
1 

 WZÓR UMOWY 

UMOWA Nr  GOK…………../2013 
zawarta na podstawie zamówienia publicznego nr ……………… 

 
w dniu ……………………….. w Legnicy pomiędzy Gminą Legnica,  
NIP: 691-00-11-742 , Regon: 390647251 

reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Legnicy, w imieniu którego działa: 
 
……………………………  –  ………………………………….., 
mającą swą siedzibę w Legnicy,  Plac Słowiański 8,  
zwaną dalej w tekście „Zamawiającym” 
a  
………………………………………………………………………………………………………………………..  

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

reprezentowanym: 
……………………………  –  ………………………………….., 
zwanego dalej w tekście „Wykonawcą” 
 
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa 
o następującej treści: 

§ 1. 
Przedmiot i zakres umowy 

 
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pod nazwą: „Odbiór odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości Gminy Legnica” polegające na odbiorze odpadów komunalnych z 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz odbiorze odpadów komunalnych z nieruchomości, na 
których nie zamieszkują mieszkańcy, a na terenie których  powstają odpady komunalne. 

2. Szczegółowo opis przedmiotu umowy został określony w: 
a) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (siwz) stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej umowy, 
b) ofercie Wykonawcy z dnia…………………. stanowiącej załącznik Nr 2 do niniejszej umowy, 

 
§ 2. 

Termin wykonania Przedmiotu Umowy 
 

1. Strony ustalają, iŜ Wykonawca będzie realizował zamówienie od dnia zawarcia umowy lecz nie wcześniej  
niŜ od dnia 01.07.2013 r. do 30.06.2016 r.  

2. Strony ustalają, Ŝe raport miesięczny oraz kwartalny za usługi objęte przedmiotem niniejszej umowy za miesiąc 
czerwiec 2016r.  oraz za II kwartał 2016 r. zostaną przez Wykonawcę przekazane w terminie do 31 lipca 2016r. 

 

§ 3. 
Oświadczenia Wykonawcy 

1. Wykonawca zapewnia, Ŝe wykonywanie niniejszej umowy odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, w szczególności ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o odpadach, 
rozporządzeń wykonawczych oraz innych właściwych przepisów, w tym przepisów prawa miejscowego oraz, Ŝe do 
wykonywania umowy posiada i będzie posiadał w okresie jej obowiązywania wymagane zezwolenia, wpisy i decyzje       
a takŜe niezbędną wiedzę i doświadczenie.  
2. Wykonawca oświadcza, Ŝe posiada potencjał techniczny i osobowy gwarantujący terminowe wykonywanie umowy 
według standardu staranności obowiązującego przy zawodowym prowadzeniu działalności gospodarczej.                      
W szczególności Wykonawca oświadcza, Ŝe zgodnie z pkt. 11 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia – 
załącznik nr 8 do „Instrukcji dla Wykonawców” – Rozdział 2 siwz, posiada wymaganą ilość oraz rodzaj środków 
transportu do realizacji przedmiotu umowy a pojazdy wyposaŜone są w moduły GPS umoŜliwiające śledzenie tras 
przejazdu i ich pracy. 
3. Wykonawca oświadcza, Ŝe posiada w dniu podpisania niniejszej umowy i posiadać będzie w trakcie obowiązywania 
umowy wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, wpis do rejestru zbierających zuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz stosowne zezwolenia,          
o których mowa w punkcie 13 ppkt 13.1 „Instrukcji dla Wykonawców” – Rozdział 2  SIWZ, zgodnie z przepisami 
obowiązującymi w tym zakresie w czasie trwania umowy. W przypadku braku stosownych wpisów, zezwoleń oraz 
decyzji, w trakcie wykonywania umowy Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w części niewykonanej w terminie  
30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
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§ 4. 

Obowiązki Wykonawcy 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi następujący zakres rzeczowy zadania/prac: 
1) ……………………………………………………… 
2) ………………………………………………………… 
Pozostały zakres rzeczowy zadania/prac Wykonawca moŜe wykonać przy pomocy podwykonawców. 

