Załącznik Nr 2A do SWZ: Projekt umowy (dla zadania częściowego nr 1)
(Znak postępowania: BOS.271.13.2021.TJ)

Umowa Nr BOS.272……...2021 (Projekt)
zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie
z art. 129 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz.U.2021.1129 z dnia 2021.06.24 z późn. zm.) – dalej ustawa Pzp.
zawarta w dniu ………………………… w Popielowie pomiędzy:
Gminą Popieló w 46-090 Popielów, ul. Opolska 13
zwaną w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowaną przez:
Wójta Gminy Popielów – Sybillę Stelmach,
z kontrasygnatą
Skarbnika Gminy Popielów – Magdaleny Gandyra
a:
1

gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego:

spółką pn. „…..…” z siedzibą w ... (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ………., ……………….
(wpisać adres), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS .................., NIP ……………….., REGON ……………………..,
zwaną w dalszej części umowy WYKONAWCĄ,
reprezentowaną przez ..........2 /reprezentowaną przez ..… działającą/-ego na podstawie
pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik do umowy3 ,
4

gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:

Panią/Panem …………., prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pn. „……..…” z siedzibą w ……….
(wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ……………….. (wpisać adres), wpisaną do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP ……………, REGON ………….,
zwaną/-ym w dalszej części umowy WYKONAWCĄ,
reprezentowaną/-ym przez ……. / działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego
załącznik do umowy5,
Strony zgodnie postanowiły co następuje:

I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1 Przedmiot umowy:

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie pn.: „Odbiór, transport
i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których
1

Wypełnić w przypadku oferty złożonej przez Wykonawcę będącego spółką prawa handlowego
Jeżeli przy zawarciu umowy działa osoba/-y pełniąca/-e funkcję organu (członka organu) lub prokurent spółki
3
Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik spółki
4
Wypełnić w przypadku oferty złożonej przez Wykonawcę będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność
gospodarczą
5
Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik tej osoby
2
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zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy Popielów” w sposób zapewniający osiągnięcie
odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz.U.2021.888 z dnia 2021.05.12 z późn zm.).
2. Przedmiotem zamówienia jest odbieranie odpadów komunalnych (opróżnianie pojemników
z odpadów komunalnych i transport tych odpadów do miejsc ich zagospodarowania) od
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Popielów oraz ich
zagospodarowanie (poddanie odzyskowi lub unieszkodliwianiu).
3. Szacowaną ilość odpadów w okresie realizacji umowy określono w szczegółowym opisie
przedmiotu zamówienia. Ilość odpadów poszczególnych frakcji jest ilością prognozowaną
na podstawie danych z lat poprzednich, przy czym szacuje się, że minimalna ilość nie będzie
mniejsza niż 60 %. Mniejsza niż prognozowana ilość rzeczywiście odebranych
i zagospodarowanych opadów nie może być podstawą roszczeń finansowych w szczególności
żądania dodatkowego wynagrodzenia. Rzeczywista ilość odpadów przewidzianych do odbioru
wynikała będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego.
4. Szczegółowy zakres prac i opis usług będących przedmiotem umowy zawarty jest w
szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji
Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”, która to SWZ stanowi integralną część niniejszej
umowy.
5. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne wpisy do rejestrów i zezwolenia wymagane do
wykonania Przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu
przed podpisaniem niniejszej umowy kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę wszystkich dokumentów wymaganych prawem do realizacji usługi określonych
w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ, która to
stanowi integralną część niniejszej umowy.
6. Wykonawca zobowiązuje się do spełniania wymagań określonych w ust. 5 przez cały okres
realizacji Umowy. W przypadku, gdy wpisy do rejestrów lub zezwolenia tracą moc obowiązującą,
Wykonawca obowiązany jest do uzyskania nowych wpisów lub zezwoleń oraz przekazania kopii
tych dokumentów Zamawiającemu najpóźniej w następnym dniu po utracie mocy obowiązującej
poprzednich, pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy.
W tym przypadku Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia
informacji o zaistnieniu powyższych okoliczności.
7. Wykonawca oświadcza, że posiada potencjał techniczny niezbędny do wykonania Umowy,
tj. posiada odpowiednią ilość oraz rodzaj środków transportu do realizacji Przedmiotu Umowy,
a pojazdy te wyposażone są w moduły GPS umożliwiające monitorowanie tras przejazdu i ich
pracy (zawierające informacje o zatrzymaniu pojazdu przed nieruchomością).
8. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przekazywania informacji dotyczących realizacji
umowy na każde żądanie Zamawiającego, jednak nie później niż̇ w terminie do 48 godzin od
otrzymania zgłoszenia.
9. W szczególności Wykonawca oświadcza, że dysponuje …….. (zgodnie z deklaracją w ofercie)
pojazdami z normą emisji spalin EURO 6, którymi będzie wykonywać przedmiot umowy.
10. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu
prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie realizowanym w ramach niniejszej umowy.
11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych
wypadków pracowników stron umowy, podwykonawców oraz osób trzecich, powstałe w związku
z prowadzonymi usługami, w tym także ruchem pojazdów.
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12.Integralną częścią umowy są:
1) Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ),
2) oferta Wykonawcy.
§ 2 Termin realizacji:
1. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania świadczenia podstawowego wskazanego
w Rozdziale I niniejszej umowy w terminie 12 miesięcy tj. od dnia 01.01.2022 r. do dnia
31.12.2022 r.
§ 3 Wymogi dotyczące przekazywania odebranych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych do instalacji komunalnych:
Wymogi dotyczące przekazywania odebranych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych do instalacji komunalnych określono w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia
stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ, która stanowi integralną część niniejszej umowy.
§ 4 Rodzaje odpadów komunalnych odbieranych selektywnie od właścicieli nieruchomości:
Rodzaje odpadów komunalnych odbieranych selektywnie od właścicieli nieruchomości określono
w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ, która stanowi
integralną część niniejszej umowy.
§ 5 Standard sanitarny wykonania usług oraz ochrony środowiska:
Standard sanitarny wykonania usług oraz ochrony środowiska określono w szczegółowym opisie
przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ, która stanowi integralną część niniejszej
umowy.
§ 6 Obowiązek prowadzenia dokumentacji związanej z działalnością objętą zamówieniem:
Obowiązek prowadzenia dokumentacji związanej z działalnością objętą zamówieniem określono
w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ, która stanowi
integralną część niniejszej umowy.
§ 7 Instalacje, w szczególności instalacje komunalne, do których podmiot odbierający odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości, jest obowiązany przekazać odebrane odpady:
Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania odebranych poszczególnych odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości do następujących instalacji komunalnych wskazanych w ofercie (w
przypadku niewielkich ilości odebranych odpadów selektywnie zebranych możliwe jest wskazanie
podmiotu zbierającego te odpady):
1) ……………………….
2) ……………………….
§ 8 Szczegółowe wymagania stawiane przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne od
właścicieli nieruchomości:
Szczegółowe wymagania stawiane przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości określono w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1
do SWZ, która stanowi integralną część niniejszej umowy.
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§ 9 Szczegółowy sposób postępowania w przypadku stwierdzenia nieselektywnego zbierania
odpadów:
Szczegółowy sposób postępowania w przypadku stwierdzenia nieselektywnego zbierania odpadów
określono w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ, która
stanowi integralną część niniejszej umowy.

