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ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
pomiędzy:
Gminą Pułtusk z siedzibą w Pułtusku, ul. Rynek 41, 06-100 Pułtusk, REGON: 130377907,
NIP: 568-15-40-236, reprezentowaną przez ………... –………………………..,
przy kontrasygnacie…………………………………………….,
zwaną dalej „Zamawiającym”
a
firmą …………………………………………………., ul. ………………………..,
REGON: ……………………., NIP: ………………...
reprezentowaną ………………………………….
zwaną dalej Wykonawcą
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 w zw. z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zawarto umowę
o następującej treści:
§ 1. Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na odbiorze
i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne tj. z nieruchomości, gdzie prowadzona jest działalność
usługowa, handlowa, produkcyjna, edukacyjna, administracyjna, rzemieślnicza i inne oraz
nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część
roku w szacowanej ilości ogółem do 600 ton.
2. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy wchodzących w zakres przedmiotu Umowy wraz
z wymaganiami, co do zasad i sposobu ich wykonania określa Umowa wraz z załącznikami oraz
przepisy prawa. Integralną część umowy stanowi Formularz ofertowy Wykonawcy, Szczegółowy
Opis Przedmiotu Zamówienia oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz ze
wszystkimi wyjaśnieniami i zmianami.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania w toku wykonywania przedmiotu umowy
przepisów prawa odnoszących się do zleconych usług, w tym w szczególności obowiązujących na
terenie Gminy Pułtusk przepisów prawa miejscowego.
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§ 2. Oświadczenia Wykonawcy
1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się szczegółowo z warunkami niniejszej Umowy, w tym
z miejscem świadczenia usług, Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz Specyfikacją
Istotnych Warunków Zamówienia oraz z aktami prawa regulującymi sposób wykonywania
zleconych usług.
2. Wykonawca oświadcza, że w całym okresie realizacji przedmiotu umowy będzie posiadał
uprawnienia niezbędne do realizacji przedmiotu umowy, w szczególności uprawnienia do
wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012
roku o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.) nakładają obowiązek ich posiadania, jak
również inne zezwolenia, decyzje administracyjne, wpisy do rejestrów itp., jeśli konieczność ich
posiadania zostanie ujawniona w toku wykonywania przedmiotu umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że dysponuje zdolnością techniczną i zawodową niezbędną do należytego
wykonywania przedmiotu Umowy oraz posiada odpowiednie kwalifikacje i umiejętności
niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, w sposób zgodny z umową oraz obowiązującymi
przepisami i zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań do tego, by przedmiot umowy wykonać
w sposób oczekiwany przez Zamawiającego.
4. Wykonawca oświadcza, że posiada wszystkie niezbędne uprawnienia do wykonania przedmiotu
Umowy, w tym w szczególności:
1) posiada wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b Ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r.
poz. 2010) prowadzonego przez właściwy organ, w zakresie objętym przedmiotem
Zamówienia;
2) spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r.
w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122);
5.

Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązany jest i oświadcza iż, zatrudnia na podst. umowy
o pracę w okresie realizacji przedmiotu zamówienia osoby wykonujące czynności w zakresie
realizacji przedmiotu umowy: tj kierowców, pracowników fizycznych wykonujących prace przy
obiorze odpadów komunalnych (stosownie do treści art. 29 ust 3a ustawy Pzp). Osoby te mają
być zatrudnione nieprzerwanie przez cały okres wykonywania usługi objętej przedmiotem
zamówienia.

6.

Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności wymienione powyżej, będą
zatrudnieni na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. – Kodeks
pracy (Dz. U. z 2019 poz. 1040 ze zm. ).
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7.

W

przypadku

uzasadnionych

wątpliwości

co

do

przestrzegania

przez

Wykonawcę

lub podwykonawcę prawa pracy, przy wykonywaniu obowiązku określonego powyżej,
Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy w
tym zakresie lub wezwać Wykonawcę do przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem
odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopii umowy/umów o pracę osób
wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności. Kopia umowy/umów powinna zostać
zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności
adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być
możliwe do zidentyfikowania
8.

Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 5 czynności Zamawiający przewiduje sankcję
w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej, o których mowa w § 6 ust. 5.
Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych
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 czynności wskazane w ust. 5 czynności
§ 3. Podstawowe obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązuje się odbierać i zagospodarować (odzyskiwać lub unieszkodliwiać)
wskazane w opisie zamówienia odpady komunalne zmieszane oraz zbierane w sposób selektywny
od właścicieli z terenu Miasta i Gminy Pułtusk:
1) nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, tj.
z nieruchomości, gdzie prowadzona jest działalność usługowa, handlowa, produkcyjna,
edukacyjna, administracyjna, rzemieślnicza i inne;
2)

nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez
część roku.

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie
z postanowieniami dokumentów stanowiących integralną część umowy i obowiązującymi w tym
zakresie postanowieniami umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do okazywania na żądanie Zamawiającego dokumentów
potwierdzających wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z określonymi przez Zamawiającego
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wymaganiami i obowiązującymi przepisami prawa oraz przedkładania danych i dokumentów
niezbędnych do sporządzania sprawozdań przewidzianych przepisami prawa, w terminie nie
dłuższym niż 3 dni od wezwania.
4. Wykonawca odpowiedzialny jest za zagospodarowanie odebranych odpadów komunalnych,
w sposób zapewniający osiągnięcie określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia
14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2167),
poziomów recyklingu przygotowania do ponownego użycia i odzysku następujących frakcji
odpadów:


papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło tj.:
w 2020 r. co najmniej 50%,
- w odniesieniu do masy odpadów komunalnych odebranych w tym okresie z terenu
gminy przez Wykonawcę.



inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe tj.:
w 2020r. co najmniej 70%,
- w odniesieniu do masy odpadów komunalnych odebranych w tym okresie
z terenu gminy przez Wykonawcę.

Ustalenie czy Wykonawca osiągnął ww. wymagane poziomy nastąpi na podstawie sprawozdania,
o którym mowa w załączniku do niniejszej umowy.
5. Wykonawca odpowiedzialny jest za zagospodarowanie odebranych odpadów komunalnych,
w sposób zapewniający osiągnięcie określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia
15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2412), poziomów wynoszących do 35 % w 2020 r.
Ustalenie czy Wykonawca osiągnął ww. wymagane poziomy nastąpi na podstawie sprawozdania,
o którym mowa w załączniku do niniejszej umowy.
6. Wykonawca

zobowiązany

jest

przedkładać

Zamawiającemu

raporty

miesięczne

oraz

sprawozdania z realizacji przedmiotu zamówienia szczegółowo określone w załączniku nr 2 do
niniejszej umowy.
7. Harmonogram odbierania odpadów komunalnych z uwzględnieniem poszczególnych rodzajów
odpadów, obejmujący cały okres realizacji umowy, powinien być opracowany przez Wykonawcę
i zaakceptowany przez Zamawiającego nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od daty zawarcia
umowy i otrzymania od Zamawiającego wykazu właścicieli nieruchomości wraz z adresami
i lokalizacją miejsc ustawienia pojemników, ustalonych na podstawie złożonych przez właścicieli
nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
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8. Harmonogram odbierania odpadów komunalnych z uwzględnieniem poszczególnych rodzajów
odpadów obejmujący cały okres realizacji umowy, powinien być opracowany przez Wykonawcę
i zaakceptowany przez Zamawiającego nie później niż w ciągu …… dni po zawarciu umowy.
§ 4. Okres obowiązywania umowy
1. Przedmiot umowy będzie realizowany przez Wykonawcę w okresie od … 2020 r. do …..2020 r.
2. W przypadku nie wyczerpania wartości umowy Strony dopuszczają możliwość przedłużenia
okresu obowiązywania umowy do czasu wyczerpania jej wartości, nie dłużej niż o kolejne 6
miesięcy (aneks do umowy).
3. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą osiągnięcia łącznej wartości umowy określonej w § 5
ust. 1 umowy, o ile nie upłynął termin obowiązywania umowy.
§ 5. Wynagrodzenie Wykonawcy
1.

