
Załącznik nr 7 do SIWZ 

UMOWA nr IRB.272. … .2020    
 

Zawarta w dniu ………...2020 r. w Nawojowej, w wyniku wyboru oferty, dokonanego  
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego, na zadanie pn.: „Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów 
komunalnych niesegregowanych i segregowanych z nieruchomości 
zamieszkałych na terenie Gminy Nawojowa” pomiędzy: 
 
Gminą Nawojowa 
 
NIP: 734-345-08-06    REGON: 491892529 
zwaną dalej Zamawiającym, za którą działa: 
Wójt Gminy – dr inż. Stanisław Kiełbasa 
przy kontrasygnacie 
Skarbnika Gminy – Elżbiety Szczepaniak 
a 
……………………………………………………………………………………… 
 
NIP:      REGON:  
 
zwaną w dalszej części umowy WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez ………………… 
W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następującej 
treści: 
 

§ 1 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje i zobowiązuje się do wykonania: Odbiór i 
zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych niesegregowanych  
i segregowanych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy 
Nawojowa 
 

Zakres rzeczowy zadania obejmuje: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych 
wskazanych w opisie zamówienia od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy gminy Nawojowa, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów 
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie 
masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, 
zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.), zapisami Wojewódzkiego 
Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego oraz przepisami Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nawojowa zgodnie z zapisami Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiącej integralną część niniejszej umowy. 

Szczegółowy  opis  przedmiotu  zamówienia  zawiera załącznik nr 1 do umowy – 
„Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”. 



2. Zgodnie z art. 6d ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) wykonawca wskazuje 
następujące instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych do których 
zobowiązuje się przekazywać odebrane z terenu Gminy Nawojowa odpady: 

L.p. Rodzaj przekazywanych odpadów Nazwa i adres instalacji  
 

1 Niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne 

 

2 Odpady papier i tektura  

3 Odpady tworzywa sztuczne, metale, 
wielomateriałowe  

 

4 Odpady ze szkła  

5 Bioodpady  

6 Meble i inne odpady wielkogabarytowe,  

7 Zużyte opony,  

8 Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,  

9 Zużyte baterie i akumulatory,  

10 

Przeterminowane leki i chemikalia, odpady 
niekwalifikujących się do odpadów 
medycznych powstałych w gospodarstwie   
domowym w wyniku przyjmowania 
produktów leczniczych w formie iniekcji i 
prowadzenia monitoringu poziomu 
substancji we krwi  
w szczególności igieł i strzykawek. 

 

11 

Odpady niebezpieczne powstające  
w gospodarstwach domowych świetlówki, 
gaśnice, puszki po farbach, lakierach  
i aerozolach itp., 

 

12 Tekstylia i odzież,   

13 

Odpady budowlane, rozbiórkowe  
i niebezpieczne (z wyłączeniem gruzu) 
pochodzące z prowadzenia drobnych prac 
niewymagających pozwolenia na budowę 
ani zgłoszenia zamiaru budowy lub 
wykonania robót 

 

 
 
Zmiana punktów składowania odpadów określonych powyżej nie stanowi zmiany umowy, ale 
wymaga pisemnego zawiadomienia Zamawiającego. 



 
§ 2 

1. Termin realizacji usług: od 1 stycznia 2021r. do 31.12.2021r. 
 

§ 3 

 
1. Strony ustalają za przedmiot umowy wynagrodzenie równe iloczynowi ilości Mg 

odebranych i zagospodarowanych odpadów poszczególnych rodzajów odpadów i cen 
jednostkowych brutto za 1 Mg odpadów z zastrzeżeniem ust. 4.  

2. Zamawiający zastrzega, że wskazane ilości poszczególnych rodzajów odpadów są 
ilościami szacunkowymi, skalkulowanymi na cały okres trwania umowy i służą wyłącznie 
do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. 
Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa nie przysługuje roszczenie o realizację 
usługi w podanych ilościach szacunkowych. Zamawiającemu przysługuje możliwość 
zmiany ilości poszczególnych rodzajów odpadów przy zachowaniu cen jednostkowych 
określonych poniżej (na podstawie oferty Wykonawcy), z tym, że całkowita wartość 
odebranych i zagospodarowanych odpadów nie przekroczy kwoty określonej w ust. 3.  

3. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy obliczone zgodnie z ust. 1 i ofertą Wykonawcy z 
dnia ………………. wynosi:  
3.1. Kwota netto: ……………………………………. Zł (słownie: ….)  
3.2. Podatek Vat (…………..%): ……………………………………….. zł (słownie: ….)  
3.3. Kwota brutto: ………………………………………….. zł (słownie: 
…………………………..)  

 
i obejmuje odbiór i zagospodarowanie odpadów zgodnie z umową dla rodzajów opadów 
wymienionych w poz. 1-12 arkusza cenowego.  

4. Ceny jednostkowe za odbiór i zagospodarowanie poszczególnych rodzajów odpadów 
zostały określone w załączniku nr 2 do niniejszej umowy – „Arkusz cenowy”.  

5. Ceny jednostkowe brutto stanowić będą maksymalne ceny, bez względu na rzeczywisty 
poziom cen materiałów, najmu sprzętu i stawek robocizny – jakie kształtować się będą w 
okresie realizacji przedmiotu zamówienia, za odbiór i zagospodarowanie 1 Mg (w tym 
opłaty za przyjęcie odpadów na składowisko) poszczególnych rodzajów.  

6. Zmiana częstotliwości odbioru odpadów, rodzaju i ilości frakcji odbieranych odpadów 
komunalnych nie spowoduje zmiany stawek będących podstawą wynagrodzenia 
Wykonawcy.  

 
§ 4 

Ustala się, że cena brutto przedstawiona w §3  us t . 3  pk t .  3 .3  uwzględnia wszystkie 
obowiązki wykonawcy ujęte w przedmiocie zamówienia, a także obowiązujące podatki oraz 
wszelkie inne opłaty związane z wykonaniem usługi. 
 

§ 5 
Warunki płatności 

1. Podstawą do rozliczenia usług i wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie stanowił 
pisemny protokół wykonania usług w okresie rozliczeniowym sporządzony przez 
Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc 
kalendarzowy. 

2. Do każdej faktury należy dołączyć informację o ilości odebranych odpadów komunalnych 
z rozróżnieniem na posegregowane i zmieszane. 



3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, będzie płatne po miesiącu na rachunek 
Wykonawcy na podstawie faktury VAT, złożonej przez Wykonawcę w siedzibie 
Zamawiającego. 

4. Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta Zamawiającego na konto 
Wykonawcy w terminie 30 dni licząc od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 
wystawionej faktury. Płatności za fakturę grudniową w okresie obowiązywania umowy 
określonym w § 2, dokonywane będą do dnia 31 grudnia. 

5. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostanie zwrócona Wykonawcy. 
6. Okres płatności rozpoczyna swój bieg od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej 

faktury. 
7. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek wskazany na 

fakturze. 
8. Za nieterminową realizację faktury, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe. 
9. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności już wymaganych, a także 

przyszłych, przysługujących Wykonawcy wobec Zamawiającego na podstawie niniejszej 
umowy. Powyższy zakaz dotyczy także praw związanych z wierzytelnością, w 
szczególności roszczeń o zaległe odsetki zgodnie z treścią art. 509 § 1 i § 2 Kodeksu 
cywilnego. 

10. Terminowość i prawidłowość wykonania usług będzie oceniona przez Zamawiającego 
w oparciu o harmonogram realizacji usług przedstawiony Zamawiającemu przez 
Wykonawcę, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 

11. Na fakturze należy wskazać: Nabywcę - Gmina Nawojowa ul. Ogrodowa 2, 33-335 
Nawojowa NIP 734-345-08-06 Regon 491892529 oraz Odbiorcę – Urząd Gminy 
Nawojowa ul. Ogrodowa 2, 33-335 Nawojowa. 

12. Płatność zostanie zrealizowana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 
 

 
 

§ 6 
1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy w wysokości 5% ceny ofertowej określonej w § 3 ust. 3 pkt 3.3 umowy (wartość 
umowy)  tj. ………….. zł (…………….. złotych …./100) w formie …………………………. 

2. Zamawiający, zwraca zabezpieczenie w wysokości 100%, w terminie 30 dni od dnia 
wykonania umowy i uznania przez zamawiającego, że umowa została wykonana 
należycie. 