II.

KONTROLA SPOSOBU WYKONANIA USŁUGI:
§ 1 Kompleksowa kontrola i obowiązki Wykonawcy

1. Zamawiający ma prawo kompleksowej kontroli sposobu wykonania usługi.
2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi Zamawiającemu przysługuje
prawo żądania od Wykonawcy usunięcia stwierdzonych uchybień w terminie określonym przez
Zamawiającego. Po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający może odstąpić od niniejszej
umowy i powierzyć wykonanie lub należyte wykonanie usługi innemu podmiotowi na koszt
Wykonawcy.
3. Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia przez cały okres wykonywania usługi wszystkich
wymogów wynikających z obowiązujących przepisów, dotyczących odbierania
i zagospodarowania odpadów komunalnych.
4. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji umowy zgodnie z zapisami SWZ.
5. Obowiązkiem Wykonawcy jest w szczególności:
1) wyposażenie nieruchomości wskazanych przez Zamawiającego w odpowiednie pojemniki
na poszczególne rodzaje odpadów zgodnie z wymogami określonymi w szczegółowym opisie
przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ,
2) terminowy odbiór odpadów komunalnych zgodnie z harmonogramem (wymogi dotyczące
harmonogramu określono w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym
załącznik nr 1 do SWZ),
3) utrzymywanie w należytym stanie sanitarnym i porządkowym narzędzi, urządzeń oraz
obiektów wykorzystywanych na potrzeby realizacji umowy,
4) dokonywanie ważenia oraz rozdziału i przeładunku odpadów na legalnym i przystosowanym
do tego miejscu o uregulowanym stanie formalno-prawnym,
5) przekazywanie odpadów uprawnionym przedsiębiorcom wykonującym działalność
w zakresie odzysku danego rodzaju odpadów,
6) rozliczanie się z wykonywanych usług poprzez przedstawienie wymaganych dokumentów
zgodnie z wymogami określonymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia
stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ,
7) niezwłoczne zawiadomienia Zamawiającego o okolicznościach przeszkadzających w
prawidłowym wykonaniu usługi w przypadku ich zajścia,
8) naprawa i doprowadzenia do stanu poprzedniego na koszt Wykonawcy pojemników,
w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia wynikłego z winy Wykonawcy.
6. Wykonawca zobowiązany jest również do:
1) Przekazywania niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni od dnia zapytania
Zamawiającego każdej informacji oraz dokumentów dotyczących realizacji umowy.
2) Przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, Wykonawca nie może pozyskanych
danych od Zamawiającego wykorzystać dla innych celów, niż w celu realizacji umowy.
7. Wykonawca będzie prowadził i przedkładał Zamawiającemu dokumentację z realizacji
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przedmiotu zamówienia określoną w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym
załącznik nr 1 do SWZ, która stanowi integralną część niniejszej umowy.
8. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały okres trwania umowy stosownych
uprawnień określonych w SWZ oraz w przepisach prawa.
9. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę odpadami zgodnie
z obowiązującymi przepisami. Dotyczy to w szczególności czynności ważenia, rozdziału na
poszczególne rodzaje, przeładunku, transportu, uregulowania spraw związanych z bazą
magazynowo-transportową, odzyskiem odpadów oraz wszelkich spraw związanych z odbiorem
i zagospodarowaniem odpadów.
§ 2 Terminowość i prawidłowość wykonania usług
Terminowość i prawidłowość wykonania usług będzie oceniana przez Zamawiającego w oparciu
o harmonogram realizacji usług przedstawiony Zamawiającemu przez Wykonawcę, zgodnie
z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
§ 3 Porozumiewanie się stron
1. Wszelkie pisma, zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszące się do, lub wynikające
z realizacji przedmiotu umowy, wymagają formy pisemnej lub elektronicznej.
2. W przypadku pisma Stron powinny powoływać się na tytuł umowy i jej numer.
3. Za datę otrzymania pism, zawiadomień, zapytań lub informacji, o których mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu strony uznają dzień ich przekazania pocztą elektroniczną lub faksem lub
dostarczenia formy pisemnej.
4. Obowiązki koordynatora umowy ze strony Zamawiającego pełnić będą:
1) Imię i nazwisko Renata Zborowska
Telefon 77 427 58 53 Fax 77 427 58 38
E-mail gk@popielow.pl
2) Imię i nazwisko Rafał Kołodziej
Telefon 77 427 58 58 Fax 77 427 58 38
E-mail bos@popielow.pl
3) Imię i nazwisko Irena Michno
Telefon 77 427 58 50 Fax 77 427 58 38
E-mail rolnictwo@popielow.pl
5. Przedstawicielem Wykonawcy do spraw realizacji umowy będzie:
Imię i nazwisko …………………..
Telefon ………………. lub ……………… Fax …………
E-mail ……………
6. Zmiana danych wskazanych w ust. 4 lub 5 niniejszego paragrafu, nie stanowi zmiany Umowy
i wymaga jedynie pisemnego lub elektronicznego powiadomienia drugiej Strony.

III.

KLAUZULA ZATRUDNIENIA:

1. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę
lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji
zamówienia: kierowanie pojazdami, obsługa pojazdów – pomoc przy załadunku odpadów.
Obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście
przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia, jako
podwykonawcy.
2. Zamawiający wymaga, aby:
1) Wykonawca lub Podwykonawca przedstawił Zamawiającemu w ciągu 7 dni od dnia
zawarcia umowy oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na
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3.

4.

5.

