
Załącznik nr 8 do SWZ - projekt umowy  

UMOWA nr 7/2021/TP 
 

zawarta w dniu ……………… r. w Międzyrzecu Podlaski pomiędzy: 
 
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim, mającym swoją 
siedzibę: 21-560 Międzyrzec Podlaski, ul. Warszawska 2-4, REGON 000584484, NIP 538-15-94-357, 
wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i 
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS 0000004756, prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, reprezentowanym przez Marka Zawadę – dyrektora SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim, 
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, 
a  
*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego:  
spółką pod firmą „……………………………………………………………………………” z siedzibą w …………………………..,  
ul. ……………………., ……………..…………., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS …………………….... – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru 
Sądowego, NIP ……………….., REGON …………………….., zwaną dalej „Wykonawcą”, 
reprezentowaną przez .............................................1 / reprezentowaną przez …………………………………….. 
działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik do umowy2, 
 
 *gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:  
Panią/Panem …………………………………, legitymującą/-ym się dowodem osobistym seria i numer ………………, 
PESEL ………………………………, zamieszkałą/-ym pod adresem …………………………………………………………….., 
prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą „………………………………………………………………” z siedzibą  
w ……………………………….…, ul. ………………………………….. , – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP ……………, REGON …………., zwaną/-ym dalej „Wykonawcą”, 
reprezentowaną/-ym przez ………………………………..… działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, 
stanowiącego załącznik umowy3,  
 
a wspólnie zwanymi dalej „Stronami”, została zawarta umowa o następującej treści: 

 
Umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie 
przetargu podstawowego o wartości mniejszej niż progi unijne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019.poz 2019 z późn. zm.). 
 

§ 1 
1. Przedmiotem niniejszej Umowy, zwanej dalej Umową, jest wykonanie przez Wykonawcę usług 

odbioru, transportu, unieszkodliwiania i utylizacji odpadów medycznych, zwanych dalej 
Odpadami, wytworzonych przez Zamawiającego o następujących kodach, znajdujących się w  
załączniku  do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu 
odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 10 z późn. zm.): 
1) 18 01 02* - Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03); 
2) 18 01 03* - Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo 
lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i 
zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i  
18 01 82; 

3) 18 01 04 - Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 (np. opatrunki z materiału lub gipsu, 
pościel, ubrania jednorazowe, pieluchy); 

4) 18 01 06* - Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne; 
 

1 Jeżeli przy zawarciu umowy działa osoba/-y pełniąca/-e funkcję organu (członka organu) lub prokurent spółki.   
2  Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik spółki.   
3  Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik tej osoby.   



5) 18 01 08*– leki cytotoksyczne i cytostatyczne; 
6) 18 01 09 - leki inne niż wymienione w 18 01 08. 

2. W przypadku wystąpienia odpadów medycznych z grup 18 01 01, 18 01 07, 18 01 10, 18 01 81, 
które dotychczas nie były wytwarzane przez Zamawiającego, Wykonawca będzie je również 
odbierał, transportował, unieszkodliwiał i utylizował w ramach wykonywania Przedmiotu Umowy. 

3. Rodzaje odpadów, prognozowaną ilość oraz cenę jednostkową za 1 kg odpadów określa Załącznik nr 
1 do niniejszej Umowy - formularz oferty Wykonawcy. 

4. Ilość Odpadów określona w Załączniku nr 1 jest wielkością szacunkową, nie wiąże Zamawiającego   i 
może ulec zmianie stosownie do potrzeb Zamawiającego, w związku z czym Wykonawca 
zobowiązany jest w ramach niniejszej Umowy odebrać, przetransportować, unieszkodliwić i 
zutylizować każdą ilość odpadów. 

