
 

 
 

UMOWA URB/UZP/..../..../2021                                      WZÓR 

 

zawarta w Gnieźnie w dniu ........................................ 

pomiędzy: URBIS  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gnieźnie  

ul. Chrobrego 24/25 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy,  

pod nr KRS 0000069876, o kapitale zakładowym w wysokości 23.040.000,00 zł., NIP: 784-00-41-944,  

REGON: 630952490, BDO: 000003889, 

reprezentowaną przez: Rafała Tomczaka - Członka Zarządu 

zwaną w dalszej części Umowy Zamawiającym  

 

a 

 

..................................................................................................................................................................

reprezentowana przez:  

..................................................................................................  

zwaną w dalszej części Umowy Wykonawcą  

zwanymi łącznie w dalszej części Umowy Stronami  

o następującej treści:  

 

Na podstawie rozstrzygniętego w dniu .............. roku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonego na podstawie  ustawy z dnia 11 września 2019 r.  prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) w trybie podstawowym bez negocjacji dla zadania pn. Odbiór, 

transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 16 01 03 – zużyte opony w łącznej ilości do 450 Mg i 

dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty, została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

Definicje 

 

W niniejszej umowie następującym terminom przypisano następujące znaczenie:  

Umowa – niniejsza umowa;  

Ustawa o odpadach – ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach( t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 779) 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4ti


 

 
 

Odpad - zgodnie z definicją zwartą w art. 3 ustawy o odpadach, z uwzględnieniem postanowień 

rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 

2020r. poz. 10)  

Gospodarowanie odpadami – zgodnie z definicją zwartą w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy  

o odpadach;  

Magazynowanie odpadów - zgodnie z definicją zwartą w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy  

o odpadach;  

Odzysk - zgodnie z definicją zwartą w art. 3 ust. 1 pkt 14 ustawy o odpadach;  

Powyższe definicje odnoszą się odpowiednio do pojęć używanych w liczbie mnogiej.  

 

§ 2 

Przedmiot Umowy i zobowiązania Stron 
 

1. Niniejsza Umowa określa warunki współpracy pomiędzy Stronami  

w zakresie sukcesywnego odbioru przez Wykonawcę od Zamawiającego odpadów o kodzie  

16 01 03 – Zużyte opony z Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie ( dalej przedmiot 

umowy), w celu ich zagospodarowania tj. poddania ich procesom odzysku zgodnie z powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa, posiadanymi decyzjami, procesami odzysku 

wyszczególnionymi w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach  

(Dz. U. z 2021r., poz. 779) oraz postanowieniami zawartymi w niniejszej umowie.  

2. Szacunkowa ilość odpadu, która zostanie przekazana Wykonawcy w okresie 12 miesięcy od daty 

podpisania umowy wyniesie ok. 450 Mg. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia 

ilości przewidywanych do zagospodarowania odpadów, co nie skutkuje odstąpieniem od umowy 

lub zmianą jej warunków. Zmniejszenie ilości odpadów w tym zakresie nie będzie rodziło żadnych 

roszczeń po stronie Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego, w szczególności o zapłatę 

wynagrodzenia za niezrealizowaną część oraz o zapłatę odszkodowania w związku ze 

zmniejszeniem ilości szacunkowej. W niniejszej sytuacji nie wymaga się sporządzenia aneksu.  

3. Zamawiający gwarantuje realizację umowy na poziomie nie niższym niż 60 % maksymalnej 

wartości umowy określonej w §6 ust. 2. 

4. Opis przedmiotu zamówienia stanowi integralną część umowy. 

5. Zamawiający zobowiązuje się, że:  

a) w sposób sukcesywny i zorganizowany będzie umożliwiał Wykonawcy przejęcie odpadów,  

b) będzie regulował wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu przejęcia odpadów na 

zasadach określonych w Umowie.  



