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Załącznik Nr 7 
 

WZÓR  

 

UMOWA 

 

zawarta w dniu ………………….. w Tucholi, pomiędzy: 
Przedsiębiorstwem Komunalnym w Tucholi Sp. z o.o., ul. Świecka 68, 89-500 Tuchola, 
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w 
Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
0000154821  
NIP : 561-100-04-63,  
REGON : 870257484,  
wysokość kapitału zakładowego 16 039 422,86 zł, 
reprezentowanym przez p. Tomasza Stybaniewicza – Prezesa Zarządu, 
zwanym w treści umowy Zamawiającym, 
a  
................... 
z siedzibą w ............... przy ul. ..................... 
wpisanym do rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w ……………………., …. Wydział 
Gospodarczy KRS pod nr …………………., o kapitale zakładowym…………,  
NIP ……….…,  
Regon ………..…,  
reprezentowanym przez: 
1) .................  
2) ................. 
zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą  
lub: 
Panią/Panem ........................................ prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą 
.......................................................  w ........................ przy ul. .......................................  
REGON ................................ NIP ..............................................,  
zwaną/zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest odbiór i zagospodarowanie 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 Komunalnej Instalacji Przetwarzania 
Odpadów Komunalnych w Bladowie ( dalej – Instalacji ), stanowiącej własność 
Zamawiającego. 

2. Umowa obejmuje : 
1) odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 stanowiących regularnie 

wytwarzany materiał posortowniczy  w postaci kalorycznej frakcji balastu ( 
komponenty do produkcji paliwa alternatywnego RDF ). Odbiór odpadów będzie 
realizowany na bieżąco w systemie sukcesywnego odbioru odpadów*, 

2) dbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 stanowiących  rozdrobniony 
materiał palny pochodzący z mechanicznego przetwarzania odpadów 



2 

 

wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07 lub o podobnym składzie za pomocą 
rozdrabniacza*. Odbiór odpadów będzie realizowany 3 lub 4 razy w roku, w 
uzgodnionych terminach, na podstawie doraźnych zgłoszeń Zamawiającego*. 

3. Odbiór odpadów następować będzie na podstawie zamówień jednostkowych 
Zamawiającego zgłaszanych telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej*. 

4. Podstawienie pojazdu Wykonawcy do załadunku i odbiór odpadów nastąpi w czasie nie 
dłuższym niż 48 godzin od chwili zgłoszenia, z wyłączeniem niedziel i świąt wolnych od 
pracy. 

 
§ 2 

Realizacja przedmiotu umowy 
1. Odpady objęte umową należy przetransportować, a następnie zagospodarować                        

w instalacjach do których Wykonawca ma tytuł prawny lub posiada zawarte umowy z 
instalacjami i które posiadają decyzje zezwalające na przetwarzanie tych odpadów w 
procesie odzysku, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie 
oraz procesami odzysku wyszczególnionymi w załączniku nr 1 do ustawy z dna 1 grudnia 
2012 r. o odpadach ( t.j. Dz. U. 2020 poz. 875). 

2. Odbiór odpadów następować będzie transportem zorganizowanym przez Wykonawcę i na 
jego koszt, także w zakresie kosztów przewozu, ubezpieczenia na czas transportu i 
rozładunku. 

3. Ilość odpadów o kodzie 19 12 12 wymienionych w § 1 ust. 2 pkt. 1 wynosić będzie około 
3.000 Mg w okresie obowiązywania umowy. Miesięczna ilość wynosi maksymalnie około 
250 Mg, natomiast maksymalna ilość dzienna około 15 Mg. Ilości odpadów mogą ulec 
zmianie w okresie obowiązywania umowy.* 

4. Ilość odpadów o kodzie 19 12 12 wymienionych w § 1 ust. 2 pkt. 2  wynosi ok. 1000 Mg. 
Ilości odpadów mogą ulec zmianie w okresie obowiązywania umowy.* 

5. Odbiór odpadów wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego.  
6. Załadunek odpadów leży po stronie Zamawiającego.  
7. Ważenie odbieranych odpadów będzie się odbywało na wadze zlokalizowanej przy 

wyjeździe z terenu Instalacji i będzie potwierdzane dokumentem dowodem ważenia (DW) 
oraz potwierdzeniem wygenerowanym w systemie BDO Dokumenty ważenia będą 
wystawiane w 2 egz : 1 dla Zamawiającego, 1 dla Wykonawcy. Wagi Zamawiającego 
posiadają dokładność ważenia do +/- 20kg. 

