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UMOWA nr PN/   /2022 
 

zawarta w dniu …………….  2022 r., w Tczewie pomiędzy: 
 
Zakładem Utylizacji Odpadów Stałych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Tczewie 
ul. Rokicka 5A, 83-110 Tczew 
NIP: 593-22-68-695, REGON: 192471199 
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000064288, kapitał zakładowy opłacony w całości w wysokości 8.482.000,00 złotych,  
reprezentowaną przez: 
…………………………… – …………………………….., 
 
zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym 
a  
………………………………………..,  
działającym pod Firmą  
wpisanym do ………………………., KRS 
REGON: ,  NIP:  
 
reprezentowanym przez: 
…………………………… – …………………………………. 
 
zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą  
 
Na podstawie rozstrzygniętego w dniu …….. 2022 r. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1229 ze zmianami) i dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty, została 
zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1  
Przedmiot umowy 

 
1. Przedmiotem umowy (zamówienia) jest wykonywanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego 

transportu odpadów komunalnych o kodach 20 03 01, 20 03 07, 20 02 01, 15 01 01, 15 01 06, 15 01 07, 
17 01 01, 17 01 02, 17 01 07, 17 06 04, 17 09 04 w okresie realizacji zamówienia ze stacji przeładunkowej 
Zamawiającego znajdującej się w Stegnie (82-103) przy ul. Gdańskiej 2 (Stacja Przeładunkowa), do 
Zakładu Zamawiającego znajdującego się w Tczewie (83-110), przy ul. Rokickiej 5A (Zakład 
Zamawiającego). 

2. Strony ustalają, że szacowana łączna liczba transportów (kursów) wyniesie: 162 kursy, jednak nie mniej 
niż 88 transportów (kursów). 
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3. Zamawiający zastrzega, że wskazana w ust. 2 ilość transportów (kursów) jest wielkością prognozowaną i 
w zależności od potrzeb Zamawiającego może ulec zmniejszeniu. Powyższe nie skutkuje prawem 
Wykonawcy do odstąpienia od umowy lub zmianą jej warunków oraz nie stanowi podstawy jakichkolwiek 
roszczeń  Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

4. Wykonawca gwarantuje wykonanie usługi przy zachowaniu najwyższej staranności zgodnie z przepisami 
prawa, warunkami zawartymi w niniejszej umowie oraz Ofertą Wykonawcy z dnia …….. r. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania przez cały okres obowiązywania umowy, z uwzględnieniem 
przedłużenia czasu trwania umowy, aktualnego wpisu do rejestru Bazy Danych Odpadowych BDO w 
zakresie transportu odpadów objętych przedmiotem zamówienia, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt. 5 
lit. b ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.) oraz 
niezwłocznego informowania Zamawiającego o zaistnieniu jakiejkolwiek zmiany w tym zakresie 

6. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia aktualności dokumentów, o których mowa w ust. 5 powyżej 
przez cały okres obowiązywania umowy, z uwzględnieniem przedłużenia czasu trwania umowy, w 
szczególności Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczania Zamawiającemu dokumentów 
w przypadku zaistnienia jakiejkolwiek zmiany w tym zakresie 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia przestrzegania przez Wykonawcę wymogów 
określonych w ust. 5 i 6 oraz § 10 ust. 3 i 4 w okresie obowiązywania umowy, a Wykonawca zobowiązuje 
się do przedstawienia stosownych dokumentów i wyjaśnień na potwierdzenie tych okoliczności na każde 
żądanie Zamawiającego.   

8. Umowa będzie realizowana sukcesywnie w oparciu o zamówienia częściowe, które będą składane 
elektroniczne, za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail lub telefonicznie, w sposób opisany w § 2 
umowy, zgodnie z faktycznymi potrzebami Zamawiającego. 

9. Zamawiający deklaruje realizację zamówienia w minimalnym zakresie określonym w ust. 2, tj. nie mniej 
niż 88 transportów (kursów). 
 

§ 2 
Termin i warunki realizacji umowy  

 
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. od dnia rozpoczęcia jej realizacji do dnia 31.08.2022 roku. 

Planowany termin rozpoczęcia realizacji – 15.06.2022 r. 
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, umowa może zostać przedłużona, jednak nie dłużej niż o 3 

miesiące. 
3. Transport odpadów do miejsca przetwarzania, tj. do Zakładu Zamawiającego będzie realizowany przez 

Wykonawcę i na jego koszt. 
4. Liczba kursów przewidzianych do zrealizowania w danym dniu będzie deklarowana przez Koordynatora 

Zamawiającego, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy i będzie przekazywana Koordynatorowi Wykonawcy, 
o którym mowa w § 8 ust. 2 umowy, telefonicznie lub e-mailem najpóźniej dnia poprzedniego do godziny 
15:00 – zgodnie z danymi kontaktowymi zawartymi w § 8 umowy. 

