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BZP.2711.2.2021.AB 

Załącznik nr 4 do SWZ 

 
 

U M O W A  Nr  ……………………. 
 
zawarta w dniu   ………………………………   pomiędzy: 

 
Uniwersytetem Wrocławskim, z siedzibą we 50-137 Wrocławiu, pl. Uniwersytecki 1, 
nr identyfikacji NIP  896-000-54-08,  
REGON 000001301  
(VAT UE PL 8960005408) 
Nr rejestrowy 00007756 
reprezentowanym przez …………………………………………………………………….  
zwanym w dalszej części „Zamawiającym” lub Stroną 
 
i   
 
………………….. z siedzibą ……………. ul. ………………………………,  
zarejestrowaną …………………………. KRS nr ……………………..  
Posiadającą nr identyfikacyjny NIP ………………………..,  
REGON ………………………………. \ 
Nr rejestrowy ……………………… 
reprezentowaną przez Pana/ą ………………….  
zwaną w dalszej części „Wykonawcą” lub Stroną 
     

 
 

§ 1. 
1. Umowa została zawarta w wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu nr BZP.2711.2.2021.AB 

prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych z dnia 11.09.2019 r. (poz. 2019 ze zmianami) zwanej dalej uPzp. 

2. Strony oświadczają, że będą współdziałać przy wykonywaniu niniejszej umowy w celu należytej 

realizacji przedmiotu umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się do informowania 

Zamawiającego o przebiegu wykonania przedmiotu umowy, przy czym o zaistniałych w tym 

zakresie trudnościach i przeszkodach Wykonawca będzie informował Zamawiającego 

niezwłocznie pisemnie drogą elektroniczną, a w nagłym przypadku – także ustnie lub drogą 

telefoniczną.  

3. Strony zobowiązują się współdziałać w zakresie rozwiązywania wszelkich sytuacji spornych  

w okresie wykonywania umowy. 

4. Każda ze Stron jest zobowiązana zawiadomić drugą Stronę o zmianie wszelkich danych, które 

uniemożliwią należytą współpracę pomiędzy Stronami. W szczególności dotyczy to zmiany 

adresu do doręczeń, numerów telefonów, adresów poczty elektronicznej oraz rachunków 

bankowych. Zmiana danych kontaktowych nie wymaga zawarcia aneksu do umowy, a jedynie 

pisemnego powiadomienia drugiej Strony o ich dokonaniu. Zmiana powyższych danych, w 

przypadku zaniechania powiadomienia o zmianie, nie może wywołać negatywnych skutków dla 

drugiej Strony, w szczególności korespondencja wysłana na dotychczasowy adres będzie 

uważana za skutecznie doręczoną. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o zmianach 

formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej, o wszczęciu postępowania likwidacyjnego 

lub restrukturyzacyjnego oraz innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na realizację umowy. 
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6. Osobą reprezentującą Zamawiającego w kontaktach w zakresie realizacji umowy jest 

Pani/Pan….…, tel. …, email ……. . 

7. Osobą reprezentującą Wykonawcę w kontaktach w zakresie realizacji umowy jest Pani/Pan …, 

tel. …, email …  

8. Stronom przysługuje możliwość zmiany osób, o których mowa w ust. 6 – 7. 

9. Zmiany osób, o których mowa w ust. 6 - 7, dokonuje się poprzez pisemne powiadomienie 

drugiej Stron na co najmniej 7 dni przed dokonaniem zmiany, wraz z podaniem imienia i 

nazwiska, służbowego numeru telefonu oraz adresu służbowej poczty elektronicznej osoby 

zastępującej jedną z osób, o których mowa w ust. 6 – 7. 

10. Zmiana osób, o których mowa w ust. 6 - 7, nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. 

11. Osobami upoważnionymi do potwierdzenia wykonania usługi w imieniu Zamawiającego są: 

……………. 

 
§ 2. 