 

 
 

8. Wykonawca zobowiązuje się, że:  

a) będzie przejmował od Zamawiającego odpady w sposób sukcesywny, zgodny z 

potrzebami Zamawiającego, w terminie nieprzekraczającym 7 dni roboczych od daty 

zgłoszenia.  

b) przejmie w pełni obowiązki wynikające z przepisów dotyczących odpadów oraz 

odpowiedzialność za działania związane z odpadami od momentu odbioru odpadów od 

Zamawiającego, będzie dokonywał odzysku odpadów odebranych od Zamawiającego, 

poprzez odpowiednie przetworzenie tych odpadów za pośrednictwem instalacji i 

urządzeń.  

c) Wykonawca, po wykonaniu usługi, zobowiązany jest dostarczyć oświadczenie o sposobie 

zagospodarowania odpadów. 

§ 3 

Oświadczenia Stron 
 

1. Każda ze Stron oświadcza, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa jest uprawniona do 

wykonania przedmiotu Umowy w przypisanym zakresie, a w szczególności spełnia wszystkie 

wynikające z przepisów prawnych, w tym przepisów ustawy o odpadach, spoczywające na niej 

obowiązki związane z działalnością obejmującą gospodarowanie odpadami.  

2. Każda ze Stron zobowiązuje się, że w okresie obowiązywania Umowy:  

a) będzie współdziałać z drugą Stroną i postępować z odpadami w sposób zgodny 

z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska oraz 

obowiązkami wynikającymi z przepisów prawnych,  

b) będzie transportować odpady z uwzględnieniem odpowiednich regulacji prawnych, w tym 

przepisów ustawy o odpadach,  

c) będzie przekazywać drugiej Stronie dokumenty i informacje potrzebne do prawidłowego 

wykonania Umowy,  

d) będzie niezwłocznie zawiadamiała drugą Stronę o naruszeniu praw przysługującym tej 

Stronie przez osoby trzecie lub powstaniu zagrożenia naruszenia tych praw.  

3. Wykonawca oświadcza, że:  

a) jest w stanie zapewnić przejmowanie odpadów od Zamawiającego sukcesywnie, zgodnie z 

zapotrzebowaniem Zmawiającego.  

b) dysponuje instalacjami i urządzeniami, za pomocą których jest w stanie zapewnić odzysk 

odpadów przejmowanych od Zamawiającego, poprzez ich przetworzenie w celu 

przygotowania ich do odzysku.  



 

 
 

c) dysponuje specjalistycznymi środkami transportu umożliwiającymi transport odpadów z 

zakładu Zamawiającego do zakładu Wykonawcy.  

 

§4  

Obowiązywanie umowy 
 

1. Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od daty jej podpisania.  

2. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą upływu terminu, na który została zawarta lub wcześniej po 

wykorzystaniu maksymalnej wartości umowy określonej w § 7 ust. 2. 

 

§ 5 

Odbiór odpadów 
 

1. Odbiory odpadów realizowane będą w sposób sukcesywny w dniach od poniedziałku do piątku ,  

w godzinach 6.00-15.00, w ilości określonej w zamówieniu sprzedaży przesłanym mailem lub 

telefonicznie do przedstawiciela Wykonawcy. Ilości odpadów do odebrania będą zgłaszane 

wcześniej. Zamawiający zastrzega sobie możliwość po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą, 

wskazania innych terminów i godzin odbioru. Częstotliwość odbioru wynikać będzie z bieżącego  

zapotrzebowania Zamawiającego. 

2. Wykonawca będzie przejmował odpady od Zamawiającego na terenie Zakładu Zagospodarowania 

Odpadami w Lulkowie, Lulkowo 12A, 62-200 Gniezno. 

3. Przekazywanie/przejmowanie odpadów następować będzie w oparciu o prowadzoną w należyty 

sposób ewidencję odpadów, zgodnie z właściwymi przepisami prawnymi, a w szczególności 

przepisami ustawy o odpadach. Dokumentami stanowiącymi podstawę do wystawienia faktur VAT 

będą zbiorcze karty przekazania odpadu, obejmujące odpad danego rodzaju.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do przejęcia odpadów od Zamawiającego zgodnie  

z postanowieniami Umowy, oraz do potwierdzenia odbioru tych odpadów na dokumentach, o 

których mowa w ustępie 2 niniejszego paragrafu.  