2. Przed zawarciem umów z podwykonawcami Wykonawca jest zobowiązany uzyskać na to zgodę Zamawiającego 
i przedstawić umowy dotyczące wykonania prac przez podwykonawców, które musza zostać zaakceptowane przez 
Zamawiającego. 
 
3.Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy pomocy 
podwykonawców. 
 
4. W umowach z podwykonawcami Wykonawca powinien zapewnić, aby suma wynagrodzeń ustalona w nich za zakres 
prac wykonywanych w podwykonawstwie nie przekroczyła wynagrodzenia przypadającego na ten zakres prac w 
niniejszej umowie. 
 
5. NiezaleŜnie od wysokości wynagrodzenia poszczególnych podwykonawców, Wykonawca zapewni w umowach 
z nimi zawartych, aby została zamieszczona klauzula dotycząca zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy, co 
najmniej w zakresie, w jakim zostanie ona uwzględniona w dalszych postanowieniach niniejszej umowy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania umowy z najwyŜszą starannością uwzględniającą zawodowy 
charakter wykonywanych czynności oraz najlepszą praktyką i wiedzą. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się ograniczyć 
do minimum utrudnienia w ruchu drogowym, korzystaniu z nieruchomości oraz inne niedogodności a takŜe podjąć 
wszelkie moŜliwe starania mające na celu maksymalne zapobieŜenie uciąŜliwości dla mieszkańców (zwłaszcza              
w zakresie hałasu, kurzu i ewentualnie innych niedogodności związanych z wykonywaniem umowy). 

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i finansową za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 
dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe z powodu niewykonania lub nienaleŜytego wykonania obowiązków 
określonych w umowie lub innych czynności pozostających w związku z umową. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 
działalności gospodarczej na kwotę nie niŜszą niŜ 1.000.000,00 zł przez cały okres realizacji umowy. Przed 
podpisaniem umowy Wykonawca przedłoŜy Zamawiającemu kopię aktualnej umowy ubezpieczenia (lub polisy).           
W trakcie realizacji umowy na kaŜde Ŝądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłoŜyć kopię aktualnej 
umowy ubezpieczenia (lub polisy). Sankcję niewykonania obowiązków, o których mowa powyŜej stanowi uprawnienie 
Zamawiającego do odstąpienia od umowy w części niewykonanej, które Zmawiający moŜe wykonać w terminie 30 dni 
od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

9. NiezaleŜnie od odpowiedzialności ponoszonej na zasadach ogólnych Wykonawca zobowiązuje się zwolnić 
Zamawiającego z obowiązku świadczenia na rzecz osób trzecich z tytułu zdarzeń będących skutkiem niewywiązania 
lub nienaleŜytego wywiązania się przez Wykonawcę z obowiązków wynikających z niniejszej umowy i jest 
odpowiedzialny w szczególności za to, Ŝe osoby trzecie nie będą Ŝądały od Zamawiającego spełnienia jakichkolwiek 
świadczeń z tego tytułu. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania niezwłocznie informacji dotyczących realizacji umowy na kaŜde 
Ŝądanie Zamawiającego w terminach określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia załącznik nr 8 do „Instrukcji dla 
Wykonawców” – Rozdział 2 siwz.  

11. Wykonawca wyznaczy swojego Przedstawiciela/Przedstawicieli z którymi Zamawiający będzie mógł się 
kontaktować na bieŜąco tj. co najmniej od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1600  Przedstawiciel/le 
Wykonawcy będzie odpowiadał za nadzorowanie wykonywania umowy ze strony Wykonawcy. Dane Przedstawiciela/li 
wskazane są w § 11 umowy. 

12. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania poufności co do informacji pozyskanych w związku z realizacją 
umowy, w szczególności do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Wykonawca nie moŜe 
wykorzystywać pozyskanych danych w Ŝaden inny sposób lub w innym celu niŜ dla wykonywania umowy, w 
szczególności zakazuje się wykorzystywania danych w celach reklamowych lub marketingowych. Wykonawca 
oświadcza, iŜ zna przepisy prawa dotyczące tajemnic chronionych prawem i w związku z wykonywaniem umowy 
zobowiązuje się przepisów tych przestrzegać. 
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13. Wykonawca jest zobowiązany dokonywać odbioru i transportu odpadów, równieŜ w przypadkach, kiedy dojazd do 
nieruchomości będzie utrudniony z powodu prowadzonych remontów dróg, objazdów i innych uciąŜliwości. 
Wykonawcy w Ŝadnym przypadku nie przysługuje roszczenie o podwyŜszenie wynagrodzenia, w szczególności             
w związku ze wzrostem kosztów wykonywania umowy. 

14. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić uczestnictwo upowaŜnionego przedstawiciela Wykonawcy w naradach 
prowadzonych przez Zamawiającego oraz posiedzeniach organów Zamawiającego, a takŜe posiedzeniach komisji Rady 
Miejskiej Legnicy  w sprawach związanych z wykonywaniem umowy kaŜdorazowo, o ile zostanie zaproszony. 
Zaproszenia będą przekazywane Wykonawcy z wyprzedzeniem nie krótszym niŜ 7 dniowe. 

 
§ 5. 

Obowiązki Zamawiającego 
1. Zamawiający zobowiązuje się do współpracy w celu wykonania Umowy w szczególności: 

1) współpracy z Wykonawcą przy akceptacji Harmonogramu odbierania odpadów , o którym mowa w pkt 6  
ppkt 6)  Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia załącznik nr 8 do „Instrukcji dla Wykonawców” – 
Rozdział 2 siwz; 

2) udostępnienia Wykonawcy aplikacji informatycznej, w której umieszczone są informacje o nieruchomościach 
objętych obowiązkiem odbierania odpadów; 

3) przekazywania drogą elektroniczną informacji niezbędnych dla prawidłowego wykonywania Umowy,               
w szczególności informowania o zmianie w liczbie i lokalizacji nieruchomości objętych obowiązkiem 
odbierania odpadów. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia, na warunkach i w terminach określonych       
w §7 niniejszej umowy.  

3. Kontrole wykonywania umowy będą przeprowadzane wspólnie z Wykonawcą (na Ŝądanie Zamawiającego) bądź bez 
jego udziału przez pracowników Biura Gospodarowania Odpadami i/lub StraŜy Miejskiej. 

4. W przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli niewykonania lub nienaleŜytego wykonywania umowy, Zamawiający 
powiadomi w formie ustnej bądź pisemnej (dopuszczalny fax) Wykonawcę, o ile nie brał on udziału w kontroli.  

 
§ 6. 

Raporty i sprawozdania 
 
1. Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu miesięcznych oraz kwartalnych raportów 

zawierających informacje wyszczególnione w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia załącznik nr 8 do 
„Instrukcji dla Wykonawców” – Rozdział 2 siwz. 

2. Wykonawca przekaŜe raport Zamawiającemu w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu lub 
kwartale, którego raport dotyczy. Zamawiający w terminie 10 dni roboczych  od dnia otrzymania raportu akceptuje 
go lub zgłasza uwagi do niego oraz wyznacza termin na jego poprawienie. 

3. Wykonawca sporządza kwartalne sprawozdanie, o którym mowa w art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach, które przekazuje Prezydentowi Miasta w terminie do końca miesiąca 
następującego po kwartale, którego dotyczy. 

 
§ 7. 

Wynagrodzenie 
1. Strony zgodnie postanawiają, iŜ określona przez Wykonawcę wartość ceny ofertowej za wykonanie całości 
przedmiotu umowy w kwocie:  

 
- netto  - ……………….. zł ,  słownie........................................................ 

została określona jako iloczyn prognozowanej ilości odpadów komunalnych oraz wskazanej przez Wykonawcę  

ceny jednostkowej ryczałtowej: 

za  odbiór  1 Mg ( jednej tony)  odebranych odpadów komunalnych : 

 
- netto  …...........................………………… zł ; słownie: …………………………………… zł 

 
                          (plus)  podatek VAT - …………………zł 
 
 
− cena brutto ………..………zł; słownie: ……………………………………………………........................ 
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2. Przewidywane wynagrodzenie Wykonawcy w poszczególnych latach obowiązywania umowy wynosi: 
 
1) w 2013r.    ...................................zł netto,      .............................................zł. brutto; 
 
2) w 2014r........................................zł netto,   …............................................zł. brutto; 
 
3) w 2015r........................................zł netto,   ….............................................zł brutto; 
 
4) w 2016r........................................zł netto,  …..............................................zł brutto. 
 