5. Wykonawca gwarantuje wykonanie transportu odpadów nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu 
zgłoszenia zapotrzebowania przez Koordynatora Zamawiającego w zamówieniu częściowym. 
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6. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić transport odpadów od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 
16:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (dni od poniedziałku do piątku stanowią dni robocze 
w rozumieniu niniejszej umowy). 

7. W przypadku niewywiązywania lub nienależytego wywiązywania się Wykonawcy ze zobowiązań 
określonych w ust. 5 i 6 powyżej, Zamawiający może po wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego terminu 
nie dłuższego jednak niż 3 dni robocze, na adres e-mail Wykonawcy wskazany w § 8 umowy zlecić 
wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi, a kosztami obciążyć Wykonawcę, na co Wykonawca 
wyraża zgodę.  

8. Odbiór odpadów odbywał się będzie każdorazowo ze Stacji Przeładunkowej (ul. Gdańska 2, 82-103 Stegna) 
do Zakładu Zamawiającego (ul. Rokicka 5A, 83-110 Tczew). 

9. Odpady będą odbierane przez Wykonawcę ze Stacji Przeładunkowej po zgłoszeniu pisemnym, e-mail lub 
telefonicznym,  w ilości nie mniejszej niż zadeklarowana przez Koordynatora Zamawiającego. 

10. Pojazdy do transportu odpadów będą podstawiane przez Wykonawcę do Stacji Przeładunkowej 
sukcesywnie i równomiernie w godzinach określonych w ust. 6. 

11. Po odebraniu ze Stacji Przeładunkowej, odpady będą bezpośrednio transportowane do Zakładu 
Zamawiającego, gdzie zostaną przetworzone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.  

12. Odbiór odpadów ze Stacji Przeładunkowej odbywać się będzie każdorazowo na podstawie wystawionych 
przez Zamawiającego:  

a) Karty Przekazania Odpadu Komunalnego (KPOK) lub Karty Przekazania Odpadów (KPO) wystawionej 
przez prowadzącego stację przeładunkową w systemie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz 
o gospodarce odpadami (BDO); 

b) kwitów wagowych z legalizowanych wag najazdowych stacji przeładunkowej. Kwity wagowe będą 
służyły jedynie do kontroli i weryfikacji ilości odpadów przekazanych Wykonawcy do transportu i 
dostarczonych do miejsc ich zagospodarowania wskazanych przez Zamawiającego; 

c) wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia wykonania transportu przez system BDO na 
dokumencie KPOK lub KPO. 

13. Transport odpadów odbywał się będzie zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Środowiska z 
dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1742) określającego szczegółowe wymagania dla transportu odpadów, w tym dla środków transportu 
i sposobu transportowania, oraz oznakowanie środków transportu:  

a) Transport odpadów odbywa się w sposób uniemożliwiający mieszanie poszczególnych rodzajów 
odpadów, z wyjątkiem, gdy strumień zmieszanych rodzajów odpadów w całości jest kierowany do 
przetwarzania w tym samym procesie.  

b) Transport odpadów odbywa się w sposób uniemożliwiający rozprzestrzenianie się odpadów poza środki 
transportu, w szczególności ich wysypywanie, pylenie i wyciek, oraz ograniczający do minimum 
uciążliwość zapachową. 

c) Transport odpadów odbywa się w sposób ograniczający do minimum oddziaływanie czynników 
atmosferycznych na odpady, jeżeli mogą one spowodować negatywne oddziaływanie 
transportowanych odpadów na środowisko lub życie i zdrowie ludzi. 

d) Odpady transportuje się wraz z dokumentem potwierdzającym rodzaj transportowanych odpadów oraz 
dane zlecającego transport odpadów (KPOK/KPO). 
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e) Środki transportu odpadów stanowiące pojazd albo zespół pojazdów w rozumieniu ustawy z dnia 20 
czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.) oznacza się 
tablicą koloru białego o wymiarach 400 mm szerokości i 300 mm wysokości, na której umieszcza się 
napis „ODPADY” naniesiony wielkimi literami koloru czarnego o wysokości minimum 100 mm i 
szerokości linii minimum 15 mm. Oznakowanie umieszcza się w widocznym miejscu z przodu środka 
transportu, na jego zewnętrznej powierzchni. Oznakowanie powinno być czytelne i trwałe, w tym 
odporne na warunki atmosferyczne. 

14. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania pojazdów niezbędnych do świadczenia usług i ponosi wszelkie 
koszty związane z ich zabezpieczeniem, utrzymaniem, eksploatacją, dokonywaniem napraw lub wymiany.  

15. Ze względu na uwarunkowania techniczno-organizacyjne stacji przeładunkowych odpadów, odbiór 
odpadów przez Wykonawcę możliwy jest z użyciem pojazdów ciężarowych skrzyniowych, wywrotek, z 
ruchomą podłogą o DMC nie większej niż 40 Mg o kubaturze przestrzeni ładownej nie mniejszej niż 90 m³. 

16. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania transportów (kursów) zgodnie z zamówieniem częściowym. 
17. Wszystkie pojazdy używane podczas realizacji przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi normy 

emisji spalin nie niższą niż Euro 5.  
18. Pojazdy powinny spełniać standardy techniczne, określone w przepisach szczególnych z uwzględnieniem 

zabezpieczenia przed wydostaniem się odpadów oraz wydzielaniem zapachów. 
19. Każdorazowo przed rozpoczęciem transportu pojazdy powinny być puste.  
20. Niedopuszczalne jest ładowanie pojazdów ponad dopuszczalną ładowność. 
21. Na podstawie kwitów wagowych, po upływie każdego miesiąca realizacji zamówienia, Wykonawca wystawi 

w terminie do 10 dni kalendarzowych po zakończeniu danego miesiąca, zbiorczy raport, który zostanie 
potwierdzony przez Zamawiającego w terminie do 10 dni kalendarzowych od daty otrzymania raportu.  

22. Wykonawca natychmiast po wykonaniu każdego transportu odpadów zobowiązany jest potwierdzić 
wykonanie transportu w Karcie Przekazania Odpadu Komunalnego (KPOK) lub Karcie Przekazania 
Odpadów (KPO) wystawionej przez prowadzącego stację przeładunkową w systemie – tj. w Bazie danych 
o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).  

23. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia przestrzegania przez Wykonawcę wszelkich wymogów 
określonych w § 2 umowy, a Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia stosownych dokumentów i 
wyjaśnień na potwierdzenie tych okoliczności na każde żądanie Zamawiającego. 

 
§ 3 

Obowiązki Wykonawcy 
 

1. Wykonawca najpóźniej w terminie 3 dni od zawarcia umowy, jednak nie później niż w dniu poprzedzającym 
rozpoczęcie realizacji umowy zobowiązany jest przekazać za pośrednictwem poczty elektronicznej na 
określony adres email Zamawiającego wykaz pojazdów uprawnionych do realizacji transportu odpadów. 
Wykaz powinien zawierać nr rejestracyjny pojazdu, nr VIN pojazdu, masę pojazdu z legalizowanej wagi 
najazdowej oraz nazwę transportującego. Każda zmiana pojazdu oraz zmiana transportującego wymaga 
aktualizacji wykazu (zmiana ta nie stanowi zmiany treści umowy). Realizacja transportu odpadów może 
odbywać się wyłącznie pojazdami, które zostały uprzednio zgłoszone i są zgodne z wymaganiami 
określonymi w opisie przedmiotu zamówienia i umowie. Pojazdy niezgłoszone i/lub niezgodne z 
wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia i umowie nie zostaną wpuszczone na teren 
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Stacji Przeładunkowej Zamawiającego jak również na teren Zakładu przetwarzania. Za transport odpadów 
pojazdem niezgłoszonym (tj. nieznajdującym się w wykazie), Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie. 

2. Wykonawca najpóźniej w terminie 3 dni od zawarcia umowy, jednak nie później niż w dniu poprzedzającym 
rozpoczęcie realizacji umowy zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu dla każdego pojazdu 
realizującego usługę transportu odpadów, następujące dokumenty: 

a) skan dowodu rejestracyjnego, 
b) skan ubezpieczenia OC pojazdu, 
c) dwa zdjęcia pojazdu umożliwiające identyfikację pojazdu w zakresie jego nr rejestracyjnego, w związku 

z czym należy je wykonać pod kątem zapewniającym widoczność pojazdu z przodu i boku (pierwsze 
zdjęcie) oraz z tyłu i boku (drugie zdjęcie). 

3. W przypadku zmiany pojazdów realizujących transport odpadów Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 
dokumentację wymienioną w ust. 1 i ust. 2 nie później niż 3 dni roboczych przed realizacją transportu 
przez nowe pojazdy do realizacji zamówienia. 

