Załącznik nr 2 do SWZ
WZÓR

U M O W A Nr .....…......……...…
zawarta w dniu …............................... w Błoniu
pomiędzy :
Zakładem Usług Komunalnych, z siedzibą w Błoniu przy ul. Poniatowskiego 12 B,
NIP 118 178 86 23
BDO 000036988
reprezentowanym przez:
Edawrda Ropiak – Dyrektora ZUK Błonie
Tomasza Paluchowskiego z-ca Dyrektora ZUK Błonie
przy kontrasygnacie Głównej Księgowej Pani Moniki Zalewskiej
zwaną dalej Zamawiającym,
a
………………………………….
………………………………….
………………………………….
reprezentowaną przez:
………………………………….
………………………………….
zwanym dalej Wykonawcą,
wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 214 tys. euro, który odbył się dnia
26.11.2021 r. zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r.,
( Dz. U. z 2021 r., poz. 1129). nr sprawy WZP.271.13.2021
Przedmiot umowy
§ 1.
Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych niebezpiecznych i
innych niż niebezpieczne gromadzonych przez Zakład Usług Komunalnych na placu przeładunku w
Błoniu przy ulicy Towarowej 5 odbieranych z terenów niezamieszkałych.
W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu
zamówienia t.j. do :
Zagospodarowania i opcjonalnie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych
niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne odebranych i gromadzonych przez Zakład Usług
Komunalnych z terenów niezamieszkałych gminy Błonie na placu przeładunku w Błoniu
przy ul. Towarowej 5 w ilości około 1000 ton rocznie.

1. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie wskazanych
w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia odpadów komunalnych, w sposób
zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów
ulegających biodegradacji, przekazywanych do składowania, zgodnie z:

a) Przepisami ustawy dnia 11 września 2019r. r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst
jednolity Dz.U. z 2021.1129) zwanej dalej ustawą,
b) Postanowienia niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej
SIWZ
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c) Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

(tj. Dz.U. 2021 poz. 888), zwanej dalej ustawą „u.p.c.g.”
Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. 2021 poz.779),
Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. 2020
poz.1219 ze zm.).
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie
szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości (Dz.U.2013 poz.122)
Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie
sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu
odpadów komunalnych (Dz.U. 2021 poz.1530)
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie
poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji (Dz.U. 2017 poz.2412),
Rozporządzeniem Ministra Środowiska a dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz.U.
2009r., nr 104 poz.868),
Obowiązującymi zapisami prawa miejscowego,
Innymi przepisami niezbędnymi do realizacji usługi będącej przedmiotem
zamówienia.