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa odbioru i transportu odpadów 
do miejsc zbierania oraz ich zbieranie (wyniesienie, demontaż, ważenie, załadunek, 

transport, w określonych prawem przypadkach zapewnienie ich przetwarzania), bezpośrednio 

ze wszystkich jednostek Uniwersytetu Wrocławskiego (miejsc prowadzenia działalności [MPD]), 

zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Czas reakcji Wykonawcy liczony od pisemnego zgłoszenia odbioru odpadów, przesłanego przez 

Zamawiającego drogą mailową na adres ……………..,  do ich odbioru przez Wykonawcę z miejsca 

prowadzenia działalności Zamawiającego wg Załącznika nr 1 do umowy zgodnie z Ofertą 

Wykonawcy nie może być dłuższy niż: 72 godziny dla miejsca prowadzenia działalności [MPD] 

Zamawiającego mieszczącego się poza Wrocławiem oraz …………….. godzin dla miejsca 

prowadzenia działalności [MPD] Zamawiającego mieszczącego się we Wrocławiu. 

3. Odbiór i transport odpadów przez Wykonawcę następować będzie w okresie trwania umowy, w 

dni robocze w godzinach 8:00 do 15:00, zgodnie z potrzebami Zamawiającego 

4. W ramach wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany jest, na pisemne (mailowe) zgłoszenie 

Zamawiającego,  w sytuacjach incydentalnych (np. wskutek awarii,  zalania pomieszczenia itp.) 

zachować 1 godzinny czas reakcji, o którym mowa w ust. 3 powyżej. Zamawiający w oparciu o 

dane historyczne przewiduje możliwość wystąpienia takich zdarzeń 2 krotnie w ciągu trwania 

umowy. 

5. Jeżeli Wykonawca w ramach kryterium oceny ofert w Ofercie zadeklarował na jego koszt 

dostarczenie  opakowań pojemników, worków dostosowanych do właściwości odpadów, tam 

gdzie to wymagane wraz etykietą, zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności dla 

odpadów niebezpiecznych, dokona ich dostawy w terminie 10 dni licząc od dnia pisemnego 

(mailowego) zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego (nie dotyczy odpadów 

wielkogabarytowych, odpadów przeznaczonych do demontażu oraz tych, które wymagają 

zapewnienia kontenera. Kontener przewidziany jest jako forma do odbioru i transportu odpadów 

w ramach Umowy, dla odpadów do tego przeznaczonych). 

6. Wykonawca oświadcza, że: 

1) posiada wymagany prawem wpis w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o 

gospodarce odpadami zwanej dalej BDO, w tym w zakresie transportu odpadów objętych 

umową, 

2) posiada wymagane prawem zezwolenie na zbieranie odpadów, 

3) prowadzi działalność zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności z wymogami 

przewidzianymi ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 

2020 r. poz. 1219 z  późn. zm. ) i ustawą  z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 

z 2020r. poz. 797, 875, 2361)  oraz aktami wykonawczymi. Zezwolenie stanowi Załącznik 

nr 5  do niniejszej umowy. O każdej zmianie dot. wpisu w BDO oraz zezwolenia  na 

prowadzenie w/w działalności lub jego cofnięciu Wykonawca powiadomi Zamawiającego 

niezwłocznie, w terminie do 7 dni licząc od dokonanej zmiany. 
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7. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) wykonywanie umowy zgodnie z jej celem oraz posiadanymi decyzjami i uprawnieniami, 

w oparciu o obowiązujące przepisy i na zasadach dobrej współpracy oraz przy zachowaniu 

najwyższej staranności; 

2) niezwłoczne powiadomienie wyznaczonych pracowników Zamawiającego oraz właściwych 

służb publicznych w przypadku zaistnienia jakichkolwiek zdarzeń wymagających ich 

interwencji; 

3) zapewnienie pracownikom, świadczącym usługi wynikające z umowy, niezależnych środków 

łączności; 

