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ZAŁĄCZNIK nr 5 do SWZ 

 

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 
§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest: CZĘŚĆ …. dostawa sprasowanej słomy w ilości …… Mg do 
kompostowni Zamawiającego, położonej w Pile, ul. Na Leszkowie 4 oraz ul. Młodych. 

Wielkość podana przez Zamawiającego dla każdej z części jest ilością maksymalną i stanowi 
wielkość szacunkową. Zamawiający zastrzega uzależnienie realizacji zamówienia w zależności 
od rzeczywistych potrzeb, z tym zastrzeżeniem, że minimalna ilość dostarczonej słomy nie może 
być niższa niż 190/375* Mg (*w zależności od części). Wykonawca nie będzie miał prawa 
dochodzenia roszczeń wobec Zamawiającego z tytułu zmniejszenia ilości surowca 
rozdrobnionego/pozyskanego do ilości mniejszej niż minimalna.  

2. Zakres zamówienia obejmuje dostarczenie sprasowanej słomy na teren Zamawiającego w 
terminie i ilości określonej w zamówieniu wraz z rozładunkiem i ułożeniem w stogi w miejscu 
magazynowania (teren instalacji kompostowni Piła, ul. Na Leszkowie 4 oraz ul. Młodych) lub 
rozładunkiem w innym miejscu – wskazanym przez Zamawiającego, np. plac kompostowy, z 
uwzględnieniem warunków określonych w Rozdziale 10 Rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010r. Nr 109 poz. 719 ze zm.). 

3. Wykonawca oświadcza, że:  
3.1. dysponuje sprawnym technicznie sprzętem niezbędnym do realizacji zamówienia,  
3.2. osoby realizujące zamówienie będą posiadały aktualne uprawnienia niezbędne do realizacji 

zadania, w tym prawo jazdy, uprawnienia do obsługi ładowarek itd.  
 Zamawiający ma prawo zażądać okazania uprawnień przed i w trakcie realizacji dostawy. 

4. Przedmiot umowy uznaje się za wykonany w dniu podpisania bez zastrzeżeń i uwag protokołu 
odbioru końcowego. 

 
§ 2 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, w zakresie o którym mowa w § 1 CZĘŚĆ 
……….. – ……….. Mg - dostawa w miesiącu …………… 20….r.  

 

 § 3  

1. Wykonawca dostarczy słomę: pszenną, żytnią, jęczmienną, jęczmienno-owsianą lub z 
pszenżyta ze zbiorów z 2022 r., w postaci: 

 balotów zwijanych – bela o wym. min. 120  x 120 cm, lub 

 kostki wielkogabarytowej. 

2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć słomę o następujących parametrach: 

2.1. wilgotność - maksymalnie do 25%, 
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2.2. bez zanieczyszczeń mechanicznych np. kamienie, butelki, folia i inne,   
2.3. bez innych zanieczyszczeń np. ziemią, chwastami, innymi ciałami obcymi, 
2.4. bez żywych szkodników np. gryzoni - szczurów, myszy, nornic itp., 
2.5. słoma nie może być: spleśniała, stęchła, zagniwająca, porośnięta zbożem oraz nie może 

mieć objawów porażenia przez grzyby. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do badania jakości dostarczanej słomy na każdym 

dostarczającym ją pojeździe: 
3.1. Wilgotność - określana będzie przez Zamawiającego w obecności przedstawiciela 

Wykonawcy (np. dostawcy lub kierowcy) przy pomocy urządzenia pomiarowego 
należącego do Zamawiającego. Badanie polegać będzie na wykonaniu 10 pomiarów, a 
wilgotność określana będzie na podstawie średniej wyliczanej z tych pomiarów i 
określana będzie w protokole badania wilgotności (załącznik nr 1 do umowy) 

3.2. Ocena organoleptyczna i wizualna dostarczanej słomy - prowadzona będzie przed 
wjazdem na magazyn kompostowni w obecności przedstawiciela Wykonawcy (np. 
dostawcy lub kierowcy). 

4. W przypadku stwierdzenia przekroczenia wartości procentowej wilgotności powyżej 25%, 
Zamawiający procentowo obniży cenę tej ilości słomy, której dane badanie dotyczyło, 
wg wzoru:  Obniżka ceny [%] = zmierzona średnia wartość procentowa [%] – 25 [%], lub odmówi 
odbioru tej słomy. 

5. W przypadku nieprzestrzegania pozostałych parametrów, Zamawiający zastrzega sobie prawo 
odmowy odbioru tych balotów/kostki słomy i odebrania tylko balotów/kostki słomy, które 
spełniają wymagania określone w ust. 2. 

