
 

 

UMOWA NR ………….. /2022 

 

zawarta w dniu …………………..2022 r. w Tomaszowie Mazowieckim w rezultacie wyboru 

oferty w trybie podstawowym w oparciu o art. 266 i 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U.  z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) pomiędzy Tomaszowskim Towarzystwem 

Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Tomaszowie Maz., 

adres: ul. Majowa 15, 97-200 Tomaszów Maz. – zarejestrowana w KRS nr 0000095675 przez 

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS, NIP 773-21-20-641, 

reprezentowana przez: 

Lucyna Pietrzyk - Prokurent 

a ………………………………………………………………….. 

reprezentowana przez: 

…………………………….. 

o następującej treści: 

 

§ 1. 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę w zakresie wywozu 

odpadów po remontach lokali z posesji własnych i administrowanych przez 

Tomaszowskie TBS Spółka z o.o., zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 

(t.j. Dz.U. 2021 r., poz. 779) 

2. Rodzaje odpadów, które będą odbierane i wywożone: 

1) odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórki i remontów, 

2) zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu, 

3) niesegregowane (zmieszane) odpady pobudowlane. 

 

§ 2. 

Obowiązki Wykonawcy  

1. Zamawiający wymaga, aby czynności polegające na faktycznym wykonywaniu usług 

związanych z wykonaniem całego zamówienia, o ile nie są (nie będą) wykonywane przez 

daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, były 

wykonywane przez osoby zatrudnione przez wykonawcę, podwykonawcę  na podstawie 

umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia zamawiającemu wykazu pracowników 

zatrudnionych na podstawie stosunku pracy na stanowiskach wskazanych w SWZ, 

najpóźniej do 7 dnia od daty zawarcia umowy i aktualizowania na bieżąco – tj. za każdym 

razem, gdy nastąpi zmiana personelu realizującego czynności w zakresie realizacji 

zamówienia. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia zamawiającemu wykazu osób z pełnym 

składem osobowym pracowników zatrudnionych na podstawie stosunku pracy na 

stanowiskach wskazanych w SWZ, realizujących czynności w zakresie realizacji 

zamówienia wraz z określeniem funkcji jaką będą pełnić najpóźniej w dniu zawarcia 

umowy i aktualizowania na bieżąco – tj. za każdym razem, gdy nastąpi zmiana personelu 

realizującego czynności w zakresie realizacji zamówienia. 

4. Zamawiającemu  - w celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawcę lub podwykonawcę, 

na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez zamawiającego w SWZ 

czynności w zakresie realizacji zamówienia, przysługuje dodatkowo prawo do żądania:  



1) oświadczenia zatrudnionego pracownika,  

2) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika, 

3) innych dokumentów  - zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do 

weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i 

nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o 

pracę i zakres obowiązków pracownika. 

5. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) dostarczenie pojemników na odpady na każdorazowe zlecenie Zamawiającego w 

terminie 3 dni. Zlecenie dostarczane będzie do Wykonawcy telefonicznie lub mailem, 

2) bieżące wywożenie odpadów, 

3) usuwanie odpadów rozsypanych podczas załadunku pojemników, 

4) ponoszenie wszelkich kosztów związanych z wywozem odpadów. 

 

§ 3. 

Obowiązki Zamawiającego 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) każdorazowe dostarczenie wykonawcy adresu odbioru odpadów, 

2) każdorazowe wyznaczenie na terenie posesji miejsca dla ustawienia pojemników na 

odpady. 

 

§ 3. 

Do kierowania i koordynowania spraw związanych z realizacją niniejszej umowy strony 

wyznaczają następujące osoby: 

Zamawiający: pracownik Działu Zarządzania i Administrowania Nieruchomościami. 

Wykonawca: …………………………………… 

 

§ 4. 

Termin realizacji 

1.   Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 

2. Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli 

Wykonawca: 

1) opóźnia się z wykonaniem zleconych prac zgodnie z § 2 ust. 1 umowy lub wykonuje  

je wadliwie, 

2) narusza inne postanowienia umowy. 

 

§ 5. 

Wynagrodzenie 

1. Za wykonywany przedmiot umowy, określony w § 1, strony ustalają wynagrodzenie za 

cały okres trwania umowy do wysokości brutto: ………………… zł/ słownie: 

………………..w tym: 

1) za odbiór 1 tony odpadów – odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórki i remontów 

- ……………… zł brutto, 

2) za odbiór 1 tony odpadów - zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu - 

………… zł brutto, 

3) za odbiór 1 tony odpadów - Odpady ceramiczne jako wyposażenie łazienek – miski 

ustępowe, umywalki i płytki ceramiczne itp. - …………… zł brutto, 

4) za odbiór 1 tony odpadów - odpady sztuczne - folie, styropian, wiadra plastikowe, 

kabiny i brodziki - ……………. zł brutto, 



5) za odbiór 1 tony odpadów - odpady wielkogabarytowe -  meble, stoły, kanapy, szafy, 

materace, , dywany i wykładziny dywanowe, drzwi. - ………….. zł brutto. 