4) zapewnienie pracownikom wykonującym obowiązki wynikające z umowy odpowiedniego 

sprzętu w wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, 

5) transport, demontaż, załadunek, ważenie, zbieranie odpadów własnym staraniem na własny 

koszt i ryzyko w terminach uzgodnionych z Zamawiającym; 

6) ponoszenie odpowiedzialności za szkody wyrządzone Zamawiającemu z przyczyn zależnych 

od Wykonawcy; 

7) przestrzeganie przepisów BHP, p.poż., sanitarno–epidemiologicznych oraz innych 

obowiązujących na terenie obiektów uczelnianych; 

8) wykonanie czynności określonych w dokumencie: Opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do 

SWZ) 

8. Transport odpadów przez Wykonawcę odbywać się będzie, zgodnie z wymogami prawa, 

pojazdem o ładowności do 3,5 tony, dostosowanym do specyfiki transportowanych odpadów. W 

wyjątkowych sytuacjach, które będą tego wymagały, po ustaleniu z Zamawiającym, 

Wykonawca ma obowiązek zapewnić pojazd o większej ładowności.. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia transportu (tj. ma zapewnić miejsce w kabinie 

pojazdu) pracownikowi Zamawiającego, nadzorującego wykonanie przedmiotu niniejszej umowy. 

10. Transport do miejsc zbierania oraz odbiór odpadów w miejscu ich zbierania zostanie 

każdorazowo potwierdzony przez Wykonawcę w „Karcie przekazania odpadu”, wygenerowanej w 

BDO potwierdzającej należyte wykonanie zlecenia. 

11. Wykonanie usługi zostanie potwierdzone protokołem,  podpisanym  przez obie Strony 

umowy. 

12. Dokumenty zostaną sporządzone z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 

r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 797, 875, 2361)  oraz aktów wykonawczych. 

13. Osobami upoważnionymi do potwierdzenia wykonania usługi w imieniu Zamawiającego są: 

…………. , …………….. 

§ 3 
1. Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres obowiązywania umowy ubezpieczenie 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, z sumą ubezpieczenia nie 

mniejszą niż 100 000 zł (słownie: sto tysięcy zł 00/100)) dla jednej i wszystkich szkód. Jeżeli 

suma ubezpieczenia wyrażona jest w innej walucie niż złoty, zostanie przeliczona według 

średniego kursu NBP na dzień zawarcia umowy i musi być nie mniejsza niż w/w. 

2. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy przedłożył Zamawiającemu, dowód zawarcia 

umowy ubezpieczenia, warunki odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz dowód opłacenia 

składki. Dokumenty te stanowią Załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 

3. Jeżeli okres ubezpieczenia będzie krótszy niż okres trwania niniejszej umowy, Wykonawca 

zobowiązany jest do przedłużenia umowy ubezpieczenia z zachowaniem jej ciągłości i 

przedłożenia Zamawiającemu, w terminie najpóźniej do 7 dni przed datą wygaśnięcia nowej 

umowy ubezpieczenia oraz dokumentów, o których mowa w ust. 2 pod rygorem kary umownej, 

o której mowa w § 9 ust. 1 pkt 6 umowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach treści 

zawartej umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1, w terminie najpóźniej do 7 dni 

roboczych od dnia ich wejścia w życie. 
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5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne szkody na osobie lub 

mieniu powstałe w wyniku niewykonywania bądź nienależytego wykonywania zobowiązań 

wynikających z umowy. 

6. Wykonawca ponosi też odpowiedzialność za inne działania lub zaniechania pracowników 

świadczących usługi i osób trzecich, którymi będzie posługiwał się w celu wykonania umowy. 

7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków 

dotyczące pracowników świadczących usługi i osób trzecich, wynikające bezpośrednio 

z wykonywanych usług, spowodowane z winy Wykonawcy. 

8. W przypadku kradzieży, pożaru lub innych zdarzeń losowych, których uczestnikami byli 

pracownicy świadczący usługi, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia 

Zamawiającego o powstałym zdarzeniu. 

