
  
 

Oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.48.2020                                                                                                    
ZAŁĄCZNIK NR 5 

WZÓR UMOWY  
 

UMOWA 
zawarta w dniu . . . . . . . . . . . . . .  . . 2020 r.  pomiędzy:  
Gliwice – miasto na prawach powiatu, ul. Zwycięstwa 21, 44 – 100 Gliwice, NIP 6311006640,  
w imieniu i na rzecz, którego działa Miejski Zarząd Usług Komunalnych, ul. Strzelców Bytomskich 25c, 
44-109 Gliwice, reprezentowany przez: 
Tadeusza Mazura - Dyrektora 
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 
a  
… 
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” 
 
Po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 – 46 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r poz. 1843 ze zm.) 
została zawarta umowa następującej treści: 
 
Przedmiot umowy 

§1 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest odbiór i wywóz przez Wykonawcę odpadów komunalnych 

segregowanych i niesegregowanych pochodzących ze statutowej działalności MZUK: 
1) wywóz odpadów segregowanych (papier, szkło, metal, plastik); 
2) wywóz odpadów ulegających biodegradacji; 
3) wywóz odpadów zmieszanych (pozostałych po segregowaniu); 
4) wywóz odpadów zmieszanych pochodzących z cmentarzy (pozostałe po segregowaniu); 
5) wywóz przepracowanych olejów, smarów, lakierów; 
6) wywóz zużytych filtrów paliwa, czyściwa, sorbentów; 
7) wywóz zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych w tym zużytych świetlówek; 
8) wywóz zużytych baterii; 
9) wywóz zużytych opon samochodowych i rolniczych; 
10) wywóz zużytych lub nienadających się do użytkowania pojazdów, odpady z demontażu, 

przeglądu i konserwacji pojazdów; 
11) wywóz zużytych ubrań; 
12) wywóz zużytych ubrań zanieczyszczonych substancjami niebezpiecznymi.  

2. Ilość i rodzaj odpadów określa załącznik A do niniejszej umowy. 
3. Szczegółowy wykaz posesji z podaną ilością i wielkością kontenerów i pojemników, stanowi 

załącznik nr B do niniejszej umowy. 
4. Odbiór odpadów będzie się odbywał w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a Wykonawca 

oświadcza, że posiada umiejętności, kwalifikacje, wymagane uprawnienia i zezwolenia oraz 
niezbędny sprzęt, urządzenia, środki transportu i zasoby kadrowe do prawidłowego wykonywania 
przedmiotu umowy oraz, że przedmiot umowy będzie wykonywać z najwyższą profesjonalną 
starannością. 

 
Obowiązki Stron. 

§2 
1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) odbierania i zagospodarowania odpadów zgodnie z ustalonym harmonogramem lub  
na telefoniczne zgłoszenie Zamawiającego, w ciągu 24 godzin od momentu przyjęcia 
zgłoszenia, za każdorazowym potwierdzeniem wykonania; 

2) opróżniania pojemników na odpady nie później niż 3 godziny od przyjęcia zgłoszenia  
w przypadku Ośrodka Wypoczynkowego Czechowice; 

3) pozostawiania czystego i uprzątniętego miejsca magazynowania odpadów  oraz zebrania 
wszystkich odpadów leżących wokół pojemników; 

4) dostarczenia znormalizowanych pojemników na odpady komunalne zgodnie z wykazem z 
załącznika B, który  obejmuje pojemniki 240l ± 15%, 1,1m3 ± 15%, 5 m3 ± 15%, 
dostarczone pojemniki muszą być zamykane; 

5) dostarczenia specjalistycznych pojemników na zużyte oleje, smary, płyny hamulcowe, 
filtry, czyściwa i sorbenty, zużyte baterie, świetlówki, sprzęt komputerowy i elektroniczny 
oraz części pozostałe z demontażu pojazdów; 

6) utrzymywania stałej liczby pojemników zgodnej z załącznikiem B, a w razie zniszczenia 
lub kradzieży pojemników – zobowiązuje się do ich uzupełnienia; 



  
 

7) dostarczania pojemników zaopatrzonych w logo Wykonawcy oraz opisanych zgodnie  
z ich przeznaczeniem i utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, 
porządkowym i technicznym - za odpowiednie przygotowanie pojemników odpowiada 
Wykonawca; 

