Załącznik Nr 8 do SIWZ

Wzór umowy
U M O W A Nr … (projekt)

zawarta w dniu ......................................r. w Brzegu Dolnym pomiędzy:
Gminą Brzeg Dolny z siedzibą przy ul. Kolejowej 29, 56-120 Brzeg Dolny, zwaną dalej „Zamawiającym”,
reprezentowaną
przez:
...................................................................,
przy kontrasygnacie ....................................................................
a
........................................................, zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:
.........................................................,
§1
Przedmiotem umowy jest usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z
terenu Gminy Brzeg Dolny, zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia
29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych.
§2
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę w zakresie odbioru
i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Brzeg
Dolny, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania z następujących miejscowości: Brzeg
Dolny, Bukowice, Godzięcin, Grodzanów, Jodłowice, Naborów, Pogalewo Małe, Pogalewo Wielkie,
Pysząca, Radecz, Stary Dwór, Wały, Żerków, Żerkówek.
2. Szczegółowy zakres i opis usług stanowiących przedmiot umowy zawiera specyfikacja istotnych
warunków zamówienia, dalej SIWZ, która jest integralną częścią umowy.
§3
1. Strony postanawiają, że wykonanie przedmiotu umowy następować będzie w okresie od dnia
zawarcia umowy do 30 czerwca 2021 r., z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Odbiór i zagospodarowanie odpadów Wykonawca będzie realizował począwszy od 1 lipca 2019 r.
3. Terminowość wykonywania przedmiotu umowy oceniana będzie przez Zamawiającego w oparciu o
harmonogram realizacji usług przygotowany przez Wykonawcę zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.
4. Harmonogram, o którym mowa w ust. 3 stanowić będzie załącznik do umowy.
§4
1. Wykonawca zobowiązuje się:
1) wykonywać przedmiot zamówienia zgodnie z zapisami SIWZ oraz obowiązującymi przepisami
prawa, w tym w szczególności do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami
gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska - określonymi w aktualnych
przepisach prawa, w tym również w aktualnie obowiązujących przepisach prawa miejscowego, a
nadto ponoszenia stosownych opłat związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi;
2) posiadać stosowane zezwolenia i wpisy uprawniające do prowadzenia działalności niezbędne do
wykonania przedmiotu umowy przez cały okres realizacji postanowień umowy;
3) zapewnić na swój koszt kompletne kierownictwo, siłę roboczą, materiały, worki z folii LDPE,
urządzenia, sprzęt niezbędne do realizacji zamówienia;
4) do użycia wyłącznie materiałów dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania;
5) pełnić funkcje koordynacyjne w stosunku do usług realizowanych przez podwykonawców;
6) zapewnić ciągły nadzór nad pracownikami wykonującymi usługę;
7) ponosić odpowiedzialność za wykonanie usługi tj. zapewnienie warunków bezpieczeństwa osób
realizujących przedmiot umowy;
8) prowadzić raporty odebranych odpadów;
9) wykonywać inne obowiązki nałożone na Wykonawcę przepisami prawa.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę oraz uprawnienia, potencjał techniczny
i osobowy oraz bazę magazynowo-techniczną, niezbędne do należytego, terminowego i zgodnego z
przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy, z zachowaniem profesjonalnego charakteru
świadczonych przez Wykonawcę usług, a w szczególności:
1) jest wpisany do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Brzegu
Dolnego;
2) nie zostało wobec niego wszczęte postępowanie upadłościowe, układowe ani nie otwarto jego
likwidacji jak również, że nie toczą się wobec niego postępowania egzekucyjne i nie zachodzą
inne okoliczności, które mogłyby wpływać na zdolność Wykonawcy do wykonania zobowiązań
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wynikających z niniejszej umowy oraz, że według jego najlepszej wiedzy postępowania takie nie
zagrażają w przyszłości.
Wykonawca zobowiązuje się do spełniania wymagań określonych w ust. 2 przez cały okres realizacji
postanowień umowy.