 
§ 7 

Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę odebranymi 
odpadami zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Dotyczy to między 
innymi: przeładunku, transportu, wyposażenia pojazdów, spraw związanych z odzyskiem i 
unieszkodliwianiem odpadów oraz innych spraw związanych z zebraniem i dostarczeniem 
odpadów uprawnionemu przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie odzysku 
lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych. 
 

§ 8 
Podwykonawcy 
1. Wykonawca przedmiot Umowy będzie realizował siłami własnymi lub przy pomocy 

Podwykonawców w zakresie ………………………………….………………………………… 



2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy.   
3. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą wymagana jest zgoda 

Zamawiającego. Umowa z podwykonawcą musi być zawarta w formie pisemnej, pod 
rygorem nieważności.  

4. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z 
podwykonawcą lub jej projektu, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń uważa się, 
że wyraził zgodę na zawarcie umowy.  

5. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, jeżeli jej treść będzie 
sprzeczna lub nie będzie odpowiadać treści niniejszej umowy lub Specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia przeprowadzonego postępowania przetargowego, w 
szczególności: 
5.1. projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkładane 

Zamawiającemu do akceptacji powinny zawierać wszystkie istotne postanowienia 
umowy, w tym powinny zawierać oznaczenie stron umowy, powinny określać zakres 
prac lub dostaw powierzanych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, termin 
realizacji umowy, warunki płatności oraz wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy; przedkładana Zamawiającemu do akceptacji umowa o 
podwykonawstwo powinna być dodatkowo kompletnie oznaczona oraz podpisana 
przez osoby uprawnione do reprezentacji jej stron wraz z okazaniem albo wskazaniem 
stosownych dokumentów potwierdzających uprawnienia do reprezentacji; projekty 
umów oraz umowy niezawierające jakiegokolwiek z wyżej wymienionych wymaganych 
elementów nie będą akceptowane przez Zamawiającego;  

5.2. projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkładane 
Zamawiającemu do akceptacji przewidujące formy tworzenia zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy poprzez potrącenia z należności za wykonane przez 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę prace nie będą akceptowane przez 
Zamawiającego;  

5.3. projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkładane 
Zamawiającemu do akceptacji  zawiera postanowienia uzależniające uzyskanie przez 
podwykonawcę płatności od Wykonawcy, od zapłaty Wykonawcy przez 
Zamawiającego wynagrodzenia, obejmującego zakres usług wykonanych przez 
podwykonawcę nie będą akceptowane przez Zamawiającego;  

5.4. w przypadku zawierania umów o podwykonawstwo przez Wykonawcę działającego 
wspólnie (np. w formie konsorcjum) będą one zawierane w imieniu i na rzecz 
wszystkich podmiotów będących Wykonawcą, a Wykonawca zobowiązany jest do 
przedłożenia Zamawiającemu wraz z umową o podwykonawstwo stosownych 
dokumentów potwierdzających spełnienie tego obowiązku; nieprzestrzeganie tego 
obowiązku w przypadku umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są usługi, 
będzie skutkować brakiem akceptacji takich umów przez Zamawiającego;  

5.5. brak określenia w projekcie umowy oraz w umowie o podwykonawstwo 
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wykonanie usług 
będących przedmiotem tej umowy w sposób umożliwiający odniesienie do 
odpowiadającego mu wynagrodzenia Wykonawcy za te usługi wynikającego ze 
złożonej przez niego oferty i określonego w niniejszej umowie, w szczególności cen 
jednostkowych wynikających z kalkulacji cenowej stanowiącej załącznik do oferty 
Wykonawcy 

5.6. projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkładane 
Zamawiającemu do akceptacji winny respektować wymagania wynikające z 



obowiązujących regulacji prawa pracy, w tym wysokość minimalnego wynagrodzenia 
za pracę i/lub minimalnej stawki godzinowej w odniesieniu do pracowników 
Podwykonawcy; projekty umów oraz umowy nierespektujące wymagań 
obowiązującego prawa nie będą akceptowane przez Zamawiającego.  

5.7. termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub 
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy dostawy lub usługi.  

6. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia zamawiającemu kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia. W przypadku nie przedłożenia kopii umowy o podwykonawstwo w wymaganym 
terminie wykonawca zapłaci kary, o których mowa w §9 ust. 2 pkt 2.8.  

7. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcom w przypadku, gdy wykonawca uchyli się od obowiązku zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcom po spełnieniu warunków określonych w ust. 3-6.  

8. Jako uchylenie się od obowiązku zapłaty przez wykonawcę wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom uznane będzie brak przedłożenia w wymaganym terminie dowodów 
zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawców z zastrzeżeniem art. 143c ust. 4 ustawy 
Prawo zamówień publicznych.  

9. Kwota wynagrodzeń wypłaconych przez zamawiającego bezpośrednio podwykonawcom 
zostanie potrącona z wynagrodzenia przysługującego wykonawcy  

10. Za działania i zaniechania podwykonawców Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za 
własne działania i zaniechania. 

11. W przypadku zawarcia umowy z podwykonawcą bez zgody Zamawiającego wyrażonej na 
piśmie w terminie, o którym mowa w ust. 4,  Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, o 
której mowa w ust. 7. 

12. Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie może przekroczyć 
wartości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie danego zakresu usługi lub 
dostaw 

 
§ 9 

Kary umowne 
 
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne. 
2. Za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie przedmiotu umowy Wykonawca 

zobowiązany jest do  zapłacenia kar  umownych w szczególności z  tytułu:  
2.1. opóźnienia w wykonaniu określonego w harmonogramie lub ustalonego z 

Zamawiającym lub z podmiotem, od którego mają być odbierane odpady komunalne, 
zakresu usługi — w wysokości 500/1000/1500/2000/2500 [zł]1 za każdy rozpoczęty 
dzień opóźnienia; 

2.2. zanieczyszczenia lub pozostawienie nieuporządkowanego miejsca gromadzenia 
odpadów, zanieczyszczenie trasy przejazdu - w wysokości 500/1000/1500/2000/2500  
[zł]4 zł za każdy stwierdzony przypadek zanieczyszczenia lub pozostawienia nie 
uporządkowanego miejsca gromadzenia odpadów oraz za każdy stwierdzony 
przypadek zanieczyszczenia trasy przejazdu; 

                                                           
1 Zgodnie z ofertą wykonawcy 



2.3. nieprzekazania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów 
komunalnych i odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów 
komunalnych do składowania do RIPOK-ów w wysokości 500/1000/1500/2000/2500  
[zł  - za każdy stwierdzony przypadek 

2.4. nieodebrania odpadów z poszczególnych nieruchomości lub niedostarczenie worków 
do gromadzenia odpadów do nieruchomości zgodnie z harmonogramem w wysokości 
5% kwoty kary umownej o której mowa w pkt 2.1. (5% z kwoty 
500/1000/1500/2000/2500  [zł]1 - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia za każdą 
posesję, z zastrzeżeniem punktu 2.1.. 

2.5. opóźnienia w przekazaniu dokumentów (raportów), o których mowa w siwz w 
wysokości 10% kwoty kary umownej o której mowa w pkt 2.1. (10% z kwoty 
500/1000/1500/2000/2500  [zł]1  - za każdy dzień opóźnienia 

2.6. niedopełnienia wymogu zatrudniania pracowników wykonujących usługę na 
podstawie umowy  o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy lub niedopełnienia 
wymogów związanych  z wykazaniem spełniania tego obowiązku – w wysokości 10% 
kwoty kary umownej o której mowa w pkt 2.1. (10% z kwoty 500/1000/1500/2000/2500  
[zł]1  za każdy przypadek stwierdzenia powyższego uchybienia w stosunku do 
pojedynczego pracownika.  

2.7. nieprzedłożenia Zamawiającemu wykazów pracowników wraz z wymaganymi 
oświadczeniami i/lub innych dokumentów wymaganych przez Zamawiającego w 
wysokości 10% kwoty kary umownej o której mowa w pkt 2.1. (10% z kwoty 
500/1000/1500/2000/2500 [zł]1  za każdy dzień zwłoki w przekazaniu w/w 
dokumentów i informacji.  

2.8. Nieprzedłożenia kopii umów z podwykonawcami w wysokości 50% kwoty kary 
umownej o której mowa w pkt 2.1. (50% z kwoty 500/1000/1500/2000/2500 [zł]1 - za 
każdy stwierdzony przypadek 

2.9. odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy wysokości 20,00% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w 
§3 ust. 3.  