9. Wykonawca zobowiązany będzie na żądanie Zamawiającego do współdziałania 

z Zamawiającym/reprezentowania Zamawiającego przed właściwymi organami 

administracyjnymi w sprawach pozostających w związku ze skutkami świadczonych przez 

Wykonawcę usług.  

10. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia kar i sankcji nakładanych przez zewnętrzne 

jednostki kontrolujące, a wynikające z nienależytego wykonania przedmiotu umowy i 

nieprzestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów. 

 

 

§ 4 

1. Stosownie do dyspozycji art. 95 ust. 1 uPzp Zamawiający żąda, aby w trakcie realizacji 

przedmiotu zamówienia Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniał na podstawie stosunku pracy 

osoby wykonujące wskazane w pkt II. 2.7 „Opisu Przedmiotu Zamówienia” (Załącznik nr 1 do 

umowy) czynności, w zakresie realizacji zamówienia, polegające na wykonywaniu prac w sposób 

określony w art. 22§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz.U z 2020 r. poz. 

1320).  

2. Wykonawca w dniu zawarcia umowy przedłożył „Listę pracowników” zatrudnionych na podstawie 

stosunku pracy w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia 

umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, zakres obowiązków pracownika oraz informację o 

wysokości wynagrodzenia brutto. „Lista pracowników” stanowi Załącznik nr 4 do umowy.  

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dowody w celu potwierdzenia 

spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt II. 2.7 „Opisu Przedmiotu Zamówienia” 

(załącznik nr 1 do umowy) czynności w trakcie realizacji zamówienia. Dowodami są w 

szczególności: 

1) oświadczenie zatrudnionego pracownika; 

2) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę, 

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

kopię umowy o pracę zatrudnionego pracownika (kopia umowy/umów powinna zostać 

zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 

2019 r. poz. 1781) tj.: w szczególności1 bez adresów, nr PESEL pracowników; 

                                                 
1
 
1
Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa 

powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem zgodności z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
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4) inne dokumenty 

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na  

podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 

zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika oraz wysokość 

wynagrodzenia. 

4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w pkt 2.7  

„Opisu Przedmiotu Zamówienia” czynności (zał. nr 1 do umowy). Zamawiający uprawniony jest 

w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 

i dokonywania ich oceny, o których mowa w ust. 3; 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

5. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

stosunku pracy osób wykonujących wskazane w pkt II. 2.7  „Opisu Przedmiotu Zamówienia” 

czynności (zał. nr 1 do umowy) Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty 

przez Wykonawcę kary umownej, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt 5 umowy.  

6. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 

Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane będzie jako niespełnienie przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób 

wykonujących wskazane w  pkt II. 2.7 „Opisu Przedmiotu Zamówienia” (zał. nr 1 do umowy) 

czynności.  

7. W celu kontroli przestrzegania postanowień umowy przez Wykonawcę osoba upoważniona przez 

Zamawiającego uprawniona jest w każdym czasie do weryfikacji tożsamości personelu 

Wykonawcy uczestniczącego w realizacji przedmiotu umowy. 

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wyposażenie pracowników świadczących 

usługę oraz za ich bezpieczeństwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy. 

9. Zmiana pracownika świadczącego usługi będzie możliwa w następującej sytuacji: 

a) na żądanie Zamawiającego w przypadku nienależytego świadczenia przez niego usług, 

b) na  wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi okolicznościami. 