Strony ustalają, iż za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zakresem określonym w SIWZ
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto w kwocie ogółem nie przekraczającej …….zł brutto,
równej iloczynowi stawki jednostkowej …. zł za tonę odpadów komunalnych zebranych
i unieszkodliwionych w ilości do 600 ton odpadów.

2.

Rozliczanie wynagrodzenia Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia odbywać się
będzie w okresach miesięcznych. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia będzie stanowiła
iloraz ceny jednostkowej …. zł za tonę odpadu i ilości ton odpadów zebranych
i unieszkodliwionych w miesiącu, w czasie którego Wykonawca ma realizować usługę.

3.

Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie miesięcznych faktur wystawionych przez
Wykonawcę po weryfikacji i podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru usług
wykonanych w danym miesiącu kalendarzowym.

4.

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania prawidłowo wystawionych faktur miesięcznych
do dnia 10 każdego miesiąca przypadającego po miesiącu kalendarzowym, w którym świadczył
usługi objęte umową z protokołem oraz dokumentami, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 3)
niniejszej umowy, po pomniejszeniu należności o ewentualne kary umowne naliczone przez
Zamawiającego zgodnie z § 9. W przypadku braku możliwości dostarczenia wraz z raportem
miesięcznym karty przekazania odpadów wraz z fakturą, karty przekazania odpadów należy
dostarczyć w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia faktury.

5.

Faktury miesięczne za realizację przedmiotu zamówienia Wykonawca winien wystawić na:
Gmina Pułtusk, ul. Rynek 41, 06-100 Pułtusk, NIP 568-15-40-236.

6.

Zapłata za wykonane usługi następować będzie w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na konto Wykonawcy wskazane
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w fakturze.

Zamawiający

dopuszcza

możliwość

przesłania

przez

Wykonawcę

ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania (PEF).
7.

Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

8.

Wykonawca

oświadcza,

że

jest

podatnikiem

podatku

od

towarów

i

usług

VAT

nr identyfikacyjny ……………..….
9.

Zamawiający zastrzega, iż dane podane w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia
w zakresie liczby nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne zawarte w SIWZ mogą ulec zmianie o 50% w trakcie realizacji niniejszej umowy.
§ 6. Zasoby ludzkie

Wykonawca winien posiadać zasoby ludzkie w liczbie gwarantującej sprawną realizację przedmiotu
zamówienia.
§ 7. Osoby odpowiedzialne za realizację
1.

Prowadzącym i koordynatorem realizacji usług, wynikających z niniejszej umowy ze strony
Zamawiającego będzie Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska.

2.

Koordynatorem realizacji usług wynikających z niniejszej umowy ze strony Wykonawcy
będzie ……………………………………...
§ 8. Kontrola wykonania usług/Prawa i obowiązki Zamawiającego

1.

Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli realizacji wszystkich obowiązków Wykonawcy
objętych przedmiotem Umowy, w szczególności:
1) Realizacji usługi odbioru odpadów komunalnych pod względem jakości, terminowości,
kompleksowości oraz w pozostałym zakresie zgodności z Umową oraz Szczegółowym
Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz SIWZ,
2) Oznakowania, wyposażenia i rodzaju pojazdów Wykonawcy zgodnie z wymaganiami
Umowy,
3) Dostarczania przez Wykonawcę do właścicieli nieruchomości oraz Zamawiającego
Harmonogramów

Odbioru,

a

także

dostarczania

Zamawiającemu

dokumentów

wymaganych Umową, w tym Opisie Przedmiotu Zamówienia, w szczególności raportów
miesięcznych.
2.