6. Słomę niespełniającą parametrów Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zabrać z terenu 
kompostowni na własny koszt. 

7. Wykonawca jest zobowiązany dostarczać słomę na teren kompostowni w dni robocze od 
poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do godz. 14.30. Inne dni oraz godziny dowozu 
dopuszczalne są po ustaleniu z Kierownikiem Zakładu Przetwarzania Odpadów. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do rozpoczęcia dostawy słomy w terminie do 5 dni od chwili 
zgłoszenia zapotrzebowania w oparciu o zamówienie Zamawiającego składane telefonicznie 
lub wysłane e-mailem przez upoważnionych pracowników Zakładu Przetwarzania Odpadów. 

9. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować zadanie w miesiącu dostawy, wskazanym w § 2. 
Koszty transportu obciążają Wykonawcę. 

10. Każdorazowe ważenie dostarczanej słomy odbywać się będzie na legalizowanej wadze 
Zamawiającego przed wjazdem na teren magazynu, na koszt Zamawiającego. 

11. Waga każdej dostawy ustalana będzie na podstawie wagi netto z dowodu ważenia. 

12. Wykonawca jest zobowiązany do rozładunku słomy oraz ułożenia jej w stogi o powierzchni do 
1000m2 lub kubatury do 5000 m3 o wysokości stogu od 5m do 8m na terenie kompostowni, 
w miejscu magazynowania wskazanym przez Zamawiającego z uwzględnieniem warunków 
określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 
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2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów  
(Dz.U. z 2010 r. nr 109 poz. 719 ze zm.).  

13. Koszty rozładunku i ułożenia w stogi obciążają Wykonawcę. 

14. Zamawiający dopuszcza możliwość rozładunku słomy przy wykorzystaniu ładowarki 
Zamawiającego w momencie, gdy rozładunek nie będzie kolidował z innymi pracami 
wykonywanymi przez ładowarkę na obiekcie kompostowni Zamawiającego.  

15. W przypadku awarii ładowarki lub kolizji z pracami Zamawiający może nie wyrazić zgody na 
rozładunek własną ładowarką. 

16. Celem usprawnienia prac Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o 
potrzebie skorzystania z jego ładowarki co najmniej z dwudniowym wyprzedzeniem.    

17. Za usługę rozładunku słomy Zamawiający pobierze opłatę w wys. 300,00 zł netto za każdą  
rozpoczętą godzinę pracy ładowarki.  

18. Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania przepisów dotyczących BHP 
(w tym używania kamizelek odblaskowych) oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego (w tym 
nieużywania  otwartego ognia lub palenia tytoniu) transportu i składowania palnych płodów 
rolnych, określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 7 
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych 
i terenów (Dz.U. z 2010r. nr 109 poz. 719 ze zm.)  

19. Wykonawca zapewni wyposażenie wszystkich pojazdów, którymi będzie świadczył usługę  
w sprawne gaśnice. 

20. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania „Regulaminu kompostowni Zakładu 
Przetwarzania Odpadów” (załącznik nr 2 do umowy) oraz stosowania się do poleceń 
pracowników portierni oraz pracowników eksploatacji kompostowni. 

21. Zamawiający jest upoważniony do kontroli stanu technicznego urządzeń, maszyn, a także 
sprzętu technicznego Wykonawcy przez osoby uprawnione oraz służbę BHP. Z kontroli 
zostanie sporządzony protokół podpisany przez przedstawiciela Wykonawcy – kierowcę 
pojazdu lub operatora maszyny oraz przedstawiciela Zamawiającego. 

22. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Zamawiający zobowiąże Wykonawcę 
do usunięcia usterek lub wymiany sprzętu na sprawny w terminie ustalonym w protokole.  
W przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z powyższego w ustalonym terminie, 
Zamawiający ma prawo odstąpić od realizacji umowy, z winy Wykonawcy. 

23. Na terenie całego obiektu obowiązuje tzw. strefa ruchu. W związku z powyższym pojazd  
i kierowca muszą spełniać te same wymagania, jak na drogach publicznych: pojazd musi być 
dopuszczony do ruchu, kierowca musi posiadać prawo jazdy i stosować się do zasad ruchu 
drogowego oraz znaków i sygnałów drogowych ustawionych przez właściciela drogi. Początek 
strefy ruchu został oznaczony odpowiednim znakiem (D-52) jej koniec znakiem (D-53). 
Dozwolona maksymalna prędkość pojazdów na terenie obiektu wynosi 30 km/h. 

24. Na czas realizacji zadania Zamawiający zapewnia miejsca parkingowe dla sprzętu Wykonawcy 
związanego z realizacją zadania np. ładowarki, przyczepy do przewozu bel słomy, nie bierze 
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jednak odpowiedzialności materialnej za pozostawiony sprzęt.  