4. Strony ustalają, że realizacja transportów (kursów) przez Wykonawcę może rozpocząć się dopiero po 
uprzednim przekazaniu dokumentów wymienionych w pkt. 1 i 2 Zamawiającemu. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za szkody Zamawiającego powstałe w związku z opóźnieniem rozpoczęcia wykonywania 
przedmiotu umowy, a ponadto Zamawiający będzie wówczas uprawniony do naliczenia kar umownych, o 
których mowa w § 5 umowy. 

 
§ 4 

Płatności i zasady rozliczeń 
 

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu należytej realizacji zamówienia ustalane będzie 
osobno za każdy transport (kurs) jako iloczyn Ceny jednostkowej za 1 km transportu oraz długości trasy 
wynoszącej 152 km. Wynagrodzenie Wykonawcy każdorazowo zostanie powiększone o należny podatek 
VAT. 

2. Strony ustalają, że Cena jednostkowa za 1 km transportu odpadów obliczana będzie według następującego 
wzoru: 

 
 

 
3. Do rozliczenia przedmiotu umowy strony będą przyjmowały cenę hurtową netto za 1 litr Oleju Napędowego 

Ekodiesel opublikowaną na stronie internetowej www.orlen.pl,  w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego, 
w którym realizowana była usługa transportu względnie w dniach poprzedzających ostatni dzień miesiąca 
jeżeli cena ta obowiązuje w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego. 

4. Cena jednostkowa, o której mowa powyżej zawiera w sobie koszty realizacji przedmiotu zamówienia, w 
tym koszty transportu, ubezpieczeń, opłaty celne i podatkowe oraz wszelkie inne koszty Wykonawcy oraz 
pozostałe czynniki cenotwórcze związane z realizacją przedmiotu umowy.  

5. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. Miesięczne wynagrodzenie Wykonawcy stanowi 
iloczyn wynagrodzenia za jeden transport (kurs) i liczby ukończonych transportów (kursów) w danym 
miesiącu kalendarzowym. 

Cena jednostkowa = 0,42 x cena hurtowa netto za 1 litr  Oleju Napędowego Ekodiesel + 
cena ofertowa (stała za 1 km transportu odpadów)  
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6. Podstawą płatności wynagrodzenia przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy będą faktury VAT 
wystawiane przez Wykonawcę. 

7. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę raz w miesiącu kalendarzowym będzie zbiorczy raport 
wystawiony na podstawie systemu BDO i/lub kwitów wagowych z legalizowanej wagi stacji 
przeładunkowej, potwierdzający wielkości faktycznie odebranych ze Stacji Przeładunkowej i 
przetransportowanych do Zakładu Zamawiającego odpadów, oraz liczba zrealizowanych przez Wykonawcę 
transportów (kursów), zgodnie z § 2 ust. 21-22 umowy.  

8. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo 
wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na 
fakturze. 

9. Za datę płatności przyjmuje się datę przyjęcia przez bank polecenia przelewu. 
10. Wykonawca wyraża zgodę na pomniejszenie płatności z przedłożonej faktury o naliczone kary umowne 

wynikające z noty obciążeniowej wystawionej zgodnie z postanowieniami § 5 umowy. 
11. Faktury wystawiane przez Wykonawcę powinny zawierać dane niezbędne do zidentyfikowania i rozliczenia 

transportu danego okresu rozliczeniowego, takie jak: okres realizacji oraz liczby transportów (kursów).  
12. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie – na co Wykonawca wyraża zgodę – do potrącania z wszelkich 

wierzytelności Wykonawcy przysługujących mu od Zamawiającego z tytułu realizacji niniejszej Umowy (w 
szczególności z wynagrodzenia za wykonanie Umowy) wszelkich kwot należnych Zamawiającemu od 
Wykonawcy z tytułu kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej Umowy, w tym również 
niewymagalnych wierzytelności z tego tytułu (potrącenie umowne). Potrącenia opisanego w niniejszym 
ustępie Zamawiający dokona przez doręczenie Wykonawcy pisemnego oświadczenia o potrąceniu, co może 
nastąpić w formie noty księgowej lub innego dokumentu, w którym zostaną wskazane co najmniej 
następujące elementy: potrącane należności stron, stosunek zobowiązaniowy, z którego wynikają oraz 
określona w niniejszym ustępie podstawa potrącenia. Uprawnienie do potrącenia umownego kar 
umownych na wyżej opisanych zasadach nie wyłącza możliwości dokonania przez Zamawiającego 
potrącenia tych kar lub innych wierzytelności na zasadach określonych w art. 498 i następne ustawy 
Kodeks cywilny (potrącenie ustawowe). 