8) każdorazowego potwierdzenia odbioru odpadów poprzez wystawienie potwierdzenia 
odbioru odpadów z wyszczególnieniem ilości odebranego odpadu i jego sortymentu, 
potwierdzenie odbioru odpadów powinno być podpisane przez wyznaczoną osobę 
Zamawiającego (kierownik, konserwator) na danej jednostce – niepoświadczone 
potwierdzenie odbioru odpadów nie będzie uznawane; 

9) prowadzenia ewidencji przekazania odpadów do sortowni oraz instalacji odbierającej 
odpady; 

10)  przedstawiania kwartalnego sprawozdania z ilości wszystkich rodzajów odebranych 
odpadów do 15 dnia kolejnego miesiąca po zakończonym kwartale; 

11) niemieszania odpadów zebranych selektywnie z odpadami komunalnymi zmieszanymi; 
12) postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, 

określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, ustawie z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wymaganiami ochrony środowiska 
oraz Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego; 

13) osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia  
i odzysku innymi metodami odpadów komunalnych frakcji: papieru, metalu, tworzyw 
sztucznych i szkła, oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji przekazywanych do składowania; 

14) przekazywania odpadów do sortowni lub instalacji odbierającej odpady. 
2. W zakresie pojazdów odbierających odpady Wykonawca zobowiązuje się do dysponowania co 

najmniej trzema specjalistycznymi pojazdami do odbioru odpadów zapewniającymi prawidłowe 
wykonanie zamówienia: 

1) wszystkie pojazdy powinny być trwale i czytelnie oznaczone logo Wykonawcy; 
2) pojazdy powinny być oznaczone frakcją odbieranych odpadów po obu stronach pojazdu;  
3) zabezpieczone przed wydostaniem się odpadów podczas transportu oraz wyposażone  

w narzędzia umożliwiające sprzątnięcie terenu po opróżnieniu pojemników; 
4) sprawne technicznie, a w przypadku awarii pojazdu Wykonawca jest zobowiązany 

zapewnić pojazd zastępczy o parametrach co najmniej spełniających wymagania 
Zamawiającego. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do: 
1) współpracy z Wykonawcą w celu należytego wykonania umowy; 
2) zapewnienia dostępu i utwardzonego dojazdu do miejsca lokalizacji pojemników; 
3) zapłaty ustalonego wynagrodzenia zgodnie z zapisami umowy. 

4. Strony ustanawiają swoich przedstawicieli: 
1) ze strony Zamawiającego do bieżących kontaktów z Wykonawcą upoważniony jest p. 

Jakub Szeler tr@mzuk.pl  32 335 04 15, oraz kierownicy poszczególnych jednostek 
organizacyjnych; 

2) ze strony Wykonawcy odpowiedzialnym za wykonanie przedmiotu umowy jest:  
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .   

5. Przedstawiciel Zamawiającego jest uprawniony do kontroli realizacji przedmiotu umowy  
w każdym  czasie.  

 
Podwykonawcy 

§3 
1. Usługi wynikające z niniejszej umowy Wykonawca może wykonać przy pomocy podwykonawcy/ 

podwykonawców.  
2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi, które wykonuje 

przy pomocy podwykonawcy/ podwykonawców. 
3. Następujące usługi zostaną wykonane przez podwykonawcę/ podwykonawców: 

……………………………………………………………………………………………………………… 
4. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność  

z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie do 7 dni od dnia zawarcia 
umowy lub dokonania jej zmian. 

5. Podwykonawca musi posiadać aktywne i wymagane przepisami prawa zezwolenie na transport  
i odbiór odpadów. Jeżeli Zamawiający ma uzasadnione podejrzenie, że uprawnienia 
podwykonawcy lub jego wyposażenie w sprzęt nie gwarantują odpowiedniej jakości wykonania 
usług to Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany podwykonawcy. Zamawiający kieruje 
to żądanie do Wykonawcy na piśmie wraz ze wskazaniem terminu przedstawienia nowego 
podwykonawcy.  

mailto:tr@mzuk.pl


  
 

6. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się udzielić na piśmie wszelkich informacji 
dotyczących podwykonawców.  