6.

podstawie umowy o pracę osób wykonujących ww. czynności. Oświadczenie to powinno
zawierać w szczególności:
a) dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,
b) datę złożenia oświadczenia,
c) wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie
umowy o pracę wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika,
daty zawarcia umowy o pracę, rodzaju umowy o pracę i zakresu obowiązków
pracownika,
2) Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1) powyżej powinno by aktualizowane na bieżąco tj. za
każdym razem, gdy nastąpi zmiana personalna w składzie osobowym pracowników.
W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1
niniejszego paragrafu czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów
i dokonywania ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę
lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu czynności
w trakcie realizacji zamówienia:
1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego.
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności:
a) dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,
b) datę złożenia oświadczenia,
c) wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie
umowy o pracę wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika,
daty zawarcia umowy o pracę, rodzaju umowy o pracę i zakresu obowiązków
pracownika
Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu czynności
Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej
w wysokości określonej w Rozdziale VIII § 2 ust. 1 pkt 10) lub 15) niniejszej umowy. Niezłożenie
przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez
Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako
niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu czynności.
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę
lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez
Państwową Inspekcję Pracy.
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IV.

WYKONAWCA I PODWYKONAWCY

1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz środki finansowe
i techniczne niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy. Nadto Wykonawca oświadcza,
że przy wykonywaniu niniejszej umowy zachowa należytą staranność wynikającą z zawodowego
charakteru świadczonych usług, w zakres, których wchodzi wykonanie Przedmiotu Umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem Umowy uzyskał od Zamawiającego wszystkie
informacje, które mogłyby mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji Przedmiotu Umowy,
w tym na ustalenie wysokości wynagrodzenia umownego, a nadto oświadcza, że zapoznał się
ze wszystkimi dokumentami oraz warunkami, które są niezbędne i konieczne do wykonania
przez niego umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem Umowy zapoznał z zakresem usług.
4. Wykonawca wykona zamówienie sam / sam, za wyjątkiem następującego zakresu6:
……………………………………………………………………, który zostanie wykonany przy udziale
podwykonawcy/ów.
5. Wykonawca nie zleci podwykonawcom innych prac niż wskazane w ust. 4 niniejszego paragrafu,
bez zgody Zamawiającego. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu,
na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp,
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany
wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie
Zamówienia.
6. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego.
Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy
z podwykonawcą lub jej projektu nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się,
że wyraził zgodę na zawarcie umowy. Zamawiający nie wyrazi zgody na umowę z podwykonawcą
w szczególności:
1) w sytuacji, w której przynajmniej część wynagrodzenia należnego podwykonawcom będzie
wymagalna po dacie wymagalności należności dla Wykonawcy;
2) zostanie ustanowione zabezpieczenie poprzez potrącanie kwot z wynagrodzenia
Wykonawcy;
3) umowa podwykonawcza będzie przewidywała termin wykonania prac dłuższy niż termin
wynikający z niniejszej umowy;
4) suma wynagrodzeń z umów podwykonawczych przekroczy kwotę wynagrodzenia
wykonawcy wynikającą z niniejszej umowy;
5) umowa podwykonawcza będzie sprzeczna z postanowieniami niniejszej umowy, przepisami
powszechnie obowiązującymi lub zasadami współżycia społecznego;
6) umowa o podwykonawstwo będzie zawierać postanowienia kształtujące prawa i obowiązki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków
wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż̇ prawa i obowiązki
wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy.
7. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda
Zamawiającego i Wykonawcy. Zapis ust. 6 niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio.
8. Umowy, o których mowa w ust. 6 i 7 niniejszego rozdziału, powinny być sporządzone
w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
6

Odpowiednie zaznaczyć
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9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób i podmiotów
przy pomocy, których wykonuje Przedmiot Umowy. W szczególności jak za własne działania
i zaniechania Wykonawca odpowiada za ewentualnych podwykonawców.
10. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilną za straty i szkody powstałe
w związku z wykonywanymi przez podwykonawcę czynnościami lub przy okazji ich
wykonywania, w szczególności będące następstwem działania podwykonawcy, rażącego
niedbalstwa lub braku należytej staranności.
11. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zapewnia nadzór i koordynację działań́
podwykonawców.
12. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca, o ile
są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców
i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach
danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie
zamierza powierzyć ́ realizację zamówienia.

V.

WYNAGRODZENIE I ROZLICZENIE
§ 1 Wynagrodzenie

1. Podstawą obliczenia wynagrodzenia za świadczenie usług, objętych niniejszą Umową są ceny
jednostkowe, zaoferowane przez Wykonawcę w ofercie.
2. Ustala się miesięczny okres rozliczeniowy wykonania usług objętych umową.
3. Wartość wynagrodzenia miesięcznego będzie sumą iloczynów odebranych i
zagospodarowanych frakcji odpadów oraz stawek jednostkowych za ich odbiór
i zagospodarowanie za 1 Mg odpadów podanych przez Wykonawcę w formularzu
ofertowym:

Lp.

Rodzaj odpadów

1

2

2

Niesegregowane(zmieszane) odpady
komunalne
Papier

3

Tworzywa sztuczne i metale

4

Szkło

5

Bioodpady

6

Odpady wielkogabarytowe

7

Odpady komunalne nie wymienione w
innych podgrupach

1

Cena jednostkowa za 1 Mg za odbiór, transport
i zagospodarowanie odpadów
[zł]
netto

VAT (%)