2. Ceny jednostkowe ustalone w ust. 1 niniejszego paragrafu są niezmienne przez okres 

trwania umowy, z wyjątkiem okoliczności wskazanych w  § 7 ust. 7. 

3. Wynagrodzenie wykonawcy liczone będzie poprzez pomnożenie stawki jednostkowej i 

ilości faktycznie odebranych odpadów. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy regulowane będzie w formie polecenia przelewu z rachunku 

Zamawiającego na rachunek Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty otrzymania 

faktury przez Zamawiającego. Podstawą złożenia faktury jest karta wywozu odpadów, 

potwierdzona przez pracownika Zamawiającego.  

 

§ 6. 

Rozwiązanie i odstąpienie od umowy 

 

1. Zamawiający może rozwiązać umowę z wykonawcą w trybie natychmiastowym w 

przypadku gdy: 

1) wykonawca utracił uprawnienia do wykonywania przedmiotu umowy, 

2) w stosunku do wykonawcy zaistniały okoliczności wskazane w art. 109 ust. 1 pkt 

4 ustawy Pzp. 

3) wykonawca nie realizuje zleceń w wyznaczonym terminie 

4) wykonawca realizuje przy pomocy podwykonawców roboty zastrzeżone, w niniejszej 

umowie, do jego wyłącznej kompetencji, 

5) wykonawca, mimo wezwania zamawiającego, realizuje przedmiot umowy w sposób 

niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia, obowiązującymi przepisami i normami, 

6) podwykonawca lub dalszy podwykonawca wskazany przez wykonawcę (podmiot 

udostępniający zasoby) nie spełnia samodzielnie warunków udziału w postępowaniu 

(jeżeli były wymagane), 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w art. 456 ustawy 

Pzp. 

 

§ 7. 

Zmiany umowy 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie 

wynagrodzenia, na zasadach określonych poniżej. 

2. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy, jeżeli konieczność zmiany umowy 

spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą 

starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru 

umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50 % wartości 

pierwotnej umowy. 

3. Przez niemożność przewidzenia okoliczności, o których mowa w ust. 2 zamawiający 

rozumie zdarzenie, którego zaistnienie w normalnym toku rzeczy było mało 

prawdopodobne, przy czym niemożliwość przewidywalności określonych zdarzeń przez 

zamawiającego będzie określona w sposób obiektywny np. zjawiska gospodarcze 

zewnętrzne w stosunku do stron umowy i w pełni od nich niezależne, takie jak np.  

gwałtowna dekoniunktura, wzrost kosztów pracowniczych lub odbiorów odpadów. 

4. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o 

udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest niższa niż 10% wartości pierwotnej 

umowy a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy. 

5. Zamawiający może dopuścić zmianę umowy nieznacznie rozszerzającą lub zmniejszającą 

zakres/przedmiot świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy z możliwością 

wprowadzenia zmiany wynagrodzenia. 



6. W przypadkach, o których mowa w ust. 5, zamawiający:  

1) nie może wprowadzać kolejnych zmian umowy w celu uniknięcia stosowania 

przepisów ustawy Pzp; 

2) po dokonaniu zmiany umowy zamieszcza ogłoszenie o zmianie umowy w Biuletynie 

Zamówień Publicznych. 

7. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia w przypadku wzrostu opłaty 

za korzystanie ze środowiska nakładanej przez Urząd Marszałkowski na instalacje 

komunalne. 

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, Wykonawca zobowiązany jest złożyć pisemną 

informacja o zmianie wysokości opłaty i jej wpływie na wynagrodzenie. Wzrost 

wynagrodzenia może nastąpić o wartość wyliczoną poprzez pomnożenie ilości wywozu 

odpadów przez kwotę, o którą wzrosła opłata za korzystanie ze środowiska. 

9. Wykonawca wnioskując o zmianę umowy zobowiązany jest do przekazania 

zamawiającemu pisemnego wniosku wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności 

stanowiących podstawę żądania. Każdorazowa zmiana umowy wymaga zgody  

zamawiającego. 

 

§ 8. 

Podwykonawstwo 

§ 6. 

1. Zakres zamówienia, który wykonawca będzie wykonywał za pomocą 

podwykonawców…………………. 

2. W pozostałym zakresie wykonawca będzie realizował zamówienie samodzielnie. 

3. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podaje zamawiającemu 

nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w 

usługi, jeżeli są już znani. Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić zamawiającego o 

wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, 

w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat 

nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację 

usług. 