3. Strony zgodnie oświadczają, iŜ świadome są tego, Ŝe rzeczywiste ilości odebranych odpadów komunalnych na 
podstawie niniejszej umowy mogą się róŜnić od prognozowanej ilości odpadów, o których mowa w ust. 1, w związku       
z powyŜszym Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za faktycznie odebrane, w ramach 
realizacji postanowień umowy, ilości odpadów komunalnych stanowiących przedmiot umowy.  
 
4. Do ceny jednostkowej ryczałtowej (o której mowa w ust. 1) odebranych odpadów komunalnych naleŜy równieŜ 
wkalkulować koszt organizacji akcji odbioru zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów 
wielkogabarytowych, odbiór przeterminowanych leków z pojemników słuŜących do gromadzenia przeterminowanych 
leków zlokalizowanych w aptekach na terenie miasta Legnicy oraz organizację selektywnej zbiórki opakowań ze szkła 
wraz z ich odbiorem; 
 
5. Koszt wynagrodzenia obejmuje wszystkie koszty i narzuty związane z realizacją przedmiotu umowy wynikające        
z obowiązków Wykonawcy określone w SIWZ i Oferty Wykonawcy  a niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. 
 
6. Rozliczenia między stronami następować będą fakturami miesięcznymi. 
 
7. Cena jednostkowa ryczałtowa, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu jest aktualna na okres obowiązywania 
umowy i nie będzie podlegała aktualizacji, za wyjątkiem zapisów załącznika nr 7 „Warunki zmian umowy”. 
  
8. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie ustalone kaŜdorazowo w oparciu o ilość faktycznie odebranych odpadów 
komunalnych (potwierdzoną kartami przekazania odpadów/ raportami wagowymi) i pomnoŜonych przez cenę 
jednostkową ryczałtową  określoną w ust. 1 niniejszego paragrafu. Do wyliczonej naleŜności Wykonawca doliczy 
naleŜny podatek VAT, wg obowiązującej stawki. 
 
9. Rozliczenia będą następowały w okresach miesięcznych. Podstawą wystawienia faktury są: 

1) podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy protokół odbioru wykonanych prac, 
2) zbiorcze zestawienie z wagi (raporty wagowe) oraz karty przekazania odpadów potwierdzające ilość odebranych 
odpadów wskazaną w protokole odbioru, 
3) oświadczenie Wykonawcy, Ŝe wszystkie odpady, których dotyczy dane rozliczenie odebrane zostały od 
właścicieli nieruchomości z terenu miasta Legnicy, 
4) podpisany przez Wykonawcę Raport miesięczny, o którym mowa w § 6 niniejszej umowy. 

 
10. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu podpisany ze swojej strony protokół odbioru wykonanych prac oraz 
dokumenty, o których mowa powyŜej w ust. 9 pkt 1) do 9 pkt 4) niniejszego paragrafu w terminie do 10 dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, którego dotyczą. Zamawiający dokona sprawdzenia dokumentów rozliczeniowych                 
w terminie 10 dni roboczych od daty ich otrzymania i przekaŜe ewentualne uwagi Wykonawcy oraz wyznaczy termin 
na ich poprawienie. 
 
11. Za datę podpisania protokołu odbioru prac uwaŜa się datę, z jaką zostanie on podpisany przez Zamawiającego. Na 
protokole Zamawiający zatwierdzi ostateczną kwotę wynagrodzenia naleŜną Wykonawcy za dany miesiąc. 
 