3

4

4. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie elementy ujęte w Opisie przedmiotu
zamówienia, znajdującym się w załączniku nr 1 do SWZ.
5. Niedoszacowanie, pominięcie w ofercie oraz brak rozpoznania zakresu jakiejkolwiek części
Przedmiotu Umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego
w ust. 3 niniejszego paragrafu.
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6. Ceny jednostkowe netto za odbiór i zagospodarowanie odpadów pozostają bez zmian przez
cały okres trwania umowy zgodnie z ofertą Wykonawcy.
7. Strony zgodnie oświadczają, iż są świadome, że rzeczywiste ilości odpadów do odebrania
i zagospodarowania na podstawie niniejszej umowy, mogą się różnic od szacunkowej ilości
odpadów komunalnych, określonej w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia
stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ, która stanowi integralną część niniejszej umowy.
8. W związku z postanowieniami ust. 7 niniejszego paragrafu, Zamawiający zobowiązuje się
zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za faktycznie odebrane lub odebrane
i zagospodarowane w ramach Umowy ilości odpadów, wskazane w kartach przekazania
odpadu.
9. Rodzaj odpadów będzie ustalony w oparciu o raport z wykonania przedmiotu zamówienia.
Rodzaj odpadów określa się zgodnie z Katalogiem Odpadów, o którym mowa w
rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów.
10. Jednostką miary, według której następuje rozliczanie umowy jest tona (Mg).
11. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty poniesione przez Wykonawcę
niezbędne do prawidłowego i zgodnego z warunkami umowy wykonania przedmiotu umowy
i zawiera koszty wykonania wszystkich obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy.
12. Wykonawca oświadcza, że zakres usługi określony w rozdziale I nie budzi wątpliwości.
Zamawiający wyklucza możliwość powoływania się przez Wykonawcę na niezrozumienie
zakresu oraz treści przedmiotu umowy jako podstawę roszczeń o zwiększenie
wynagrodzenia. Wykonawca potwierdza, że nie będzie żądał podwyższenia wynagrodzenia
wskutek złego oszacowania rozmiaru lub kosztów prac.
§ 2 Rozliczenia
1. Podstawę do rozliczenia usług jest faktura wraz z raportem miesięcznym. Okresem
rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. Zamawiający akceptuje lub zgłasza uwagi do
raportu w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania, a Wykonawca przekazuje poprawiony raport
w ciągu 7 dni od zgłoszonych uwag. Raport winien zawierać:
1) ilość odebranych odpadów komunalnych z podziałem na poszczególne frakcje [Mg],
z zastosowaniem kodów wynikających z rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia
2020 r. w sprawie katalogu odpadów,
2) sposób i miejsce zagospodarowania w/w odpadów,
3) kwity wagowe dla poszczególnych odpadów odebranych w miesiącu rozliczeniowym
w oryginale lub potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uprawnionego
przedstawiciela Wykonawcy. Kwity wagowe powinny być wydrukiem wygenerowanym
przez system wagi elektronicznej (legalizowanej). Zamawiający nie dopuszcza do rozliczenia
kwitów wagowych wypisanych ręcznie.
4) raport wagowy sporządzony na podstawie kwitów wagowych, zawierający podsumowanie
wszystkich wag odpadów danego rodzaju oraz nr rejestracyjny pojazdu, nr kwitu
wagowego, masę odpadów,
5) liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne;
6) wykaz nieruchomości, na których stwierdzono nieprawidłową zbiórkę odpadów
komunalnych,
7) wykaz nieruchomości, które wyposażono w pojemniki w danym okresie rozliczeniowym
z podaniem ilości, rodzaju dostarczanych pojemników oraz datą ich dostarczenia,
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8) adresy nieruchomości jednorodzinnych, z których zabrano pojemniki na bioodpady oraz ich
ilość, pojemność w związku ze złożonym oświadczeniem o zamiarze kompostowania przez
właściciela nieruchomości,
9) ilość odebranych odpadów wielkogabarytowych wraz ze wskazaniem nieruchomości
z których nastąpił ich odbiór (jeżeli dotyczy).
10) raport miesięczny powinien zawierać spis zawartych w nim dokumentów.
2. Dokumenty, o których mowa w §2 ust. 1 niniejszego rozdziału muszą jednoznacznie
stwierdzać, że odpady pochodzą z terenu Gminy Popielów.
3. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na konto Wykonawcy
nr ………………………………………... w terminie do 30 dni od daty wpływu prawidłowo
wystawionej faktury do Zamawiającego.
4. Fakturę należy wystawić na:
Gmina Popielów
46-090 Popielów, ul. Opolska 13
NIP: 9910312563

5.
6.
7.
8.

9.

VI.

1) Wykonawca ma prawo skorzystania z możliwości przekazania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej na zasadach określonych w ustawie 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
z późn. zm.).
Za datę dokonana płatności Strony przyjmują datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
Jeżeli Zamawiający opóźni się z zapłatą wynagrodzenia, Wykonawca może zażądać zapłaty
ustawowych odsetek za czas opóźnienia.
Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.
W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnie z Umową
lub obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania
zapłaty wynagrodzenia do czasu usunięcia tej niezgodności. W takim przypadku Zamawiający
nie jest zobowiązany do zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie za okres wstrzymania się
z dokonaniem zapłaty wynagrodzenia.
W przypadku opóźnienia w zapłacie Wykonawca ma prawo dochodzić odsetek za czas
opóźnienia w wysokości ustawowej.

OBOWIĄZKI STRON
§ 1 Obowiązki Zamawiającego

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) współpraca z Wykonawcą przy akceptacji harmonogramu odbioru odpadów
komunalnych oraz jego zmian,
2) odbiór raportów oraz innych informacji przekazywanych przez Wykonawcę w związku
z realizacją przedmiotu niniejszej umowy,
3) terminowa zapłata wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy,
4) umieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego lub na tablicy ogłoszeń
Zamawiającego zaakceptowanego harmonogramu odbioru odpadów komunalnych lub
jego zmiany,
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5) dostarczenie przed dniem rozpoczęcia realizacji zamówienia szczegółowego wykazu
adresów nieruchomości objętych zamówieniem,
6) przekazywania Wykonawcy informacji niezbędnych dla prawidłowego wykonywania
postanowień niniejszej umowy, w szczególności informowania o zmianach w liczbie
i w lokalizacji nieruchomości objętych obowiązkiem odbierania odpadów.
§ 2 Obowiązki Wykonawcy
1. Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej umowy
z zachowaniem należytej staranności wymaganej od profesjonalisty oraz zgodnie
z obowiązującymi w czasie realizacji przedmiotu umowy przepisami prawa, w
szczególności:
a) ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2021.779 z dnia 2021.04.27)
oraz aktami wykonawczymi do niniejszej ustawy,
b) ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz.U.2021.888 z dnia 2021.05.12 z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi
do niniejszej ustawy,
c) Uchwałą Nr XXXVI/257/2021 z dnia 24.06.2021 r. Rady Gminy Popielów w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Popielów,
d) Uchwałą Nr XXXVI/256/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. Rady Gminy Popielów
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę,
e) Uchwałą Nr XXVIII/306/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 marca
2017 r. w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Odpadami Województwa
Opolskiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028”.
2) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich obowiązków wynikających
z przedmiotu umowy zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia
stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
3) Wykonawca zobowiązuje się do terminowego sporządzania i przekazywania
Zamawiającemu raportów z wykonania przedmiotu umowy, zawierających informacje
wskazane w umowie i szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym
załącznik nr 1do SWZ.
4) Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania poufności informacji lub danych
pozyskanych w związku lub w wyniku realizacji umowy, w szczególności do
przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, które to informacje
i dane nie mogą być ́ wykorzystywane przez Wykonawcę w celu innym niż dla potrzeb
realizacji postanowień umowy. W szczególności informacje i dane nie mogą zostać
wykorzystane w celach marketingowych, reklamowych.
5) Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia rocznego sprawozdania i dostarczenia go
Wójtowi Gminy Popielów w terminie do dnia 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy,
o którym mowa w art. 9n z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz.U.2021.888 z dnia 2021.05.12 z późn. zm.). Sprawozdanie jest
przekazywane Wójtowi Gminy Popielów za pośrednictwem Bazy danych o produktach
i opakowaniach oraz gospodarce odpadami.
6) Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania niezbędnych informacji
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7)

