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Załącznik nr 7 do SIWZ  ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY  
 
 

UMOWA   
 
zawarta w Limanowej w dniu o ............. 2019 r. pomiędzy: 
 
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Limanowej 
przyul. Rzecznej 7, NIP : 737-219-61-96;  REGON : 121842461; Kapitał Zakładowy : 7.398.372,00 
zł; KRS : Nr 0000 393 958 - Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy , 
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, w imieniu którego działa Henryk Kapera – Prezes 
Zarządu 
 
a firmą : ................................................................................................................................... 
 
zwaną dalej „Wykonawcą” 
 

§ 1 
Przedmiot zamówienia : 
 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania na rzecz Zamawiającego świadczenia w 
postaci: transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych zebranych przez Zamawiającego 
z nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Limanowa. 

 
§ 2 

Terminy i miejsce realizacji zamówienia : 
 

1. Okres realizacji zamówienia : od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. 
 

2. Szacunkowa ilość odpadów  przewidzianych do transportu i zagospodarowania : ok. 4360 ton. 
 

3. Miejsce odbioru odpadów: baza Zamawiającego przy ul. Rzecznej 7 w Limanowej. 
 

§ 3 
Podstawowe obowiązki Wykonawcy : 
 

1. Dostarczenie kontenerów na odpady w ilości dostosowanej do ilości i rodzajów odpadów na bazę 
Zamawiającego w Limanowej przy ul. Rzecznej 7, 34-600 Limanowa odpowiednich do rodzajów 
odpadów przewidzianych do transportu, tzn : 20 03 01, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 07, 20 02 01,  
20 03 07. Konstrukcja kontenerów musi zabezpieczać odpady przed czynnikami atmosferycznymi  
i gryzoniami - zamykane lub zabezpieczane  plandekami. 

 

2. Transport kontenerów z odpadami na bieżąco własnym kosztem i staraniem z miejsca zbierania do 
miejsca ich unieszkodliwiania (instalacji RIPOK). Odbiór od Zamawiającego następować będzie 
na bieżąco z częstotliwością dostosowaną do ilości zbieranych odpadów na zasadzie wymiany 
kontenerów zapełnionych na puste. Każdorazowy odbiór odpadów z bazy Zamawiającego będzie 
następował na zgłoszenie (telefoniczne, e-mailowe lub faxem) , przy czym czas od zgłoszenia do 
odbioru zebranych odpadów nie może być dłuższy niż 24 godziny. Czynności przekazania 
odpadów dokonywane będą w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach   700 – 1500. 

 
3. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów z Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych zlokalizowanego na terenie oczyszczalni ścieków przy ul.Moczraki w Limanowej. 
Odbiór tych odpadów następować będzie na bieżąco, na podstawie zgłoszeń Zamawiającego. 

 

4. Ewidencjonowanie i sortowanie odebranych odpadów oraz przekazywanie informacji o odzysku 
odpadów oraz innego rodzaju sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

5. Używanie sprzętu - środków transportu dopuszczonych do ruchu, posiadających wymagane prawem 
atesty oraz ważne ubezpieczenia, co najmniej OC pojazdów.   
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6. Dysponowanie Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych [RIPOK] posiadającą 
status instalacji RIPOK dla przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz status zgodnie 
z aktualnie obowiązującą uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie „Planu 
Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego” 

 

7.  Posiadanie aktualnego zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów, 
wydanego przez właściwy organ, na podstawie ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 
z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) oraz rozporządzeń wydanych do tejże ustawy, obejmującego co 
najmniej odpady o kodach : 20 03 01, 15 01 01, 15 01 02 ,15 01 07, 20 02 01, 20 03 07.  

 

8. Posiadanie aktualnego wpisu do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i 
elektroniczny, prowadzony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Marszałka 
Województwa, zgodnie z art. 234 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 
21 z późn. zm.). 

 

9. Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności związanej  
z przedmiotem zamówienia na kwotę, co najmniej 300 000 zł (słownie: trzysta tysięcy). 

 

10.Wykonawca i/lub Podwykonawcy zobowiązani są do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności 
polega na wykonywaniu pracy w sposób określony  w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 
– Kodeks pracy (Dz.U. z 2019r. poz. 1040 z późn. zm.), w szczególności dotyczy osób biorących 
udział w transporcie odpadów. 

 
§ 4 

Podstawowe obowiązki Zamawiającego : 
 

1. Przygotowania zebranych odpadów w dostarczonych przez Wykonawcę kontenerach na bazie przy 
ul. Rzecznej 7 w Limanowej do ich odbioru i transportu przez Wykonawcę. 