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia 
umownego brutto, o którym mowa w §3 ust. 3 z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn 
zależnych od Zamawiającego. Kara te nie dotyczą przypadków określonych w art. 145 ust. 
1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo do odstąpienia od naliczania kar umownych w przypadku 
niezwłocznego usunięcia nieprawidłowości i uchybień przez drugą stronę, lub 
udowodnienia przez nią, że dane uchybienia, nieprawidłowości lub opóźnienia wynikają z 
przyczyn od niej niezależnych.  

5. Strony uzgadniają że kary umowne przewidziane w niniejszej umowie potrącane będą z 
wystawionej przez Wykonawcę faktury, a gdyby okazało się to niemożliwe, Wykonawca 
zobowiązany jest do zapłaty kar na rachunek Zamawiającego w ciągu 30 dni od dnia 
otrzymania noty obciążeniowej  

6. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony mogą dochodzić 
odszkodowania uzupełniającego.  

7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z wynagrodzenia naliczonych kar określonych 
niniejsza umową.  

8. Zamawiający i Wykonawca mogą naliczyć kary umowne tak za opóźnienia, jak i za 
odstąpienie od umowy. 

 



 
§ 10 

Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość 
kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na ogólnych zasadach kodeksu 
cywilnego. 
 

§ 11 
Dopuszczalne są zmiany postanowień zawartej umowy w następujących sytuacjach: 
1. Określonych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych 
2. Wystąpienia okoliczności związanych z odbiorem odpadów nie dających się wcześniej 

przewidzieć, w szczególności dotyczących wprowadzenia zmiany terminu lub zakresu 
odbioru odpadów z niektórych posesji, a warunki takiej zmiany nie wpłyną na kwotę 
realizacji zamówienia. 

 
§ 12 

Oprócz wypadków wymienionych w treści kodeksu cywilnego, stronom przysługuje prawo 
odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:  
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:  

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, o której mowa w artykule 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - w 
terminie trzydziestu dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim 
przypadku wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 
wykonania części umowy.  
2) w razie rozwiązania firmy wykonawcy,  
3) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku wykonawcy,  
4) gdy wykonawca nie rozpoczął prac, bez uzasadnionych przyczyn, lub nie kontynuuje 
ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,  
  

2. Odstąpienie od umowy, w wypadkach określonych w punkcie 1 podpunkty 2-4, może 
nastąpić w terminie czternastu dni kalendarzowych od dnia powzięcia wiadomości o 
powyższych okolicznościach.  
3. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku: 

1) 2-krotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu     
podwykonawcy,  
2) dokonywania bezpośrednich zapłat podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom na 
sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego,  
3) nie wykazania przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu przez 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę w sytuacji zmiany lub rezygnacji z 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał  
się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.  

4. Odstąpienie od umowy w przypadkach określonych w ustępie 3 może nastąpić w terminie 
czternastu dni kalendarzowych od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.  
5. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli Zamawiający 
zawiadomi wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie 
będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.  
6. Odstąpienie od umowy przez każdą ze stron niniejszej umowy powinno nastąpić w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.  



 
§ 13 

 
Ubezpieczenie 

1. Celem wyłączenia odpowiedzialności materialnej Zamawiającego lub Wykonawcy z tytułu 
szkód powstałych w związku z zaistnieniem określonych zdarzeń losowych i 
odpowiedzialności cywilnej w czasie realizacji umowy, Wykonawca zawrze odpowiednie 
umowy ubezpieczenia. 

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 
a)  urządzenia, mienie ruchome z prowadzeniem usług – od zdarzeń losowych, 
b) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

dotyczące pracowników i osób trzecich powstałe w związku z prowadzonymi usługami, w 
tym także ruchem pojazdów mechanicznych. 

3. Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca. 
4. Wykonawca oświadcza, że posiada Polisę lub inny dokument ubezpieczeniowy 

potwierdzający, że jest ubezpieczeniowy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie przedmiotu zamówienia na kwotę 
gwarancyjną nie mniejszą niż wartość umowy. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia na każde żądanie Zamawiającego 
polisy ubezpieczeniowej oraz dowodów opłacania składek. 

 
§ 14 

 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
§ 15 

 
Umowę sporządzono w 4 egzemplarzach,  3 dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy. 
 
 
 

Zamawiający              Wykonawca 

 

 

 