8)

9)

umożliwiających sporządzenie przez Zamawiającego rocznego sprawozdania z realizacji
zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, o którym mowa w art. 9q
ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz.U.2021.888 z dnia 2021.05.12 z późn. zm.).
Wykonawca jest zobowiązany do realizacji reklamacji (nieodebranie z nieruchomości
odpadów zgodnie z harmonogramem itp.) w przeciągu 48 godzin od otrzymania
zawiadomienia e-mailem lub telefonicznie od Zamawiającego. Wykonanie reklamacji
należy niezwłocznie potwierdzić ́ e-mailem lub telefonicznie Zamawiającemu.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody będące wynikiem
nieopróżniania lub nieterminowego opróżniania pojemników lub zmieszania
odbieranych odpadów, jak również za ewentualne kary nałożone przez uprawnione
organy z tych tytułów.
Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód powstałych podczas lub
w związku z wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy, w sytuacji gdy do zdarzenia
wywołującego szkodę, doszło na skutek okoliczności leżących po stronie Wykonawcy.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za
szkody w mieniu lub zdrowiu powstałe w okolicznościach opisanych w zdaniu
pierwszym.
§ 3 Uprawnienia Zamawiającego

1. Zamawiający uprawniony jest do:
1) nadzoru oraz kontroli sposobu oraz częstotliwości wykonywania przez Wykonawcę
postanowień́ niniejszej umowy,
2) żądania od Wykonawcy przedstawienia dokumentów lub informacji dotyczących
lub związanych z wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy, w tym dokumentów
potwierdzających ważenie,
3) kontrolowania pracy pojazdów obsługujących gminę, również możliwości przejazdu
bezpośrednio za pojazdem podczas zbiorki odpadów i ważenia ich na obiektach wagowych
wskazanych przez Zamawiającego, a Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia
pojazdów do kontroli Zamawiającemu, skierowania ich na wagę wskazaną przez
Zamawiającego.
2. Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli sposobu wykonywania przez
Wykonawcę przedmiotu umowy bez konieczności uprzedniego informowania Wykonawcy
o zamiarze, czasie i miejscu jej przeprowadzenia. Zamawiający zobowiązany jest do
przeprowadzania kontroli w sposób nieutrudniający wykonywania przez Wykonawcę
przedmiotu niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszelkie żądane przez niego
informacje lub dane bez względu na formę ich utrwalenia lub przetwarzania, związane
ze sposobem lub zakresem wykonywania przedmiotu umowy.

VII.

ZABEZPIECZENIE

1. Strony uzgodniły, że Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie ……………….. w wysokości 5 % ceny brutto przedstawionej w ofercie,
co stanowi kwotę: ………………… złotych (słownie: ……………………..).
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2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy przez Wykonawcę.
3. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający.
4. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
5. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
6. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy
zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy. Wykonawca jest zobowiązany do
niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które
mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz
na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.
7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego
i zachowuje swoją ważność na czas określony w umowie.
8. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części.
9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz
z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
10. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych lub innych zobowiązań finansowych
Wykonawcy wobec Zamawiającego z zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy,
po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokości naliczonej kary umownej
i wyznaczeniu mu 10 dniowego terminu zapłaty tej kary. Jeśli kwota uzyskana z faktury
przedłożonej do zapłaty przez Wykonawcę oraz z zabezpieczenia należytego wykonania umowy
nie zabezpieczy roszczeń Zamawiającego w całości, Zamawiający będzie uprawniony do
dochodzenia pozostałej części od Wykonawcy.
11.Zasady zaspokojenia roszczeń Zamawiającego z zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego
w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni,
oraz obowiązki Wykonawcy związane z utrzymaniem zabezpieczenia w tym okresie określają
przepisy art. 15r1 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 z późn. zm.).