13. Zamawiający będzie realizował płatności wyłącznie na rachunki bankowe Wykonawcy, figurujące w 
wykazie podatników VAT prowadzonym w postaci elektronicznej przez Szefa Krajowej Administracji 
Skarbowej (tzn. biała lista podatników VAT), dalej jako: wykaz podatników VAT. Wykonawca oświadcza, 
że rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 8 powyżej figuruje w wykazie podatników VAT. 

14. Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia wszelkich szkód powstałych po stronie Zamawiającego, w 
przypadku złożenia przez Wykonawcę niezgodnego z prawdą oświadczenia, o którym mowa w ust. 13 
powyżej. 

 
§ 5  

Kary umowne, rozwiązanie umowy i odstąpienie od umowy 
 

1. Strony zgodnie ustanawiają następujące kary umowne:  
a) w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 15.000 zł  
brutto; 
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b) w przypadku naruszenia któregokolwiek zapisu klauzuli poufności, o której mowa w § 9 umowy, drugiej 
Stronie przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 5.000 zł za każde stwierdzone 
naruszenie; 

c) za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w stosunku do terminu gwarantowanego przez Wykonawcę w 
§ 2 ust. 5 Umowy, określającego gotowość do transportu odpadów, Zamawiający może naliczyć karę 
umowną w wysokości jednostkowej wynoszącej 200 zł brutto za każdą rozpoczętą godzinę;  

d) w przypadku opóźnienia dłuższej niż 1 dzień roboczy w odbiorze odpadów zadeklarowanych przez 
Koordynatora Zamawiającego na dany dzień, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 
1.000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 

e) za każdy niezrealizowany kurs Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości jednostkowej 
wynoszącej 1 500 zł brutto za 1 transport (kurs). 

2. Kary umowne, o których mowa w ust. 2 podlegają łączeniu, przy czym łączna maksymalna wysokość kar 
umownych, których może dochodzić Zamawiający nie może być większa niż 50.000 zł brutto. 

3. O naliczeniu kar umownych Zamawiający informuje pisemnie Wykonawcę, określając jednocześnie termin 
uiszczenia kar, nie krótszy niż 3 dni robocze, oraz podając formę uregulowania należności. 

4. W przypadku uchylania się Wykonawcy od terminowej zapłaty kar umownych, Zamawiający będzie 
uprawniony do potrącenia równowartości kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca 
wyraża zgodę.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w razie 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w szczególności, w przypadku, gdy: 

a) Wykonawca posłuży się przy wykonywaniu umowy podwykonawcą nieposiadającym aktualnych 
uprawnień lub który utracił aktualne uprawnienia w toku realizacji umowy; 

b) Wykonawca zaprzestanie wykonywania umowy przez okres 2 dni roboczych i pomimo bezskutecznego 
upływu wyznaczonego Wykonawcy dodatkowego terminu nie dłuższego jednak niż 3 dni robocze nie 
przystąpi do jej wykonywania; 

c) braku udokumentowania przez Wykonawcę w terminie określonym w § 3 dysponowania pojazdami 
określonymi w tym paragrafie. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym lub ze skutkiem 
w terminie przez siebie wskazanym w następujących przypadkach: 

a) Zamawiający nie będzie mógł odbierać odpadów objętych przedmiotem zamówienia; 
b) Zamawiający zaprzestanie odbierać odpady objęte przedmiotem zamówienia; 

7. Zamawiający może odstąpić od umowy: 
1) 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 

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 
a) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania o udzielenie 

zamówienia  na podstawie art. 108 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
b) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, 
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które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, z uwagi na to, że Zamawiający 
udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 

8. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania za szkodę, której wartość przewyższa 
wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

9. Zamawiający może rozwiązać umowę lub od niej odstąpić w sposób i w przypadkach wskazanych w 
niniejszym paragrafie przez cały okres jej trwania. W przypadku rozwiązania umowy przed upływem 
okresu, na jaki została zawarta Wykonawca może żądać wynagrodzenia wyłącznie z tytułu wykonania 
zrealizowanej części umowy. Dla uniknięcia wątpliwości, Zamawiający i Wykonawca potwierdzają, że w 
przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 8 przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu 
umowy, skutkujących odstąpieniem od umowy lub jej rozwiązaniem lub zakończeniem z jakiejkolwiek 
przyczyny przed upływem terminu, na jaki umowa została zawarta, Wykonawca nie może domagać się z 
tego tytułu wynagrodzenia ani odszkodowania. 

 
§ 6 

Podwykonawstwo 
 

1. Wykonawca oświadcza, że powierzy podwykonawcy …………………………… (nazwa podwykonawcy) 
wykonanie następującej części przedmiotu umowy (zamówienia): …………………………….. Wykonawca nie 
jest uprawniony do powierzenia podwykonawcy (podwykonawcom) wykonania żadnej innej części  
przedmiotu umowy (zamówienia) ani do powierzenia wykonania zamówienia innemu podwykonawcy.  

2. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę wykonanie części zamówienia podwykonawcy lub 
podwykonawcom, Zamawiający zastrzega, że podwykonawca musi posiadać uprawnienia do prowadzenia 
działalności w zakresie transportu odpadów objętych przedmiotem zamówienia, tj.: aktualny wpis do 
rejestru, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt. 5 lit. b ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst 
jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.) w zakresie transportu odpadów objętych przedmiotem zamówienia 
przez cały okres, w którym realizuje zamówienie. 

3. Podwykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich warunków i terminów realizacji 
przewidzianych w niniejszej umowie, w szczególności wszelkich wymogów określonych w § 2 umowy oraz 
do zapewnienia aktualności uprawnień, o których mowa w ust. 2 powyżej, przez cały okres wykonywania 
zadań wynikających z umowy. 

4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 
należyte wykonanie obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu przed zawarciem niniejszej umowy 
dokumentów dotyczących podwykonawcy, o których mowa w ust. 2 powyżej. 

6. W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcy po zawarciu umowy, Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu dokumenty, o których mowa w ust. 2 powyżej oraz zobowiązany jest do uzyskania 
pisemnej uprzedniej zgody Zamawiającego przed rozpoczęciem realizacji części zamówienia przez 
podwykonawcę.   

7. Zamawiający dopuszcza, aby dokumentacja dotycząca pojazdów, którymi dysponuje podwykonawca 
została przedstawiona przez Wykonawcę w celu spełnienia wymagań opisanych w § 3, z zastrzeżeniem, 
że Wykonawca będzie miał prawo dysponowania nimi przez cały okres trwania umowy. 
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8. Wprowadzenie podwykonawcy lub zmiana podwykonawcy wymaga każdorazowo pisemnej akceptacji 
Zamawiającego. Warunkiem akceptacji Zamawiającego jest przedstawienie dokumentów dotyczących 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 2 powyżej. 

 
§ 7 

Zmiana umowy 
 

1. Zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość 
dokonania zmian postanowień umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie 
zamówienia w stosunku do treści oferty w przypadku: 
1) zmiany terminu obowiązywania umowy, w przypadku gdy Zamawiający nie wypłacił Wykonawcy z 

tytułu wykonania umowy całkowitej kwoty wynikającej ze złożonej oferty i postanowień umowy;  
2) zmiany terminów przekazania kart przekazania odpadów, na skutek zmian regulacji prawnych w 

zakresie gospodarowania odpadami;  
3) zmiany godzin i dni odbierania Odpadów, jeżeli konieczność takiej zmiany wynikła z przyczyn 

organizacyjnych leżących po stronie Zamawiającego albo Wykonawcy; 
4) zmiany sposobu zbierania/ gromadzenia odpadów, tj. pojazdów i sposobu opakowania;  
5) zmiany wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących gospodarowania 

odpadami;  
6) zmiany ceny w zakresie wynikającym ze zmiany stawki podatku od towarów i usług [VAT] wynikającej 

ze zmiany przepisów powszechnie obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;  
7) zmiany określenia kodów odpadów wprowadzonych w wyniku zmian stosownych przepisów prawa; 
8) w sytuacji zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności związanych z wystąpieniem pandemii, w tym 

COVID-19 (wirus SARS-CoV-2) lub wprowadzenia w Polsce stanu epidemii lub stanu wyjątkowego i 
ich wpływu na należyte wykonanie niniejszej umowy, pod warunkiem potwierdzenia wystąpienia tego 
wpływu przez Wykonawcę stosownymi oświadczeniami lub dokumentami. Zmiana taka może w 
szczególności dotyczyć:  

a) zmiany terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowego zawieszenie wykonywania 
umowy lub jej części,  

b) zmiany sposobu wykonywania usługi; 
c) zmiany zakresu świadczenia Wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia 

Wykonawcy; 
2. Zmiany muszą być wprowadzone z zachowaniem niżej opisanego trybu postępowania:  

1) Zaproponować zmianę, przez złożenie pisemnej propozycji zmian, może Zamawiający lub 
Wykonawca. 

2) Przedkładana drugiej stronie propozycja zmian będzie obejmowała opis proponowanych zmian i 
informację w jaki sposób zakładane zmiany wpłyną na realizację umowy.  