5. Ilość odpadów przejmowanych przez Wykonawcę określana będzie na podstawie wyniku ważenia 

przy wyjeździe z zakładu Zamawiającego.  

6. W chwili przekazania odpadów przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy, Wykonawca przejmuje 

odpowiedzialność za przejęte odpady, za należyte postępowanie z nim i za skutki z tego 

wynikające.  

7. Zamawiający dokona załadunku odpadów na własny koszt oraz przygotuje odpady do ich 

transportu.  



 

 
 

8. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody, jak również za utratę, ubytki 

oraz uszkodzenia odpadów, powstałe w czasie transportu odpadów z zakładu Zamawiającego. W 

powyższym zakresie Wykonawca ponosi w szczególności odpowiedzialność za działania oraz 

zaniechania swojego personelu oraz przewoźników.  

 

§ 6 

Wynagrodzenie za odbieranie odpadów przez Wykonawcę 
 

1. Cenę jednostkową za zagospodarowanie i transport:  odpadów o kodzie 16 01 03 określa się na 

kwotę netto: .......................................................... za każdy 1 Mg odpadów 

brutto : ................................................................... za każdy 1 Mg odpadów  

2. Wartość maksymalna stosunku umownego nie może przekroczyć kwoty: 

netto: ............................................................................................................  

3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia, na podstawie 

faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę, w terminie ……………. od dnia wystawienia faktury 

VAT pod warunkiem dostarczenia jej do siedziby URBIS sp. z o.o. w Gnieźnie przy ulicy Chrobrego 

24/25 w terminie 7 dni od dnia jej wystawienia 

4. Wykonawca dostarczy fakturę VAT za pośrednictwem operatora pocztowego, dostawcy usług 

kurierskich, osobiście lub poprzez Platformę Elektronicznego Fakturowania w postaci 

ustrukturyzowanej faktury elektronicznej. 

5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy 

nr............................................................ wskazany na fakturze, pod warunkiem jej zgodności z 

treścią zamówienia. 

6. Zamawiający oświadcza, iż posiada konto na Platformie Elektronicznego Fakturowania o nr 

PEPPOL 7840041944. 

7. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt. 6 

Ustawy  z dnia 08 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 

handlowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 424). 

8. Wykonawca oświadcza, że posiada/nie posiada* status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 

pkt. 6 Ustawy  z dnia 08 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w 

transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 424). 

9. Wykonawca oświadcza,  że jest czynnym podatnikiem podatku VAT a konto bankowe wskazane na 

fakturze jest kontem firmowym, do którego prowadzony jest rachunek bankowy VAT. 

10. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią jakichkolwiek swoich wierzytelności 



 

 
 

wynikających z niniejszej umowy (zakaz cesji), chyba że na powyższe Zamawiający wyrazi zgodę w 

formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

§ 7 

Zmiana umowy 
 

1. Zamawiający, poza możliwością zmiany niniejszej umowy w przypadkach określonych w art. 455 

ust. 1 pkt. 2–4 oraz ust.2 ustawy Pzp, przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, możliwość 

dokonywania zmian postanowień umowy także w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie zmiany 

1) przedmiotu umowy w sytuacji zmian unormowań prawnych powszechnie obowiązujących 

wpływających na zakres przedmiotu zamówienia ; 

2) wysokości wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy w przypadku zmian: 

a) stawki podatku od towarów i usług, 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 

2. Strony zgodnie oświadczają, że dołożą wszelkich starań, aby niniejszą Umowę wykonać w 

obowiązującym kształcie, przy czym mają świadomość, że w trakcie jej realizacji z uwagi na Stan 

Epidemii mogą pojawić się okoliczności, które uniemożliwią w sposób czasowy lub trwały jej 

należyte wykonanie. W takim przypadku, Strony w sposób polubowny uzgodnią dalszy sposób 

wykonywania umowy. W przypadku gdy dochowanie formy pisemnej z uwagi na Stan Epidemii 

jest niewskazane lub nadmiernie utrudnione, Strony zgodnie postanawiają, że dla skutecznego 

wykonania czynności wystarczająca będzie forma wiadomości e-mail pod rygorem nieważności. 