8. Przekazanie i 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. 

9. W chwili przekazania odpadów przez Zamawiającego dla Wykonawcy, Wykonawca 
przejmuje odpowiedzialność za przejęte odpady, za należyte postępowanie z nimi i za 
skutki z tego wynikające. 

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody, jak i również za utratę, ubytki 
powstałe w wyniku transportu odpadów od chwili ich wydania przez Instalację oraz  w 
trakcie rozładunku odpadów do czasu poddania ich i zakończenia procesów 
zagospodarowania. 

11.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania swego personelu oraz 
podwykonawców. 
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12. Wykonawca zobowiązany będzie raz na kwartał przedstawić dokument potwierdzający 
recykling/odzysk/zagospodarowanie/unieszkodliwianie odebranych odpadów o kodzie 19 
12 12. W dokumencie tym muszą być zawarte następujące informacje : 
1)  nazwa i adres Instalacji, NIP Instalacji, do której przekazano odpady, 
2) ilości odpadów przekazanych do recyklingu, odzysku, zagospodarowania, 

unieszkodliwienia, 
3)  metoda recyklingu, odzysku, zagospodarowania, unieszkodliwienia. 
 

§ 3 
Wynagrodzenie  

1. Zgodnie z ofertą, Wykonawca zobowiązuje się odebrać i zagospodarować odpady o kodzie 
19 12 12 stanowiące regularnie wytwarzany materiał posortowniczy w postaci kalorycznej 
frakcji balastu*/ odpady o kodzie 19 12 12 stanowiące rozdrobniony materiał palny 
pochodzący z mechanicznego przetwarzania odpadów wielkogabarytowych*, 
 za cenę jednostkową w kwocie  ……..….. zł netto za 1 Mg, do której doliczany będzie 
podatek VAT w kwocie ………………. zł, co stanowi  …………… zł brutto (słownie: 
………………………… zł brutto ) za 1 Mg, a Zamawiający zobowiązuje się płacić ww. cenę za 
odebrany odpad.  

2. Cena jednostkowa za odbiór odpadów obejmuje wszelkie koszty oraz składniki związane z 
wykonaniem przedmiotu umowy i nie będzie podlegać zmianie w okresie obowiązywania 
umowy. 

3. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosić będzie – 
zgodnie z ofertą Wykonawcy - ……………………….. zł netto, do czego doliczony jest podatek 
VAT w kwocie ……………………….. zł, co stanowi łącznie kwotę …………….. zł brutto, słownie : 
…………………………….. zł brutto ( odpowiednio do części zamówienia )* 

4. Zapłata za odebrane odpady będzie następowała miesięcznie na podstawie faktury VAT 
wg faktycznych ilości odebranych odpadów i ceny jednostkowej, o jakiej mowa w ust. 1. 

5. Rozliczenia za odebrane odpady będą się odbywały miesięcznie na podstawie 
miesięcznego raportu ważeń  z wystawionych dokumentów tj. : dowodu ważenia (DW) i 
na podstawie prawidłowo potwierdzonych przez Strony umowy Kart Przekazania 
Odpadów w Bazie Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami. 

6. Wraz z fakturą, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od zakończenia miesiąca, Wykonawca 
przekaże Zamawiającemu oświadczenie sporządzone wg wzoru określonego w załączniku 
nr 3 do umowy, potwierdzające zagospodarowanie odpadów w procesie odzysku 
wymienionym w załączniku Nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.  

7. Wykonawca nie będzie uprawniony do nałożenia na Zamawiającego jakichkolwiek opłat z 
tytułu nie wykonania pełnego zamówienia. 

8. Płatnikiem będzie Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o.o. ul. Świecka 68,  
89 – 500 Tuchola, NIP 506 100 04 63. 

9. Zapłata za odebrane odpady będzie następowała w terminie ………… dni od daty złożenia u 
Zamawiającego faktury VAT. 

10. Za dzień płatności uznany będzie dzień zrealizowania przelewu przez bank 
Zamawiającego.  

11. Płatności będą dokonywane na rachunek Wykonawcy : 

 Bank : …………………………………………….................... 