W przypadku stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków
wynikających z umowy, Zamawiający sporządzi notatkę służbową wraz z dokumentacją
fotograficzną i zawiadomi o powyższym Wykonawcę, wyznaczając termin do usunięcia
nieprawidłowości.
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3.

Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu na usuniecie nieprawidłowości, Wykonawca
zostanie obciążony karą umowną, określoną w § 9 ust. 2 pkt 1), Zamawiający może zlecić w tym
przypadku również wykonanie usługi innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy i obciążyć
Wykonawcę kosztami wykonania tej usługi, a Wykonawca wyraża na to zgodę.

4.

Zamawiający jest uprawniony wykonywać oraz dokumentować stwierdzone nieprawidłowości
przy realizacji Umowy w każdym czasie, dowolną metodą i w dowolny sposób.

5.

Zamawiający jest uprawniony wykonywać oraz dokumentować stwierdzone nieprawidłowości
przy realizacji Umowy bezpośrednią kontrolę świadczenia usługi wykonywaną przez
pracowników Zamawiającego.

6.

Zamawiający zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą w celu wykonania Umowy,
w szczególności:
1)

współpracy Zamawiającego z Wykonawcą przy akceptacji Harmonogramu Odbioru oraz
pozostałych haromonogramów i terminów określonych bądź wynikających z Umowy, w tym
Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia,

2)

przekazywania przez Zamawiającego Wykonawcy drogą elektroniczną (e-mail) lub
udzielania w innej uzgodnionej z Wykonawcą formie informacji niezbędnych dla
Wykonawcy

do

prawidłowego

wykonywania

Umowy,

będących

w

posiadaniu

Zamawiającego,
3)

zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy na warunkach
i w terminach określonych w § 5 niniejszej Umowy.
§ 9. Kary umowne

1.

Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie przedmiotu umowy będą kary umowne.

2.

Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych:
1)

W wysokości 100,00 zł brutto za każdy dzień nieodebrania odpadów komunalnych
z nieruchomości objętej obowiązkiem odbierania odpadów komunalnych w terminie
wskazanym w harmonogramie; za równoznaczne z nieodebraniem odpadów uznaje się
pisemne/telefoniczne zgłoszenie (oświadczenie) właściciela nieruchomości; kara będzie
naliczana jako iloczyn kwoty 100,00 zł brutto oraz liczby dni i nieruchomości, od których nie
odebrano odpadów; zapłacenie kary umownej, o której mowa w zdaniu pierwszym, nie
zwalnia Wykonawcy z obowiązku odebrania odpadów komunalnych z nieruchomości,

7

znak sprawy: ZZP.271.41.2019.
Załącznik nr 2 do SIWZ

2)

Za awarię systemu GPS i czujników monitorujących pracę pojazdu odbierającego odpady,
trwającą dłużej niż 2 godziny - w wysokości 50,00 zł brutto za każdy dzień, w którym
stwierdzono awarię w przypadku każdego z pojazdów, w którym stwierdzono awarię;

3)

Za każdorazowy przypadek zanieczyszczenia lub pozostawienia nieuporządkowanego
miejsca gromadzenia odpadów, lub zanieczyszczenie trasy przejazdu - w wysokości
100,00 zł brutto, w którym stwierdzono niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi;

4)

Za niewypełnienie obowiązków związanych z sprzątaniem terenu zanieczyszczonego
odpadami wysypanymi z pojemników, worków, pojazdów w trakcie realizacji usługi odbioru
odpadów komunalnych oraz za niedopełnienie obowiązków każdorazowego porządkowania
terenu zanieczyszczonego odpadami w promieniu 3m od pojemników na odpady
komunalne zmieszane i zbierane selektywnie, w wysokości 100 zł za każdy stwierdzony
przypadek.