§ 2 
Wykonawca oświadcza, że: 

1) posiada  potencjał  techniczny,  kadrowy,  finansowy  i  organizacyjny  umożliwiający   należyte  
i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy oraz wykonanie wszystkich innych obowiązków 
określonych Umową; 

2) posiada wiedzę, uprawnienia i doświadczenie gwarantujące wykonanie Umowy z najwyższą 
starannością oraz, że Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z obowiązującymi 
przepisami; 

3) posiada aktualne zezwolenie właściwego organu na działalność w zakresie zbierania, 
transportu oraz unieszkodliwiania/utylizacji odpadów o kodach odpowiadających 
przedmiotowi Umowy zgodnie z ustawą z 14 grudnia 2012 r. o odpadach; kopia zezwolenia, 
stanowi Załącznik nr 2 do Umowy; 

4) nie został postawiony w stan upadłości, nie jest zagrożony niewypłacalnością, ani także nie jest 
stroną w układzie z wierzycielami, jak również brak jest jakichkolwiek warunków 
umożliwiających postawienie go w stan upadłości lub wszczęcia postępowania układowego z 
jego wierzycielami albo postępowania sanacyjnego/restrukturyzacyjnego. 

 
§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się do należytego wykonywania Przedmiotu Umowy na zasadach 
określonych w Umowie. 

2. Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, 
wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami w oparciu o aktualnie 
obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisy, a w szczególności zgodnie z: 
1) ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2020, poz. 797 z późn. zm.); 
2) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2020, poz. 1219 z 

późn. zm.); 
3) Rozporządzeniem  Ministra  Zdrowia  z  dnia  21  października  2016  r.  w  sprawie  wymagań  i 

sposobów unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (Dz. U. z 2016, poz. 
1819 z późn. zm.); 

4) Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie rodzajów odpadów 
medycznych i odpadów weterynaryjnych, których odzysk jest dopuszczalny (Dz. U. z 2015, 
poz. 1116 z późn. zm.); 

5) Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. 
U. z 2020, poz. 10 z późn. zm.); 

6) ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (t. j. Dz. U. 2020,  poz. 
154 z późn. zm.). 

3. Odpady odbierane są z magazynu odpadów Zamawiającego z punktu: 
przy ul. Warszawskiej 2-4, 21-560 Międzyrzec Podlaski - odbiór 2 razy w tygodniu, 
przy ulicy Wiejskiej 13, 21-560 Międzyrzec Podlaski -  odbiór 2 razy w tygodniu, 
przy Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Łózkach, 21-570 Drelów, Łózki 46 - odbiór 2 razy w 
tygodniu, 
przy ul. Ks.  Aleksandra Kornilaka 6, 21-302 Kąkolewnica -  odbiór 2 razy w miesiącu. 

4. Zamawiający we własnym zakresie zapewni odpowiednią ilość szczelnie zamykanych opakowań, 
worków/pojemników, przeznaczonych do gromadzenia i transportu Odpadów od Zamawiającego. 



5. Wykonawca zobowiązuje się w ramach Przedmiotu Umowy do przeszkolenia pracowników 
Zamawiającego w zakresie: gromadzenia, klasyfikacji, transportu wewnętrznego oraz czasowego 
składowania odpadów w terminie 30 dni od dnia podpisania Umowy, szczególnie w zakresie 
należytego zabezpieczenia Odpadów zakaźnych. 
 

§ 4 
1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) odbioru  Odpadów  z  miejsca  magazynowania  Odpadów  w godzinach od 8:00 do 15:00; 
2) zachowania ciągłości w odbiorze, transporcie i procesie unieszkodliwiania/utylizacji Odpadów 

tak aby nie stanowiły one zagrożenia sanitarno – epidemiologicznego; 
3) załadunku odpadów przez pracownika Wykonawcy w obecności upoważnionego pracownika 

Zamawiającego; 
4) każdorazowego ważenia przekazywanych Odpadów w siedzibie Zamawiającego oraz 

dysponowania sprzętem koniecznym do ich ważenia (posiadającym aktualne świadectwo 
legalizacji wagi) w obecności pracownika wyznaczonego przez Zamawiającego; 

5) każdy odbiór, transport oraz przekazanie do miejsca przetwarzania/unieszkodliwienia/utylizacji 
Odpadów musi być prawidłowo udokumentowany i potwierdzony w Bazie danych o 
produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) zgodnie z obowiązującymi 
przepisami ustawy o odpadach. 