Bieżący transport odpadów komunalnych zarówno zmieszanych jak i segregowanych będzie
odbywał się przy pomocy kontenerów o pojemności około 30 m ³ ładowanych na placu
przeładunku sprzętem Zakładu Usług Komunalnych.
Kontenery z odpadami kierowane będą do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów
Komunalnych.
Wariantowo Wykonawca zapewni odbiór odpadów z placu przeładunku osobno odpady
zmieszane w ilości około 700 Mg, osobno odpadów segregowanych w ilości około 300 Mg
w okresie obowiązywania umowy.
Wykonawca zapewni:
 Zagospodarowanie albo zagospodarowanie i odbiór niesegregowanych
(zmieszanych ) odpadów komunalnych ( kod 200301 )
 Zagospodarowanie albo zagospodarowanie i odbiór selektywnie zbieranych odpadów
komunalnych ( kod 200101, 200102, 200110, 200111, 200139, 200140 )
 Zagospodarowanie albo zagospodarowanie i odbiór odpadów niebezpiecznych typu
akumulatory, baterie itp.
 Zagospodarowanie albo zagospodarowanie i odbiór odpadów o kodzie 15 01 odpady
opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami
opakowaniowymi)
 Zagospodarowanie albo zagospodarowanie i odbiór odpadów biodegradowalnych
(kod 200201).
 Zagospodarowanie albo zagospodarowanie i odbiór betonu oraz gruzu betonowego z
rozbiórek i remontów (kod 170101)
 Zagospodarowanie albo zagospodarowanie i odbiór zmieszanych odpadów z betonu,
gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
inne niż wymienione w 17 01 06 (kod 170107)
Wykonawca zapewni zagospodarowanie albo odbiór i zagospodarowanie wszystkich
odpadów komunalnych dostarczonych przez ZUK do RIPOK.
Wykonawca wspólnie z ZUK podejmą działania zmierzające do zapewnienia procentowego i
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wagowego odzysku i recyklingu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
prawa.
Transport odpadów do RIPOK jest realizowany przez Zamawiającego opcjonalnie przez
Wykonawcę.
W przypadku transportu przez Wykonawcę kontenery na odpady podstawia ZUK, załadunek
do kontenera zapewnia ZUK.
Wykonawca będzie składał zamawiającemu półroczne sprawozdania zawierające informacje o:
a) masie odpadów dostarczonych do RIPOK w podziale na rodzaje odpadów,
b) rodzajach i masie odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła poddanych
recyklingowi i przygotowanych do ponownego użycia lub przekazanych w tym celu
innemu posiadaczowi odpadów wraz ze wskazaniem procesu odzysku, któremu został
poddany odpad.
c) rodzajach i masie odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady
komunalne przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi oraz
poddanych innym formom odzysku lub przekazanych w tym celu innemu posiadaczowi
odpadów wraz ze wskazaniem procesu odzysku, któremu został poddany odpad.
d) rodzajów i masie odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady
komunalne przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi oraz
poddanych innym formom odzysku lub przekazanych w tym celu innemu posiadaczowi
odpadów wraz ze wskazaniem procesu odzysku, któremu został poddany odpad.
e) masie wytworzonych i poddanych składowaniu pozostałości z sortowania i
pozostałości z mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych.
Powyższe informacje powinny być przekazane w ciągu 14 dni po zakończeniu każdego
półrocza wraz z wyliczeniem jaki został uzyskany % poziomu odzysku w danym miesiącu.
Usługi będą świadczone przez wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami jak
również z wymogami BHP.
Wykonawca będzie świadczył usługi zagospodarowania i wariantowo odbioru
i zagospodarowania odpadów zgodnie z ustaleniami po podpisaniu umowy.
Termin wykonania
§ 2.
1. Termin realizacji zamówienia – 12 miesięcy od dnia 03.01.2022r. do 31.12.2021r.
2. Odbiór odpadów komunalnych odbywać się będzie w terminach ustalonych po
podpisaniu umowy, jeżeli nastąpi taka konieczność.

1)
2)
3)
4)