 Numer rachunku : …………………………………………….. 
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§ 4 
Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, z zachowaniem należytej staranności. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i finansową wobec Zamawiającego i osób 
trzecich, za wszelkie szkody wynikłe z zaniechania realizacji umowy, niedbalstwa lub 
działania niezgodnego z umową i przepisami obowiązującymi w zakresie przedmiotu 
umowy. 

3. Wykonawca oświadcza że: 
a)  jest wpisany do rejestru BDO pod numerem.................. 
b) posiada tytuł prawny do instalacji przetwarzania odpadów (nazwa, adres) oraz 

wszelkie wymagane prawem decyzje administracyjne umożliwiające prowadzenie w 
tej instalacji przetwarzania – odzysku odpadów objętych umową  
lub 
posiada zawarte umowy z instalacją/instalacjami przetwarzania odpadów (nazwa, 
adres), które posiadają wymagane prawem decyzje administracyjne umożliwiające 
prowadzenie w tej instalacji przetwarzania – odzysku odpadów objętych umową. 

4. W przypadku, gdy wpisy do rejestrów lub zezwoleń utracą moc w trakcie obowiązywania 
umowy, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania nowych wpisów lub zezwoleń oraz 
przekazania kopii tych dokumentów Zamawiającemu w terminie 21 dni od dnia 
wygaśnięcia wpisu bądź zezwolenia, pod rygorem rozwiązania umowy. 

5. Wykonawca może powierzyć wykonywanie części przedmiotu umowy podwykonawcy, 
pod warunkiem posiadania przez podwykonawcę niezbędnych do wykonywania 
świadczenia wymaganych przepisami prawa zezwolenia i wpisu do odpowiednich 
rejestrów. 

6. Wykonawca lub podwykonawca przed rozpoczęciem transportu odpadów zobowiązany 
jest do przekazania Zamawiającemu wszystkich niezbędnych danych do sporządzenia 
Karty Przekazania Odpadów w systemie BDO. 

 
§ 5 

Termin wykonywania umowy 
1. Rozpoczęcie wykonywania przedmiotu umowy nastąpi w terminie nie późniejszym niż 7 

dni od daty zawarcia umowy. 
2. Zakończenie wykonywania umowy ustala się na okres 12 ( dwunastu ) miesięcy licząc od 

daty zawarcia umowy. 
 

§ 6 
Współdziałanie Stron 

1. W sprawach związanych z wykonywaniem umowy Strony powołują: 
1) Wykonawca – Koordynatora, który jest uprawniony do składania i odbioru wszelkich 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy we wszelkich sprawach związanych z umową. 
Powołanym Koordynatorem jest Pan/Pani ....., adres poczty elektronicznej ....., tel. 
kom.: ....., faks: ....., 

2) Zamawiający - Kierownika, który jest uprawniony do składania i odbioru oświadczeń 
woli w imieniu Zamawiającego w przypadkach wskazanych w umowie lub SIWZ lub na 
podstawie udzielonego pełnomocnictwa. 
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Powołanym Kierownikiem jest Pan/Pani ....., adres poczty elektronicznej ....., tel. 
kom.: ....., faks: ....., 

2. Zmiana przedstawiciela wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu nie stanowi zmiany 
umowy, wymaga jednak niezwłocznego pisemnego powiadomienia Strony, nie później 
niż w następnym dniu od jego ustanowienia.  

3. Wykonawca jest zobowiązany do konsultowania z Zamawiającym i uzyskania pisemnego 
zatwierdzenia istotnych zamierzeń związanych ze sposobem wykonywania umowy,  
w tym formułowania wniosków, zwłaszcza gdy wykonywanie umowy w określony sposób 
może spowodować powstanie po stronie Zamawiającego zobowiązań, w tym 
finansowych wobec osób trzecich.  

4. Wykonawca będzie stosował się do poleceń wydanych przez Zamawiającego, w tym 
również przez Kierownika. 

5. Przez cały okres wykonywania umowy Wykonawca zobowiązany jest prowadzić bieżącą 
analizę sytuacji związanej z realizacją umowy, identyfikować wszelkie problemy, ryzyka  
i zagrożenia dla należytego jej wykonania, informując o nich na bieżąco Zamawiającego.  