25. W przypadku skorzystania z miejsca parkingowego, o którym mowa w ust. 24 Wykonawca 
zobowiązany będzie do: 

25.1. sprzątania wyznaczonego miejsca parkingowego 1x w tygodniu, 

25.2. zabezpieczenia wyznaczonego miejsca parkingowego odpowiednimi środkami przed 
przedostaniem się do gruntu lub wód zabrudzeń (np. oleju silnikowego, przekładniowego, 
smarów, lakierów, detergentów oraz innych zabrudzeń), mogących spowodować szkodę 
w środowisku. Za naprawę szkód w środowisku powstałych w trakcie realizacji zadania z 
winy Wykonawcy odpowiada  Wykonawca. 

25.3. gospodarowania wytworzonymi przez siebie odpadami zgodnie z ustawą z dnia 
14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 779 ze zm.). 

26. Za naprawę szkód w środowisku powstałych w trakcie realizacji zadania z winy Wykonawcy 
odpowiada Wykonawca. 

27. Zamawiający nie zapewnia pomieszczeń socjalnych dla pracowników Wykonawcy. Wykonawca 
zobowiązany jest zapewnić pracownikom odpowiednie warunki socjalne oraz warunki zgodne 
z zasadami BHP we własnym zakresie, w tym środki ochrony osobistej, płyny do dezynfekcji oraz 
inne zabezpieczenia zgodnie z ogólnie przyjętymi zaleceniami. 

28. Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby przy pomocy, których będzie realizował umowę 
będą posługiwały się językiem polskim w stopniu komunikatywnym w przeciwnym razie 
Wykonawca zapewni stałą asystę  tłumacza pozwalająca na prawidłową realizację umowy.  

29. Zamawiający zobowiązuje się przeprowadzić przed rozpoczęciem realizacji zadania na własny 
koszt obowiązkowe szkolenie w zakresie znaczących aspektów środowiskowych 
zidentyfikowanych przez GWDA sp. z o.o. w wyniku prowadzonej działalności oraz  BHP dla 
pracowników Wykonawcy. 

30. Wykonawca we własnym zakresie odpowiada za terminowe składanie do odpowiednich    
organów: informacji, sprawozdań, opłat z zakresu korzystania ze środowiska. 

 

§ 4 

1. Cena dostawy słomy wraz z ustawieniem w stogi na terenie kompostowni Zamawiającego wynosi: 
……………/Mg + 7%VAT/8% VAT. 

2. Maksymalną wartość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony 
ustalają zgodnie z ofertą Wykonawcy na kwotę netto_____________ PLN plus podatek VAT 
_________PLN, co łącznie stanowi kwotę brutto __________PLN (słownie złotych: __________) 

3. Wynagrodzenie może  zostać obniżone zgodnie z treścią §3 ust. 4 umowy. 

4. Strony ustalają, że wynagrodzenie umowne obejmuje wszelkie koszty poniesione przez 
Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej umowy i uwzględnia wszystkie obowiązujące w 
Polsce podatki, opłaty, ubezpieczenia, koszty transportu oraz inne opłaty związane z realizacją 
przedmiotu umowy i nie podlega waloryzacji.  
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5. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu 
oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także 
oddziaływania innych czynników mających wpływ lub mogących mieć wpływ na koszty. 
Niedoszacowanie, pominięcie, brak rozpoznania i doprecyzowania kosztów rozwiązań nie może 
być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1. 

6. Dostawa słomy udokumentowana zostanie protokołem odbioru słomy. Protokół ten stanowić 
będzie załącznik do faktury. 

7. Zapłata nastąpi w terminie 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej 
faktury VAT*/wystawienia przez Zamawiającego faktury VAT RR, jeżeli Wykonawca jest 
upoważniony do otrzymania faktury VAT RR. *(* niewłaściwe skreślić). 

8. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

9. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany na fakturze, która będzie 
wystawiona w jego imieniu, jest rachunkiem dla którego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2021 poz. 1896 ze zm.) prowadzony jest rachunek 
VAT i widnieje na wykazie prowadzonym przez Szefa KAS.  

10. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności faktury z zastosowaniem mechanizmu 
podzielonej płatności zgodnie z art. 108a Ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 poz. 
685 ze zm.). 

11. Wykonawca może przesłać Zamawiającemu ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną za 
pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) na podstawie ustawy z dnia 9 
listopada  2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na 
roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1666). 

12. W przypadku zwłoki w zapłacie należności, Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe za opóźnienie 
w transakcjach handlowych za każdy dzień zwłoki. 