Wykonawca zobowiązuje się przeznaczyć do realizacji umowy pojazdy spełniające europejskie
standardy emisji spalin (normy EURO), zgodnie z deklaracją wskazaną w ofercie.
W terminie 7 dni od podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty
potwierdzające, że pojazd spełnia zadeklarowane w ofercie europejskie standardy emisji spalin
(normy EURO). W przypadku niedostarczenia tych dokumentów we wskazanym terminie
Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej w zryczałtowanej wysokości: 2 000,00 zł
(słownie: dwa tysiące złotych).
W przypadku niedostarczenia dokumentów, o których mowa w ust. 5 na ponowne wezwanie, w
terminie 5 dni, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do odstąpienia od umowy z winy
Wykonawcy.
Zamawiający uprawniony jest przez cały okres realizacji umowy do nadzoru oraz dokonywania
kontroli sposobu wykonywania przez Wykonawcę postanowień umowy.
Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszelkie żądane dane lub informacje
związane ze sposobem lub zakresem wykonywania przedmiotu umowy, bez względu na formę ich
utrwalenia lub przetwarzania.
§5
Jako koordynatorów w zakresie obowiązków umownych wyznacza się:
1) Ze strony Zamawiającego –.......................................;
2) Ze strony Wykonawcy – .............................................
Zmiana osób wskazanych w ust. 1 (także w przypadku czasowej nieobecności koordynatora)
wymaga zawiadomienia drugiej strony Umowy (drogą elektroniczną na adres koordynatora strony
drugiej). Zmiana ta nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporządzenia do niej aneksu. Zmiana ta
jest skuteczna z chwilą zawiadomienia drugiej Strony.
§6
W przypadku, gdy w ofercie Wykonawca przewidział, że część przedmiotu zamówienia powierzy do
wykonania podwykonawcom, zastosowanie będą miały postanowienia niniejszego paragrafu.
Zlecenie wykonania części usług podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec
Zamawiającego za wykonanie tej części usług. W toku realizacji umowy w sprawie zamówienia
możliwa jest zmiana podwykonawców, wyłącznie za zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie
pisemnej.
W toku realizacji umowy do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą jest wymagana
zgoda Zamawiającego.
W celu uzyskania zgody Zamawiającego, o której mowa w ust. 3 Wykonawca zobowiązany jest do
przedstawienia Zamawiającemu projektu umowy z podwykonawcą wraz z częścią wykonania usługi
określonych w umowie z podwykonawcą.
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.
Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda
Zamawiającego i Wykonawcy. Zapis ust 2- 5 stosuje się odpowiednio.
Umowy, o których mowa w ust. 3 - 6 mają formę pisemną pod rygorem nieważności.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za działania, uchybienia
i zaniedbania Podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania,
uchybienia lub zaniedbania Wykonawcy lub jego własnych pracowników.
Zawierający umowę z podwykonawcą oraz Zamawiający i Wykonawca ponoszą solidarną
odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za usługi wykonane przez podwykonawców.
W projekcie umowy o podwykonawstwo między Wykonawcą a Podwykonawcą lub dalszym
Podwykonawcą:
1) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być
dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej;
2) należy zawrzeć stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o
prace wszystkich osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego w SIWZ czynności;
3) Wykonawca powinien zapewnić, aby suma wynagrodzeń określona w umowach z
Podwykonawcami nie przekraczała wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu niniejszej
umowy.
Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą,
której treść będzie sprzeczna z postanowieniami umowy lub odrębnymi przepisami.
W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcą lub podwykonawcy z dalszym
podwykonawcą, zmiany lub zatrudnienia nowego podwykonawcy, zmiany warunków umowy z
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podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą bez zgody Zamawiającego oraz w przypadku
nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy zgłoszonych przez Zamawiającego zgodnie z
postanowieniami umowy, Zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności, o której mowa w ust. 9.