 
§ 7 

Kary umowne 
3. Strony postanawiają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w razie:  

1) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę wskutek okoliczności, za które odpowiada 
Wykonawca – w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesięciu tysięcy złotych), 

2) zwłoki w odbiorze partii zgłoszonego odpadu – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia 
umownego brutto liczonego od wartości planowanego odbioru za każdy dzień zwłoki 
po terminie, o którym mowa w § 1 ust. 4 niniejszej umowy, 

3) nie odebrania planowanej ilości odpadów do odbioru w danym miesiącu  w wysokości 
20% wartości nieodebranego odpadu. 

4. Kara umowna, o której mowa w ust. 1 pkt. 2 i 3 nie będzie naliczana, jeżeli Wykonawca 
nadrobi odbiór nieodebranych odpadów z miesiąca poprzedniego w pierwszych 5 dniach 
miesiąca następnego. 

5. Za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia umownego Wykonawca ma prawo naliczać 
odsetki ustawowe.  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego 
wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.  

 
§ 8 

Podwykonawcy 
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za usługi, które wykonuje przy pomocy 

podwykonawcy/ów. 
2. Zamawiający dopuszcza wykonanie przez Wykonawcę części przedmiotu zamówienia 

przy udziale podwykonawców,  poprzez zawarcie  z nimi stosownych  umów w  formie 
pisemnej pod rygorem nieważności. Kopie zawartych umów Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu niezwłocznie po ich zawarciu. 

3. W przypadku wykonania niniejszej umowy bez udziału podwykonawców, Wykonawca 
przed wypłatą wynagrodzenia, złoży oświadczenie w tym zakresie. 
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§ 9 
Rozliczanie usług wykonanych przez podwykonawców 

1. Wykonawca obowiązany jest informować Zamawiającego o wysokości wynagrodzenia 
należnego podwykonawcom i o zapłatach dla podwykonawców, a wraz z fakturą  
za wykonane usługi przedstawi Zamawiającemu kserokopie potwierdzonego przelewu 
bankowego na kwotę należną podwykonawcom.  

2. Przed wypłatą wynagrodzenia, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu oświadczenie 
podwykonawców, iż należności związane z realizacją zamówienia (bądź jego części), 
zostały podwykonawcom zapłacone przez Wykonawcę w pełnej wysokości oraz w 
terminie oraz dowody zapłaty wymaganych należności.  

3. W razie otrzymania przez Zamawiającego informacji, iż Wykonawca nie zapłacił 
podwykonawcy/podwykonawcom za wykonane prace, Zamawiający będzie miał prawo 
do powstrzymania się z płatnością wynagrodzenia Wykonawcy do czasu wyjaśnienia tej 
okoliczności.  

4. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty 
odpowiednio przez Wykonawcę.  

5. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

6. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić 
Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcy.  Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie 
krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.  

7. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, Zamawiający potrąci 
kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. W takim 
przypadku Wykonawca nie będzie domagał się zapłaty wynagrodzenia w części 
przekazanej bezpośrednio podwykonawcy.  

8. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 
konieczność dokonania bezpośrednich zapłat, może stanowić podstawę do odstąpienia 
od umowy przez Zamawiającego. 

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

10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może wyrazić pisemną zgodę  
na bezpośrednią zapłatę za wykonane usługi przez podwykonawcę, jeżeli spełnione 
zostaną łącznie poniższe warunki : 
1) o bezpośrednią zapłatę dla podwykonawcy wystąpi Wykonawca z wnioskiem 

uzasadniającym konieczność zapłaty dla podwykonawcy przez Zamawiającego, 
2) zostanie zawarta umowa z podwykonawcą zaakceptowana przez Zamawiającego, 
3) Wykonawca potwierdzi wykonanie usług zleconych dla podwykonawcy, że zostały 

wykonane zgodnie z zawartą umową, 
4) po wykonaniu usług zleconych dla podwykonawcy zostanie sporządzony protokół 

odbioru zaakceptowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego. 
W takiej sytuacji wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie pomniejszone o kwotę 
wynagrodzenia zapłaconego dla podwykonawcy. 

