytki, powstałe w wyniku transportu 
odpadów od chwili ich wydania przez Czysty Region  Sp. z o. o. w Kędzierzynie-Koźlu r, oraz w trakcie magazynowania, rozładunku 
odpadów do czasu poddania ich i zakończania procesów odzysku. Wykonawca ponosi w szczególności odpowiedzialność za działania 
zaniechania swego personelu oraz podmiotów, którymi się posłużyło do wykonania przedmiotu zamówienia np. Przewoźników.  

11. Z chwila wydania odpadów Wykonawcy (wskazanemu przez niego Przewoźnikowi) przechodzą na Wykonawcę wszelkie korzyści i ciężary 
związane z nimi oraz niebezpieczeństwo ich przypadkowej utraty lub uszkodzenia, w szczególności przejmuje on odpowiedzialność za 

wydane odpady, za należyte postępowanie z nimi i za skutki z tego wynikające.  

12. Aktualne wyniki badań frakcji pre –RDF udostępniane są na wniosek Wykonawcy.  

 

§ 2. 

TERMINY ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA USŁUG 
 
1. Termin realizacji przedmiotu umowy:  
  Zamówienie należy zrealizować w terminie od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. 
 
2. Umowa zostaje zrealizowana (wygasa) z chwilą upływu jej terminu realizacji określonego  

powyżej, bądź z chwilą gdy wynagrodzenie wykonawcy osiągnie sumę wskazaną w § 6 ust. 1 
 
 

§ 3. 

NALEŻYTA STARANNOŚĆ 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, posiadanymi 
decyzjami administracyjnymi, normami technicznymi, standardami, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy. 

2. W przypadku, gdy Wykonawca będzie realizował usługę  z naruszeniem wymogów wynikających z ust.1 , Zamawiający ma prawo: 

• nakazać Wykonawcy zaprzestanie wykonywania usługi lub zmianę sposobu jej wykonywania 

• odstąpić od umowy w całości lub w części z winy Wykonawcy, 

• powierzyć poprawienie lub dokończenie usługi objętą umową innym podmiotom na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. 

• potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy należności z tytułu kar umownych. 

3.  Strony oświadczają, że w dalszym trybie postępowania z odpadami stosowane będą  przepisy ustawy o odpadach, zgodnie z którymi  

posiadacz mający zezwolenie  w zakresie gospodarki odpadami wraz z przejęciem odpadów przejmuje odpowiedzialność za dalszy 
sposób postępowania z odpadami, natomiast Zamawiający przekazujący odpady wraz z pozbyciem się odpadów pozbywa się 
odpowiedzialności za dalsze gospodarowanie tymi odpadami. 

 
§ 4. 

ZASADY PODWYKONAWSTWA 

Jeżeli Wykonawca powierzy wykonanie części zamówienia podwykonawcy, to jest zobowiązany do przedłożenia 
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopi takiej umowy zawartej z podwykonawcą i przestrzegać 
zapisów jak niżej: 

1. Wykonawca oświadcza zgodnie ze złożoną ofertą, że: 
część robót w zakresie …………..………………………………………… objętych niniejszą umową zleci do realizacji 

podwykonawcom) 
/cały zakres niniejszej umowy wykona siłami własnymi). 

2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być 
dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, lub usługi. 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na usługi przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność  
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 10.000,00 zł. Umowa powinna zawierać zakres prac, 
termin wykonania powierzonych prac, cenę za wykonane prace. 

4. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, w przypadkach 
niespełniania wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia 
dłuższy niż określony w  ust. 2. 

5. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, w terminie określonym  
w ust. 4, uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 2, Zamawiający informuje  
o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

7. Zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, lub który 
zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od 
obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na usługi, przy możliwości 
potrącenia określonej należności z wynagrodzenia Wykonawcy głównego.  

8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 7, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem 
kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  

9. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 
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10. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących 
zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 7. Zamawiający 
informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

11. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez zamawiającego, zamawiający może: 

1)  nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże 
niezasadność takiej zapłaty albo 

2)  dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

12. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 7, zamawiający 
potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy głównemu. 

13. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 7, 
lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może 
stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego. 

