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SIWZ Tom II  

Wzór umowy 

 

Umowa nr………… 

zawarta dnia  ……………...  

pomiędzy „ZGO Sp. z o. o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu”  

z siedzibą w Witaszyczkach 1a, 63-200 Jarocin, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym  

w Poznaniu, IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 

0000162132, NIP: 617-20-54-982, REGON: 251580939, kapitał zakładowy 

…………………….. PLN, reprezentowaną przez:  

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

zwaną dalej ,,Zamawiającym”, 

a 

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

reprezentowanym przez: 

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

zwanym dalej ,,Wykonawcą”, 

o następującej treści: 

 

W rezultacie dokonania wyboru Wykonawcy na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia  

2004 r. Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego – zamówienie  

nr _____________ została zawarta umowa następującej treści”: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługę polegającą  

na  Przewozie materiału rekultywacyjnego w postaci kompostu nieodpowiadającego 

wymaganiom z siedziby Zamawiającego na kwaterę składowiska odpadów  

w miejscowości Nadziejewo, Gm. Środa Wlkp. 

2. Zamówienie podstawowe obejmuje przewóz materiału rekultywacyjnego w postaci 

kompostu nieodpowiadającego wymaganiom na kwaterę składowiska odpadów  

w miejscowości Nadziejewo, Gm. Środa Wlkp. w ilości 15 000 Mg. 

3. Zamówienie objęte prawem opcji obejmuje przewóz materiału rekultywacyjnego  

w postaci kompostu nieodpowiadającego wymaganiom na kwaterę składowiska 

odpadów w miejscowości Nadziejewo, Gm. Środa Wlkp. w maksymalnej ilości 5 000 

Mg. Zamawiający  zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania całości bądź części 

zamówienia objętego prawem opcji, a Wykonawca oświadcza, iż nie będzie z tego 

powodu wnosił żądnych roszczeń.  

4. Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji w terminie do dnia 

30.03.2020 r. Przedmiot zamówienia objęty prawem opcji zostanie zrealizowany  

w terminie 30 dni od otrzymania przez Wykonawcę ewentualnego zgłoszenia ze 

strony Zamawiającego na adres e-mail: …………………………... Szczegółowe ilości 

odpadów komunalnych, składające się na prawo opcji zostaną określone przez 

Zamawiającego w ewentualnym zgłoszeniu. 
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5. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego  

w przypadku, gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta. Realizacja zamówienia 

objętego opcją jest wyłącznie uprawnieniem Zamawiającego.  

6. Wartość umowy ustala się według ilości 15 000 Mg + 5 000 Mg.  

7. Przewóz odbywać się będzie w dni powszednie, w godzinach pn.-pt. od 7.00 do 16.00. 

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przekroczenie limitów wagowych, wskazań 

tachografu oraz wszelkich sankcji związanych z nienależytym wykonywaniem 

przewozu. Każdy przewóz będzie ważony w miejscu załadunku („ZGO Sp. z o.o.  

w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu”, Witaszyczki 1A, 63-200 Jarocin)  

9. Wyładunek transportowanego materiału rekultywacyjnego jest po stronie Wykonawcy 

10. Do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie podstawiał pojazdy,  

ładowności minimum 15Mg/22Mg każdy: 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

11. Każdorazową zmianę środka transportu Wykonawca zobowiązany jest wcześniej 

zgłosić Zamawiającemu w formie pisemnej. Wykonawca może zmienić środek 

transportu na równoważny (mający takie same kwalifikacje lub spełniający takie 

same normy). 

12. Wykonawca winien zapewnić Zamawiającemu stały kontakt telefoniczny  

z wyznaczoną przez siebie osobą odpowiedzialną za koordynację działań Wykonawcy. 

13. Przedmiot niniejszej umowy precyzuje dokumentacja przetargowa, w tym 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz oferta 

Wykonawcy. 

§ 2 

Termin wykonania umowy 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia.  

2. Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy 90 dni od dnia podpisania umowy 

 

§ 3 

Wynagrodzenie 

1. Łączna wartość zamówienia z tytułu wykonywania umowy nie może przekroczyć kwoty 

brutto …………… zł (słownie: …………………), która stanowi iloczyn 20 000 Mg i cenny 

jednostkowej brutto 1 (jednego) Mg wywiezionego materiału. 