13. Wykonawca i Zamawiający oświadczają, że są czynnymi podatnikami podatku od towaru  
i usług VAT(*jeżeli dotyczy) o numerach:  

1) NIP  Wykonawcy: ……….. 

2) NIP Zamawiającego: 764-23-52-589. 

 

§ 5 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne szkody na osobie lub 
mieniu powstałe w wyniku niewykonania bądź nienależytego wykonywania zobowiązań 
wynikających z umowy.  

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków 
dotyczące osób świadczących Dostawy i osób trzecich, wynikające bezpośrednio 
z wykonywanych Dostaw, spowodowane z winy Wykonawcy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zasad ochrony środowiska i gospodarowania 
wytworzonymi w trakcie realizacji zadania odpadami zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. 
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o odpadach (Dz. U. z 2021r. poz. 779 ze zm.). Oświadczenie o zapoznaniu się i przyjęciu do 
stosowania wymagań dot. zasad ochrony środowiska stanowi załącznik nr 3 do niniejszej 
umowy. 

4. Zamawiający zastrzega, iż prowadzi na swoim terenie monitoring wizyjny, a Wykonawca 
zobowiązuje się uprzedzić o tym osoby skierowane przez niego do realizacji dostaw  
u Zamawiającego.  

5. Na terenie Zamawiającego obowiązuje bezwzględny zakaz używania otwartego ognia, w tym 
zakaz palenia. 

6. Zamawiający w związku ze swoją działalnością zidentyfikował znaczące aspekty środowiskowe, 
których wykaz dostępny jest na stronie https://gwda.pl w zakładce „Znaczące aspekty 
środowiskowe”. Wpływ aspektów środowiskowych wyłonionych u Zamawiającego jest stale 
monitorowany oraz prowadzone są działania ograniczające szkodliwy wpływ na środowisko. 

 

§ 6 

1. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawców następujący zakres prac: ………………………. na 
poniższych zasadach:/ Jeżeli w trakcie umowy zajdzie potrzeba wykonania przedmiotu umowy 
przy udziale Podwykonawców: 

1.1. Wykonawca ma prawo podpisać umowę z Podwykonawcami na realizację części 
zamówienia. 

1.2. Wynagrodzenie Podwykonawcy nie może przewyższać wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy.  

1.3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za dostawy wykonane 
przez Podwykonawcę.  

1.4. Do Podwykonawców stosuje się odpowiednio uregulowania niniejszej umowy dotyczące 
zarówno praw jak i obowiązków Wykonawcy. 

1.5. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykonanie w terminie wszelkich 
rozliczeń finansowych z Podwykonawcami.  

1.6. 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. 

 

§ 7 

1. Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres obowiązywania umowy ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalność związanej z przedmiotem 
zamówienia, z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 200 000, 00 zł (słownie: dwieście tysięcy 
złotych 00/100) dla jednej i wszystkich szkód. Jeżeli suma ubezpieczenia wyrażona jest w innej 
walucie niż złoty, zostanie przeliczona według średniego kursu NBP na dzień zawarcia umowy. 
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2. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dowód zawarcia umowy 
ubezpieczenia wraz z warunkami odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz dowodem opłacenia 
składki. Dokumenty te stanowią załącznik nr 4 do umowy . 

3. Jeżeli okres ubezpieczenia będzie krótszy niż okres trwania umowy, Wykonawca zobowiązany 
jest do przedłużenia ubezpieczenia i przedłożenia Zamawiającemu dokumentów, o których mowa 
w ust. 2. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach treści 
zawartej umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1, w terminie 7 dni roboczych od dnia ich 
wejścia w życie. 

§ 8 

1. Strony postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień 
niniejszej umowy obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne.  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
2.1. w przypadku odstąpienia od umowy w całości przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20% wynagrodzenia netto wskazanego w 
§ 4 ust. 2 Umowy; 

2.2. za zwłokę w dostawie, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy -  w wysokości 0,3% 
wynagrodzenia netto wskazanego w § 4 ust. 2 umowy, za każdy dzień zwłoki, w stosunku 
do terminu określonego w § 3 ust. 8; 

2.3. za nieprzestrzeganie na obiekcie oczyszczalni przepisów dotyczących BHP (w tym 
nieużywanie kamizelek odblaskowych) oraz niestosowanie się do przepisów 
przeciwpożarowych (w tym używania otwartego ognia i palenia tytoniu, brak sprzętu 
gaśniczego), transportu i składowania palnych płodów rolnych, określonych  
w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji  z dnia 7 czerwca 2010 r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych  
i terenów (DZ.U. z 2010r. nr 109 poz. 719 ze zm.) w wysokości 500,00 zł za każde zdarzenie 
udokumentowane przez upoważnionych pracowników Zamawiającego. 