5)

Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10% kwoty
określonej w § 5 ust. 1;

6)

W wysokości 50,00 zł brutto za każdą godzinę opóźnienia w realizacji zgłoszonej reklamacji.
Zapłacenie kary umownej, o której mowa w punkcie pierwszym, nie zwalnia Wykonawcy
z obowiązku realizacji reklamacji;

7)

W wysokości 500,00 zł brutto za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu wymaganych
dokumentów i danych (np. podanie ilości ton odebranych odpadów wytworzonych przez
wieś i miasto, dostarczenie dokumentów potwierdzających ilości przekazanych odpadów
do recyklingu itp.) na pisemne wezwanie Zamawiającego w terminie określonym w piśmie.
Zapłacenie kary umownej, o której mowa powyżej, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku
dostarczenia dokumentów;

8)

W

przypadku

odstąpienia

od

Umowy

przez

Zamawiającego

lub

Wykonawcę

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności w przypadkach opisanych w
§10 ust. 2 Umowy w wysokości 10% kwoty Wynagrodzenia, wskazanego w § 5 ust. 1
Umowy;
9)

Za nieosiągnięcie wymaganego poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami następujących frakcji odpadów: papier, metale, tworzywa
sztuczne i szkło, określonego w § 3 ust. 4 karę oblicza się jako iloczyn stawki opłaty
za zmieszane odpady komunalne, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 290
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska i brakującej masy odpadów
komunalnych, wyrażonej w Mg, wymaganej do osiągnięcia odpowiedniego poziomu
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami lub
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ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do
składowania;
10) Za przekroczenie limitu dotyczącego dopuszczenia do składowania odpadów ulegających
biodegradacji, określonego w § 3 ust. 5 Wykonawca zapłaci karę pieniężną stanowiącą
iloczyn stawki opłaty za zmieszane odpady komunalne, określonej w przepisach wydanych
na podstawie art. 290 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska i
masy odpadów ulegających biodegradacji wyrażonej w Mg, zdeponowanych na
składowisku ponad ustalony limit;
11) Za każdy dzień opóźnienia

w dostarczeniu

Zamawiającemu

do

zatwierdzenia

któregokolwiek z harmonogramów przewidzianych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu
Zamówienia - karę umowną w wysokości 300,00 zł;
12) Za każdy przypadek stwierdzenia, że pojazd Wykonawcy nie jest czytelnie oznaczony nazwą
przedsiębiorcy realizującego usługę odbioru odpadów komunalnych i numerem jego
telefonu - karę umowną w wysokości 200,00 zł;
13) W wysokości 100,00 zł - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w złożeniu Zamawiającemu
któregokolwiek z raportów, o których mowa w Opisie Przedmiotu Zamówienia;
14) W wysokości 2500,00 zł - za każdy kurs realizowania odbioru odpadów pojazdem
niespełniającym wszystkich wymogów pod względem wyposażenia pojazdu w działające
urządzenia i systemy określone w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.
3.

Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy,
a Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie. Wysokość kar umownych nie może przekroczyć 50%
wynagrodzenia miesięcznego należnego Wykonawcy za usługi świadczone w danym miesiącu.

4.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli
wysokość kar umownych nie pokrywa wysokości rzeczywiście poniesionych szkód.

5.

Informację o wysokości kary wraz z uzasadnieniem jej nałożenia Zamawiający przekaże
Wykonawcy na piśmie.
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6.

W przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w § 2 ust. 5 niniejszej umowy,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości iloczynu kwoty minimalnego
wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy wraz z należnymi
składkami na ubezpieczenie społeczne (pracownika i pracodawcy) oraz liczby rozpoczętych
miesięcy kalendarzowych w okresie realizacji zamówienia, w czasie których nie zatrudniono
osoby/ osób, za każdy przypadek niewykazania faktu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
osoby/ osób, co do których przewidziano taki obowiązek zgodnie z § 2 ust. 5 niniejszej umowy
§ 10. Odstąpienie od umowy, rozwiązanie

1.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze
wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub
bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni
od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, zgodnie z przepisem art. 145 Ustawy Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). W takim wypadku Wykonawca może żądać
wyłącznie od Zamawiającego Wynagrodzenia z tytułu wykonania części Umowy.