2. Cena jednostkowa brutto za każdą wywiezioną tonę materiału rekultywacyjnego 

wynosi…….. zł w tym …% podatku VAT 

3. Wynagrodzenie za wykonanie usługi przewozowej rozliczane będzie co 5000 Mg 

wywiezionego materiału na podstawie potwierdzeń wagowych wystawianych przez 

Zamawiającego. Zapłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia będzie dokonana 

przelewem  w terminie …. dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 

wystawionej faktury VAT, na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze. Termin 

zapłaty uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku Zamawiającego nastąpiło 

w ostatnim dniu upływu terminu. 

 

§ 5 

Odbiór przedmiotu umowy 

1. Odbioru usług pod względem jakości wykonania oraz zakresu rzeczowego będzie 

dokonywał upoważniony przedstawiciel ZGO Sp. z o.o. Jarocinie. 
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2. Wykonawca nie nalicza należności za dojazdy i powroty do aktualnego stałego 

miejsca pracy/dyspozycji/ i innych dodatkowych opłat nie będących przedmiotem 

wcześniejszego uzgodnienia. 

3. Osobą odpowiedzialną za koordynację działań Wykonawcy ze strony Zamawiającego 

jest/są: 

▪ ………………………………, 

▪ ………………………………. 

4. Osobą odpowiedzialną za koordynację działań Wykonawcy jest/są: 

▪ ……………………………….. 

▪ ……………………………….. 

 

§ 6 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca przed zawarciem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy w formie ..................., w kwocie ................ zł (słownie: 

................................................... złotych), stanowiące 3 % umownego 

wynagrodzenia Wykonawcy za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy.  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zabezpiecza w szczególności terminowe 

wykonywanie obowiązków umownych oraz roszczenia o szkodę powstałe na skutek 

niewykonywania lub nienależytego wykonania umowy. 

3. Dowód wniesienia zabezpieczenia określonego w ust. 1 został przedstawiony 

Zamawiającemu w dniu zawarcia umowy. 

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może za zgodą Zamawiającego dokonać 

zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form określonych w art. 149 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana  

z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości i nie 

powoduje zmiany umowy. 

5. Kwota zabezpieczenia, o której mowa w ust.1 wniesiona w pieniądzu będzie podlegała 

zwrotowi na rzecz Wykonawcy wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku 

bankowego, na którym były one przechowywane, pomniejszonymi  

o koszty prowadzenia rachunku, prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

Wykonawcy, po należytym wykonaniu zobowiązań umownych w terminie 30 dni  

od dnia wykonania zamówienia  i uznania przez Zamawiającego za należycie 

wykonane.  

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, w formie 

niepieniężnej, Wykonawca zobowiązany jest do zachowania jego ciągłości w całym 

okresie realizacji umowy. 

7. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania Umowy Zamawiający zwróci 100 % 

wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 

przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

 

     

§ 7 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

▪ za nieuzasadnione odstąpienie od umowy przez Wykonawcę w wysokości  

10% wartości  umowy, o której mowa w §3 ust. 1. 

▪ za niedotrzymanie terminu wykonania niniejszej umowy w wysokości 1000zł 

netto za każdy dzień opóźnienia. 
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2. W przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę 

zobowiązań umownych nie objętych odszkodowaniem w formie kar umownych 

Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych 

określonych w art. 471 KC. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie 10 dni od daty 

wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłacenia kary. W razie opóźnienia  

w zapłacie Zamawiający może potrącić należną mu karę z dowolnej należności 

przysługującej Wykonawcy względem Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża 

nieodwołalną zgodę. 

 

§ 8 

Wypowiedzenie umowy 

1. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym, innych przepisach 

obowiązującego prawa, stronom przysługuje prawo wypowiedzenia umowy, bez 

okresu wypowiedzenia w następujących sytuacjach: 

1) w razie zgłoszenia wniosku o upadłość lub rozwiązania firmy Wykonawcy; 

2) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy; 

3) gdy Wykonawca przerwał realizację usługi bez uzasadnionej przyczyny  

i przerwa trwa dłużej niż 14 dni; 

4) gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami 

określonymi w niniejszej umowie; 

5) Zamawiający może rozwiązać umowę w przypadku wejścia w życie Projektu 

Rozporządzenia Ministra z dnia 11.09.2019 roku zmieniające rozporządzenie 

w sprawie składowisk odpadów lub w przypadku wejścia w życie innych 

przepisów prawa uniemożliwiających rekultywacje składowisk odpadami  

o kodzie 19 05 03. 