3. Zamawiający może potrącić naliczone kary umowne ze swoich zobowiązań wobec Wykonawcy, 
na co przez podpisanie Umowy wyraża zgodę Wykonawca. 

4. O wysokości naliczonej kary, terminie i sposobie jej zapłaty Zamawiający poinformuje 
Wykonawcę notą obciążeniową.  

5. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 25% łącznego wynagrodzenia netto,  o 
którym mowa w § 4 ust. 2 umowy.  

6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia netto 
wskazanego w § 4 ust. 2 umowy w razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z powodu 
okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający. 

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na 
zasadach ogólnych, w przypadku, gdy wysokość kary nie pokrywa w pełni poniesionej szkody. 
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§ 9 

1. Poza przypadkami określonymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, Stronom 
przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadkach określonych w niniejszym paragrafie. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy: 
2.1. nieprzystąpienia przez Wykonawcę do świadczenia dostaw lub przerwania ich 

wykonywania na okres dłuższy niż 10 dni roboczych; 
2.2. gdy 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 miesiąca od 
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku 
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania 
części umowy; 

2.3. gdy w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku 
Wykonawcy lub jego znacznej części. 

3. Prawo do odstąpienia od umowy wykonuje się przekazując drugiej Stronie w formie pisemnej, 
pod rygorem nieważności, oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z uzasadnieniem. 
Umowa wygaśnie ze skutkiem natychmiastowym w terminie skutecznego doręczenia Stronie 
oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 

4. Strony zgodnie ustalają, że odstąpienie od Umowy przez jedną ze Stron, na podstawie 
któregokolwiek z postanowień umowy, wywiera skutek w postaci rozwiązania umowy na 
przyszłość, w dniu wskazanym przez Stronę odstępującą od umowy, jednakże nie wcześniej niż 
w dniu otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez drugą Stronę, nie naruszając 
stosunku prawnego łączącego Strony na podstawie umowy w zakresie już wykonanego 
przedmiotu umowy (odstąpienie od części umowy). 

 

§ 10 

1. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.  

2. Strony przewidują możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy, w przypadku 
gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, tj.:  

2.1. w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z 
prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów 
- w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień 
umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego;  

2.2. w przypadku wystąpienia siły wyższej rozumianej jako wystąpienie zdarzenia 
nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego 
nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia 
Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części.  

3. Siła Wyższa obejmuje w szczególności niżej wymienione okoliczności:  
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3.1. wojna, działania wojenne, inwazja, działania wrogów zewnętrznych;  

3.2. rebelia, terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrót wojskowy lub 
cywilny,  

3.3. bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niż pracownicy 
Wykonawcy lub Podwykonawcy;  

3.4. awarii wywołanej działaniem amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych, 
promieniowania jonizującego lub skażenia radioaktywnego z wyjątkiem tych, które mogą 
być przypisane użyciu przez Wykonawcę takiej amunicji, materiałów wybuchowych, 
promieniowania, radioaktywności;  

3.5. klęski żywiołowe takie jak na przykład trzęsienia ziemi, huragan, powodzie;  

3.6. stan zagrożenia epidemicznego i stan epidemii.  

4. Strona, której dotyczą okoliczności siły wyższej podejmie niezwłocznie uzasadnione kroki w celu 
usunięcia zaistniałych przeszkód wywołanych siłą wyższą, tak aby wywiązać się ze swoich 
zobowiązań oraz zminimalizować szkodę wywołaną siłą wyższą. 

5. Strony nie poniosą odpowiedzialności za odstąpienie od Umowy z powodu uchybienia, jeżeli ich 
opóźnienie w należytym wykonaniu zobowiązań wynikających z Umowy jest wynikiem 
zdarzenia siły wyższej. Zamawiający nie jest zobowiązany do płacenia odsetek od 
nieterminowych płatności, jeżeli jest to wynikiem zaistnienia siły wyższej.  

6. Jeżeli siła wyższa uniemożliwi którejkolwiek ze Stron wykonanie któregokolwiek z jej 
zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, to Strona ta powiadomi drugą Stronę  
o wydarzeniu lub okolicznościach stanowiących siłę wyższą i wyszczególni zobowiązania, 
których wykonanie jest niemożliwe. Powiadomienie to będzie dokonane niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia, w którym Strona ta dowiedziała się lub powinna była 
dowiedzieć się, przy zachowaniu należytej staranności, o odnośnym wydarzeniu lub okoliczności 
stanowiącej siłę wyższą. 