6) transportowania Odpadów, w tym zakaźnych i niebezpiecznych odpowiednio przystosowanym 
pojazdem Wykonawcy z udziałem przeszkolonego personelu z zachowaniem obowiązujących 
przepisów o przewozie drogowym materiałów niebezpiecznych, a w szczególności przepisów 
ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych; 

7) przestrzegania  zasady bliskości sformułowanej  w art. 20 ustawy z dnia 14  grudnia 2012 r. o 
odpadach – szczególnie w zakresie unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych na 
terenie województwa podlaskiego lub na terenie innego województwa w okolicznościach 
wskazanych we wskazanym przepisie; 

8) pozostawienia miejsca u Zamawiającego, z którego odbiera Odpady w czystości i należytym 
porządku; 

9) dostarczenia Zamawiającemu wszystkich wymaganych dokumentów, potwierdzających 
unieszkodliwienie przekazanych Odpadów nie rzadziej niż raz w miesiącu do 20 dnia danego 
miesiąca; 

10) zatrudniania osób na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 
r. - Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2020, poz. 1320 z późn. zm.) zajmujących się następującymi 
obowiązkami: świadczenie czynności kierowania pojazdem, załadunku, rozładunku i wyładunku 
odpadów medycznych, a na dowód tego: 
a) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w terminie 5 dni od daty zawarcia Umowy: 

oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących czynności kierowania autem (przewóz), załadunek i rozładunek 
odpadów objętych przedmiotem zamówienia. Oświadczenie to powinno zawierać w 
szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 
oświadczenia, wskazanie, że objęte oświadczeniem czynności wykonują osoby zatrudnione 
na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę 
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 
Wykonawcy lub podwykonawcy; 

b) Na każde żądanie Zamawiającego w terminie wskazanym w wezwaniu Wykonawca 
przedłoży: 
- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy 
(wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia 
umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 
osobowych pracowników zgodnie z przepisami Rozporządzenie 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 – 
dalej „RODO”) tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Informacje takie jak: 
imię i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu 
powinny być możliwe do zidentyfikowania lub; 
- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia 
wskazanych w oświadczeniu osób na podstawie umów o pracę za ostatni okres 
rozliczeniowy lub; 

2. - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 
zanonimizowanego w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 
przepisami RODO. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 
żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę określonych osób traktowane 
będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 4 ust 1. pkt. 10) Umowy czynności. 

3. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli u odpowiednio 
Wykonawcy lub podwykonawcy przez Państwową Inspekcję Pracy. 

4. Nie wypełnienie zobowiązań dotyczących zatrudniania określonych osób może być podstawą do 
rozwiązania przez Zamawiającego Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy. 

5. W przypadku wprowadzenia zmian w składzie osobowym pracowników, Wykonawca zobowiązany 
jest zaktualizować u Zamawiającego wykaz pracowników. 

6. Wykonawca, jeżeli otrzyma wezwania do odbioru Odpadów z zaznaczeniem „Pilne”, Odpady 
odbiera niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od otrzymania wezwania. Wezwanie do 
odbioru odpadów jest przekazywane telefonicznie lub faksem. 

7. Wykonawca z chwilą odbioru odpadów od Zamawiającego staje się posiadaczem odpadów i ciążą 
na nim obowiązki dalszego gospodarowania Odpadami. Zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Zamawiający z chwilą przekazania odpadów Wykonawcy przenosi odpowiedzialność za dalsze 
gospodarowanie tymi odpadami na Wykonawcę. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli sposobu wykonywania Umowy w każdym czasie. 
Wykonawca zobowiązany jest do przekazania wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego 
przeprowadzenia kontroli. 

9. Szczegółowy opis Przedmiotu Umowy zawiera załącznik nr 4 do niniejszej Umowy, który określa 
także obowiązki Wykonawcy. 