7. W odniesieniu do zmiany podwykonawcy lub wprowadzenia nowego, skuteczne są wszystkie 
ustalenia dotyczące podwykonawcy określone w niniejszej umowie.  

8. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do umów zawieranych przez 
podwykonawcę z dalszymi podwykonawcą przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca 
jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy odpowiednio na zawarcie umowy  
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy lub wprowadzenia zmian do umowy.   

 
Realizacja przedmiotu umowy 

§4 
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony od 1 lutego 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. 
2. Do 28 lutego 2021 r. Wykonawca dostarczy wszystkie pojemniki na wszystkie rodzaje odpadów  

i we wszystkie wskazane miejsca z Załącznika B do niniejszej umowy. 
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług objętych min. umową w następujący sposób:  

1) odbiór odpadów odbywać się będzie według potrzeb Zamawiającego zgodnie  
z ustalonym harmonogramem; 

2) Wykonawca będzie odbierał odpady w tym odpady komunalne nie rzadziej niż 1 raz  
w tygodniu za wyjątkiem obiektów funkcjonujących sezonowo - OW Czechowice; 

3) w przypadku OW Czechowice Wykonawca ma obowiązek opróżnić pojemniki na odpady 
nie później niż 3 godziny od przyjęcia zgłoszenia; 

4) odpady winny być odbierane w godzinach od 7:00 do 16:00 z zastrzeżeniem pkt 5) 
poniżej; 

5) w nieprzewidzianych sytuacjach wywóz odpadów będzie się odbywał na podstawie 
telefonicznego zgłoszenia Zamawiającego w ciągu 24 godzin od momentu przyjęcia 
zgłoszenia za każdorazowym potwierdzeniem wykonania; 

6) w okresie od 20 października do 10 listopada odbiór odpadów ze wszystkich cmentarzy 
komunalnych będzie odbywał się 1 raz dziennie do godz. 8:00 rano; 

4. Miejsce składowania odpadów Wykonawca powinien pozostawić czyste i uprzątnięte oraz zebrać 
wszystkie odpady leżące wokół pojemników. 

5. Zabrudzone kontenery i pojemniki Wykonawca jest zobowiązany po każdorazowym opróżnieniu 
umyć. 

6. Niedopuszczalne jest jakiekolwiek mieszanie odpadów. 
7. Strony uzgodniły, że w trakcie trwania umowy ilości pojemników mogą ulec zmianie w zależności 

od potrzeb Zamawiającego, a w przypadku ich zniszczenia lub kradzieży Wykonawca uzupełni 
brakujące pojemniki. 

 
Wynagrodzenie 

§5 
1. Wykonawca będzie otrzymywał wynagrodzenie obliczone według cen jednostkowych 

przemnożonych przez faktyczną ilość wywiezionych odpadów, z zastrzeżeniem że ogólna 
wartość usług objętych niniejszą umową nie może przekroczyć kwoty …. zł (słownie: …) brutto,  
w okresie jej obowiązywania. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy za 
prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

3. Szczegółowy wykaz odpadów i ceny jednostkowe za ich wywóz zawarte są w załączniku nr A  
do niniejszej umowy. 

4. Faktura wraz z potwierdzeniem wywozu odpadów ma być dostarczona do Zamawiającego do 10-
go dnia roboczego następnego miesiąca, na każdą jednostkę osobno zgodnie z załącznikiem B 
do niniejszej umowy. Na jednej fakturze winny być zawarte wszystkie kategorie odpadów 
wywiezione z danej jednostki w poprzednim miesiącu kalendarzowym. Niedopuszczalne jest 
dostarczenie faktur na jednostkę  - każdy odpad osobno.  

5. Wykonawca wystawia fakturę dla nabywcy Gliwice – miasto na prawach powiatu, ul. Zwycięstwa 
21, 44 – 100 Gliwice, NIP 6311006640, gdzie odbiorcą będzie Miejski Zarząd Usług 
Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25c 44-109 Gliwice.  

6. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia przelewem w formie metody podzielonej płatności, 
o której mowa w ustawie o podatku od towarów i usług. Zamawiający przekaże wartość netto 
zobowiązania wskazaną na fakturze przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w banku: … 
nr rachunku bankowego: … w terminie do 30 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby 
Zamawiającego wraz z potwierdzeniem wywozu odpadów, zaś wartość podatku VAT 
zobowiązania wskazaną w fakturze na osobny rachunek VAT Wykonawcy.  

7. Strony postanawiają, że za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego.  



  
 

8. Wykonawca wystawia fakturę zgodnie z obowiązującymi przepisami i stanem faktycznym.  
W razie niezgodności faktury z umową lub jej braków formalnych Zamawiający ma prawo  
do odmowy jej przyjęcia do czasu wyjaśnienia rozbieżności lub usunięcia braków.  

9. W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności i numerem rachunku bankowego 
wskazanymi w dokumentach księgowych (np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych),  
a wskazanymi w niniejszej umowie przyjmuje się, że prawidłowo podano termin i numer rachunku 
określone w umowie.  

10. Zamawiający nie wyraża zgody na obrót wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej umowy ani 
na rozporządzanie nimi w jakiejkolwiek formie, ani też na zastaw.  

11. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w ust. 6 jest rachunkiem firmowym  
z wydzielonym rachunkiem VAT. 

12. W przypadku wykonywania usług wynikających z niniejszej umowy przy pomocy 
podwykonawcy/podwykonawców warunkiem dokonania zapłaty należnego wynagrodzenia  
za wykonane usługi jest dołączenie do faktury dowodu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy/ 
podwykonawcom i w przypadku istnienia dalszego podwykonawcy/ dalszych podwykonawców 
dowodu zapłaty dalszemu podwykonawcy/ dalszym podwykonawcom, np. potwierdzenie 
wykonania przelewu lub oświadczenie podwykonawcy/ podwykonawców i w przypadku istnienia 
dalszego podwykonawcy/dalszych podwykonawców, o uregulowaniu wymagalnych należności 
wynikających z realizacji umowy o podwykonawstwo. Oświadczenie dodatkowo musi zwierać: 
1) informację czy należności te zostały zapłacone w umówionym terminie, a w przypadku 

opóźnienia płatności wskazanie liczby dni opóźnienia; 

2) oświadczenie, że nie wnoszą oni do Wykonawcy żadnych roszczeń z tytułu tych umów. 

13. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa 
w ust. 12, Zamawiający wstrzymuje odpowiednio część wypłaty należnego wynagrodzenia  
za wykonane usługi w kwocie równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów 
zapłaty. 

14. W przypadku obniżenia stawki podatku od towarów i usług wynagrodzenie wskazane w ust. 1 
niniejszej umowy ulegnie stosownemu obniżeniu, z tym, że kwota netto obliczona  
z uwzględnieniem obowiązującej w dacie zawarcia niniejszej umowy stawki podatku  
od towarów i usług nie ulegnie zmianie.  

 
Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy 

§6 
Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach wymienionych w treści tytułów III i VII 
księgi trzeciej KC. Ponad to:  

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez ponoszenia skutków prawnych  
w przypadku: 

1) wszczęcia postępowania likwidacyjnego Wykonawcy – w terminie 20 dni od daty 
powzięcia wiadomości o tym fakcie; 

2) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy mających wpływ na realizację zamówienia 
– w terminie 20 dni od daty powzięcia wiadomości o tym fakcie; 

3) gdy Wykonawca nie rozpoczął w umówionym terminie w całości lub części wykonywania 
usługi bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania 
Zamawiającego złożonego na piśmie – po wyznaczeniu dodatkowego terminu  
do podjęcia wykonywania usług, w terminie 5 dni od upływu wyznaczonego terminu; 

4) gdy Wykonawca przerwał z własnej inicjatywy realizację umowy na co najmniej jednym 
terenie i przerwa trwa dłużej niż 2 dni – po wyznaczeniu dodatkowego terminu  
do kontynuowania usług, w terminie 1 dnia od upływu wyznaczonego terminu; 

5) gdy Wykonawca wykonuje usługi nienależycie, niezgodnie z powszechnie przyjętymi 
zasadami - w terminie 10 dni od zaistnienia powyższych okoliczności; 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, że wykonanie umowy nie leży już w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może 
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim 
przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania 
części przedmiotu umowy. Postanowienia o karach umownych nie mają w tym przypadku 
zastosowania i Wykonawca nie może żądać odszkodowania. 