14. Postanowienia powyższe nie naruszają praw i obowiązków zamawiającego, wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy. 
Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem w/w warunków i przepisów ustawy Pzp zwalnia Zamawiającego  
z jakiejkolwiek odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy przez Wykonawcę. 

W przypadku powierzenia wykonania części usługi osobom trzecim Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ich należyte wykonanie zgodnie 

z warunkami niniejszej umowy, normami i obowiązującymi przepisami. Wykonawca rozlicza się bezpośrednio z podwykonawcą. 

 
§ 5. 

SPOSÓB REPREZENTACJI 
1. Do realizacji oraz rozliczenia niniejszej umowy i kontaktów z Wykonawcą, ze strony Zamawiającego ustanawia się: 

…………………….. – Kierownika ……………………………………. tel. …………….. 

2. Wykonawca do kontaktów z Zamawiającym ustanawia: …………………………………………**)  
 

§ 6. 

WYNAGRODZENIE 

1. Maksymalną wysokość wynagrodzenia za wykonanie umowy przewiduje się na kwotę brutto:  

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

2. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowo – ilościowy i stanowi iloczyn masy odebranych i zagospodarowanych odpadów 
oraz stawek : 

Lp. Usługa 
Cena [zł/Mg] 

netto brutto 

2) Cena jednostkowa netto i brutto za odbiór, zagospodarowanie i transport  1Mg odpadów 
  

 

3. Poszczególne ceny jednostkowe brutto, o których mowa w ust. 1, mają charakter ryczałtowy, zawierają wszelkie niezbędne koszty 

związane z realizacją usługi, których dotyczą, wynikające wprost z zapisów SIWZ, jak również tam nie ujęte, a niezbędne do wykonania 

umowy. 

4. Ryzyko zmiany wszelkich obciążeń publiczno-prawnych ponosi Wykonawca 

5. Wynagrodzenie za świadczenie usług, objętych niniejszą Umową, obliczone będzie na podstawie cen jednostkowych jako iloczyn ceny 

jednostkowej danego rodzaju usługi i odebranej ilości odpadów, stwierdzonej w stosownym  protokole z ważenia, wykonania zadania. 

Wykonawca nie może podwyższyć zaoferowanych cen podczas trwania umowy. 

6. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonywać cesji wierzytelności niniejszej umowy na osoby trzecie. 

7. W przypadku niewykonania za zgodą Zamawiającego, pełnego zakresu przedmiotu zamówienia, Wykonawcy służy prawo tylko do 

wynagrodzenia za wykonaną część umowy. 

8. 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 (art.145 ustawy Prawo zamówień publicznych). 

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 
§ 7. 

 
OBOWIĄZKI STRON 

Do należytego wykonania przedmiotu umowy strony ustalają następujące warunki szczegółowe: 

1. Obowiązki Wykonawcy:  

1.1 Wykonawca bez wezwania ze strony Zamawiającego (przez okres obowiązywania umowy) - pod rygorem 
odstąpienia Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy, - na miesiąc przed upływem ważności ubezpieczenia 
OC jego działalności gospodarczej, przedkładał będzie opłacony dokument potwierdzający dalszą kontynuację 
ubezpieczenia. 
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1.2 Wykonawca bez wezwania ze strony Zamawiającego (przez okres obowiązywania umowy) - pod rygorem 
odstąpienia Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy, - na miesiąc przed upływem ważności pozwolenia Nr 
………………………., na transport odpadów lub upływu ważności umowy na ……………………………. przez firmę 
specjalistyczną, przedłoży nowe dokumenty potwierdzający spełnienie wymaganych warunków. 

1.3 Jeżeli Wykonawca powierzy wykonanie części zamówienia podwykonawcy, to jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopi takiej umowy zawartej z podwykonawcą. Nie przedłożenie Zamawiającemu 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopi takiej umowy zawartej z podwykonawcą zwalnia Zamawiającego  
z jakiejkolwiek odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy przez Wykonawcę głównego. 

1.4 Zamawiający, stosownie do wymogów art. 29 ust. 3a ustawy PZP, wymaga aby przy realizacji zamówienia czynności związane z: 

- obsługą maszyny budowlanych (operatorzy i pomocnicy) 

- obsługa samochodów samowyładowczych ( kierowcy)  

były wykonywane przez osoby  zatrudnione na podstawie umowy o pracę, o ile wykonanie tych czynności polega na 
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy, z uwzględnieniem przyjętego sposoby realizacji 
robót. 