W sytuacji określonej w ust. 12, Zamawiającemu przysługują uprawnienia w postaci naliczenia kary
umownej w zryczałtowanej wysokości: 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) za każdy
stwierdzony taki przypadek.
§7
Strony ustalają, że okresem rozliczeniowym wykonania przedmiotu umowy jest miesiąc
kalendarzowy.
Miesięczne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy, w zakresie odbioru
i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Brzeg Dolny, na których zamieszkują
mieszkańcy wynosi……………… zł netto (słownie:……………….).
Miesięczne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy, w zakresie odbioru
i zagospodarowanie odpadów komunalnych z niezamieszkałych terenów Gminy Brzeg Dolny,
wynosi……………… zł netto (słownie:……………….).
Zgodnie z ofertą wykonawcy szacunkowa wartość umowy wynosi ……………… zł brutto
(słownie………….), w tym obowiązujący podatek VAT.
Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowiązującej
w chwili powstania obowiązku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie nie
stanowi zmiany Umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania faktury z terminem płatności określonym na 21 dni od
daty jej prawidłowego wystawienia. Wykonawca zobowiązany jest do doręczenia faktury na co
najmniej 14 dni przed określonym terminem płatności. W razie niezachowania tego terminu, termin
płatności wskazany w fakturze VAT zostanie automatycznie przedłużony o czas opóźnienia.
Należności zostaną zapłacone przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT oraz we
wskazanym na fakturze terminie, z zastrzeżeniem dochowania przez Wykonawcę obowiązku, o
którym mowa w ust. 6.
Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Faktury powinny być wystawione oddzielnie na kwoty o których mowa w ust. 2 i 3, za okres miesiąca
kalendarzowego, po upływie tego miesiąca i adresowane:
1) Jako „nabywcę” faktury należy wpisać: Gmina Brzeg Dolny, ul. Kolejowa 29, 56-120 Brzeg Dolny,
NIP: 988-01-57-743;
2) Jako „odbiorcę” faktury należy wpisać: Urząd Miejski w Brzegu Dolnym, ul. Kolejowa 29, 56-120
Brzeg Dolny.
Zamawiający wymaga, aby na fakturach z tytułu wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3,
wykonawca dokonał wyodrębnienia zrealizowania usługi na cmentarzach. Strony wypracują
odpowiedni sposób do wyliczenia kwoty za tę usługę.
Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu,
sprzedaży; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, jak również korzyści
wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiającego.
Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne.
§8
Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca oświadcza, że
wszystkie osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, których zakres został przez
Zamawiającego określony w SIWZ i których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób
określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, będą zatrudnione na
umowę o pracę.
Wykonawca w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do przedstawienia
Zamawiającemu danych osób, o których mowa w ust. 1 (imię i nazwisko oraz stanowisko pracy) w
formie wykazu.
Zmiana wykazu, o którym mowa w ust. 2 w przypadku wystąpienia konieczności zmiany danych osób
oddelegowanych do wykonywania zamówienia nie wymaga aneksu do umowy (w przypadku zmiany
osób oddelegowanych do wykonywania zamówienia, wykonawca przedstawia korektę wykazu do
wiadomości zamawiającego).
Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego będzie zobowiązany, w terminie 5 dni, do
przedstawienia dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z
tytułu zatrudnienia osób wskazanych w wykazie, o którym mowa w ust. 2. Zamawiający nie może
zwracać się ze wskazanym żądaniem częściej niż 1 raz w miesiącu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamówienia
w celu weryfikacji, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są osobami
wskazanymi przez wykonawcę (lub podwykonawcę i dalszego podwykonawcę). Osoby
oddelegowane przez wykonawcę są zobowiązane podać imię i nazwisko podczas kontroli
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przeprowadzanej przez zamawiającego. W razie odmowy podania danych umożliwiających
identyfikację osób wykonujących prace na placu budowy zamawiający wzywa kierownika budowy do
wydania zakazu wykonywania przez te osoby prac do momentu wyjaśnienia podstawy ich
zatrudnienia oraz wzywa wykonawcę do złożenia pisemnego oświadczenia wskazującego dane osób
które odmówiły podania imienia i nazwiska podczas kontroli zamawiającego.
Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych z tytułu:
1) oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w ust. 1 osób nie zatrudnionych na podstawie
umowy o pracę – w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek (kara może być nakładana
wielokrotnie w odniesieniu do tej samej osoby, jeżeli zamawiający podczas kontroli stwierdzi, że
nie jest ona zatrudniona na umowę o pracę);
2) oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w ust. 1 osób niewskazanych w wykazie o
którym mowa w ust. 2 – w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek (kara może być
nakładana wielokrotnie w odniesieniu do tej samej osoby, jeżeli zamawiający podczas kontroli
stwierdzi, że nie jest ona wskazana w wykazie o którym mowa w ust. 2);
3) odmowy podania danych umożliwiających identyfikację wykonujących czynności wskazane w ust.
1 na zasadach określonych w ust. 5 – w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek (kara
może być nakładana wielokrotnie w odniesieniu do tej samej osoby w przypadku niewskazania jej
danych przez wykonawcę w drodze oświadczenia o którym mowa w ust. 5);
4) nie przedstawienia w terminie żądanych dokumentów, o których mowa w niniejszym paragrafie, w wysokości 2 000,00 zł, a w przypadku dwukrotnego nie wywiązania się ze wskazanego
obowiązku lub zmiany sposobu zatrudnienia osób wskazanych w wykazie o którym mowa w ust.
2, również prawo odstąpienia od umowy i naliczenia dodatkowo kary umownej jak za nienależyte
wykonanie zamówienia
Postanowienia paragrafu stosuje się odpowiednio do pracowników podwykonawców i dalszych
podwykonawców.
§9
Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy, służące pokryciu roszczeń z
tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w wysokości 5% kwoty, o której mowa w §
7 ust. 4 umowy w zaokrągleniu w dół do pełnych złotych, tj. w wysokości ……………………. zł
(słownie złotych: …………).
Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest Zamawiający.
Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
Zamawiający zwróci 100% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i
uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane (zapłaty ostatniej faktury).
§ 10
Celem wyłączenia odpowiedzialności materialnej Zamawiającego lub Wykonawcy z tytułu szkód
powstałych w związku z zaistnieniem określonych zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej w
czasie realizacji umowy, Wykonawca zawrze odpowiednie umowy ubezpieczenia.
Ubezpieczeniu podlegają w szczególności odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa
nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich powstałe w związku z
prowadzonymi usługami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.
Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia na każde żądanie Zamawiającego polisy
ubezpieczeniowej oraz dowodów opłacania składek.
§ 11
Poza pozostałymi przypadkami określonymi w umowie, Zamawiającemu przysługuje prawo do
odstąpienia od umowy bez jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy:
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, zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach;
2) Wykonawca utracił uprawnienia do wykonywania przedmiotu umowy wynikające z przepisów
szczególnych – ze skutkiem natychmiastowym;
3) zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe lub postępowanie likwidacyjne w stosunku do
Wykonawcy – z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia;
4) Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy bez uzasadnionych przyczyn bądź zaniechał jej
realizacji, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje jej przez 7 kolejnych dni kalendarzowych,
pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie – z zachowaniem 30 dniowego okresu
wypowiedzenia.
W przypadku określonym w ust. 1 pkt 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego
mu z tytułu wykonania części umowy, zrealizowanej do czasu odstąpienia.
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
§ 12
Wykonawca przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający nie dotrzymuje istotnych
postanowień umowy a w szczególności gdy:

2.

3.

1.
2.

3.
4.

5.

1.
2.

3.