4. Postanowienia określone w ust. 3 stosuje się do dalszych podwykonawców. 

5. Zamawiający może badać, czy nie zachodzą wobec podwykonawcy niebędącego 

podmiotem udostępniającym zasoby podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 i 

art. 109 ustawy Pzp, o ile przewidział to w dokumentach zamówienia. Wykonawca na 

żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 

1ustawy Pzp, lub podmiotowe środki dowodowe dotyczące tego podwykonawcy. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, jeżeli wobec podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez 

Zamawiającego zastąpił tego podwykonawcę pod rygorem niedopuszczenia 

podwykonawcy do realizacji części zamówienia. 

7. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, 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. Przepis art. 

122 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio. 

8. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy                                      

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 



9. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa  

i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 

warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa  

i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy. 

10. 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. 

11. Zamawiający, w terminie 7 dni zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, 

zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, w 

przypadku gdy:  

1) nie spełnia ona wymagań określonych w SWZ,  

2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 11,  

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 9. 

12. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 12, do przedłożonego projektu umowy                                  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, w terminie 7 dni, uważa się za 

akceptację projektu umowy przez zamawiającego. 

13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na usługi przedkłada 

zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

14. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, w przypadkach, o 

których mowa w ust. 12. 

15. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 15, do przedłożonej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, w terminie 7 dni, uważa się za 

akceptację umowy przez zamawiającego. 

16. W przypadku umów, których przedmiotem są usługi, 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 dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości 

mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot 

został wskazany przez zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o 

którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości 

większej niż 50 000 złotych.  

17. W przypadku, o którym mowa w ust. 17, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, 

przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również wykonawcy.  

18. W przypadku, o którym mowa w ust. 17, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 

niż określony w ust. 11, Zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.  

19. Przepisy ust. 10–19 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 

 

§ 9.  

Kary umowne 

1. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn 

zależnych od wykonawcy, związanych bezpośrednio lub pośrednio z przedmiotem 

umowy lub jej prawidłowym wykonaniem, wykonawca jest zobowiązany zapłacić 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy. 



2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku wystąpienia 

następujących okoliczności: 

1) brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom - w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu umowy. 

2) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są usługi, lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,1% wartości 

przedmiotu umowy, 

3) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu umowy, 

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 

0,1 % wartości przedmiotu umowy, 

5) za niedostarczenie pojemnika na odpady — 100,00 zł za każde zlecenie. 

6. Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.000 zł za 

niezałączenie do faktury wymaganego zgodnie z § 2 ust. 1 umowy wykazu osób 

realizujących cały zakres prac, a także wymaganych zapisami specyfikacji oświadczeń 

tych osób i dodatkowo naliczy za każdego pracownika objętego przedmiotowym 

obowiązkiem wykazanego w liście karę w wysokości  100 zł (tj. brak załączenia 

oświadczenia każdej z tych osób, że przez okres wykonywania czynności, o których 

mowa w § 2 ust. 2 była zatrudniona na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub 

podwykonawcę). 

7. Wykonawca zapłaci karę umowną za niedochowanie terminu określonego § 6 ust. 1 

umowy w wysokości  100 zł. (tj. brak przedłożenia zamawiającemu pełnego składu 

osobowego pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, realizujących 

przedmiot umowy wraz z określeniem funkcji jaką będą pełnić najpóźniej w dniu 

zawarcia umowy i aktualizowania na bieżąco – tj. za każdym razem, gdy nastąpi zmiana 

personelu realizującego przedmiot umowy). 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego i 

przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej 

szkody w wyniku działań i zaniechań ze strony wykonawcy lub podmiotów działających 

w imieniu wykonawcy. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych oraz odszkodowań  

z wynagrodzenia wynikającego z faktur wystawianych przez wykonawcę. 

10. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może 

przekroczyć 20% wartości przedmiotu umowy wskazanej w § 4 ust. 1 umowy. 

 

§ 10. 

Przepisy prawa 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie 

postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia, przepisy prawa polskiego w 

szczególności: Prawa zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz aktów wykonawczych 

wydanych na ich podstawie. 

 

§ 11. 

Postanowienia końcowe 

1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone przez żadną 

ze stron na osoby trzecie bez zgody drugiej strony. 

2. Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla 

siedziby zamawiającego. 

3. Strony niniejszej umowy mają obowiązek wzajemnego informowania się o wszelkich 

zmianach statusu prawnego, sytuacji finansowej, o wszczęciu postępowania 



likwidacyjnego, układowego lub upadłościowego oraz o innych zmianach mających 

wpływ na treść i wykonywanie niniejszej umowy. 

4. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

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

ze stron. 

 

        ZAMAWIAJĄCY                                                                          WYKONAWCA 

 