Obowiązki Wykonawcy
§ 3.
Wykonawca obowiązany jest zapewnić zagospodarowanie albo odbiór i
zagospodarowanie odpadów z placu przeładunku do RIPOK wskazanego w
wojewódzkim PGO.
Wykonawca obowiązany jest składać do Zakładu Usług Komunalnych w Błoniu
wymagane sprawozdania w zakresie ilości, odzysku i przekazanych do recyklingu
odpadów stosownymi dokumentami, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wykonawca obowiązany jest wykonywać usługi objęte przedmiotem zamówienia
zgodnie z obowiązującymi przepisami , oraz posiadać kwalifikacji i stosowne
uprawnienia niezbędne do ich wykonania.
Wykonawca obowiązany jest na bieżąco informować Zamawiającego o problemach
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przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia oraz okolicznościach, które mogłyby
wpłynąć na zmianę jego realizacji.
5) Zamawiający wymaga, by czynności polegające na faktycznym wykonywaniu usług
o ile nie będą wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią
działalności gospodarczej, były wykonywane przez osoby zatrudnione (przez
Wykonawcę lub podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę.
6) 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 punkcie 6 czynności. Zamawiający uprawniony jest w
szczególności do:
a).żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów i dokonywania ich oceny,
b). żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania
ww. wymogów,
c). przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia
7) 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 punkcie 6 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
- oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego.
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz
ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy.
8) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 6 czynności
Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę
kary umownej w wysokości określonej w § 6 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 punkcie
6 czynności.
9) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
Przedstawiciele stron
§ 4.
1. Nadzór nad realizacją umowy ze strony Wykonawcy sprawować będzie :
……………………...
2. Nadzór nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego pełnić będzie :
Edward Ropiak, Tomasz Paluchowski, Małgorzata Sobczyńska.
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Warunki płatności
§ 5.
1. Zgodnie ze złożoną ofertą, szacunkowa wartość przedmiotu umowy
wynosi…………………... zł brutto słownie:
……………………………………………………… w tym obowiązujący podatek VAT.
2. . Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości wynikającej z przemnożenia ilości
wywiezionych odpadów przez zaoferowaną cenę jednostkową plus obowiązujący
podatek VAT. Wykonawca oświadcza, iż w cenie jednostkowej ujęto wszystkie koszty
niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, t.j. :
a) koszt odbioru 1 tony stałych opadów komunalnych na wybrane przez Wykonawcę
legalne składowisko odpadów wraz z kosztami sortowania, zagospodarowania i
składowania balastu na składowisku, ich utylizacji na wysypisku, oraz opłaty za
gospodarcze korzystanie ze środowiska
b) koszt odbioru 1 tony wysegregowanych odpadów tzn.
1 t. tworzyw ( plastiku ), 1t makulatury, 1t szkła, 1t odpadów zielonych, 1 Mg
akumulatorów, 1t baterii i świetlówek i innych gromadzonych w PSZOK.
3. Rozliczenie przedmiotu umowy będzie się odbywało jeden raz w miesiącu na podstawie
potwierdzonych przez Zamawiającego kart odpadów oraz oferowanych cen
jednostkowych:
3.1. za 1t stałych odpadów komunalnych
3.2. ceny dotyczą odpadów dostarczonych środkami transportu ZUK
a) za 1t stałych zmieszanych odpadów komunalnych dostarczanych transportem
ZUK………… .zł brutto, w tym obowiązujący podatek VAT
b) za 1t odpadów segregowanych dostarczanych transportem ZUK ……... zł brutto, w tym
obowiązujący podatek VAT
albo wariantowo odbieranych transportem Wykonawcy.
a) za 1t stałych odpadów komunalnych odbieranych transportem Wykonawcy:
…………... zł brutto, w tym obowiązujący podatek VAT
b) za 1t odpadów segregowanych odbieranych transportem Wykonawcy:
………….. zł brutto, w tym obowiązujący podatek VAT
4. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru podpisany przez osobę
upoważnioną przez Zamawiającego
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości wykonywanych usług,
a w szczególności wagi odbieranych odpadów.
6. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie przekazane przelewem
z konta Zamawiającego w terminie …... dni od dnia złożenia faktury u Zamawiającego
7. Faktury za wykonanie przedmiotu umowy wystawiane będą na :
8.
NABYWCA: Gmina Błonie
ODBIORCA: Zakład Usług Komunalnych
ul. Rynek 6
ul. Poniatowskiego 12B
05-870 Błonie
05-870 Błonie
NIP : 118-17-88-623
9. Za nieterminową płatność faktur, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.
10. Wynagrodzenie umowne brutto ulegnie odpowiedniej zmianie w przypadku zmiany
powszechnie obowiązujących w tym zakresie przepisów dotyczących podatku VAT.
11. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia, o którym jest mowa ust. 1,
w sytuacji wzrostu cen za odbieranie odpadów komunalnych, związanych ze zmianą
stawki opłaty środowiskowej ustalonej przez Ministra Środowiska, pod warunkiem,
że wzrost tej opłaty będzie przekraczał 5% stawki opłaty środowiskowej ustalonej na rok
2020 w wysokości 0,5%
12. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, może nastąpić w sytuacji wystąpienia przesłanej
określonych w art.357¹ k.c.
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13. .Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w ust. 10 nastąpi po upływie
pierwszego miesiąca od daty wejścia w życie wysokości stawek opłat za korzystanie
ze środowiska, opublikowanych w Obwieszczeniu Ministra Środowiska w Monitorze
Polskim, bądź orzeczenia sądu w świetle art 357¹ k.c

1.

2.

3.
4.
5.