VIII.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA ORAZ KARY UMOWNE
§1

Zamawiający i Wykonawca obowiązani są do naprawienia szkód wynikłych z niewykonania lub
nienależytego wykonania zobowiązań umownych.
§2
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:
1) Za zwłokę w dostarczeniu pojemników, w terminie do dnia 20.12.2021 r. – w wysokości
100 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki z tytułu niedostarczenia każdego pojemnika;
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2) Za zwłokę w wykonaniu usług określonych w Harmonogramie i wynikającej z niego
częstotliwości odbioru odpadów komunalnych – w wysokości 500 zł za każdy rozpoczęty
dzień niezabrania odpadów z rejonu przewidzianego w harmonogramie;
3) Za Zanieczyszczenie lub pozostawienie nieuporządkowanego miejsca odbierania
odpadów lub zanieczyszczenie trasy przejazdu – w wysokości 50 zł za każdą stwierdzoną
nieprawidłowość;
4) Za nieopisanie / nieoznakowanie pojemników zgodnie ze Szczegółowym Opisem
Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ – w wysokości 100 zł za
każdą stwierdzoną nieprawidłowość;
5) Za nieodebranie tak zwanych „dostawek” tj. wszystkich frakcji odpadów komunalnych
(z wyłączeniem odpadów biodegradowalnych) zgromadzonych w szczelnych
i trwałych workach z tworzywa sztucznego pozostawionych obok pojemników na odpady
oraz w okresie jesiennym od września do listopada do odebrania i wywozu liści
zgromadzonych w workach pozostawionych obok pojemnika na odpady zmieszane,
w wysokości 100 zł za każdą stwierdzoną nieprawidłowość;
6) Za niewyposażenie w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego dodatkowych
nieruchomości, które zostały zamieszkane w niezbędne pojemniki – w wysokości 200 zł
za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
7) Za niewymienienie pojemników na większe lub mniejsze oraz doposażenie w dodatkowe
pojemniki nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w ciągu 14 dni od daty
zgłoszenia przez Zamawiającego – w wysokości 100 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
8) Za niewykonanie obowiązku naprawy lub wymiany uszkodzonych z winy Wykonawcy
pojemników na własny koszt w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia przez
Zamawiającego – w wysokości 100 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
9) Za niewykonanie obowiązku kontrolowania właścicieli nieruchomości pod względem
wypełniania obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz
niepoinformowania Zamawiającego wraz z przekazaniem niezbędnej dokumentacji
zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotem zamówienia stanowiącym załącznik nr 1
do SWZ w terminie 5 dni od momentu stwierdzenia naruszenia zasad selektywnej zbiórki
odpadów – w wysokości 100 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
10) Za niewypełnienie obowiązku, o którym mowa w rozdziale III niniejszej umowy,
w wysokości 1000 zł za każdą osobę objętą przedmiotowym obowiązkiem skierowaną
do realizacji zamówienia, która nie będzie zatrudniona (przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę, za każdy stwierdzony przypadek;
11) Za zwłokę w dostarczeniu zamawiającemu Harmonogramu odbioru odpadów
komunalnych, o którym mowa w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia
stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ – 300 zł za każdy dzień zwłoki;
12) 4.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek mieszania przez Wykonawcę selektywnie
zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi lub innymi
frakcjami odpadów zbieranymi w sposób selektywny;
13) 2.000,00 zł w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę kopii umowy
z podwykonawcą zgodnie rozdziałem IV niniejszej umowy - za każdy przypadek
naruszenia tego obowiązku;
14) 2.000,00 zł - w przypadku naruszenia obowiązków Wykonawcy związanych z uzyskaniem
akceptacji Zamawiającego na zmianę podwykonawcy zgodnie z rozdziałem IV Umowy - za
każdy przypadek naruszenia tego obowiązku;
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15) za zwłokę w dostarczeniu dowodów, o których mowa w rozdziale III niniejszej umowy –
w wysokości po 200,00 złotych za każdy dzień zwłoki liczony od terminu, o którym mowa
w rozdziale III ust. 2 pkt 1 niniejszej umowy;
16) za niewywiązanie się ze zobowiązania zawartego w rozdziale I § 1 ust. 9 niniejszej Umowy
w wysokości 1000,00 zł za każdy brakujący pojazd w stosunku do ilości oświadczonej
w ofercie;
17) 2.000,00 zł - za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany
wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 - za każdy przypadek
naruszenia tego obowiązku.
2. Wykonawca oświadcza niniejszym, że wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego
wierzytelności z tytułu kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy i/lub wniesionego
zabezpieczenia.
3. Strony są uprawnione do łącznego naliczenia kary umownych z wszystkich tytułów
określonych w Umowie. Maksymalną wysokość kar umownych jaką Zamawiający może
obciążyć Wykonawcę z tytułów, o których mowa w niniejszym paragrafie nie może
przekroczyć ́ 30 % wartości oferty, obliczonej zgodnie z formułą określoną w SWZ.
4. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary
z płatności należnej Wykonawcy lub potrącenie z zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia zobowiązań wynikających
z niniejszej umowy.
5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w terminie 10 dni od dnia doręczenia
Wykonawcy noty księgowej określającej wysokość kar umownych. Wykonawca wyraża zgodę
na potrącenie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w terminie 10 dni od dnia doręczenia
Zamawiającemu dokumentu określającego wysokość kar umownych.
7. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej
będzie żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.
8. Kara umowna z tytułu opóźnienia lub zwłoki w wykonaniu zobowiązania przysługuje za każdy
dzień opóźnienia lub zwłoki i jest wymagalna od dnia następnego po upływie terminu
jej zapłaty.
9. Jeżeli wartość kary umownej wypłaconej z jakiejkolwiek przyczyny nie pokrywa poniesionej
szkody, strona, która poniosła szkodę może dochodzić swoich roszczeń w przypadku
udokumentowania rzeczywistej wartości szkody i jej ścisłego związku z nienależytym
wykonaniem umownych obowiązków drugiej strony.
10. Wymienione wyżej kary umowne i warunki zadośćuczynienia nie zwalniają stron
z wypełnienia wzajemnych zobowiązań wynikających z zapisów niniejszej umowy.
11. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych tytułów.
12. Kary umowne należne od Wykonawcy mogą być przez Zamawiającego potrącone
z wynagrodzenia umownego, z zastrzeżeniem art. 15r 1 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.) o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
§3
Strony zachowują prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych
w wypadku, gdy kara umowna nie pokrywa rzeczywiście poniesionej szkody.
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IX.

ZMIANY W UMOWIE

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian i uzupełnień postanowień zawartej umowy. Strony
dopuszczają dokonywanie zmian treści umowy, w następujących okolicznościach:
1) dopuszcza się wprowadzenie zmian i uzupełnień za zgodą Stron umowy,
2) zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę,
3) zmiany umowy, o których mowa w pkt 1) powyżej muszą być dokonywane z zachowaniem
przepisu art. 454 oraz art. 455 ustawy Pzp.
2. Zmiany, o których mowa mogą dotyczyć:
1) zmian innych niż wymienione w art. 454 ust. 2 ustawy Pzp,
2) wystąpienia siły wyższej;
3) zmiany terminów realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
a) wystąpienie wyjątkowych okoliczności niezależnych od Stron umowy, których nie
mogły one przewidzieć w chwili zawierania umowy, skutkujących możliwością
niedotrzymania terminów usługi,
b) wystąpienia uzasadnionych okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu
umowy, które utrudniają lub uniemożliwiają prawidłowe i terminowe wykonanie
przedmiotu umowy;
c) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami lub obowiązującymi przepisami prawa. Zmiana terminu nastąpi
o okres działania siły wyższej oraz czas potrzebny na usunięcie skutków tego działania,
d) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie
Zamawiającego. Zmiana terminu o okres umożliwiający osiągnięcie uzasadnionego
interesu społecznego;
4) zmiany Podwykonawców, których udział w realizacji przedmiotu umowy zaakceptował
Zamawiający; jeżeli zmiana Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny
Podwykonawca spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby
Wykonawca powołał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia;
5) zmiany podatku VAT w wyniku zmiany przepisów prawa, w takiej sytuacji do rozliczenia
przyjęta zostanie kwota netto i naliczony podatek VAT wg obowiązujących przepisów
w dacie dokonania płatności; jeżeli wzrost stawki VAT nastąpi po wymaganym terminie
realizacji, a Wykonawca w wyniku zawinionego opóźnienia zobowiązany będzie naliczyć
wyższą stawkę VAT koszty wzrostu wartości umowy obciążają Wykonawcę;
6) zmiany umowy w zakresie sposobu realizacji umowy w przypadku zmiany przepisów prawa,
w tym zmiany przepisów prawa lokalnego, orzeczeń sądowych wpływających na sposób
realizacji umowy w sposób i w zakresie wynikającym z przepisów;
7) zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 454 oraz 455 ustawy Pzp,
a tym samym zmiana terminu, wysokości wynagrodzenia lub innych istotnych postanowień
umowy, które będą musiały być zmienione/dostosowane do wprowadzanej zmiany na
podstawie ww. przepisów ustawy Pzp;
8) wystąpienia innych okoliczności nie powstałych z winy Wykonawcy, nie powodujących
zmiany celu i istoty umowy;
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9)