11. Postanowienia ust. 10 nie mają zastosowania : 
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1) w przypadku nie dokonania w terminie określonym w umowie z podwykonawcą 
zapłaty przez Wykonawcę dla podwykonawcy za wykonane przez niego zlecone 
usługi, 

2) jeżeli Wykonawca zlecił wykonanie usług dla podwykonawcy : 
a) z którym nie zawarł umowy, 
b) z którym zawarł umowę bez zgody Zamawiającego, 
c) z którym zawarł umowę, a której treści nie zaakceptował Zamawiający. 

12. W przypadku, o którym mowa z ust. 10 nie jest wymagana zmiana umowy w drodze 
pisemnego aneksu. 

 
§ 10 

Odstąpienie od umowy 
Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego Stronom przysługuje 
prawo odstąpienia od umowy lub jej części w następujących sytuacjach: 
1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie do 60 dni od dnia 

uzyskania przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy w szczególności, gdy: 
1) nastąpiła likwidacja Wykonawcy (postawienie w stan likwidacji), bądź został złożony 

wniosek o wszczęcie w stosunku do Wykonawcy któregokolwiek z postępowań 
wskazanych w przepisach ustawy z dnia 28.02.2003 r. prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1228). lub ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (t.j. 
Dz. U. z 2020 r. poz. 242 ), 

2) zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne w stosunku do Wykonawcy, które 
uniemożliwia Wykonawcy dalszą realizację umowy z Zamawiającym, 

3) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku 
Wykonawcy lub jego części lub należności, przysługujących Wykonawcy ze strony 
Zamawiającego, 

4) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania usług w terminie przewidzianym w umowie 
od daty podpisania umowy i nie odbiera odpadów przez okres 5 dni ponad termin 
wyznaczony, 

5) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację 
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni, 

6) Wykonawca realizuje usługi przewidziane niniejszą umową w sposób rażąco 
niezgodny z umową, pomimo wyznaczenia przez Zamawiającego 7 dniowego terminu 
Wykonawcy na usunięcie tych naruszeń, 

7) Wykonawca rażąco naruszył zasady określone w umowie. 
2. W razie wątpliwości przyjmuje się, że odstąpienie od umowy nie pozbawia 

Zamawiającego roszczeń o zapłatę kar umownych zastrzeżonych w umowie, których 
podstawy naliczenia wystąpiły przed dniem odstąpienia od umowy.  

3. Wykonawcy nie przysługuje żadne odszkodowanie, w tym z tytułu utraconych korzyści  
na skutek odstąpienia od umowy w trybie ust. 1. 

4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od części umowy, jeżeli Zamawiający nie 
wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie 30 
dni od upływu terminu na zapłatę faktur określonym w niniejszej umowie. 

5. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących 
okoliczności: 
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1) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na 
podstawie art. 108 ustawy Pzp, 

2) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo 
polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 
2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/EU, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił 
zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej, 

3) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany 
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie 
umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu. 

W przypadkach, o których mowa w ust. 5, Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki szczegółowe: 
1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji usług w toku według 
stanu na dzień odstąpienia, 

2) w przypadku, gdy dojdzie do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Zamawiający 
ma prawo wstrzymać dalsze płatności z tytułu umowy, aż do rozliczenia wykonanych 
usług. Wykonawcy w tym przypadku nie przysługują odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie 
wynagrodzenia. 

7. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 
§ 11 

Zmiana Umowy 
1. Dopuszczalna jest zmiana podwykonawcy, na którego zdolnościach technicznych lub 

zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegał Wykonawca ubiegając się 
o zawarcie umowy, w sytuacji gdy nie dysponuje już zasobami wskazanego w ofercie 
podmiotu – jeżeli wykaże on, że zastępujący podmiot spełnia określone w dokumentach 
zamówienia warunki udziału w postępowaniu. 

2. Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o 
udzielenie zamówienia : 
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1) gdy nowy wykonawca ma zastąpić dotychczasowego wykonawcę : 
a) w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki Wykonawcy, w następstwie 

przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, 
dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego 
przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w 
postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga 
to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia 
stosowania przepisów ustawy, lub 

b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego 
podwykonawców, w przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio 
przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 

2) jeżeli dotyczy realizacji, przez dotychczasowego Wykonawcę, dodatkowych usług, 
których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, o ile stały się one niezbędne 
i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 
a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 

technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności 
wyposażenia, usług w ramach zamówienia podstawowego, 

b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne 
zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, 

c) wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości 
pierwotnej umowy,  

2) jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których 
Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie 
modyfikuje ogólnego charakteru umowy, a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną 
zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy. 