10. W przypadku zmiany pracownika Wykonawcy lub Podwykonawcy świadczącego usługi, 

Wykonawca zobowiązany będzie do potwierdzenia, iż osoba ta spełnia wymagania określone w 

SWZ oraz postanowieniach umowy, w szczególności zobowiązany będzie do potwierdzenia, iż 

osoba ta zatrudniona jest na podstawie stosunku pracy jeśli będzie wykonywała czynność 

wskazaną w 6 pkt Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

11. Zmiana pracownika świadczącego usługi dokonywana jest poprzez pisemne powiadomienie 

Zamawiającego drogą elektroniczną przez Wykonawcę o zmianie pracownika świadczącego 

usługi  wraz z informacją jaką czynność nowy pracownik będzie wykonywał co najmniej na 1 

dzień roboczy przed zamiarem dokonania zmiany. 

12. Zmiana pracownika świadczącego usługi dokonana zgodnie z ust. 9-11 skutkuje zmianą 

Załącznika nr 5 do umowy pn. „Lista pracowników” i nie wymaga zawierania przez Strony 

aneksu do umowy. 

 

                                                                                                                                                                          
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. 

ustawy 
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§ 5 
1. Zakres usług, które Wykonawca  będzie wykonywał osobiście: 

a) ………………………………………………………………. 

b) ………………………………………………………………. 

c) ……………………………………………………………… 

2. Zakres usług, które Wykonawca będzie wykonywał za pomocą Podwykonawców: 

a) ……………………………………………………………… - firma……………………………….. 

b) ………………………………………………………………- firma……………………………….. 

c) ………………………………………………………………- firma……………………………….. 

3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał 

nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli Podwykonawców zaangażowanych w usługi, które 

mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, jeżeli 

są już znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do 

informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a 

także przekazuje wymagane informacje na temat nowych Podwykonawców, którym zamierza 

powierzyć realizację usług.  

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

Wykonawca powołał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 uPzp, w celu wykazania 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca spełnia je w stopniu nie 

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

postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 uPzp stosuje się odpowiednio. 

5. Zlecenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy 

wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. 

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechanie działań, uchybienia i zaniedbania 

Podwykonawców i ich pracowników (działania zawinione i niezawinione) w takim stopniu, jakby 

to były działania, względnie uchybienia jego własne. 

7. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 

Wykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 

wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, 

ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą. 

8. Rozliczenie z Podwykonawcami prowadzi Wykonawca. 

9. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechanie działań, uchybienia i zaniedbania 

Podwykonawców i ich pracowników (działania zawinione i niezawinione) w takim stopniu, jakby 

to były działania, względnie uchybienia jego własne. 

10. Jeżeli wystąpią uzasadnione wątpliwości, że kwalifikacje Podwykonawców lub ich wyposażenie w 

urządzenia i sprzęt nie gwarantują właściwej jakości wykonania usług lub dotrzymanie 

terminów, to Wykonawca na żądanie Zmawiającego dokona bezzwłocznej zmiany 

Podwykonawcy. Niezastosowanie się Wykonawcy do żądania Zamawiającego uprawnia 

Zamawiającego do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym, z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy. 

 

 
§ 6. 

1. Wynagrodzenie za przedmiot umowy nie może przekroczyć kwoty: 

brutto …………….zł (słownie złotych: ……………………………),  

w tym wynagrodzenie netto za przedmiot umowy wynosi ………………zł (słownie złotych: 

…………………….) i podatek VAT w wysokości …………% wynosi ………………..zł (słownie złotych: 

………………) 

2. W cenę brutto wliczone są wszystkie  koszty wykonania zamówienia w szczególności: koszty 

demontażu, wynoszenia, załadunku, ważenia i transportu odpadów do miejsc zbierania oraz ich 

zbierania, a w określonych prawem przypadkach zapewnienie ich przetwarzania. 
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3. Wynagrodzenie za każdą partię odbieranych odpadów, będzie obliczane według stawki za jeden 

ich kilogram, zgodnie z przedstawioną ofertą Wykonawcy,  znajdującą się w Załączniku nr 2 do 

niniejszej umowy. 

1) Stawka za 1kg grupy odpadów oznakowanej jako „A” zgodnie z Opisem przedmiotu 

zamówienia-………………  netto PLN; 

2) Stawka za 1 kg grupy odpadów oznakowanej jako „B” zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia: - ……. Netto PLN. 