Kary umowne
§ 6.
Wykonawca odpowiada za jakość i terminowość przedmiotu zamówienia.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,2% wartości
miesięcznego wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki w realizacji umowy,
b) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które
odpowiada Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego,
c) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy- w wysokości 0.01%
wynagrodzenia umownego brutto,
d) za brak realizacji obowiązków określonych w § 3 ust. 6,7,8, Umowy
– w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia umownego brutto za każdy
stwierdzony przypadek.
Łączna wartość kar umownych nie może przekroczyć 20% wartości zamówienia.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wymagalnego
wynagrodzenia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogólnych, o ile wartość poniesionej szkody przekracza wysokość kar umownych,
do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 7.
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z winy
Zamawiającego z przyczyn leżących po jego stronie, jednak innych niż przewidziane
w art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
w wysokości – 10% wynagrodzenia umownego.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy ustawowe odsetki za zwłokę w uregulowaniu
należności.
Podwykonawcy.
§8
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy udziale następujących
Podwykonawców …………nazwa Podwykonawcy ………………część zamówienia/
2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność jak za działania
własne za usługi, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców
3. Wykonawca jest zobowiązany do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań
wobec podwykonawców, z którymi współpracuje w związku z realizacją umowy.
Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowiązań wobec podwykonawców
stanowi nienależyte wykonywanie umowy i uprawnia Zamawiającego do
dokonywania wypłaty kwot z wszelkich wierzytelności przysługujących Wykonawcy
względem Zamawiającego, w celu dokonania zapłaty należności na rzecz
Podwykonawców.
4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi opisane w przedmiocie
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zamówienia, jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu, w trakcie realizacji
zamówienia publicznego, projektu umowy o podwykonawstwo. Ponadto
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowiązek dołączyć do wyżej
wymienionych dokumentów zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o treści zgodnej z przedłożonym projektem umowy.
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest także przedstawić
dokument właściwy dla danej formy organizacyjnej Podwykonawcy wskazujący
na uprawnienia osób wymienionych w umowie do reprezentowania strony.
5. Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą jest wymagana
zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.
6. Zamawiający podejmie decyzję, wyrażając zgodę lub zgłaszając zastrzeżenia do
projektu umowy w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia doręczenia mu projektu
umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są usługi opisane w przedmiocie
zamówienia. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od doręczenia mu projektu umowy
nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważać się będzie, że wyraził zgodę na
przedstawiony projekt umowy.
7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedłożyć
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o
Podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi opisane w przedmiocie zamówienia,
o treści zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez Zamawiającego projektem
umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
W przypadku gdy Zamawiający w terminie 7 dni od doręczenia mu poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez przedkładającego kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo nie zgłosi na piśmie sprzeciwu do treści w/w umowy, uważać się
będzie, że Zamawiający wyraził zgodę na umowę o podwykonawstwo.
8. Zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy lub sprzeciwu do
umowy o podwykonawstwo jest równoznaczne z brakiem akceptacji odpowiednio
umowy o podwykonawstwo lub jej projektu przez Zamawiającego.
9. Zamawiający jest uprawniony do zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń do projektu
umowy o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo
w szczególności gdy:
a). umowa nie spełnia wymagań określonych w SWZ,
b). przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 21 od dnia
doręczenia Wykonawcy przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę
faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy usługi.
10. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy lub
sprzeciwu do Umowy o Podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca zamówienia na usługę jest zobowiązany ponownie przedstawić w
powyższym trybie projekt umowy o podwykonawstwo lub umowę o
podwykonawstwo, uwzględniające zastrzeżenia i uwagi zgłaszane przez
Zamawiającego.
11. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą lub jej zmiana powinna
zawierać:
a). zakres przedmiotu zamówienia,
b). termin realizacji usług,
c). termin zapłaty wynagrodzenia , który nie może być dłuższy niż 21 dni od
dnia doręczenia rachunku lub faktury,
d). zasady rozliczania za wykonane usługi.
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12. Umowa o podwykonawstwo lub jej zmiana nie może zawierać postanowień:
uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od
zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego
zakres świadczonej usługi wykonanych przez Wykonawcę
13. Termin zapłaty wynagrodzenia przewidziany w umowie o podwykonawstwo, której
przedmiotem są usługi nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie
zleconej usługi. W przypadku, gdy termin zapłaty wynagrodzenia w Umowie o
Podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi jest dłuższy, niż określony powyżej,
Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do
zmiany umowy w powyższym zakresie, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary
umownej, zgodnie z § 9 ust.1 pkt. j niniejszej umowy.
14. Wszystkie umowy o podwykonawstwo muszą być zawarte w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
15. Wykonawca jest zobowiązany udostępniać Zamawiającemu wszelkie umowy oraz
dokumenty rozliczeniowe z Podwykonawcami.
16. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie przez Wykonawcę umowy o
podwykonawstwo bez wymaganej zgody Zamawiającego, skutki z tego wynikające
będą obciążały wyłącznie Wykonawcę.
17. Zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia
przysługującego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, który zawarł
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której
przedmiotem są usługi, w przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty
odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy
zamówienia na usługi. Wynagrodzenie o którym mowa powyżej dotyczy wyłącznie
należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi.
Odstąpienie od umowy
§ 9.
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy z trzymiesięcznym
okresem wypowiedzenia lub ze skutkiem natychmiastowym, wraz z obciążeniem
karami umownymi jak w § 7 pkt 1 i 2 w przypadku gdy Wykonawca:
a) nie będzie dotrzymywał warunków umowy i uzgodnień, rażąco naruszy
warunki niniejszej umowy
f) powierzy realizację umowy innemu Wykonawcy
g) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy
2. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać
uzasadnienie.
3. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają
następujące obowiązki szczegółowe:
a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiającego sporządzi protokół prac wykonanych według stanu na
dzień odstąpienia.
b) Zamawiający w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn za które
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest do zapłaty
wynagrodzenia za prace, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