3. Dopuszczalne są również zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o 
udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest 
niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy, w przypadku zamówień na usługi, a zmiany 
te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy. 

4. Każda ze Stron umowy może zawnioskować o jej zmianę. W celu dokonania zmiany 
umowy Strona o to wnioskująca zobowiązana jest   do złożenia drugiej Stronie 
propozycji zmiany. 

5. Wniosek o zmianę umowy powinien zawierać co najmniej:  
1) zakres proponowanej zmiany i jego uzasadnienie, 
2) opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany, 
3) podstawę dokonania zmiany, to jest podstawę prawną wynikającą z przepisów 

ustawy lub postanowień umowy,  
4) informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające 

dokonanie zmiany umowy. 
 

§ 12 
Zmiany umowy w sytuacji zaistnienia okoliczności związanych z wystąpieniem epidemii i 

stanu zagrożenia epidemicznego 
1. Umowa może zostać zmieniona w sytuacji zaistnienia okoliczności związanych  

z wystąpieniem epidemii, które wpływają lub mogą wpłynąć na należyte wykonanie 
umowy. 
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2. Strony umowy niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych 
z wystąpieniem epidemii na należyte wykonanie umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub 
może wystąpić. 

3. Każda ze Stron umowy może zawnioskować o jej zmianę. W celu dokonania zmiany 
umowy Strona o to wnioskująca zobowiązana jest do złożenia drugiej Stronie propozycji 
zmiany w terminie 7 dni roboczych od dnia wystąpienia okoliczności będących podstawą 
do zmiany. 

4. Wniosek o zmianę umowy powinien zawierać co najmniej: 
1) zakres proponowanej zmiany, 
2) opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany, 
3) podstawę dokonania zmiany, to jest podstawę prawną wynikającą z przepisów 

ustawy lub postanowień umowy, 
4) informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające 

dokonanie zmiany umowy. 
5. Dowodami, o których mowa w ust. 4 pkt. 4) powyżej, są wszelkie oświadczenia  

lub dokumenty, które uzasadniają dokonanie proponowanej zmiany, w tym  
w szczególności: 
1) oświadczenia lub dokumenty dotyczące nieobecności pracowników lub osób 

świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które 
uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia, 

2) decyzje wydane przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego 
upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku  
z przeciwdziałaniem epidemii, nakładające na wykonawcę obowiązek podjęcia 
określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych, 

3) polecenia lub decyzje wydane przez wojewodów, ministra właściwego do spraw 
zdrowia lub Prezesa Rady Ministrów, związane z przeciwdziałaniem epidemii,  
o których mowa w art. 11 ust. 1–3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  
(Dz. U. z 2020 r., poz. poz. 374, ze zm.), 

4) dokument potwierdzający wystąpienie opóźnień w realizacji innych przedsięwzięć, 
które wpływają na termin realizacji umowy lub poszczególnych świadczeń, 

5) dokument potwierdzający wystąpienie okoliczności, których Strony nie mogły 
przewidzieć przed zawarciem umowy, a które wpływają na termin wykonania umowy 
lub poszczególnych świadczeń, 

6) dokument potwierdzający, że dokonanie zmian przedmiotu umowy ma wpływ  
na termin wykonania umowy lub poszczególnych świadczeń, 

7) dokument potwierdzający zmianę kosztu Wykonawcy wynikającą ze zmiany 
przedmiotu lub terminu wykonania umowy (np. oferty dostawców, usługodawców 
lub innych podmiotów oferujących świadczenia, których nabycie stanie się niezbędne 
wskutek dokonania proponowanej zmiany), 

8) dokument potwierdzający konieczność uiszczenia dodatkowych danin publiczno-
prawnych, opłat administracyjnych, sądowych itp., które muszą zostać poniesione 
przez Wykonawcę w związku ze zmianą umowy, 

9) innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają 
możliwość wykonania umowy. 
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6. Strona wnioskująca o zmianę terminu wykonania umowy lub poszczególnych świadczeń 
zobowiązana jest do wykazania, że ze względu na zaistniałe okoliczności – uprawniające 
do dokonania zmiany – dochowanie pierwotnego terminu jest niemożliwe. 