2.

Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od Umowy (po wcześniejszym wezwaniu
Wykonawcy do należytego wykonania umowy) z poniższych przyczyn:
1)

Nierozpoczęcia wykonywania przez Wykonawcę w terminie realizacji jakiegokolwiek
obowiązku/obowiązków przewidzianych Umową bez uzasadnionej przyczyny i pomimo
otrzymania przez Wykonawcę od Zamawiającego wezwania do rozpoczęcia wykonywania
tego obowiązku/obowiązków, w wyznaczonym przez Zamawiającego dodatkowym
terminie;

2)

Przerwania przez Wykonawcę wykonywania obowiązku/obowiązków przewidzianych
w Umowie na okres dłuższy niż trzy dni;

3)

W przypadku stwierdzenia trzykrotnego w danym miesiącu kalendarzowym niewykonania
lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z umowy,

4)

Utraty przez Wykonawcę uprawnień niezbędnych do wykonywania Umowy zgodnie
z przepisami prawa,

5)

Braku pojazdów do odbioru i transportu odpadów komunalnych spełniających wszystkie
wymagania określone Umową, w tym SIWZ lub niekompletność wyposażenia ww.
pojazdów na dzień rozpoczęcia świadczenia usługi odbioru odpadów komunalnych.

3.

Zamawiający może rozwiązać Umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących
okoliczności:
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1)

zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy Prawo
zamówień publicznych,

2)

Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania
na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

3)

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, że w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie
uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE
i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem
przepisów prawa Unii Europejskiej.

4.

W przypadkach, o których mowa powyżej, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.
§ 11. Odpowiedzialność Wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłową organizację wykonania usługi w czasie jej trwania.
1.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe gospodarowanie odpadami komunalnymi
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dotyczy to odbierania odpadów komunalnych
i przekazania ich do instalacji, o których mowa w SIWZ.

2.

Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi w stosunku do osób trzecich
pełną

odpowiedzialność za

szkody

wyrządzone

tym

osobom,

powstałe

w związku

z wykonywaniem przedmiotu umowy.
3.

W przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniami bezpośrednio do Zamawiającego,
Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić wszelkie koszty poniesione przez
Zamawiającego, w tym kwoty zasądzone prawomocnymi wyrokami łącznie z kosztami procesu.
§ 12. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1.

Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy
w wysokości 5 % kwoty, o której mowa § 5 ust. 1 tj. …………. zł brutto (słownie złotych brutto:
…………….. złotych 00/100), w formach dopuszczonych zapisem art. 148 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych i jest zobowiązany do utrzymania ważności zabezpieczenia przez okres
obowiązywania umowy.

2.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu Zamawiający zobowiązuje się
przechowywać je na oprocentowanym rachunku w banku obsługującym Zamawiającego.

3.

Zamawiający zwróci 100% zabezpieczenia należytego wykonania umowy z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy
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na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia wykonania
całości zamówienia publicznego i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
§ 13. OC Wykonawcy
1.

Wykonawca zobowiązany jest posiadać opłaconą polisę OC z tytułu prowadzonej działalności
przez okres trwania umowy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że
Wykonawca posiada ubezpieczenie z tytułu OC zdolne do obsługi ewentualnych roszczeń
w zakresie deliktu, gdzie wysokość sumy gwarancyjnej będzie nie mniejsza niż ……………… zł.

2.

Wykonawca zobowiązuje się do kontynuacji polisy OC przez cały okres trwania umowy.
Wykonawca przez cały okres trwania umowy zobowiązany jest do uzupełnienia kwoty
ubezpieczenia do kwoty wskazanej w ust. 1, w przypadku dokonania wypłat odszkodowań
z zawartej umowy ubezpieczenia. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest dostarczać
potwierdzenie uiszczenia opłat na kontynuację ubezpieczenia.