1) nie wypłaca Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane usługi w ciągu 30 dni od terminu płatności
ustalonego w umowie;
2) 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. 2, Wykonawca powinien
możliwie najszybciej usunąć z obsługiwanego terenu wszystkie swoje urządzenia techniczne, w
szczególności urządzenia do gromadzenia odpadów.
§ 13
Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne.
Poza pozostałymi przypadkami określonymi w umowie, Zamawiającemu przysługuje prawo
naliczenia Wykonawca kar umownych w następującej wysokości:
1) 0,05 % miesięcznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 2 umowy za
każdy dzień zwłoki w wyposażeniu każdego miejsca gromadzenia odpadów w niezbędne
urządzenia do gromadzenia odpadów, a także za każdy dzień zwłoki w terminowym odebraniu
odpadów z każdego miejsca gromadzenia odpadów na terenach budownictwa jednorodzinnego;
2) 0,2 % miesięcznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 2 umowy za każdy
dzień zwłoki w wyposażeniu każdego miejsca gromadzenia odpadów w niezbędne urządzenia do
gromadzenia odpadów, a także za każdy dzień zwłoki w terminowym odebraniu odpadów z
każdego miejsca gromadzenia odpadów na terenach budownictwa wielorodzinnego;
3) 0,4 % miesięcznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 3 umowy za każdy
dzień zwłoki w wyposażeniu każdego miejsca gromadzenia odpadów w niezbędne urządzenia do
gromadzenia odpadów, a także za każdy dzień zwłoki w terminowym odebraniu odpadów z
każdego miejsca gromadzenia odpadów na terenach niezamieszkałych;
4) 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy pojazd i za każdy dzień, w którym stwierdzono
realizowanie usługi za pomocą pojazdów nie spełniających europejskich standardów emisji spalin
(normy EURO 4 lub 5) stosownie do deklaracji Wykonawcy o przeznaczeniu takich pojazdów do
realizowania usługi u Zamawiającego;
5) 2000 zł (słownie dwa tysiące złotych 00/100) za każdy stwierdzony przypadek funkcjonowania
punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych niezgodnie z postanowieniami SIWZ, w tym
także za każdy dzień, w którym punkt był nieczynny, w wymaganych w SIWZ i ofercie
Wykonawcy dniach i godzinach;
6) 5% kwoty brutto określonej w § 7 ust. 4 umowy za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych
od Wykonawcy;
7) 5% kwoty brutto określonej w § 7 ust. 4 umowy w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od
umowy z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia,
Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 5% kwoty
brutto określonej w § 7 ust. 4, w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za
które odpowiedzialność ponosi Zamawiający.
Strony zastrzegają prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego
wysokość kar umownych do rzeczywiście poniesionej szkody.
§ 14
Zmiany treści umowy wymagają pod rygorem nieważności zgody obu Stron, z zachowaniem formy
pisemnej, w formie aneksu do umowy.
Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej
zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił
warunki takiej zmiany.
Nawiązując do ust. 2 Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści umowy w zakresie:
1) terminów realizacji przedmiotu zamówienia oraz harmonogramu, które mogą ulec przesunięciu o
czas wynikły wskutek przerw w realizacji, powstałych z przyczyn zależnych od Zamawiającego,
lub siły wyższej, przez którą Strony rozumieją zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od
woli Stron, uniemożliwiające wykonanie Umowy na stałe lub na pewien czas, któremu nie można
zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności;
2) zmiany zakresu prac powierzonego podwykonawcom;
3) zmian obligatoryjnych wynikających ze zmian przepisów prawa, niezależnych od stron;
4) sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,
przy czym w/w zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji
przedmiotu zamówienia, wynikającymi z regulacji prawnych wprowadzonych po dacie zawarcia
umowy.

4. Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 7 umowy, w
przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług;
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę;
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
4) 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 i zostaną udokumentowane
przez Wykonawcę poprzez przedstawienie szczegółowej kalkulacji, o której mowa w ust. 6, a
Zamawiający zaakceptuje taką kalkulację.
5. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 4 pkt 1 miesięczne wynagrodzenie określone
w § 7 ust 2 i 3 pozostaje bez zmian, wartość brutto ustalona zostanie z zastosowaniem stawki VAT
obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego.
6. W kalkulacji kosztów wskazujących jaki wpływ miał wzrost wartości wskazanych w ust. 4 na koszty
wykonania tego zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest w szczególności przedstawić
zestawienie:
1) wynagrodzeń wszystkich pracowników oraz wszystkich osób zatrudnionych na podstawie umów
cywilno-prawnych oddelegowanych do realizacji umowy u Zamawiającego wraz ze składkami
ZUS i innymi obciążeniami publiczno- prawnymi;
2) wpływu zmiany opłat wskazanych w ust. 1 pkt 2-4 na koszty związane z wykonaniem umowy, w
szczególności z wyspecyfikowaniem wszystkich tych kosztów, na które ta zmiana miała wpływ, w
którym zostanie wskazana wartość o jaką powinna wzrosnąć wartość wynagrodzenia w związku
ze zmianami opisanych powyżej wartości oraz jaki te zmiany miały wpływ na zakładany zysk.
7. Strony zgodnie oświadczają, iż Zamawiający uprawniony jest do żądania dodatkowych wyjaśnień
przez Wykonawcę do złożonej kalkulacji, o której mowa w ust. 6, przedstawienia dodatkowych
dokumentów potwierdzających prawdziwość przedstawionych danych oraz składania zastrzeżeń do
złożonych dokumentów, żądania wprowadzania do przedstawionej kalkulacji uwzględniających
zastrzeżenia Zamawiającego.
8. W przypadku złożenia wniosku o dokonanie zmian wskazanych w ust. 4 Zamawiający w terminie 14
dni od daty złożenia dokumentów zgłosi zastrzeżenia do złożonych dokumentów lub złoży wniosek o
ich wyjaśnienie. Nie zależnie od zastrzeżonego terminu Zamawiający uprawniony jest do żądania
dalszych wyjaśnień i uzupełnień jeśli uzupełnione dokumenty lub wyjaśnienia są niewystarczające do
podjęcia decyzji w przedmiocie wnioskowanej zmiany. Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia
dokumentów lub złożenia wyjaśnień w terminie 7 dni od daty wystąpienia z takim wnioskiem przez
zamawiającego. Nie uzupełnienie dokumentów bądź nie złożenie wyjaśnień w wyznaczonym terminie
powoduje, iż Zamawiający podejmie decyzję na podstawie posiadanych dokumentów.
9. Decyzja w sprawie złożonego wniosku o wprowadzenie zmian opisanych w ust. 6-8 powinna zostać
podjęta w terminie dwóch miesięcy od daty przekazania przez Wykonawcę wniosku o zmianę wraz z
dokumentami uzasadniającymi tą zmianę. W przypadku uznania wniosku o wprowadzenie zmiany za
zasadny Strony w terminie 7 dni zawrą aneks do umowy. Zmiana wysokości wynagrodzenia w
oparciu o przesłanki określone w ust. 4 obowiązywać będzie od dnia podpisania aneksu, o którym
mowa w zdaniu powyżej.
10. Zmiany, o których mowa powyżej muszą zostać udokumentowane. Pismo (wniosek) dotyczące w/w
zmian wraz z uzasadnieniem, strona występująca z wnioskiem zobowiązana jest złożyć drugiej
stronie w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od daty powzięcia wiadomości o takiej okoliczności, pod
rygorem nieprzedłużenia terminu.
11. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany:
1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy;
2) danych teleadresowych;
3) danych rejestrowych;
4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.
§ 15
1. Strony oświadczają, że każda z nich jest administratorem danych osobowych, o których mowa w ust.
3 podanych przez nią w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy.
2. Zamawiający oświadcza, że w celu należytej ochrony danych osobowych wyznaczył Inspektora
Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem email: iod.um@brzegdolny.pl. Ze
strony Wykonawcy osobą uprawnioną do kontaktu w zakresie ochrony danych osobowych
jest…………………….