7. W przypadku złożenia wniosku o zmianę druga Strona jest zobowiązana w terminie 7 dni 
od dnia otrzymania wniosku do ustosunkowania się do niego. Przede wszystkim druga 
Strona może: 

 zaakceptować wniosek o zmianę, 

 wezwać Stronę wnioskującą o zmianę do uzupełnienia wniosku lub przedstawienia 
dodatkowych wyjaśnień wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania, 

 zaproponować podjęcie negocjacji treści umowy w zakresie wnioskowanej zmiany, 

 odrzucić wniosek o zmianę. Odrzucenie wniosku o zmianę powinno zawierać 
uzasadnienie. 

8. Z negocjacji treści zmiany umowy Strony sporządzają notatkę przedstawiającą przebieg 
spotkania i jego ustalenia. 

9. W przypadku sporu pomiędzy Stronami co do treści wniosku o zmianę lub zasadności  
jej dokonania – w szczególności w odniesieniu do wpływu okoliczności będących 
podstawą do zmiany na realizację umowy – Strony mogą powołać eksperta lub zespół 
ekspertów w celu uzyskania niezależnej opinii na temat spornych zagadnień. Ekspert lub 
zespół ekspertów jest powoływany za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy. Koszt opinii 
eksperta lub zespołu ekspertów ponosi Strona wnioskująca o zmianę, chyba że z treści 
opinii wynikać będzie jednoznacznie, że stanowisko Strony wnioskującej o zmianę umowy 
było prawidłowe – w takim przypadku koszty opinii ponosi druga Strona. Koszty związane 
z opinią eksperta lub zespołu ekspertów nie uprawniają do zmiany wynagrodzenia 
umowy. 

 
§ 13 

Ochrona danych 
1. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad przetwarzania i ochrony danych 

osobowych określonych 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 swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

2. Wykonawca zobowiązuje się nie ujawniać, nie przekazywać, nie przetwarzać, ani nie 
wykorzystywać danych osobowych na potrzeby własne lub osób trzecich w celu innym niż 
realizacja przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne skutki udostępnienia, przekazania, 
przetworzenia, wykorzystania na potrzeby własne lub osób trzecich danych osobowych 
lub inne działania lub zaniechania skutkujące lub mogące skutkować wykorzystaniem 
danych osobowych w celu innym niż realizacja przedmiotu Umowy. 

 
§ 14 

Poufność 
1. Wykonawca, zobowiązuje się traktować jako poufne wszelkie informacje lub dane 

pozyskane w związku lub w wyniku realizacji umowy i posługiwać się nimi wyłącznie 
w celu należytego wykonywania umowy. Zobowiązanie, o którym mowa w zdaniu 
poprzedzającym, trwa w czasie obowiązywania umowy oraz w okresie pięciu lat po jej 
rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu od niej.  



12 

 

2. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji: 
1) powszechnie znanych,  
2) przeznaczonych do rozpowszechnienia na podstawie porozumienia Stron,  
3) których ujawnienie jest wymagane przez obowiązujące przepisy prawa,  
4) których zachowania w poufności w świetle bezwzględnie obowiązujących przepisów 

prawa nie można zakazać, 
5) których ujawnienia zażąda zgodnie z prawem uprawniony organ w przewidzianej 

prawem formie,  
6) których ujawnienie jest konieczne dla prawidłowej realizacji postanowień Umowy. 

 
§ 15 

Postanowienia końcowe 
1. Wykonawca oświadcza, że jest w pełni uprawniony do zawarcia umowy na warunkach w 

niej określonych, a osoby występujące w jego imieniu przy zawarciu umowy są należycie 
umocowane do jego reprezentacji. 

2. Wszelka korespondencja związana z realizacją mowy (w tym niezbędne powiadomienia, 
informacje, wnioski, itp.) prowadzona będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub 
listownie. Każda ze stron może  żądać potwierdzenia otrzymania i przyjęcia 
korespondencji. 