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy Zamawiający nie wywiązuje się  
z obowiązku zapłaty zasadnie i prawidłowo wystawionych faktur mimo wyznaczenia 
dodatkowego 15 dniowego terminu zapłaty należności – w terminie 15 dni od upływu 
wyznaczonego terminu. 

4. Z prawa odstąpienia od umowy w innych przypadkach niż wskazane w ust. 1-3 niniejszego 
paragrafu, Strony mogą skorzystać w terminie 10 dni od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie 
będące przyczyną odstąpienia. 



  
 

5. Odstąpienie od umowy będzie dokonane na piśmie z podaniem przyczyny odstąpienia  
i wskazaniem terminu odstąpienia. 

 
 
§7 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie 
kar umownych. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w przypadku: 
1) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, w wysokości 15% ogólnej wartości usług brutto określonej w §5 ust. 
1 niniejszej umowy; 

2) nieterminowego wykonywania usług za każdy przypadek nieodebrania odpadów 
komunalnych lub odebrania odpadów w terminie niezgodnym z zatwierdzonym 
harmonogramem lub po terminach określonych w §4 ust. 3 niniejszej umowy,  
w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100), za każdy nie wywieziony 
kontener lub pojemnik; 

3) za pozostawienie po opróżnieniu wokół pojemników odpadów w wysokości 150,00 zł 
(słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100), za każde stwierdzone uchybienie; 

4) za stwierdzenie mieszania odpadów zebranych selektywnie z odpadami komunalnymi 
zmieszanymi, w wysokości 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), za pierwsze 
uchybienie oraz 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) za każde następne; 

5) w przypadku nieterminowego i nierzetelnego przekazania sprawozdania, o którym mowa 
w §2 ust. 1 pkt 10) niniejszej umowy, w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych 00/100)  
za każdy dzień opóźnienia; 

6) za  odbiór odpadów pojazdem, który nie spełnia warunków określonych w §2 ust. 2 
niniejszej umowy w wysokości  500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) za każdy 
stwierdzony przypadek; 

7) za niedostarczenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
o podwykonawstwo określonej w §3 ust. 4, w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset 
złotych 00/100) za każdy stwierdzony przypadek. 

3. Z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy/podwykonawcom lub dalszemu 
podwykonawcy/dalszym podwykonawcom, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  
w wysokości 2% wynagrodzenia umownego brutto umowy o podwykonawstwo, której brak 
zapłaty dotyczy. 

4. Z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy/podwykonawcom lub 
dalszemu podwykonawcy/dalszym podwykonawcom, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto umowy o podwykonawstwo, której 
zapłata dotyczy, za każdy dzień opóźnienia w płatności. 

5. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Wykonawcy kary umownej w wysokości 15% 
ogólnej wartości usług brutto określonej w §5 ust. 1 niniejszej umowy w przypadku odstąpienia od 
umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego z 
zastrzeżeniem/wyłączeniem §6 ust. 1-3 niniejszej umowy.  

6. Kary umowne, które Wykonawca zapłaci Zamawiającemu będą naliczane do wysokości 50% 
ogólnej wartości usług brutto określonej w §5 ust. 1.  

7. Zamawiający może potrącić karę umowną / kary umowne z faktury/ faktur Wykonawcy  
na podstawie noty obciążeniowej.  

8. Strony uzgodniły, że w przypadku obowiązku uiszczenia kar umownych, kary podlegają 
sumowaniu. 

9. Niezależnie od kar umownych, o których mowa w niniejszym paragrafie, Strony mają prawo 
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy 
określone kary nie pokrywają ich szkód.  

10. Obowiązek zapłaty przez Wykonawcę kary umownej (kar umownych) pozostaje niezależny tak  
od wysokości poniesionej przez Zamawiającego szkody, jak i niezależny od zaistnienia szkody,  
w tym ewentualnego braku szkody.  