§ 5 
Zamawiający zobowiązuje się do: 
1) prawidłowego gromadzenia Odpadów do określonego Umową momentu odbioru Odpadów 

przez Wykonawcę; 
2) potwierdzania przekazania Odpadów na karcie przekazania odpadów; 
3) obecności pracownika Zamawiającego przy załadunku Odpadów przez pracownika Wykonawcy 

oraz przy ważeniu odpadów. 
§ 6 

1. Wartość całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy (wartość Umowy) nie będzie wyższa niż kwota 
netto: ………..………. zł., wraz z podatkiem VAT tj., brutto: ……………………zł., (słownie złotych brutto: 
………………………………………………………………… złotych …. /100). 

2. Wartość Umowy stanowi równowartość iloczynu szacunkowej ilości Odpadów określonej w 
Załączniku nr 1 do Umowy oraz wynagrodzenia za 1 kg odebranych, przetransportowanych i 
unieszkodliwionych Odpadów w wysokości netto: …..., brutto …….. zł., (słownie: 
………………….złotych …./100), zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę. 

3. Wynagrodzenie jednostkowe Wykonawcy określone w ust. 2 powyżej obejmuje wszelkie koszty 
konieczne lub uzasadnione dla należytego wykonania Umowy, wyczerpuje w szczególności 
wszelkie roszczenia Wykonawcy związane z kosztami załadunku, transportu, rozładunku i 
unieszkodliwienia Odpadów oraz wykonania innych czynności z tym związanych. Wartość Umowy 



oraz wynagrodzenie jednostkowe określone w ust. 2, nie mogą wzrosnąć, z zastrzeżeniem 
wyjątków w Umowie wyraźnie wskazanych. Strony wykluczają dopuszczalność waloryzacji 
wynagrodzenia Wykonawcy. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie usług stanowiących Przedmiot Umowy jest płatne 
comiesięcznie; a ustalane jest, jako iloczyn wynagrodzenia jednostkowego określonego w ust. 2 
oraz ilości Odpadów Zamawiającego odebranych i unieszkodliwionych zgodnie z Umową w danym 
miesiącu kalendarzowym. 

5. Wykonawcy należnym jest wynagrodzenie wyłącznie za rzeczywiście odebrane, 
przetransportowane i unieszkodliwione zgodnie z Umową Odpady, tj. ilość odebranych, 
przetransportowanych i unieszkodliwionych odpadów muszą potwierdzać karty odbioru odpadów 
oraz dokumenty potwierdzające unieszkodliwienie przekazanych Odpadów. Z tytułu wykonania 
Umowy Wykonawca nie może dochodzić innego wynagrodzenia lub zwrotu jakichkolwiek 
kosztów, poza zapłatą wynagrodzenia określonego zgodnie z ust. 4. 

6. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego, jeżeli łączne 
wynagrodzenie wyliczone zgodnie z ust. 4 - 5 za cały okres obowiązywania Umowy, będzie niższe 
niż maksymalna wartość Umowy określona w ust. 1. 
 

§ 7 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy jest płatne na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę 

zgodnie z § 6 ust. 4  - 5,  w terminie ................ dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 
wystawionej faktury VAT na konto bankowe wskazane przez Wykonawcę. 

2. Wykonawca za wykonanie Przedmiotu Umowy wystawia raz w miesiącu fakturę VAT w terminie 
do 10 dnia następnego miesiąca. 

3. Za dzień zapłaty faktury VAT uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
4. Opóźnienie w zapłacie jakiegokolwiek wynagrodzenia Wykonawcy nie może stanowić podstawy 

do powstrzymania się przez Wykonawcę od wykonania jakiegokolwiek obowiązku określonego w 
Umowie, o ile opóźnienie nie przekracza 60 dni. 
 