3. Strony oświadczają, że w celu realizacji Umowy będą przetwarzały następujące dane osobowe:
1) pochodzące od Zamawiającego: imię i nazwisko osób uprawnionych do jego reprezentacji, NIP,
REGON, imię i nazwisko oraz adres email i numer telefonu osób wskazanych do kontaktu, numer
rachunku bankowego, adresy nieruchomości, z których odbierane będą odpady;

2) pochodzące ze strony Wykonawcy: imię i nazwisko osób uprawnionych do reprezentacji, miejsca
wykonywania działalności gospodarczej, NIP, REGON, imię i nazwisko oraz adres email i numer
telefonu osób wskazanych do kontaktu, imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia pracowników
wskazanych do realizacji Umowy.
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest Umowa, jednak dane te mogą być przetwarzane
również na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Zamawiającym lub Wykonawcy.
5. Dane osobowe będą przetwarzane również przez system teleinformatyczny w tym za pośrednictwem
komputera oraz w formie papierowej. Przetwarzanie obejmować będzie następujące operacje na
danych osobowych: utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, pobieranie,
przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, dopasowywanie lub łączenie,
ograniczanie, niszczenie.
6. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania Umowy, a po jej zakończeniu przez czas
wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
7. Odbiorcami danych osobowych będą:
1) podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy informatyczne danej Strony;
2) podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością danej Strony; na mocy stosownych
umów powierzenia przetwarzania danych osobowych;
3) Banki;
4) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie
organów władzy publicznej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
5) zainteresowani uzyskaniem informacji publicznej - w zakresie i w celach o których mowa w
ustawie o dostępie do informacji publicznej i na jej podstawie; przy zapewnieniu stosowania przez
ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę
danych osobowych;
6) pracownicy Stron na podstawie stosownych upoważnień.
8. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje
prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
9. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba której dane
są przetwarzane może zwrócić się do Strony je przetwarzającej z prośbą o udzielenie informacji na
temat przetwarzania jej danych osobowych. Niezależnie od powyższego, każdemu przysługuje prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. W zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa, osoby których dane zostały
udostępnione przez jedną Stronę drugiej z nich, zostaną o tym poinformowane.
§ 16
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, aktów prawnych wydanych na jej podstawie, przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach, przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
a w sprawach procesowych – przepisy Kodeksu postępowania cywilnego, treść specyfikacji istotnych
warunków zamówienia (SIWZ) oraz treść oferty złożonej przez Wykonawcę w przetargu, w wyniku
którego zawarto niniejszą umowę.
2. Strony oświadczają iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień tej Umowy, z mocy prawa lub
ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sadu,
zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia umowy zachowują pełną
moc i skuteczność.
3. Postanowienia Umowy nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z ust 2 zostaną zastąpione, o ile to
możliwe, postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, które będą odzwierciedlać
pierwotne intencje Stron.
4. W przypadku rozbieżności w dokumentach tworzących umowę, decydujące znaczenie ma
następująca kolejność:
1) postanowienia Umowy;
2) postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
3) postanowienia Załączników według ich numeracji.
5. W celu usunięcia wątpliwości Strony potwierdzają że odstąpienie od Umowy lub jej części przez
Strony, na podstawie § 11 i 12 umowy, nie rodzi skutków prawnych o których mowa w art 395 § 2
Kodeksu cywilnego, albowiem wywołuje skutek ex nunc.
6. Wszelkie spory związane z wykonaniem przedmiotu umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać na
drodze negocjacji, a w przypadku braku porozumienia spory będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
§ 16
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 17
Integralną częścią niniejszej Umowy są następujące Załączniki:
1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – zał. nr 1;
2) Oferta Wykonawcy – zał. nr 2;
3) Harmonogram odbioru odpadów komunalnych – zał. nr 3;
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