 
§8 

1. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w trybie 
natychmiastowym w razie wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 

1) realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy w sposób nienależyty, sprzeczny 
z postanowieniami umowy oraz w sposób niezgodny z przepisami prawa; 

2) narażenia Zamawiającego na szkody lub wystąpienia szkody; 
3) utraty przez Wykonawcę uprawnień do realizacji umowy; 
4) w przypadku co najmniej dwukrotnego przypadku naliczenia kar umownych w okresie 

trwania umowy. 



  
 

2. W przypadku rozwiązania umowy, Strony dokonają rozliczenia umowy w terminie 30 dni od dnia 
jej rozwiązania. 

Odpowiedzialność Wykonawcy 
§9 

1. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki zachowań podejmowanych przez 
osoby, które zatrudnia lub którymi się posługuje, w przypadku wyrządzenia szkód w mieniu 
Zamawiającego lub osób trzecich powstałe z jego winy, a wynikające z niewykonania lub 
nienależnego wykonania przedmiotu umowy.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody Zamawiającego lub osób trzecich, o której 
mowa w art. 361 – 363 K.C. 

3. W przypadku wyrządzenia szkód Zamawiającemu lub osobom trzecim, w wyniku wykonywania 
usługi Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt usunie i naprawi w całości wyrządzoną 
szkodę w terminie wskazanym przez Zamawiającego. W przeciwnym razie Zamawiający zleci 
usunięcie szkód osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

 
Postanowienia końcowe 

§10 
1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji prac objętych niniejszą umową zgodnie z zasadami 

zawartymi w ustawie o odpadach, Prawie ochrony środowiska oraz wymagań określonych 
przepisami wykonawczymi w tym zakresie. 

2. Strony ustalają, że Wykonawca od momentu odbioru odpadów i wywozu ich z miejsca 
wytwarzania staje się ich „Posiadaczem”, i to on ponosi wszelką odpowiedzialność za ich 
magazynowanie, przechowywanie, składowanie i ich dalsze przetworzenie, jak również ponosi 
opłaty na rzecz środowiska w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach. 

 
§11 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić jedynie wtedy, gdy nie jest ona sprzeczna 
z ustawą Prawo zamówień publicznych.  

2. W trakcie trwania umowy Strony zobowiązują się do pisemnego powiadomienia o: 
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy; 
2) zmianie osób reprezentujących; 
3) zmianie rachunku bankowego; 

3. Zmiany, o których mowa w §11 ust. 2 niniejszej umowy nie wymagają wprowadzania zmian  
w umowie.  

4. Dopuszcza się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści 
oferty, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, 
z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 

1) zawieszenia przez Zamawiającego wykonania usługi w całości; 
2) rezygnacji z wykonania części usługi z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia z tytułu 

realizacji umowy; 
3) w przypadku zmian w zakresie wywozu odpadów i organizacji ich wywozu, na podstawie 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o odpadach i uchwał 
Rady Miasta Gliwice - przez odstąpienie od części lub całości umowy bez skutków 
prawnych dla Zamawiającego; 

4) w przypadku zmiany ustawowej stawki od towarów i usług; 
5) zmiany będące następstwem: klęski żywiołowej, siły wyższej - rozumianej jako 

wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia 
i zapobieżenia,  którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej 
staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy w całości 
lub części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony umowy zobowiązane są dołożyć 
wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich 
zobowiązań umownych,  powstałego na skutek działania siły wyższej, 
uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy w terminie; 

6) zmiany umowy w przypadku wstrzymania wykonywania usługi ze względu na ustawową 
działalność osób trzecich 

5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dokonane w sposób zgodny z ustawą Prawo 
zamówień publicznych wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności - aneks do umowy. 

6. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych jest 
nieważna. 

 
§12 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego 

oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 



  
 

3. Zamawiający jest uprawniony do kontroli działalności Wykonawcy w zakresie objętym umową.  
4. Wszelkie spory wynikające z umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla 

siedziby Zamawiającego. 
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
6. Integralną część umowy stanowią: 

1) załącznik nr A – szczegółowy wykaz odpadów i ceny jednostkowe za ich wywóz;  
2) załącznik nr B – ilość pojemników wraz z pojemnością; 
3) SIWZ wraz z załącznikami; 
4) oferta Wykonawcy. 
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