4. Ustawowa zmiana stawki podatku VAT w trakcie realizacji umowy, pociąga za sobą zmianę 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §6 ust. 1 i nie wymaga zmiany umowy. 

5. Zamawiający zastrzega możliwość ograniczenia zakresu zamówienia opisanego w Załączniku nr 

1 do umowy do wysokości 60% z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. Strony zgodnie 

ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1 będzie pomniejszane proporcjonalnie 

o wartość usług niewykonywanych przez Wykonawcę  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo regulowania wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji 

Umowy w ramach mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment) przewidzianego w 

przepisach ustawy o podatku od towarów i usług.  

7. Jeśli Wykonawca jest płatnikiem podatku VAT, oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w 

fakturze: 

a) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o 

którym mowa w §6 ust. 6, jak również 

b) rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 

1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa 

w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: Wykaz). 

8. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w §6 ust. 

7 opóźnienie w dokonanie płatności w terminie określonym w umowie, powstałe wskutek braku 

możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazem, nie 

stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak 

również innej formy odszkodowania. 

9. Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 

publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-

prywatnym, Wykonawca może złożyć ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną za pomocą 

platformy elektronicznego fakturowania. Numer konta Zamawiającego znajduje się na 

platformie. 

10. Należność za wykonaną usługę będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy wskazane w 

fakturze w ciągu 30 dni od daty złożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę prawidłowo 

wystawionej faktury. Faktura musi zawierać dodatkowo: 

  informację o miejscu odebrania odpadów,  

 podział kosztów na konkretne pozycje ze wskazaniem danego kodu odpadów wraz z 

określeniem jego ilości i wartości. 
11. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 
§ 7. 

Umowa obowiązuje przez okres 12 miesięcy liczony od dnia jej zawarcia lub do wyczerpania 

maksymalnej kwoty brutto wskazanej w §6 ust.1, jeżeli nastąpi to przed upływem okresu, na jaki 

umowa została zawarta. 

 
 

§ 8. 
1. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy w następujących okolicznościach:  
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1) nieuzasadnionego przerwania realizacji prac będących przedmiotem umowy przez 

Wykonawcę na okres dłuższy niż 5 (pięć) dni roboczych, jak też w przypadku nienależytego 

wykonywania umowy. 

Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy, o którym mowa powyżej będzie poprzedzone 

pisemnym wezwaniem Wykonawcy do wykonania obowiązku, który zdaniem Zamawiającego 

nie jest wykonywany lub jest wykonywany nienależycie i wyznaczeniem Wykonawcy 

dodatkowego terminu do jego wykonania: nie dłuższego niż 5 (pięć) dni roboczych. Termin 

wykonania obowiązku, o którym mowa powyżej, może być inny - ustalony za porozumieniem 

Stron na piśmie w uzasadnionych przypadkach o obiektywnym charakterze. Po upływie 

wyznaczonego terminu i dalszym niewywiązaniu się przez Wykonawcę z wykonania usługi 

zgodnie z umową, Zamawiający może odstąpić od umowy; 

2) wykreślenia Wykonawcy z rejestru BDO lub cofnięcia zezwolenia na zbieranie odpadów; 

3) w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany powodującej, że 

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

chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrażać podstawowemu 

interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; 

4) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 uPzp; 

5) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 uPzp; 

6) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził w ramach procedury przewidzianej w 

art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła 

zobowiązaniom, które ciąża na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 

2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z 

naruszeniem prawa Unii Europejskiej; 

7) zostanie otwarta likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy; 

8) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy; 

9) w razie niewypłacalności Wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 28.02.2003r. Prawo 

upadłościowe (Dz. U. z 2020r. poz. 1228), niewypłacalności lub zagrożenia niewypłacalnością 

Wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 15.05.2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 

2020r. poz. 814 ze zmianami). 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4) powyżej, Zamawiający odstępuje od umowy w 

części, której zmiana dotyczy. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 

4. Odstąpienie od Umowy we wszystkich przypadkach pozostaje bez wpływu na obowiązek 

zapłaty należnych Zamawiającemu kar umownych oraz odszkodowań, jak również innych 

obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy. 