3) Po otrzymaniu propozycji, Zamawiający albo Wykonawca (w zależności od przypadku) w terminie 7 
dni zatwierdzi bądź odrzuci otrzymaną propozycję zmiany bądź w tym terminie wystąpi do strony 
występującej z propozycją zmian przesyłając zmodyfikowaną propozycję zmian spełniającą wymogi 
opisane wyżej.  
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4) W przypadku upływu terminu podanego w pkt. 3 i nieuzyskania jednej z odpowiedzi tam opisanych, 
poczytuje się, iż propozycja wprowadzenia zmiany została odrzucona.  

3. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Po dokonaniu 
zmiany umowy, zgodnie z art. 455 ust. 3 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamieszcza się 
ogłoszenie o zmianie umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazuje Urzędowi Publikacji Unii 
Europejskiej. 

 
§ 8 

Przedstawiciele stron – Koordynatorzy 
 

1. Koordynatorem realizacji umowy ze strony Zamawiającego jest pan/pani ……...............…… tel. 
……..................., e-mail: …........................……. oraz pan/pani ………............….. tel. …………., e-mail: 
………………….. .  

2. Koordynatorem realizacji umowy ze strony Wykonawcy jest pan/pani ……................……, tel. 
……..............……., e-mail: ……................…………. . 

3. Koordynatorzy, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 zostają powołani celem ustalania wszelkich szczegółów 
związanych z realizacją umowy. Ustalenia Koordynatorów odbywać się będą telefonicznie, w formie 
pisemnej lub elektronicznie (za pośrednictwem poczty e-mail).  

4. Za upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego uważa się Koordynatora realizacji umowy ze strony 
Zamawiającego wskazanego w ust. 1 lub inną osobę działającą na podstawie stosownych upoważnień.  

5. Za upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy uważa się Koordynatora realizacji umowy ze strony 
Wykonawcy wskazanego w ust. 2 lub inną osobę działającą na podstawie stosownych upoważnień. 

6. Wszelkie doręczenia, zawiadomienia, zapotrzebowania i inne, o których mowa w treści niniejszej umowy, 
będą dokonywane na adresy e-mail i numery telefonów wskazane w ust. 1 i 2 – strony oświadczają, że 
doręczenia i zawiadomienia dokonywane w ten sposób uważa się za skuteczne w stosunku do strony.  

7. Zmiana Koordynatorów, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 nie stanowi zmiany treści umowy, jednak każda 
ze stron zobowiązana jest do niezwłocznego poinformowania drugiej strony o zmianie Koordynatora wraz 
ze wskazaniem nowych danych kontaktowych Koordynatora. Do chwili zawiadomienia o zmianie 
Koordynatora, doręczenia i zawiadomienia dokonywane w dotychczasowy sposób uznaje się za skuteczne 
wobec strony. 

 
§ 9 

Klauzula poufności 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest do nieujawniania Informacji, o których mowa w ust. 2. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących Zamawiającego, 

lub jego klientów bądź kontrahentów, których ujawnienie mogłoby narazić Zamawiającego na szkodę, o 
których Wykonawca poweźmie wiedzę w związku lub przy okazji realizacji niniejszej umowy, a w 
szczególności wszelkich informacji o charakterze technicznym, technologicznym, prawnym, handlowym, 
organizacyjnym, operacyjnym, administracyjnym, ekonomicznym lub marketingowym, jak również 
informacji odnoszących się do strategii, personelu, spraw finansowych lub przyszłych planów, perspektyw, 
lub innych informacji posiadających wartość gospodarczą stanowiącą tajemnice przedsiębiorstwa 
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Zamawiającego, przede wszystkim w rozumieniu Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
(Informacje). 

3. Obowiązek zachowania w poufności nie dotyczy Informacji, które w chwili podpisania tej umowy były 
publicznie dostępne. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania Informacji w poufności przez przedstawicieli Wykonawcy, 
jego pracowników i ewentualnych podwykonawców a także do traktowania ich w każdym wypadku jako 
będących przedmiotem obowiązku zachowania tajemnicy. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się 
do nieużywania Informacji w sposób, który byłby szkodliwy dla Zamawiającego, w tym naruszałby jego 
interesy majątkowe lub dobry wizerunek. 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody majątkowe i niemajątkowe Zamawiającego powstałe 
wskutek naruszenia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w ust. 1-4 powyżej. 

6. Przekazanie informacji osobom trzecim jest możliwe wyłącznie pod warunkiem uprzedniego wyrażenia 
przez Zamawiającego pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody. 