7. Brak powiadomienia lub zwłoka w powiadomieniu drugiej Strony o wystąpieniu siły wyższej 
spowoduje, iż Strona ta nie będzie mogła skutecznie powoływać się na siłę wyższą jako 
przyczynę zwolnienia z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy. 

8. W razie dokonania powiadomienia zgodnie z ust. 6, Strona ta będzie mogła powoływać się na 
siłę wyższą wnosząc o zwolnienie jej z zobowiązania lub przesunięcie terminu jego wykonania. 

9. Każda ze Stron zobowiązana jest czynić wszelkie rozsądne i możliwe starania, aby 
zminimalizować, będące wynikiem siły wyższej, opóźnienie w wykonaniu umowy.  

10. Strona niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o ustąpieniu oddziaływania siły wyższej. 

 

§ 11 

1. Strony zobowiązują się do wzajemnej współpracy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się 
do informowania Zamawiającego o przebiegu wykonania przedmiotu umowy, przy czym 
o zaistniałych w tym zakresie trudnościach i przeszkodach Wykonawca będzie informował 
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Zamawiającego niezwłocznie na piśmie/drogą elektroniczną, a w nagłym przypadku – także 
ustnie lub drogą telefoniczną. Strony zobowiązują się współdziałać w zakresie rozwiązywania 
wszelkich sytuacji spornych w okresie wykonywania umowy. 

2. Wykonawca wyznacza przedstawiciela ……………, tel. …………, adres email …………. który będzie 
pełnił rolę stałego Koordynatora.  

3. Koordynator będzie obowiązany do utrzymywania stałego kontaktu z Zamawiającym. Do zadań 
Koordynatora będzie należało przyjmowanie zleceń dostaw, a także reklamacji oraz 
organizowanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją dostaw. 

4. Zamawiający wyznacza następujące osoby upoważnione do składania zamówień na 
poszczególne dostawy: ………………………………. tel. ……….., e – mail …………………………………..  

5. Zmiana danych wskazanych w ust. 2 i 4 powyżej nie stanowi zmiany umowy i wymaga jedynie 
pisemnego powiadomienia drugiej strony.   

6. Każda ze Stron jest zobowiązana zawiadomić drugą Stronę o zmianie wszelkich danych, które 
uniemożliwią należytą współpracę pomiędzy Stronami. W szczególności dotyczy to zmiany 
adresu do doręczeń, numerów telefonów, adresów poczty elektronicznej oraz rachunków 
bankowych. Zmiana danych kontaktowych nie wymaga zawarcia aneksu do umowy, a jedynie 
pisemnego, za potwierdzeniem odbioru, powiadomienia drugiej Strony o ich dokonaniu. 
Zmiana powyższych danych, w braku niezwłocznego powiadomienia o zmianie, nie może 
wywołać negatywnych skutków dla drugiej Strony, w szczególności korespondencja wysłana na 
dotychczasowy adres będzie uważana za skutecznie doręczoną. 

7. Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może przenieść na inną osobę,  
w całości ani w części, praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 

 

§ 12 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się w szczególności ustawę Prawo 
zamówień publicznych, przepisy Kodeksu cywilnego. 

2. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane 
przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 13 

1. Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla 
Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.  

2. Załączniki stanowiące integralną część umowy: 
2.1. Załącznik nr 1 do umowy – Protokół badania wilgotności  
2.2. Załącznik nr 2 do umowy – Regulamin kompostowni Zakładu Przetwarzania Odpadów 
2.3. Załącznik nr 3 do umowy  - Wymagania dot. ochrony środowiska. 
2.4. Załącznik nr 4 do umowy -  Dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia. 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                         WYKONAWCA 
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Załącznik nr 1  do umowy 

 

Protokół pomiaru wilgotności 
 

W dniu …………………….  przedstawiciel GWDA sp. z o. o. ………………………………. 
…………….………………………………………………… w obecności dostawcy …………………………………….……………….. 
– przedstawiciela ………………………. ....……………………………………………..………………………………………………… 

 

dokonał pomiaru wilgotności słomy dostarczonej w ramach umowy nr ……...….....……………………………… 
z dnia…………………………..… zawartej z ……………………………………….………………….………................... 
(dostawa ……....Mg słomy) 

Nr rejestracyjny pojazdu……………………………… 

Godzina pomiaru……………………………………… 

 

Pomiar nr 1………………………….…………….. 

Pomiar nr 2………………………….…………….. 

Pomiar nr 3………………………….…………….. 

Pomiar nr 4………………………….…………….. 

Pomiar nr 5………………………….…………….. 

Pomiar nr 6………………………….…………….. 

Pomiar nr 7………………………….…………….. 

Pomiar nr 8………………………….…………….. 

Pomiar nr 9………………………….…………….. 