 
 

§ 9. 
1. Zamawiający zażąda od Wykonawcy zapłaty kar umownych w następujących przypadkach: 

1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia umowy brutto wskazanego w § 6 

ust. 1 umowy; 

2) za nie dotrzymanie czasu reakcji określonego zgodnie z §2 ust. 2 Wykonawca zapłaci karę 

umowną w wysokości 0,02% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w §6 ust. 1 

umowy za każdą godzinę zwłoki; 

3) za niedotrzymanie terminu dostawy opakowań (pomimo deklaracji ich dostawy przez 

Wykonawcę w ofercie) określonego zgodnie z §2 ust. 4 Wykonawca zapłaci karę umowną w 

wysokości 0,01% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w §6 ust. 1 umowy za każdy 

dzień zwłoki; 
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4) jeżeli zwłoka, o której mowa w pkt 3) będzie trwa dłużej niż 10 dni Zamawiający uzna, iż 

Wykonawca nie dokonał dostawy opakowań. W takiej sytuacji Wykonawca zostanie 

obciążony  karą w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony taki przypadek; 

5) za naruszenie postanowień § 4 umowy – w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony 

przypadek naruszenia; 

6) w przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia, 

warunków odpowiedzialności ubezpieczyciela lub dowodu opłacenia składki, o których mowa 

w §3 ust. 3 umowy - w wysokości 5% łącznego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 6 

ust. 1 umowy. 

2. Za opóźnienie Zamawiającego w płatnościach Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości 

ustawowej. 

3. Ustala się, że maksymalna łączna wysokość kar nie może przekroczyć 20% netto łącznego 

wynagrodzenia umowy wskazanego w § 6 ust. 1 umowy. 

4. W sytuacji gdy wysokość naliczonych kar umownych nie wyrównuje rzeczywistej szkody, 

Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania naliczonych w nocie obciążeniowej kar 

umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 

6. W przypadku nie przystąpienia Wykonawcy do wykonywania usługi lub odstąpienia od umowy, 

termin zapłaty kary umownej wynosi 21 dni od daty otrzymania noty obciążeniowej z naliczoną 

karą. Wpłaty należy dokonać na konto Zamawiającego wskazane w nocie obciążeniowej. W 

pozostałych przypadkach opisanych w ust. 1, zastosowanie będzie miało uregulowanie ust. 5. 

 

§ 10. 
1. Na podst. art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian do umowy, 

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy oraz określa 

warunki tych zmian poprzez dopuszczenie możliwości zmian umowy w szczególności:  
1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu umowy, lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub 

ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów - w takim zakresie, w jakim 

będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu 

prawnego lub faktycznego, 
2) jeżeli nastąpi zmiana przepisów prawa podatkowego w szczególności zmiany stawki 

podatku VAT, 
3) możliwa jest zmiana umowy w zakresie podwykonawstwa na etapie realizacji umowy, o ile 

nie sprzeciwia się to postanowieniom SWZ, tj.:  
- powierzenie Podwykonawcom innego zakresu dostawy niż wskazany w ofercie 

Wykonawcy,  

- zmiana Podwykonawcy na etapie realizacji zamówienia 

- wprowadzenie nowego Podwykonawcy, również w przypadku, gdy Wykonawca wskazał w 

ofercie, że zamówienie wykona samodzielnie. 