3.

W przypadku, jeśli Wykonawca nie wywiąże się z obowiązku, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2
w terminie 14 dni od wezwania przez Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo do
zawarcia polisy OC, o której mowa w ust. 1 w imieniu i na rzecz Wykonawcy oraz potrącenia
kosztu tego ubezpieczenia z wynagrodzenia Wykonawcy.
§ 14. Ochrona danych osobowych

1.

Niniejszym zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2018 r. poz. 1000 ze zm.) Zamawiający jako administrator danych osobowych powierza
Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych właścicieli nieruchomości, od których będą
odbierane odpady komunalne, przy czym przetwarzanie to będzie dokonywane wyłącznie
w zakresie i w celu niezbędnym do prawidłowego wykonania umowy.

2.

Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w zakresie ujęcia danych
w harmonogramie świadczenia usług odbioru odpadów komunalnych.

3.

Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie określonym
w ust. 2.

4.

Przy wykonywaniu działalności określonej w ust. 1 Wykonawca zobowiązuje się dołożyć
należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, a zwłaszcza do
przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz innych przepisach
regulujących ochronę danych osobowych - pod rygorem odpowiedzialności karnej
i odszkodowawczej.

5.

Przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych Wykonawca zobowiązuje się podjąć
środki

zabezpieczające

dane

osobowe

pod

rygorem

odpowiedzialności

karnej
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i odszkodowawczej oraz spełnić wymagania określone w przepisach ustawy o ochronie danych
osobowych.
6.

Zamawiający ma prawo w każdym czasie kontrolować przestrzeganie przez Wykonawcę
przepisów oraz obowiązków określonych w niniejszym paragrafie, a Wykonawca zobowiązuje się
taką kontrolę umożliwić oraz niezwłocznie informować Zamawiającego o wszelkich istotnych
okolicznościach dla przetwarzania powierzonych danych osobowych.

7.

Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu listę osób dopuszczonych do
przetwarzania danych osobowych powierzonych mu przez Zamawiającego oraz nie później niż
w terminie 3 dni informować Zamawiającego pisemnie o każdej zmianie dokonywanej na tej
liście.
§ 15. Zmiany umowy

1.

Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga zgody obu stron wyrażonej na piśmie pod
rygorem nieważności.

2.

Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem ust. 3.

3.

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy:
1) W przypadkach określonych w art. 144 Ustawy Prawo zamówień publicznych;
2) W przypadku zmiany uregulowań prawnych wynikających z prawa polskiego lub przepisów
Prawa Unii Europejskiej mającego wpływ na podniesienie kosztów świadczenia usługi
będącej przedmiotem niniejszej umowy;
3) W przypadku zmiany pojazdów wskazanych przez Wykonawcę w ofercie przetargowej;
4) W stosunku do Opisu Przedmiotu Zamówienia w zakresie wykonania usług nie
wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, w sytuacji konieczności zwiększenia
usprawnienia procesu realizacji zamówienia.
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§ 16. Podwykonawcy
1.

Wykonawca będzie wykonywał następujący zakres usługi z pomocą podwykonawców
(jeżeli dotyczy): (rodzaj prac) ……………………. (podwykonawca) ………………………………

2.

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał

się,

na

zasadach

określonych

w

art.

22a

ust.

1

ustawy

z

dnia

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843.),
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany
wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał
się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
3.

Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
§ 17. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz inne obowiązujące przepisy prawa.
2. W razie ewentualnych sporów rozstrzygać je będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
3. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla
Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.
4. Integralną część niniejszej umowy stanowią:
1) Oferta Wykonawcy,
2) Opis Przedmiotu Zamówienia,
3) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz ze wszystkimi wyjaśnieniami i zmianami.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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