3.

4.

5.

6.
7.

zmiany zapisów umowy jeżeli podczas wykonania przedmiotu umowy zaistnieje
konieczność dokonania uszczegółowienia wykładni lub doprecyzowania poszczególnych
zapisów Umowy, nie powodujących zmiany celu i istoty umowy;
10) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w wyniku:
a) zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust 3-5
ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
b) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub w wyniku zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne,
c) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
na zasadach określonych w umowie;
Za okoliczności niezależne od stron umowy, o których mowa w ust. 2 pkt 3 lit. a) niniejszego
paragrafu, rozumie się zdarzenia, których strony nie mogły przewidzieć, którym nie mogły
zapobiec, ani którym nie mogą przeciwdziałać, w tym:
1) wystąpienie realnych utrudnień nie wynikających z winy Wykonawcy (m.in. warunki, które
nie pozwolą na wykonywanie prac przy użyciu niezbędnego sprzętu) a powodujących brak
możliwości realizacji usługi, w wyniku których zachodzi brak możliwości rozpoczęcia prac,
konieczność wstrzymania prac, konieczność zmiany systemu pracy Wykonawcy, bądź
konieczność odejścia od standardowo przyjętej technologii realizacji przedmiotu
zmówienia;
2) działania osób trzecich lub instytucji uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania
nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron;
W przypadku zmiany przepisów, o których mowa w ust. 2 pkt. 6 niniejszego paragrafu,
w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia - odpowiednie zapisy umowy
zostaną dostosowane do obowiązującego stanu prawnego.
Zmiany mogą być zainicjowane przez Wykonawcę tylko poprzez złożenie pisemnego wniosku.
Wniosek powinien zawierać:
1) opis zmiany,
2) uzasadnienie zmiany,
Dokonanie zmian wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności
Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu ustawy Pzp:
1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy (np. zmiana
nr rachunku bankowego);
2) zmiana danych teleadresowych, osób reprezentujących strony lub oznaczenia stron umowy
– wynikających ze zmiany stanu faktycznego albo prawnego.

X.

ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli poweźmie wiadomość o tym, że:
1) rozpoczęto likwidację firmy Wykonawcy,
2) Wykonawca utracił uprawnienia do wykonywania przedmiotu umowy wynikające
z przepisów szczególnych.
2. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego może nastąpić również, jeżeli Wykonawca:
1) zaniechał realizacji umowy, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje jej przez kolejnych
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3.

4.

5.

6.

7.

7 dni kalendarzowych,
2) pomimo uprzednich, pisemnych, co najmniej dwukrotnych zastrzeżeń ze strony
Zamawiającego nie wykonuje usług zgodnie z postanowieniami umowy lub w istotny
sposób narusza zobowiązania umowne.
W przypadkach wymienionych w ustępie 1 i 2 niniejszego rozdziału Zamawiający może
w terminie 7 dni po pisemnym uprzedzeniu, przejąć sam prowadzenie usług określonych
niniejszą umową lub powierzyć je innemu podmiotowi, a kosztami tych usług obciąży
Wykonawcę.
Ponadto w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy
Zamawiający może odstąpić ́ od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy. W tym celu Zamawiający wraz z Wykonawcą winni
ustalić wartość faktycznie wykonanych przez Wykonawcę usług, a Wykonawca zobowiązuje się
współpracować z Zamawiającym w tym zakresie.
Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający nie dotrzymuje istotnych postanowień
umowy a w szczególności, gdy:
1) nie wypłaca Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane usługi w ciągu 30 dni od terminu
płatności ustalonego w umowie,
2) odmawia bez uzasadnienia zatwierdzenia raportu z wykonania usług w okresie
rozliczeniowym,
3) zawiadamia Wykonawcę, że w wyniku nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł pokryć ́
zobowiązania.
Odstąpienie od umowy należy uzasadnić pisemnie. Jest ono dopiero wtedy skuteczne, jeżeli
Wykonawca wyznaczył Zamawiającemu stosowny termin (nie krótszy niż 7 dni) do wypełnienia
postanowień umowy i poinformował go, że po bezskutecznym upływie tego terminu odstąpi
od umowy.
Po upływie terminu określonego w zawiadomieniu, o którym mowa w ust.6 niniejszego rozdziału,
Wykonawca powinien możliwie najszybciej usunąć z obsługiwanego terenu wszystkie swoje
urządzenia techniczne, w szczególności urządzenia do gromadzenia odpadów.

XI.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§1

1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych osobowych
niezbędnych do realizacji zamówienia, Zamawiający będzie ich administratorem w rozumieniu
art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej
„Rozporządzeniem”), a Wykonawca – podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8
tego przepisu.
2. W przypadku powierzenia przetwarzania danych osobowych, strony zobowiązane są do
podpisania osobnej umowy dot. powierzenia przetwarzania danych, w której określą rodzaj
przekazanych danych osobowych oraz czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych,
do wykonywania których Wykonawca będzie uprawniony.
3. Zamawiający powierzy Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe
do przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się:
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1)

5.