§ 8 
1. Wykonawca wykona Umowę: 

1) samodzielnie (bez udziału podwykonawców);* 
2) przy pomocy podwykonawcy/ów w zakresie …………………………. , zawierając z nimi 

stosowne umowy w formie pisemnej.* 

* Zgodnie z oświadczeniem złożonym w ofercie 

2. Jeżeli w wykonywaniu Przedmiotu Umowy uczestniczy podwykonawca, Wykonawca: 
1) zobowiązuje     się     do     dostarczenia     Zamawiającemu     odpisu      umów      zawartych z 

podwykonawcami w terminie  7  dni  od  dnia  podpisania  Umowy  lub  podpisania  umowy  z 
podwykonawcą; 

2) ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania podwykonawcy, w szczególności za 
zgodność zachowań podwykonawcy z Umową. 

3. Wykonawca nie może powierzyć wykonania jakichkolwiek czynności wynikających z Umowy 
osobie trzeciej bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności chyba, że wynika to już z treści złożonej ofert Wykonawcy. 

 
§ 9 

1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony od daty podpisania przez okres 12 miesięcy. 
2. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku wystąpienia 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 istotnemu 
interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Zamawiający może 
odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części Umowy. 

3. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku: 



 

1) utraty przez Wykonawcę zezwolenia właściwego organu na działalność w zakresie  zbierania, 
transportu oraz unieszkodliwiania/utylizację odpadów o kodach odpowiadających 
przedmiotowi Umowy zgodnie z ustawą z 14 grudnia 2012 r. o odpadach; 

2) powzięcia  wiadomości  o   złożeniu   przez   Wykonawcę   nieprawdziwego   oświadczenia, o 
którym mowa w § 2; 

3) przekroczenia przez Wykonawcę jednorazowo terminu odbioru Odpadów o więcej niż 3 dni; 
4) uchybienia terminowi wykonania 3 kolejnych odbiorów Odpadów; 
5) uchybienia terminowi wykonania 4 odbiorów Odpadów w okresie nie dłuższym niż 30 

kolejnych dni; 
6) innego rażącego naruszenia Umowy; 
7) wystąpienia okoliczności uniemożliwiającej należyte wykonanie Umowy, a w szczególności 

zajęcie znacznej części majątku Wykonawcy w postępowaniu egzekucyjnym, utraty możności 
dysponowania nim w celu wykonania Umowy z innych przyczyn, jak też wszczęcia likwidacji lub 
postępowań określonych w ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe oraz ustawie 
z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne - w zakresie dopuszczonym przez te ustawy. 
 

§ 10 
1. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości: 

1) 10  %  wartości  Umowy   brutto,   określonej   w  §   6  ust.  1,   gdy  Zamawiający  odstąpi   od 
Umowy lub ją wypowie bez zachowania okresu wypowiedzenia z powodu okoliczności, za które 
odpowiada Wykonawca; 

2) 0,2 %  wartości Umowy brutto,  określonej  w §  6 ust. 1,  za każdy rozpoczęty dzień  zwłoki   w 
terminowej realizacji odbioru Odpadów; 

3) 0,2 % wartości Umowy brutto, określonej w § 6 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki 
względem terminu dostarczenia dokumentów potwierdzających prawidłowe unieszkodliwienie 
Odpadów, określonych w § 4 ust. 1 pkt. 9; 

4) 0,1 % wartości Umowy brutto, określonej w § 6 ust.  1, za każą rozpoczętą godzinę  zwłoki     w 
terminowej realizacji odbioru Odpadów, jeżeli w wezwaniu zaznaczono, że odbiór ma nastąpić 
„Pilnie”. 

5) 5 % wysokości całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1, za każdą osobę 
zatrudnioną w oparciu o inny stosunek prawny niż stosunek pracy w przypadku osób, o których 
mowa w § 4 ust. 1 pkt. 10) Umowy, a ponadto w każdym przypadku nie przedstawienia w 
terminie informacji o których mowa w § 4 ust. 1 pkt. 10) lit. a i b Wykonawca będzie płacić 
każdorazowo karę w wysokości 500,00 zł. 

2. Maksymalna wysokość kar umownych naliczonych przez Zamawiającego nie może przekroczyć 50% 
wartości maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy. 