3. Na wskazane poniżej adresy: 
Zamawiającego : 

Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o.o. 
z siedzibą przy ul. Świeckiej 68 w Tucholi, 89-500 Tuchola 

E-mail: pk@pk.tuchola.pl 
Tel. 52 33-65-730 
Fax. 52 336 57 52 

 
Wykonawcy : 

……………………………. 
4. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
5. Integralną część umowy stanowią oferta Wykonawcy, SWZ oraz załączniki do tych 

dokumentów. 
6. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności pomiędzy postanowieniami umowy, SWZ lub 

któregokolwiek z załączników do SWZ, Strony przyjmą, iż pierwszeństwo mają 
postanowienia umowy.  

7. Adresami do doręczeń są adresy wskazane w preambule umowy. Każda ze Stron 
zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego poinformowania drugiej Strony o każdej 
zmianie adresu wskazanego w preambule umowy. W przypadku naruszenia zobowiązania, 
o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wszelkie zawiadomienia wysłane za 
pośrednictwem poczty elektronicznej, pisma wysłane listem poleconym za 
potwierdzeniem odbioru pod adres wskazany w preambule umowy lub ostatnio wskazany 
przez Stronę uznaje się, na potrzeby umowy, za skutecznie doręczone. 

8. W zakresie nieuregulowanym umową zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego 
oraz ustawy z dnia 11 wrzśnia 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych ( t.j. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1129 z późn. zm. ). 

mailto:pk@pk.tuchola.pl
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9. Wszelkie spory związane z umową Strony będą starać rozwiązywać polubownie, a w razie 
nie dojścia do porozumienia w terminie 30 dni od dnia zaistnienia sporu poddają pod 
rozstrzygnięcie Sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  

10. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  
ze Stron. 

11. Załącznikami do niniejszej umowy są : 
1) Specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami 
2) Oferta Wykonawcy 
3) Wzór oświadczenia potwierdzającego zagospodarowanie odpadów w procesie 

odzysku 
4) Wzór Wykazu osób zatrudnionych na umowę o pracę. 
Załączniki do umowy Nr 1 - 2 mogą być sporządzone na nośniku cyfrowym. 
 

* - niepotrzebne skreślić 
 
za Zamawiającego:                         za Wykonawcę: 
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                                                                                                                                              Załącznik Nr 3 
 

do umowy Nr ……………….2022  z dnia ……………….….. 
 

                  Wykonawca: 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

(Nazwa i adres wykonawcy) 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  
 

DOKUMENT PORTWIERDZAJĄCY ODZYSK ODPADÓW 
 

1. Dotyczy realizacji umowy nr: 
 
….................................................................................................................................................. 

2. Instalacja, w której przeprowadzono proces odzysku: 
 
…................................................................................................................................................ 

3. Proces 
 
odzysk R.................................................................. 

4. Kod odpadu: 
 
…............................................................................ 

5. Ilość odpadów, dla których przeprowadzono (tj. rozpoczęto i zakończono) proces odzysku 
 
Ilość (Mg): ….......................................................... 

6. Miesiąc, w którym proces odzysku został przeprowadzony: 
 
…................................................................... 

7. Oświadczenie Wykonawcy: 
Oświadczam, że informacje podane w pkt 1-6. są pełne i dokładne. 
Oświadczam, że proces odzysku odpadów został przeprowadzony(tj. Rozpoczęty i zakończony) 
Oświadczam, że odpady poddane odzyskowi w ilości wskazanej w pkt 5. pochodziły z 
…......................................................................................................................................................... 
 
 
Data, podpis i pieczęć 
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                                                                                                                                              Załącznik Nr 4  
 

do umowy Nr ……………….2022  z dnia ……………….….. 
 

 
Wykonawca: 

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

(Nazwa i adres wykonawcy) 
 

 
WYKAZ OSÓB  

ZATRUDNIONYCH NA UMOWĘ O PRACĘ 
 
niżej wymienione osoby, które będą wykonywać czynności pod bezpośrednim nadzorem 
przy realizacji zamówienia pn.:  

Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane 
substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 

11 pochodzących z Komunalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych  
w Bladowie  

 
są zatrudnione przeze mnie na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z 
dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040, ze zm.).  
 

Lp. Imię i nazwisko 
pracownika 

Stanowisko/funkcja Rodzaj umowy o 
pracę 

Wymiar etatu 

     

     

     

     

 
..............................., dnia .................. 2022 r.      

………....................................................... 
                                                                                                    (podpis i pieczęć osoby upoważnionej) 
 
 

 
 