 

2. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie. Termin  

na złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu wynosi 14 dni od powzięcia wiadomości  

o okolicznościach uprawniających do wypowiedzenia umowy a określonych  

w niniejszej umowie.  

3. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem miesięcznego 

okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

 

§ 9 

Zmiany warunków umowy 

1. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w Umowie. Zmiana Umowy 

dopuszczalna będzie w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Pzp, w tym   

art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z  2019 r., poz. 1843) 

oraz określonych w niniejszej umowie. 

2. Poza przypadkami określonymi w punkcie poprzedzającym, zmiany Umowy będą 

mogły nastąpić w następujących przypadkach: 
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1) Zmiany wynagrodzenia wraz ze skutkami wprowadzenia tej zmiany w przypadku 

zmiany wysokości opłat wynikających z przepisów prawa, a mających wpływ  

na koszty świadczenia usługi. 

2) Zmiany wynagrodzenia wraz ze skutkami wprowadzenia tej zmiany w przypadku 

zmiany prawa powszechnie obowiązującego wpływające na zasady odbierania  

i przewozu odpadów. 

3)  Zmiany pojazdów wskazanych w § 1 ust. 5, zgodnych z ofertą przetargową, 

którymi świadczona jest usługa przewozowa wraz ze skutkami wprowadzenia tej 

zmiany w przypadku zaistnienia wprowadzenia takiej zmiany przez Wykonawcę,  

z zastrzeżeniem, że każdorazową zmianę środka przewozu winien wcześniej 

zgłosić Zamawiającemu w formie pisemnej. Wykonawca może zmienić środek 

przewozu na równoważny (mający takie same kwalifikacje lub spełniający takie 

same normy). 

4)  Zmiany sposobu, w tym częstotliwości wykonania przedmiotu zamówienia  

wraz ze skutkami wprowadzenia tej zmiany w przypadku wprowadzenia zmian  

w stosunku do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia w zakresie 

wykonania prac w sytuacji konieczności usprawnienia procesu realizacji 

przedmiotu umowy. 

5) Zmiany danych osób i Wykonawcy wskazanych w umowie wraz ze skutkami 

wprowadzenia tej zmiany w przypadku zmian prawnych i organizacyjnych 

Wykonawcy. 

3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 będą się odbywały w formie pisemnej w drodze 

aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

 

 

§ 10 

PODWYKONAWCY 

Wykonawca wykona własnymi siłami następujące usługi stanowiące przedmiot Umowy: 

………….……. ………………… a  podwykonawcom powierzy wykonanie następujących usług 

stanowiących przedmiot Umowy: ……………………….……………………… 

 

§ 11 

 Zakres usług wykonywanych przez pracowników zatrudnionych na 

podstawie umowy o pracę 

 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę 

lub podwykonawcę wszystkich osób wykonujących wszystkie prace i usługi będące  

przedmiotem niniejszej  umowy w trakcie realizacji zamówienia. 

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest  

w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów, 
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c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

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

w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej 

dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 

czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

• oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu  

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy 

wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać  

w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 

datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 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; lub 

• 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 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  

o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, 

adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: 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 na podstawie umów o pracę za ostatni okres 

rozliczeniowy; lub 

• poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę  

lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie 

pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną  

w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie  

z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia  

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności 

Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary 

umownej w wysokości 1.000,00 złotych za każdy stwierdzony przypadek naruszenia 

obowiązku określonego w ust. 1. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym 

przez Zamawiającego terminie nie krótszym niż 7 dni, żądanych  

przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę 

lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane 

będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.  

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy  

przez wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się  

o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 
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§ 12 

Postanowienia końcowe. 

1. Wszelkie oświadczenia woli oraz zawiadomienia składane przez Strony w związku  

z wykonywaniem niniejszej umowy wymagają dla swej skuteczności formy pisemnej. 

2. W sprawach nieuregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Wszystkie spory wynikłe z tytułu realizacji umowy rozstrzygane będą przez sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego  

i jeden dla Wykonawcy. 

 

 

 

   ZAMAWIAJĄCY:      WYKONAWCA:  

 

 

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

  