3. Zamawiający potrąci naliczone kary umowne z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 
pomniejszając o ich wartość płatność wybranej faktury VAT, na co Wykonawca  wyraża  zgodę. O 
podstawie i wysokości dokonanego potrącenia Zamawiający poinformuje Wykonawcę przesyłając 
na jego adres odpowiednią notę obciążeniową. 

4. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przenoszącego wartość zastrzeżonej na jego rzecz 
kary umownej, a także może dochodzić naliczonych kar umownych po ustaniu/rozwiązaniu 
niniejszej Umowy. 

§ 11 
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w okolicznościach określonych w art. 455 Prawa 

Zamówień Publicznych: 
1) co do wysokości wynagrodzenia netto lub brutto w przypadku, gdy zmiana ta jest korzystna dla 

Zamawiającego, tj. w przypadku obniżenia wartości netto lub brutto wynagrodzenia 
Wykonawcy, bez równoczesnej zmiany zakresu Przedmiotu Umowy, także w wypadku zmian w 
obowiązujących przepisach prawa, mających wpływ na wartość usług; 

2) w przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 
mającym wpływ na realizację Umowy - w zakresie dostosowania postanowień Umowy do zmiany 
przepisów prawa; 

3) w przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu Umowy, w zakresie terminów wykonania 
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Umowy przez Wykonawcę, jeżeli taka zmiana prowadzi do zmiany innych postanowień Umowy 
korzystnych dla Zamawiającego, w szczególności poprzez obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy. 

2. Zmiany określone w ust. 1 nie mogą skutkować wzrostem ceny jednostkowej oraz wzrostem 
wartości maksymalnej Umowy i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego. 

3. Wprowadzenie zmian określonych w ust. 1 na wniosek Wykonawcy wymaga uzasadnienia przez 
Wykonawcę konieczności zmiany. Zamawiający może żądać od Wykonawcy dodatkowych 
informacji, analiz lub badań na okoliczność wykazania, że spełnione zostały warunki zmiany Umowy 
określone w ust. 1 powyżej. 

§ 12 
1. Wartość Umowy nie może ulec podwyższeniu z wyjątkiem sytuacji, gdy doszło do zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług; 
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej 

ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę; 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, wysokości 
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub wysokości składki na pracownicze plany 
kapitałowe. 

2. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których 
mowa w ust. 1. 

3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt. 1) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie 
zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie 
nowych przepisów. 

4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt. 2) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie 
o wartość ustaloną w drodze negocjacji, nie więcej niż o łączny wzrost całkowitego kosztu 
Wykonawcy wynikający ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących Umowę do 
wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia/minimalnej stawki godzinowej, z 
uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego 
wynagrodzenia. 

5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt. 3) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie 
o wartość ustaloną w drodze negocjacji, nie więcej niż o łączny wzrost całkowitego kosztu 
Wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy 
zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących Umowę 
na rzecz Zamawiającego. 

6. Zmiany wysokości wynagrodzenia określone w ust. 1 mogą mieć miejsce jedynie wówczas, gdy 
zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę. Wykonawca 
zobowiązany jest do wykazania wpływu wskazanych zmian na koszty wykonania Umowy. 
 

§ 13 
Wykonawca nie może dokonać przeniesienia praw lub obowiązków określonych Umową na osobę 
trzecią. Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać bez pisemnej zgody Powiatu Bialskiego innych 
czynności prawnych ani faktycznych, których skutkiem byłaby bezpośrednio lub pośrednio zmiana 
wierzyciela Zamawiającego lub osoby uprawnionej do żądania zaspokojenia wierzytelności Wykonawcy. 
 

§ 14 
1. Załączniki do niniejszej Umowy stanowią integralną część jej treści. 
2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zgody Stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
3. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w 

szczególności Prawa zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego oraz wskazane w § 3 ust. 2 Umowy. 
4. Wszelkie spory związane z Umową rozstrzygać będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby 

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

 
ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 