Pomiar nr 10………………………….…………….. 

Średnia z pomiarów……………………………………………. 

Ocena organoleptyczna i wizualna słomy............................................................................... 

................................................................................................................................................ 

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

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

 

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

Dostawca  
……………….…………………………………………………. 

GWDA sp. z o.o. 
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 Załącznik nr 2. 

 
 

REGULAMIN KOMPOSTOWNI 

 ZAKŁADU PRZETWARZANIA ODPADÓW  

GWDA sp. z  o.o. w Pile 

 

1. Kompostownia przyjmuje odpady i słomę oraz wydaje produkty w dni robocze  
w godzinach: od 7:30 do 14:30.  

2. Na terenie całego obiektu obowiązuje tzw. strefa ruchu, w związku z powyższym pojazd  
i kierowca muszą spełniać te same wymagania, jak na drogach publicznych: pojazd musi być 
dopuszczony do ruchu, kierowca musi posiadać prawo jazdy i stosować się do zasad ruchu 
drogowego oraz znaków i sygnałów drogowych ustawionych przez właściciela drogi. 

3. Teren obiektu objęty jest tzw. ,,strefą ruchu”, w której obowiązują wszystkie przepisy ruchu 
drogowego, jak na drodze publicznej. Dozwolona maksymalna prędkość pojazdów na terenie 
obiektu wynosi 30 km/h.  

4. Każdy pojazd poddawany jest obowiązkowemu ważeniu przy wjeździe i wyjeździe, chyba że 
umowa na realizację usługi stanowi inaczej. Kierowca pojazdu ma obowiązek stosowania się 
do sygnalizacji i wskazówek operatora wagi/rejestratora. 

5. Pojazd wjeżdżający na wagę zakładową nie może przekraczać 18 m długości i 3 m szerokości. 
6. Pojazdy wyjeżdżające i wjeżdżające na teren kompostowni nie mogą przekraczać 

dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu określonej w przepisach prawa obowiązujących w tym 
zakresie. 

7. Dostarczone odpady należy wyładować w miejscu wyznaczonym przez obsługę kompostowni. 
W przypadku zatoru spowodowanego prowadzeniem rozładunku pojazdów, które przyjechały 
wcześniej lub prowadzeniem prac technicznych zabronione jest wymuszanie wjazdu do 
punktu rozładunku, wbrew wskazaniom obsługi kompostowni. 

8. Osoby w trakcie przebywania na terenie obiektu winny bezwzględnie podporządkować się 
zaleceniom pracowników kompostowni.  

9. Do kompostowni przyjmowane są odpady, na odbiór których GWDA posiada stosowne 
pozwolenia. Wykaz przyjmowanych odpadów udostępniany jest na pisemny wniosek strony 
zainteresowanej.  

10. Wstępna kontrola jakości dostarczonych  odpadów może odbyć się na wjeździe lub na 
kompostowni   w miejscu rozładunku. 

11. Zarządzający kompostownią odmawia przyjęcia odpadów do procesu kompostowania 
w przypadku stwierdzenia:  

a) braku poprawnie wygenerowanej karty przekazania odpadu w systemie BDO, chyba że 
przepisy dopuszczają przyjęcie odpadu bez karty przekazania odpadu, 

b) niezgodności dostarczanych odpadów z normami określonymi w umowie lub z 
przedłożonymi badaniami odpadów, 

c) niespełnienia innych warunków umowy np. nieprzedłożenia aktualnych badań 
dostarczanych odpadów, aktualnej polisy ubezpieczeniowej i in. 

W przypadku dostarczenia odpadów zanieczyszczonych, uniemożliwiających ich 
wykorzystanie w procesach technologicznych, dostawca jest zobowiązany do niezwłocznego 
ich zabrania z terenu kompostowni, ponosząc przy tym koszty załadunku. 

12. Zakazuje się dostarczania do kompostowni następujących odpadów:  
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a) o niewłaściwym odwodnieniu;  
b) zagnitych;  
c) zanieczyszczonych innymi odpadami;  
d) powstających w wyniku badań naukowych i prac rozwojowych lub działalności 

dydaktycznej, które nie są zidentyfikowane lub są nowe i których oddziaływanie na 
środowisko jest nieznane;  

e) pochodzących z terenów skażonych biologicznie lub chemicznie;  
f) odpadów w workach lub innych opakowaniach i luzem zmieszanych w jednym 

transporcie; 
g) odpadów niebezpiecznych oraz odpadów zawierających w swoim składzie produkty 

uboczne pochodzenia zwierzęcego objęte Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21.10.2009 określającego przepisy 
sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzydatnych 
do spożycia przez ludzi. 