Wykonawca w terminie 7 dni, licząc od dnia zawarcia umowy, ale nie później niż przez przystąpieniem do realizacji zamówienia, 
zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu listę osób które będą wykonywać czynności o których mowa w § 1 umowy z 
oświadczeniem, że wymienione osoby są zatrudnione w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy. 

Na żądanie przedstawiciela Zamawiającego, wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć dowód, że dana osoba wykonująca 
przy realizacji przedmiotu zamówienia czynności o których mowa w § 1 umowy jest zatrudniona w sposób określony w art. 22 
§ 1 ustawy Kodeks pracy. W szczególności dowodami mogą być, pozbawionych danych osobowych kopie: umowy o pracę, 
dokumentu z którego wynika płatność składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Wykonawca przedkłada stosowne 
dokumenty, z uwzględnieniem przepisów związanych z ochroną danych osobowych. 

Wymogi określone w niniejszym rozdziale dotyczą również wszystkich podwykonawców, zatrudnionych przy realizacji 
zamówienia. Wymaga się, aby w umowach podwykonawczych zostały zawarte stosowne klauzule, umożliwiające 
przedstawicielowi Zamawiającego, kontrolowanie spełnienia wymogu, o którym mowa w niniejszym rozdziale.  

1.5 Wykonawca zapewni wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami 
technicznymi, standardami, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy. 

1.6 Uprzedzi pisemnie Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia w realizacji usługi. 
 
 

§ 8. 

ZASADY ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY 
1. Przedmiotem odbioru końcowego umowy będzie kompletne wykonanie usługi w danym miesiącu. 
2. Potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy jest protokół odbioru wykonania kompletnej usługi w danym miesiącu potwierdzony przez 

Zamawiającego. 
 

§ 9. 

SPOSÓB ROZLICZENIA UMOWY 
1. Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy będzie następowało fakturami miesięcznymi wystawianymi i dostarczanymi do 

Zamawiającego nie później do 10-tego dnia miesiąca następnego. Podstawę do wystawienia faktury stanowi potwierdzenie 
przez pracowników  Czysty Region  Sp. z o. o.  wykonania prac w danym miesiącu Do rozliczeń pomiędzy stronami za faktycznie 
odebraną ilość odpadów w danym miesiącu stosowana będzie cena, przyjęta przez Zamawiającego w wyniku złożonej oferty przez 
Wykonawcę,  pomnożona przez ilość odpadów zagospodarowanych  w danym miesiącu, potwierdzonych protokołem odbioru i podpisanej 
przez Strony zbiorczej Karcie Przekazania Odpadów  (KPO),  oświadczenia (Druk nr 21). 

2. Faktury Wykonawcy, w których występują roboty realizowane w podwykonawstwie (zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym podwykonawstwa) winny zawierać dyspozycję Wykonawcy przekazania wartości wynagrodzenia za 
podwykonawstwo na rachunek wskazanego podwykonawcy lub do faktury takiej winna być dołączona kopia faktury 
wystawiona przez podwykonawcę wraz z dowodem jej zapłaty przez Wykonawcę lub oświadczenie podwykonawcy o 
uregulowaniu należności przez generalnego Wykonawcę. 

3. Dane potrzebne do wystawienia faktury: Czysty Region  Sp. z o. o.  w Kędzierzynie Koźlu z siedzibą 47-230 Kędzierzyn-Koźle ul. 
Naftowa 7, REGON 161502260, NIP 7492089669 z . 

4. Zapłata faktur przez Zamawiającego nastąpi w terminie 30 dni  od daty otrzymania faktury. 

5. Należność za wykonanie usługi Zamawiający ureguluje przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze. 
 

§ 10. 

KARY UMOWNE 
W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania usługi (warunków umowy) będą naliczane kary umowne: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
1.1. Za odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 10 % 

wynagrodzenia umownego określonego w § 6, ust.1. 
1.2. Za nieuzyskanie deklarowanych poziomów odzysku w danym okresie rozliczeniowym , w przypadku złożenia odpowiedniej deklaracji 

w wysokości ………. zł (0,1 % wartości oferty, obliczonej wzorem 13.1. SIWZ) 
1.3. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego nienależytego wykonania umowy dwukrotnie w czasie 1 okresu rozliczeniowego  

(1 miesiąca), Zamawiający potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy 5% należności z danego miesiąca. 