12. Brak protokołu odbioru podpisanego przez Zamawiającego lub podpisanie go z uwagami stwierdzającymi 
niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie umowy skutkuje uznaniem umowy za niewykonaną lub nienaleŜycie 
wykonaną, co stanowi podstawę naliczenia kar umownych, o których mowa w § 8. 
 
13. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 8 płatne będzie na podstawie prawidłowo sporządzonej faktury 
VAT, wystawionej po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru prac i na kwotę w nim poświadczoną. 
 
14. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez Zamawiającego, bez zastrzeŜeń, protokół odbioru.  
Faktury płatne będą przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT, w terminie 21 dni od 
daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 
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15.  Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciąŜenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
 
16. Wykonawca wystawiając fakturę za prace wykonane przez podwykonawców kaŜdorazowo dokona przelewu 
wierzytelności przysługujących mu od Zamawiającego, w formie pisemnej na osoby trzecie tj., podwykonawców.  
Do kaŜdej faktury za prace wykonane przez podwykonawców zostanie załączona cesja wierzytelności  
na podwykonawców wraz z kopią faktury podwykonawcy. 
 
17. Wszelkie kwoty naleŜne Zamawiającemu, w szczególności z tytułu kar umownych, mogą być potrącane z płatności 
realizowanych na rzecz Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia W przypadku braku pokrycia nałoŜonych kar umownych 
w kwocie pozostałej do zapłaty, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej lub jej nie potrąconej części     
w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty kary. 
 
18. Data wpływu faktury do Zamawiającego powinna zostać potwierdzona w kancelarii Urzędu Miasta Legnicy. 
Faktury wystawiane  będą na Gminę Legnica. 

 
§ 8. 

Kary umowne 
1. Strony postanawiają, Ŝe obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne. 
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości: 

 2 % wartości ceny ofertowej brutto, ustalonej w § 7 ust. 1 niniejszej umowy; 
b) za kaŜdy przypadek stwierdzenia w trakcie kontroli lub odbioru prac, Ŝe Wykonawca nie wykonał 

prac, o których mowa w niniejszej umowie oraz w załącznikach do niej, względnie wykonał  
je w sposób nienaleŜyty, w wysokości 500 zł; 

c) w wysokości 100 zł za kaŜdy dzień opóźnienia w wykonaniu obowiązków wynikających z § 6 ust. 1, 
2 i 3 niniejszej umowy; 

d) za kaŜdy dzień opóźnienia w rozpoczęciu odbioru odpadów, od dnia określonego w § 2 ust. 1  
w wysokości 10 000,00 zł; 

e) za brak zainstalowania oprogramowania o którym mowa w załączniku SIWZ Nr 8 „.Szczegółowy 
opis zamówienia”, w dniu następnym po terminie wskazanym w SIWZ, w wysokości 5000,00 zł i za 
kaŜdy następny dzień opóźnienia, w wysokości 200,00 zł. Opóźnienie nie moŜe trwać dłuŜej niŜ 30 
dni, po tym okresie umowa zostanie rozwiązana w trybie natychmiastowym. 

f) za brak zgłoszenia podwykonawców Zamawiającemu lub wykonywanie prac przez podwykonawców 
bez uzyskania zgody Zamawiającego, o której mowa w § 4 ust. 2  w  wysokości 5% wartości prac 
wykonanych przez Podwykonawców. 

2) Zamawiający z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezaleŜnych od Wykonawcy w wysokości 0,5% 
wynagrodzenia umownego brutto, za wyjątkiem sytuacji wynikającej z art. 145 ustawy prawo zamówień 
publicznych. 

 
3. Pod pojęciem nienaleŜytego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy naleŜy rozumieć kaŜdą 
czynność albo zaniechanie niezgodne z postanowieniami niniejszej umowy, w tym z siwz stanowiącym Załącznik nr 1 
do umowy. 
 
4. W przypadku, gdy w danym miesiącu kalendarzowym wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 1 pkt.1 lit b 
i  lit c  przekroczy kwotę 20 000,00 zł wówczas Zamawiający ma prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem 
natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia. 
 