  
§ 10 

Klauzula dot. przestrzegania przepisów 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania, odnoszących się do jego działalności, wymagań prawnych 
w zakresie bezpieczeństwa środowiska oraz (jeżeli ma to zastosowanie) do zachowania zasad ochrony 
środowiska obowiązujących w Zakładzie Utylizacji Odpadów Stałych sp. z o.o. w Tczewie, w tym w zakresie 
gospodarki odpadami, reagowania na sytuacje awaryjne mogące wpłynąć na bezpieczeństwo środowiska 
czy optymalnego wykorzystania energii. 

2. Zamawiający, kiedy będzie to miało zastosowanie, udostępni Wykonawcy szczegółowe wytyczne i 
instrukcje postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji awaryjnych w toku działań realizowanych przez 
Wykonawcę w ramach umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadamiać Zamawiającego o wszystkich nieprawidłowościach 
w zakresie przestrzegania przepisów i zasad ochrony środowiska w związku z realizacją umowy oraz do 
podjęcia natychmiastowych działań, mających na celu zminimalizowanie ich skutków, do czasu przybycia 
specjalistycznych służb z zakresu ochrony środowiska. 

4. W przypadku zaniedbywania przez Wykonawcę obowiązków określonych w niniejszym paragrafie 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich działań zmierzających do przywrócenia 
przestrzegania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w pkt 1 oraz prawo do rozwiązania umowy 
z Wykonawcą ze skutkiem natychmiastowym, a także do żądania ewentualnego odszkodowania od 
Wykonawcy za wyrządzone szkody lub zwrotu kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku z 
potrzebą przywrócenia stanu zgodnego z prawem. 

 
§ 11 

Dane osobowe 
 

 
1. Zamawiający oświadcza, że posiada status administratora danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
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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 - „RODO”), w 
odniesieniu do Danych. 

2. Wykonawca oświadcza, iż zna przepisy UODO, Rozporządzenia – RODO oraz zobowiązuje się do 
przetwarzania danych osobowych zgodnie z tymi przepisami.    

3. Wykonawca zapewnia, że przy przetwarzaniu danych osobowych będzie stosował odpowiednie procedury 
i zabezpieczenia techniczne, organizacyjne i informatyczne  wymagane przez właściwe przepisy prawa, a 
zwłaszcza przez art. 32 RODO.   

4. Przetwarzanie Danych przez Wykonawcę będzie następować wyłącznie w celu realizacji Umowy. 
5. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, przy pomocy których będzie przetwarzał 

powierzone dane osobowe, jak za działania lub zaniechania własne.  
 

§ 11 
Postanowienia końcowe 

 
1. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z zawarciem lub wykonaniem niniejszej umowy, Strony 

poddadzą pod rozstrzygnięcie sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy 

prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych. 

3. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego (pod rygorem nieważności) nie może dokonywać 
przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. 

4. Z zastrzeżeniem wynikającym z art. 454 i 455 ustawy Prawo zamówień publicznych, wszelkie zmiany i 
uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Jeżeli sąd lub inny właściwy organ uzna jakiekolwiek postanowienie niniejszej umowy za nieważne lub 
niewykonalne, wówczas takie postanowienie zostanie uznane za uchylone, a pozostałe postanowienia 
niniejszej umowy pozostaną w pełni ważne i skuteczne, chyba że z okoliczności wynika, iż bez postanowień 
dotkniętych nieważnością lub nieskutecznością, czynność nie zostałaby dokonana. Niezależnie od 
powyższego, Strony przystąpią niezwłocznie do negocjacji w dobrej wierze mających na celu uzgodnienie 
treści zapisu, który zastąpi postanowienie uznane za nieważne lub niewykonalne, przy czym to nowe 
postanowienie będzie spełniać cele określone niniejszą umową w zakresie dopuszczalnym przez przepisy 
prawa. 

6. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 
8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 
2021 r., poz. 424 z późn. zm.). 

7. Wykonawca oświadcza, iż znane są mu skutki faktu, że treść niniejszej umowy jest jawna i podlega 
udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach ustawy o dostępie do informacji publicznej – umowa 
niniejsza podlega przepisom ustawy z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 2176 z późn. zm.), ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji 
sektora publicznego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1446 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 z późn. zm.).� 
 
W przypadku nakazania Zamawiającemu przez uprawniony organ ujawnienia informacji stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy, Zamawiający udostępni te dane i nie będzie ponosił 
odpowiedzialności w stosunku do Wykonawcy, a Wykonawca zrzeka się wszelkich roszczeń z tego tytułu. 

8. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część. 
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9. Umowa zostaje zawarta z chwilą jej podpisania. 
10. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
 
 
 
Załączniki: 
1. Opis przedmiotu zamówienia. 
2. Formularz ofertowy  

 
 

 
Zamawiający:                                                                                      Wykonawca:   
 
 