1.4. Za opóźnienie w przedłożeniu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo w wys. 0,3% wynagrodzenia umownego za 

każdy dzień opóźnienia liczony od ostatniego dnia okresu wyznaczonego na przedłożenie niniejszej umowy. 

1.5. Za opóźnienie w przedłożeniu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo w wys. 0,3% 
wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia liczony po 7 dniu od daty jej zawarcia. 

1.6. Za opóźnienie w dostarczeniu zmiany do wcześniej zawartej umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wys. 0,2% 
wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na dokonanie zmiany. 
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1.7. Za opóźnienie w zapłacie (nieterminowej zapłacie) lub w przypadku braku zapłaty wartości określonych w umowach o 

podwykonawstwo w wys. 0,2% wartości zapłaty za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia, w którym zapłata powinna nastąpić. 

 
 
 

§ 13. 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub części w następujących przypadkach: 

1.1 W przypadku nie przystąpienia do wykonania usługi przez Wykonawcę w ciągu 1 tygodnia od daty podpisania umowy, 

1.2  w przypadku wykonywania umowy przez Wykonawcę niezgodnie z obowiązującym prawem, 

1.3 W przypadku trzykrotnego stwierdzenia niewywiązania się przez Wykonawcę z warunków umowy -  w terminie 14 dni od 
stwierdzenia po raz trzeci przez Zamawiającego o nie wywiązaniu się Wykonawcy z warunków umowy.  

1.4 Realizowania przez Wykonawcę usług bez należytej staranności, niezgodnie z normami technicznymi, zasadami BHP lub niezgodnie 
z postanowieniami niniejszej umowy, 

1.5 Likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy, wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, postawienia go w stan likwidacji  

1.6 Utraty ważności lub cofnięcia decyzji na przetwarzanie odpadów o kodzie 19 12 12 

1.7 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 (art.145 ustawy Pzp). 

2 Wykonawca może odstąpić od umowy w całości lub części w następujących przypadkach: 

2.1. popadnięcia przez Zamawiającego w zwłokę dłuższą niż 30 dni w zapłacie faktury częściowej w stosunku do terminu zapłaty tej 
faktury wskazanego w § 9  

3 Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona odstępująca od umowy poda pisemne 
uzasadnienie swojej decyzji. 

4 W przypadku odstąpienia od umowy w terminie 7 dni Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół 
inwentaryzacji wykonanych usług według stanu na dzień odstąpienia za ostatni okres rozliczeniowy. 

 
§ 14 

ISTOTNE ZMIANY UMOWY 

Strony przewidują możliwość istotnych zmian umowy 

1.1 Zmiana wynagrodzenia za wykonanie umowy - w przypadku: 
1)  Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy w tym 

przepisów VAT;  

1.2 W zakresie sposobu postępowania z odpadami – w przypadku: 

1)  Wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie 

umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony;  

2)  konieczność zastosowania uzupełniających rozwiązań technologicznych  jeżeli taka konieczność wyniknie w okresie co najmniej 14 dniowej 
eksploatacji przedmiotu dzierżawy 
3)  zmiana technologii ze względu na zmianę postępu technologicznego, 
1. 3 w zakresie osób wykonujących zamówienie – w przypadku: 
1)  Wystąpienia konieczności zmiany osób wskazanych w ofercie (śmierć, choroba, ustania stosunku pracy, lub inne zdarzenia losowe i 
przyczyny niezależne od wykonawcy) przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy. Przedmiotowa zmiana jest możliwa pod 
warunkiem zaproponowania innych osób, spełniających na dzień składania ofert warunki określone w SIWZ;  

 
§ 15. 

W sprawach nie uregulowanych w treści niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Ustawy prawo zamówień publicznych, Kodeksu 
cywilnego, Ustawy o odpadach oraz inne przepisy prawa. 

 
§ 16. 

Ewentualne spory wynikające z treści niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 17. 

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 1 egz. otrzymuje Wykonawca, a 1 egz. Zamawiający. 
2. Integralną część umowy stanowi Oferta złożona przez Wykonawcę w postępowaniu nr ……………. 
 
 

 