2. Warunki dokonywania zmian, o których mowa w ust. 1 powyżej:  
1) Każda ze Stron umowy może żądać zmiany, o której mowa w ust. 1 powyżej poprzez 

złożenie pisemnego wniosku uzasadniającego okoliczności związane z wystąpieniem 

zmiany mającej wpływ na należyte wykonanie umowy.  
2) Każda ze Stron umowy, może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych ze zmianą, o której mowa w 

ust. 1 powyżej na należyte wykonanie umowy.  
3) Strona umowy na podstawie otrzymanego wniosku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1) 

powyżej w terminie do 14 dni od dnia jego otrzymania, przekazuje drugiej Stronie swoje 

stanowisko. Jeżeli Strona umowy otrzymała kolejne oświadczenia lub dokumenty, termin 

liczony jest od dnia ich otrzymania.  
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4) W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2 wynagrodzenie należne Wykonawcy 

podlega automatycznemu zwiększeniu odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą z 

nowej stawki tego podatku obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego. W 

takim przypadku wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy ustalana jest 

każdorazowo z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT obowiązującej na dzień 

wystawienia faktury (powstania obowiązku podatkowego). 
3. Zmiany wymienione w ust. 1 powyżej za wyjątkiem zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt. 2 

mogą zostać dokonane tylko w formie pisemnego aneksu.  

 
 

§ 11. 
 

1. W sprawach spornych, które nie są regulowane niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu cywilnego,  ustawy Prawo zamówień publicznych i innych ustaw.   

2. Ewentualne spory mogące wynikać przy wykonywaniu postanowień niniejszej umowy 

rozstrzygane będą przez sądy powszechne we Wrocławiu właściwe dla Zamawiającego. 

3. Wykonawca, do czasu niezakończonych rozliczeń wynikających z realizacji umowy jest 

zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianach formy prawnej prowadzonej 

działalności gospodarczej, postępowaniu  restrukturyzacyjnym  lub upadłościowym. 

4. Wykonawca nie może przekazać  wierzytelności wynikających z umowy osobom trzecim bez 

pisemnej zgody Zamawiającego. 

5. Wykonawca nie może przekazać praw i obowiązków  wynikających z umowy osobom trzecim. 

6. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie. 

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

8. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez Strony. 

9. Zamawiający zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych udostępnionych mu przez 

Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami, wyłącznie w związku z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia oraz realizacją niniejszej umowy.  

10. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał 

w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego i realizacji niniejszej umowy2 .  

11. Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia szkody wyrządzonej Zamawiającemu (jako 

administratorowi danych) w wyniku naruszenia danych osobowych z winy Wykonawcy. W 

szczególności zobowiązuje się do pokrycia poniesionych przez Zamawiającego kosztów 

procesów i zastępstwa procesowego, a także odszkodowania na rzecz osoby, której naruszenie 

dotyczyło.  

12. Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa  

egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia 

2. Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy  

3. Załącznik nr 3 – Polisa z dowodem opłaty składki 

4. Załącznik nr 4 – Lista pracowników 

5. Załącznik nr 5 – Kopia uprawnień Wykonawcy  

 

 

                                                 
2
 Dot. tylko  przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub 

zachodzi wyłącznie stosowanie obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO. 
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ZAMAWIAJĄCY:                                                                          WYKONAWCA: 
 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 
ZAŁĄCZNIK NR 4 do UMOWY  

BZP.2711.4.2021.AB 
 
 

LISTA PRACOWNIKÓW 

 

Przystępując do realizacji niniejszego zamówienia oświadczam, iż wskazane poniżej osoby są 

zatrudnione na podstawie stosunku pracy i będą wykonywały następujące zakresy prac przy 

następujących założeniach: 

 

Lp. 

Imię i nazwisko 

zatrudnionego 

pracownika 

Data 

zawarcia 

umowy o 

pracę 

Rodzaj umowy 

o pracę 

Zakres 

obowiązków 

 

 

 

 

Nazwa 

pracodawcy 

      
      
      

 
 
Lista musi być opatrzona własnoręcznym podpisem osoby lub osób uprawnionych do 
reprezentowania odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy. 

 
 