6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.

przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem
oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób,
których dane dotyczą,
2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich środków
technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa
odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa
w art. 32 Rozporządzenia,
3) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,
4) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które
będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,
5) zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia)
przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych
w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie
przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.
Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa wszelkie dane osobowe oraz usuwa
wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują
przechowywanie danych osobowych.
Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku
odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków
określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.
Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza
je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.
Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki
zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych
osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.
Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informując
o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie
nie dłuższym niż 7 dni.
Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania
spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.
Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania
podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiającego.
Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone
na Wykonawcę.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie podwykonawcy
w zakresie obowiązku ochrony danych.
Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o jakimkolwiek
postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania
przez Wykonawcę danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji
administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych
do Wykonawcy, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych
kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności
prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
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16. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego oraz danych
uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej
lub elektronicznej („dane poufne”).
17. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy
danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane w innym celu niż
wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika
z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.
18. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia
2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby,
której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie
żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursu.
19. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia
danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować
zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.
20. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały przepisy
Kodeksu cywilnego, rozporządzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych.

XII.

MECHANIZM PODZIELNEJ PŁATNOŚCI

1. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury, o których mowa w Rozdziale
V § 2 niniejszej umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment,
w przypadku gdy dostarczona faktura opiewać będzie na kwotę równą lub przewyższającą
15.000,00 zł brutto.
2. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach,
które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem/nie jest rachunkiem* dla którego
zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (t.j. Dz.U.2020.1896
z dnia 2020.10.28) prowadzony jest rachunek VAT.
3. Jeśli numer rachunku rozliczeniowego wskazany przez Wykonawcę, o którym mowa w ust. 2
niniejszego rozdziału jest rachunkiem, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (t.j. Dz.U.2020.1896 z dnia 2020.10.28) prowadzony jest
rachunek VAT to:
1) Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment. Zapłatę w tym systemie uznaje się
za dokonanie płatności w terminie ustalonym w niniejszej umowie;
2) Podzieloną płatność tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach
bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia
zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie
wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT
(np. zapłata odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane
stawką 0 % lub objęte odwrotnym obciążeniem;
3) Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności
w systemie podzielonej płatności tzw. split payment.
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XIII.

KLAUZULA WALORYZACYJNA

1. Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z poniższymi
zasadami, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia:
1) wyliczenie wysokości zmiany wynagrodzenia odbywać się będzie w oparciu o średnioroczny
wskaźnik towarów i usług konsumpcyjnych miesiąc od miesiąca publikowany przez Prezesa GUS,
zwany dalej wskaźnikiem GUS;
2) w sytuacji, gdy średnia wskaźnik GUS za dowolny miesiąc realizacji usługi przypadający
po upływie 12 miesięcy po dniu zawarcia umowy (zwany dalej okresem objętym wnioskiem)
zmieni się o poziom przekraczający 5%, strony mogą złożyć wniosek o dokonanie odpowiedniej
zmiany wynagrodzenia za miesiąc następujący po miesiącu publikacji wskaźnika;
3) zmiana wskaźnika GUS w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy nie upoważnia strony
do wnioskowania o zmianę wynagrodzenia;
4) uprawnienie do złożenia wniosku o odpowiednią zmianę wynagrodzenia strony nabywają
dla okresu upływającego po 12 miesiącach od dnia podpisania umowy;
5) wniosek o zmianę wynagrodzenia można złożyć jedynie w przypadku, gdy wzrost cen materiałów i kosztów na rynku ma wpływ na koszt realizacji zamówienia, co strona wnioskująca zobowiązana jest wykazać;
6) uprawnienie do złożenia wniosku o zmianę wynagrodzenia wygasa po upływie miesiąca od dnia
zakończenia realizacji umowy;
7) strona po spełnieniu przesłanek wskazanych w pkt 1-6 może złożyć wniosek o zmianę wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wyliczenia:
A x (B% - 5%) = C
GDZIE:
A – wartość usług wykonanych w okresie objętym wnioskiem;
B – średnia arytmetyczna wartości wskaźnika GUS z miesięcy objętych wnioskiem o zmianę
wynagrodzenia przy założeniu, że do średniej tej wlicza się miesiąc, w którym minęło 12 miesięcy
od dnia pod-pisania umowy, miesiące kolejne oraz ostatni miesiąc, za który opublikowano
wskaźnik GUS przed dniem złożenia wniosku o zmianę wynagrodzenia;
C - wartość zmiany umowy.
8) strona składając wniosek o zmianę powinna przedstawić w szczególności:
a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;
b) dowody na to, że wliczona do wniosku wartość materiałów i innych kosztów nie obejmuje
kosztów materiałów i usług zakontraktowanych lub nabytych przed okresem objętym wnioskiem;
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c) dowody na to, że wzrost kosztów materiałów lub usług miał wpływ na koszt realizacji
zamówienia.
9) łączna wartość zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na podstawie
postanowień niniejszego ustępu nie może być wyższa niż 10 % w stosunku do pierwotnej wartości
umowy.
10) zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustęp wymaga zgodnej woli obu stron wyrażonej
aneksem do umowy.
2. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 1, zobowiązany jest
do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie
odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania
podwykonawcy.

XIV.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§1

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustaw:
1) Prawo zamówień Publicznych,
2) Kodeks cywilny,
3) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz.U.2021.888 z dnia 2021.05.12 z późn. zm.).
4) Właściwe ustawy dotyczące odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów oraz akty
wykonawcze do powyższych ustaw.
§2
Strony umowy zgodnie ustalają, iż Wykonawca bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie
pisemnej pod rygorem nieważności, nie może dokonać na rzecz osoby trzeciej cesji wierzytelności
wynikającej z umowy.
§3
Strony umowy oświadczają, że wszystkie sprawy sporne będą rozstrzygać we własnym zakresie
i dopiero gdy nie będzie to możliwe sprawy konfliktowe skierują do rozstrzygnięcia przez Sąd
właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
§4
Integralną część ́ umowy stanowi Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (stanowiący załącznik
nr 1 do SWZ) oraz formularz ofertowy Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się bez zbędnej zwłoki,
w formie pisemnej pod rygorem nieważności, powiadomić ́ Zamawiającego o:
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy,
2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę,
3) złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości,
4) ogłoszeniu likwidacji,
5) zawieszeniu działalności,
6) pisma wysłane pod ostatni obowiązujący adres korespondencyjny/mailowy podany drugiej
stronie uznaje się za skutecznie doręczone.
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§5
Niniejszą umowę sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 1 egz. otrzymuje
Wykonawca, a 2 egz. Zamawiający.

Załączniki do niniejszej umowy stanowią:
1) oferta przetargowa Wykonawcy,
2) specyfikacja warunków zamówienia,
3) dokument potwierdzający wniesienie przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.
W imieniu Zamawiającego:

W imieniu Wykonawcy:
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