 

§ 8 

Odstąpienie od umowy 
 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie zaistnienia sytuacji, o której 

mowa w art.456 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający może odstąpić od Umowy w 

terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach; w takim przypadku, 

Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia okoliczności powodujących, że 

wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawierania umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach bez płacenia kar umownych.  

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym w 

następujących sytuacjach: 



 

 
 

a) utraty zezwoleń niezbędnych do realizacji  przedmiotu umowy; 

b) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę jakiegokolwiek istotnego postanowienia niniejszej 

umowy oraz bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego mu na usunięcie naruszenia, 

4. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę w razie zaistnienia którejkolwiek z 

przesłanek opisanych w ust. 3 powyżej będzie skuteczne z dniem doręczenia danej stronie 

pisemnego oświadczenia o odstąpieniu. Oświadczenie musi zostać sporządzone w formie 

pisemnej i wskazywać na podstawy rozwiązania. Prawo do dokonania odstąpienia może zostać 

wykonane przez uprawnioną do tego Stronę w terminie 30 dni od daty zaistnienia okoliczności 

uzasadniających odstąpienie. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający 

będzie zobowiązany jedynie do zapłaty wynagrodzenia za prace zrealizowane zgodnie z umową, 

 

§9 

Osoby upoważnione do kontaktów w czasie trwania umowy 
 

Po stronie Zamawiającego:     Po stronie Wykonawcy: 

Alina Kujawska Matanda     ..................................... 

tel.:61 424 58 79      ..................................... 

§10 

Podwykonawstwo 
 

1. Strony umowy ustalają, że umowa będzie realizowana przez Wykonawcę osobiście bądź z 

udziałem Podwykonawców w zakresie: - ………….  

2. Wykonawca oświadcza, że zamierza powierzyć realizację następującej części zamówienia 

następującym podwykonawcom:  

a)  

• • nazwa podwykonawcy …………………...,  

• • opis powierzonej części zamówienia……………………..,  

3. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o 

których mowa w § 10 ust. 2 w trakcie realizacji zamówienia, przekazania informacji na temat 

nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części 

zamówienia.  

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest 

obowiązany wykazać Zamawiającemu, że:  



 

 
 

a) proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia,  

b) brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego Podwykonawcy.  

5. Przepisu ust. 4 nie stosuje się wobec Podwykonawców niebędących podmiotami, na których 

zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w ustawi Pzp oraz do dalszych 

Podwykonawców.  

6. Postanowienia dotyczące Podwykonawcy odnoszą się wprost również do dalszego Podwykonawcy 

oraz umów zawieranych między Podwykonawcą i dalszym Podwykonawcą lub między dalszymi 

Podwykonawcami.  

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli 

lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. Wykonawca jest zobowiązany do 

sprawowania na bieżąco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez Podwykonawcę i do ich 

koordynacji.  

8. W celu powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy, Wykonawca zawiera umowę o 

podwykonawstwo.  

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o 

podwykonawstwo, zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o 

podwykonawstwo przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca do projektu umowy 

dołączy zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z 

przedłożonym projektem umowy.  

10. Zamawiający w terminie 5 dni roboczych od otrzymania od Wykonawcy projektu umowy o 

podwykonawstwo, może wnieść pisemne do niej zastrzeżenia. Jeżeli tego nie uczyni, uważać się 

będzie za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.  

11. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o 

podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może przedłożyć 

zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia 

Zamawiającego. W takim przypadku termin do zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego, 

rozpoczyna bieg na nowo.  

12.  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu, poświadczoną przez przedkładającego za zgodność z oryginałem, kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez Zamawiającego 

projektem, w terminie do 3 dni od daty jej zawarcia.  