 

2. Ważenie przekazywanych odpadów za pomocą wagi najazdowej na bazie Zamawiającego lub w  
innym uzgodnionym miejscu. 

 
§ 5 

Wynagrodzenie : 
 

1. Strony ustalają następujące wynagrodzenie Wykonawcy za odbiór odpadów: 
20 03 01:    ...... zł/Mg = ..... zł netto + ... VAT = .... zł brutto  
20 02 01 :    ..... zł/Mg = ..... zł netto + ... VAT = .... zł brutto  
20 03 07 :    ..... zł/Mg = ..... zł netto + ... VAT = .... zł brutto  
15 01 07 :     ..... zł/Mg = ..... zł netto + ... VAT = .... zł brutto  
15 01 01 :     ..... zł/Mg = ..... zł netto + ... VAT = .... zł brutto  
15 01 02:      ..... zł/Mg = ..... zł netto + ... VAT = .... zł brutto 

 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie rozliczane w okresach miesięcznych, przy 
zastosowaniu cen jednostkowych w wysokościach określonych w ust. 1 oraz potwierdzonej ilości 
odebranych odpadów. 

 

3. Zapłata nastąpi w formie przelewu na wskazane konto bankowe w ciągu ………… dni od daty 
dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. 

 

4. W przypadku zawarcia umowy z Podwykonawcą, do faktury wystawionej przez Wykonawcę 
załączone będzie zestawienie należności dla wszystkich Podwykonawców wraz z kopiami 
wystawionych przez nich w danym okresie rozliczeniowym faktur oraz z potwierdzeniami zapłaty 
należności wynikających z tych faktur przez Wykonawcę na rzecz Podwykonawców.    

 

5. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do 
umowy w przypadku gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, 
związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany 
wysokości stawki podatku VAT), wówczas zmianie podlega zapis, którego dotyczy zmiana 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 
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§ 6 
Kary umowne : 
 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1. 
b) Za zwłokę w wykonaniu któregokolwiek z obowiązków wynikających z Umowy,  

w wysokości 0,02 % kwoty łącznej brutto określonej w ofercie Wykonawcy z dnia ……….., 
za każdy dzień zwłoki, 

c) Za nienależyte wykonanie któregokolwiek z obowiązków wynikających z Umowy,     
wysokości 1 % kwoty łącznej brutto określonej w ofercie Wykonawcy z dnia ………..,  
za każdy dzień zwłoki. 
 

2.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 
a) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1, z wyłączeniem odstąpienia na podstawie art. 
145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz odstąpienia w przypadku niepozyskania 
zamówienia na odbiór odpadów komunalnych z terenu miasta Limanowa. 

b) za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia w wysokości 0,05 % wartości faktury, której dotyczy 
zwłoka, za każdy dzień zwłoki w zapłacie 

 

3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych,  
o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych. 

 
§ 7 

Umowne prawo odstąpienia od umowy: 
 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 

a) Wykonawca nie przystąpił lub przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację 
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni – w terminie 14 dni od dnia powzięcia 
przez Zamawiającego informacji o upływie 14 - dniowego terminu przerwy w realizacji 
umowy; 

b) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od 
umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 
powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy; 

c) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą 
umową lub wskazaniami Zamawiającego - w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia przez 
Zamawiającego danej okoliczności; 

d) W przypadku niepozyskania przez Zamawiającego zamówienia na odbiór odpadów 
komunalnych z nieruchomości na terenie miasta Limanowa. 

 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający: 
a) Nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania - w terminie 

30 dni od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie; 
b) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru wykonanej usługi - w terminie 30 dni 

od dnia odmowy 
 

3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 
§ 8 

Podwykonawstwo: 
  

1.   Wykonawca  jest uprawniony do zawarcia umowy o podwykonawstwo części przedmiotu Umowy  
z  innymi  podmiotami,  z  zastrzeżeniem,  że  nie  spowoduje  to  wydłużenia  czasu wykonania 
zamówienia stanowiącego przedmiot niniejszej umowy, ani nie zwiększy kosztów jej wykonania.   

 

2. Wykonawca może zlecić Podwykonawcom wykonanie poszczególnych czynności wchodzących w 
skład przedmiotu Umowy, jeżeli Podwykonawca spełnia wymogi  określone niniejszą Umową oraz 
SIWZ, o ile są one wymagane do wykonywania zleconych czynności. 
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3.   Płatności  w  stosunku  do  Podwykonawców  muszą  być  zgodne  z  przepisami  ustawy  Kodeks 
Cywilny i Prawo zamówień publicznych.    

 

4.  Przed wystawieniem Faktury VAT, obejmującej kwotę należną Podwykonawcy,  Zamawiający żąda 
od Wykonawcy dowodu, że Podwykonawca otrzymał wszystkie kwoty należne mu na mocy 
wcześniejszych faktur VAT, pomniejszone o odpowiednie potrącenia.   

 

5. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie 
traktowana  jako  przerwa  wynikła  z  przyczyn  zależnych  od  Wykonawcy  i  nie  może  stanowić 
podstawy do zmiany terminu wykonania umowy. 

 

6.   Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne. 
 

7.  Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany 
inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są usługi, w terminie 7 dni od jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo 
o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy o zamówienie publiczne. 

 
§ 9 

Postanowienia końcowe : 
 

1. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze stron. 

 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności. 
 

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają właściwe przepisy prawa, 
a w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego oraz Prawa zamówień publicznych. 

 

4. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo sąd 
powszechny. 

 
 
                           
 
 

______________________                                                             _______________________ 
Zamawiający                                                                                       Wykonawca 

 
 

 