Zakazuje się rozcieńczania lub sporządzania mieszanin odpadów ze sobą lub z innymi 
substancjami lub przedmiotami w celu spełnienia kryteriów dopuszczenia odpadów do 
kompostowania. 

13. GWDA przyjmuje dostarczane odpady na podstawie: zlecenia, umowy, karty przekazania 
odpadów, poprawnie wygenerowanej w systemie BDO, chyba że przepisy dopuszczają 
przyjęcie odpadu bez karty przekazania odpadu, zawierającej rodzaj dostarczanych odpadów 
i ich kod odpadu zgodny z rozporządzeniem  w sprawie katalogu odpadów. 

14. Dla odpadów dostarczanych do GWDY w celu kompostowania Dostawca zobowiązany jest, 
przed przekazaniem odpadów, dostarczyć podstawową charakterystykę odpadów i/lub wyniki 
badań laboratoryjnych odpadu, chyba, że umowa zawarta pomiędzy Dostawcą  
a GWDA stanowi inaczej. 

15. Zabrania się wwożenia na teren obiektu odpadów o kodach niewymienionych w aktualnych 
pozwoleniach Spółki GWDA, związanych z gospodarką odpadami.    

16. Dostawca we własnym zakresie wyładowuje dostarczone odpady w miejscach wskazanych 
przez pracownika kompostowni.  Dostawca zobowiązany jest do przestrzegania poleceń 
pracowników kompostowni w tym zakresie. 

17. Wyładunek odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym lub niezgodnie z zaleceniami 
pracownika kompostowni skutkować będzie załadunkiem wyładowanych wcześniej odpadów 
na pojazd Dostawcy na jego koszt i ryzyko. 

18. Przy wyjeździe z kompostowni wszyscy uczestnicy ruchu zobowiązani są do obowiązkowego 
przejazdu przez myjnię kół i podwozi w okresie działania myjni. 

19. Zabrania się mycia całych pojazdów, kontenerów, pojemników itp., przy wykorzystaniu wody 
z zakładowej sieci wodociągowej.   

20. Pojazd Dostawcy, którym dostarczono odpady powinien opuścić obiekt kompostowni 
niezwłocznie po wyładowaniu odpadów. W czasie przebywania pojazdu na terenie 
kompostowni, w pojeździe Dostawcy nie mogą znajdować się osoby postronne.  

21. Przebywający na terenie obiektu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania 
przepisów dotyczących BHP, w tym używania kamizelek odblaskowych oraz stosowania się  
do przepisów przeciwpożarowych, w tym nieużywania  otwartego ognia lub palenia tytoniu. 

22. Przebywanie osób w strefie pracy maszyn i urządzeń jest surowo zabronione. 
23. Zabrania się przebywania na terenie kompostowni osobom postronnym. 
24. GWDA celem zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia  prowadzi na 

swoim terenie monitoring wizyjny. Dostawcy/Odbiorcy zobowiązani są uprzedzić o tym osoby 
kierowane przez nich do realizacji zadań. 
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25. GWDA upoważniona jest do kontroli stanu technicznego pojazdów, urządzeń, maszyn, 
poruszających się po terenie obiektu przez służby BHP.  
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości GWDA ma prawo odmówić wjazdu na teren 
obiektu. 

26. Transport odpadów/produktów powinien odbywać się w sposób uniemożliwiający 
rozprzestrzenianie się odpadów/produktów poza środki transportu, w szczególności ich 
wysypywanie, pylenie i wyciek oraz w sposób ograniczający do minimum uciążliwość 
zapachową. 

27. Przeniesienie prawa do rozporządzania towarem, ze sprzedającego na kupującego przechodzi 
w momencie opuszczenia terenu sprzedającego - brama zakładu (Incoterms 2010 EXW). 

28. Za naprawę szkód w środowisku powstałych w trakcie realizacji transportu odpowiada 
podmiot, który do szkody doprowadził. 

29. GWDA w związku ze swoją działalnością zidentyfikowała znaczące aspekty środowiskowe, 
których wykaz dostępny jest na stronie https://gwda.pl w zakładce „Znaczące aspekty 
środowiskowe”. Wpływ aspektów środowiskowych wyłonionych w Spółce jest stale 
monitorowany oraz prowadzone są działania ograniczające szkodliwy wpływ na środowisko. 

 
Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Kompostowni Zakładu Przetwarzania 
Odpadów GWDA sp. z  o.o. w Pile, przyjmuję go do stosowania oraz zobowiązuję się do zapoznania 
z jego postanowieniami osoby skierowane do realizacji powyższej umowy, wjeżdżające na teren 
Kompostowni. 

 
 
 

……………………………………………………………………………… 
(data i podpis Wykonawcy) 

 