5. Przed naliczeniem kar umownych Zamawiający wezwie Wykonawcę na piśmie do złoŜenia w terminie 7 dni od daty 
otrzymania wezwania pisemnych wyjaśnień. 
 
6.  Zamawiający ma prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym takŜe w przypadku naliczenia kar 
umownych w trzech okresach rozliczeniowych. 
 
7. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar 
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 
8. Zamawiający zastrzega potrącenie naleŜnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy i z zabezpieczenia 

naleŜytego wykonania umowy. 
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§ 9. 
Zabezpieczenie 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego 
brutto wynoszącego …………………………………….… zł (słownie złotych ……………………………………. 
……………………………..………………..............................................................................................................). 
za przedmiot umowy w jednej lub kilku formach (naleŜy podkreślić odpowiednią formę zabezpieczenia) : 

1) pieniądzu, 
2) poręczeniach bankowych, 
3) gwarancjach bankowych, 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.  6b  ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 

2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
W przypadku wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy w poręczeniach bankowych, 
gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez  podmioty, 
o których mowa w art. 6b  ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia  9 listopada 2000r. utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości musi być ono waŜne do daty 30 dni późniejszej od daty wystawienia protokółu końcowego 
odbioru prac.  

Przekazanie następuje na piśmie wraz z odrębnym pismem z upowaŜnieniem do dysponowania przez 
Zamawiającego złoŜonym zabezpieczeniem w formie .........................................................................................        
w  celu zabezpieczeniu wszelkich roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy, które wynikają z umowy,  
w szczególności o wykonanie umowy o naprawienie szkody na skutek jej niewykonania lub nienaleŜytego 
wykonania umowy, a takŜe roszczenia o zapłatę kar umownych. 

2. Zamawiający wskaŜe miejsce zdeponowania zabezpieczenia w dniu jego złoŜenia. 
 
3. Uprawnienie  do korzystania z zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy Zamawiający realizuje w szczególności 

w przypadkach: 
a)   braku zapłaty przez Wykonawcę jakiejkolwiek kwoty naleŜnej Zamawiającemu, 
b) nienaprawienia przez Wykonawcę jakiegokolwiek uchybienia w odpowiednim, wskazanym przez  

Zamawiającego w terminie, liczonym od otrzymania wezwania do naprawy uchybienia;  
  c)   odstąpienia od umowy (takŜe w części niewykonanej), 
d) wypowiedzenia umowy. 

 
4. Korzystanie z zabezpieczenia naleŜytego wykonania następuje do kwot odpowiadających szacunkowi wysokości 
uzasadnionych roszczeń Zamawiającego, przy czym, kwotę pozostałą po zaspokojeniu roszczenia Zamawiający zwróci 
Wykonawcy w terminie 30 dni od tej daty.  
 
5. Zamawiający zwróci zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy Wykonawcy na zasadach przewidzianych 
przepisami prawa, przy czym za dzień uznania umowy za naleŜycie wykonaną Strony uznają dzień złoŜenia ostatniego 
niewadliwego dokumentu, który w wykonaniu umowy  Wykonawca winien sporządzić. O ile jednak w dacie, w której 
zabezpieczenie naleŜałoby zwrócić  będą istniały niezaspokojone roszczenia  Zamawiającego, zabezpieczenie 
naleŜytego wykonania (o ile będzie naleŜne) zostanie zwrócone w terminie 30 dni od daty zaspokojenia ostatniego  
z tych roszczeń.  

 
§ 10. 

Odstąpienie od umowy 
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie zamówienia nie leŜy w interesie 
publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w 
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyŜszych okolicznościach. 
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca moŜe Ŝądać jedynie wynagrodzenia 
naleŜnego z tytułu wykonania części umowy na dzień odstąpienia.. 
3. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy od dnia powzięcia informacji o przyczynie uzasadniającej 
odstąpienie od umowy w przypadku: 

1) niewypłacalności Wykonawcy, ogłoszenia jego upadłości lub wszczęcia jego likwidacji lub postępowania 
układowego, 
2) zawieszenia działalności gospodarczej Wykonawcy, 
3) wszczęcia postępowania egzekucyjnego wobec Wykonawcy bądź dokonania zajęcia lub obciąŜenia majątku 
Wykonawcy uniemoŜliwiające wykonanie umowy zgodnie z jej postanowieniami. 
4) wykreślenie Wykonawcy z rejestru działalności regulowanej. 

4. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy takŜe w przypadkach jeŜeli Wykonawca narusza w sposób istotny 
postanowienia niniejszej umowy. Oświadczenie o odstąpieniu moŜe być złoŜone w terminie 30 dni od dnia powzięcia 
wiadomości o okolicznościach  stanowiących podstawę odstąpienia. 
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5. Istotne naruszenia postanowień umowy, o których mowa w ust. 3 obejmują w szczególności przypadki: 
1) nie rozpoczęcia  wykonywania umowy bez uzasadnionej przyczyny pomimo wezwania Zamawiającego, 
2) przerwania wykonywania umowy na okres dłuŜszy niŜ 3 dni, 
3) nie wykonywanie przez Wykonawcę obowiązków wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996r.  

o   utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
6. Warunkiem odstąpienia przez Zamawiającego od umowy jest uprzednie wezwanie Wykonawcy do wykonania 
obowiązków oraz wyznaczenie w tym celu dodatkowego 3 dniowego terminu. 
7. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić na piśmie pod rygorem niewaŜności i zawierać uzasadnienie. 

 
 

§ 11. 
Porozumiewanie się Stron 

1. Wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszące się do lub wynikające z realizacji przedmiotu umowy, 
wymagają formy pisemnej lub elektronicznej. 
2. Pisma Stron powinny powoływać się na tytuł umowy i jej numer. Za datę otrzymania dokumentów,  których mowa w 
ust. 1, Strony uznają dzień ich przekazania pocztą elektroniczną lub faksem, jeŜeli ich treść zostanie niezwłocznie 
potwierdzona pisemnie, chyba, Ŝe postanowienia Umowy stanowią inaczej. 
3. Korespondencję naleŜy kierować na wskazane adresy: 

Korespondencja kierowana do Zamawiającego: 
Adres:          Plac Słowiański 8 59-220 Legnica 
Telefon:         …………………………………………  
Fax:  …………………………………………  
e-mail:  …………………………………………  
Korespondencja kierowana do Wykonawcy: 
Adres:         ………………………………………… 
Telefon kom.:      ………………………………………… 
Fax:  ………………………………………… 
e-mail:               ………………………………………… 
 

 
4. Przedstawicielem z ramienia Wykonawcy upowaŜnionym w sprawach związanych z niniejszą umową jest/są: 
………………………………………………………. (podać imię, nazwisko, stanowisko, nr tel. komórkowego, e-mail) 
 
5. Przedstawicielami z ramienia Zamawiającego upowaŜnionym w sprawach związanych z niniejszą umową są: 
…………………………………………………… - pracownicy Biura Gospodarowania Odpadami Komunalnymi oraz 
StraŜy Miejskiej – w zakresie związanym m.in. z przekazywaniem Wykonawcy interwencji dot. m.in. nieterminowego 
odbioru odpadów komunalnych. 
 
6. Zmiana danych wskazanych w ust. 4 i 5, nie stanowi zmiany umowy wymaga jedynie pisemnego powiadomienia 
drugiej Strony. 

§ 12. 
1. Zmiana postanowień zawartej umowy moŜe nastąpić za zgodą obu stron wyraŜoną na piśmie pod rygorem 

niewaŜności takiej zmiany w formie aneksu do umowy. 
2. Zmiana umowy moŜe nastąpić wyłączne z powodów wskazanych w załączniku nr  4 do umowy – Warunki zmian 

w umowie. 
 

§ 13. 
Do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest właściwy Sąd mający swoja siedzibę 
w Legnicy. 

 
§ 14. 

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

 
§ 15. 

Umowę niniejszą sporządza się w czterech, jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Wykonawcy i dwa 
egzemplarze dla Zamawiającego. 
 
 

ZAMAWIAJ ĄCY      WYKONAWCA 
 