 

 
 

13. Zamawiający w terminie do 5 dni od doręczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo może 

zgłosić sprzeciw do treści tej umowy. Jeżeli tego nie uczyni, uważać się będzie za akceptację 

umowy o podwykonawstwo.  

14. Zamawiający uprawniony jest do zgłaszania pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o 

podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo w szczególności gdy:  

a) nie będzie spełniała wymagań określonych w niniejszym paragrafie;  

b) będzie zobowiązywała Podwykonawcę do realizacji kluczowych części zamówienia,  

c)  będzie przewidywała termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

czynności;  

d) nie będzie zawierała uregulowań dotyczących zawierania umów z dalszymi 

Podwykonawcami w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od 

zgody Wykonawcy i od akceptacji Zamawiającego;  

e) będą zawierały postanowienia, które w ocenie Zamawiającego będą mogły utrudniać lub 

uniemożliwiać prawidłową lub terminową realizację niniejszej umowy, zgodnie z jej 

treścią.  

f) Uregulowania niniejszego paragrafu obowiązują także przy zmianach projektów umów o 

podwykonawstwo, jak i zmianach umów o podwykonawstwo.  

g) Strony umowy stwierdzają, że w przypadku zgłoszenia sprzeciwu lub zastrzeżeń przez 

Zamawiającego wyłączona jest odpowiedzialność solidarna Zamawiającego z Wykonawcą 

za zapłatę wymaganego wynagrodzenia, przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy za wykonanie czynności przewidzianych niniejszą umową.  

h) Wykonawca, powierzając realizację umowy Podwykonawcy, zobowiązany jest do 

dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z 

Podwykonawcą.  

i) W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający dokona 

bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, 

dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o 

podwykonawstwo.  



 

 
 

§ 11 

Klauzula społeczna 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się, aby personel realizujący zamówienie ( kierowcy, pracownicy 

wykonujący czynności związane z przetwarzaniem odpadów, obsługą bazy magazynowo – 

transportowej oraz obsługą sprzętu technicznego), w okresie trwania umowy były zatrudnione na 

podstawie Umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r., poz. 

1320 z późn. Zm.).  

2. Wykonawca w czasie realizacji umowy będzie zobowiązany udostępniać dokumenty, oświadczenia 

na wniosek Zamawiającego, w tym w szczególności kopii umów o pracę, dokumentów 

potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia w/w 

pracowników. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów o pracę zawartych przez 

Wykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na 

podstawie umowy o pracę, a więc będzie stanowiło o nienależytym wykonaniu przedmiotu 

zamówienia z wszystkimi tego konsekwencjami .  

3. Uregulowania ust. 1 i 2 dotyczą Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy.  

 

§ 12 

Kary umowne 
 

Kary umowne naliczane będą w następujących wypadkach i wysokościach:  

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:  

1) za zwłokę w odebraniu określonego w umowie przedmiotu umowy w wysokości 0,3 % 

wartości maksymalnej stosunku umownego netto za każdy dzień zwłoki,  

2. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od jednej ze stron, zapłaci ona drugiej 

stronie karę umowną w wysokości 15 % wartości netto umowy. 

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, które może dochodzić Zamawiający  nie może 

przekroczyć  30 % wartości netto umowy. 

4. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary 

umowne. 

5. Zamawiający   ma prawo do potrącania należności z tytułu kar umownych z wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

 

 

 



 

 
 

§ 13 

Postanowienia końcowe 
 

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 

stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o odpadach. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz 

otrzymuje Wykonawca a dwa egzemplarze Zamawiający.  

4. Wszelkie ewentualne spory mogące wyniknąć z zawarcia i wykonywania Umowy Strony zgodnie 

poddają pod rozstrzygnięcie właściwemu sądowi powszechnemu właściwemu ze względu na 

siedzibę Zamawiającego.  

 

 

załączniki: 

1. Opis przedmiotu zamówienia 

2. Oferta Wykonawcy 

3. Klauzula Rodo 
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