8

Postanowienia końcowe
§ 10.
1. Opłaty za składowanie odpadów na wysypisku ( koszty utylizacji wraz z opłatami za
gospodarcze korzystanie ze środowiska ) ponosić będzie Wykonawca.
2. Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych oraz odbiór odpadów
segregowanych muszą być udokumentowane z podaniem ilości i daty dostarczenia
( karta przekazania odpadów ) w sposób określony w § 1 umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości wywożonych odpadów
wynikających z procesu wywozu przy zachowaniu ustalonej ceny jednostkowej za 1
tonę odpadów.
§ 11.

1. Wszelkie spory powstałe w trakcie wykonywania umowy Strony będą rozstrzygać w
drodze reklamacyjnej i polubownej, a w przypadku jej nieskuteczności – przez
właściwym Sądem powszechnym
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego i Kodeksu Postępowania Cywilnego.
3. Zmiana treści umowy może nastąpić jedynie w przypadku określonym w art. 455 ust.
1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r i wymaga
formy pisemnej w postaci porozumienia dodatkowego ( aneksu ) do umowy.
W przypadkach tj:
a) gdy zajdzie konieczność wprowadzenia zmian w sposobie, technologii wykonania
umowy lub wystąpi konieczność dokonania innych zmian umowy, wynikających ze
zmian przepisów prawa powszechnie obowiązującego,
b) Zmiany wynagrodzenia na wniosek Wykonawcy – w przypadku zmiany wysokości
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy
z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – ewentualna
zmiana będzie dotyczyła jedynie osób skierowanych do wykonania przedmiotu
Umowy, których wysokość wynagrodzenia jest równa minimalnemu wynagrodzeniu
za pracę;
c) Zmiany wynagrodzenia na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego
– w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne.
d) Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy
w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług.
e) Zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów
kapitałowych o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r.
o pracowniczych planach kapitałowych.
4. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania przez cały okres trwania umowy
stosownych uprawnień i pozwoleń określonych w Specyfikacji Warunków
Zamówienia oraz w przepisach prawa,
5. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony danych osobowych ewentualnie zawartych
w dokumentacji wytworzonej dla potrzeb realizacji niniejszej umowy zgodnie z
przepisami rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych (RODO) oraz
przepisami prawa krajowego o ochronie danych osobowych i w tym zakresie
zostanie, jeśli będzie taki obowiązek - zawarta między stronami umowa o
powierzenie i przetwarzanie danych osobowych;
6. Wykonawca przez cały okres trwania umowy zobowiązany jest do posiadania
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności
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gospodarczej,
§ 12.
1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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