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Załącznik nr 1 do SWZ 

UMOWA ………. 2021  (Projekt) 

zawarta w dniu…………… 2021 r. 

pomiędzy Gminą Nowe Ostrowy, Nowe Ostrowy 80, 99-350 Ostrowy, NIP: 775-24-06-168, 

REGON: 611015780 reprezentowaną przez:  

Zdzisława Kostrzewę – Wójta Gminy Nowe Ostrowy,  

przy kontrasygnacie:  

Małgorzaty Sołtysińskiej – Skarbnika Gminy,  

zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, 

a   

………………………………………………………….........  

z siedzibą w ..........................................................  

działającą na podstawie......................................................................................................... 

NIP:  …………………………………….. REGON: …………………………………. 

zwaną dalej „Wykonawcą”, 

reprezentowaną przez: ……………………………………………………………………. 

 

     Niniejsza umowa została zawarta w wyniku dokonanego przez Zamawiającego wyboru 

oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w 

trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 ust.1 ustawy z 

dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych t.j. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. 

zm.), zwaną dalej  „pzp” o następującej treści:  

§ 1 

Definicje związane z przedmiotem umowy 

  

11..    Umowa – oznacza umowę zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, na 

warunkach w niej zapisanych i załącznikach, stanowiących jej integralną część.  

22..    Przedmiot umowy – oznacza wykonanie usług określonych w rozdz. II Specyfikacji 

Warunków Zamówienia, zleconych przez Zamawiającego Wykonawcy na podstawie 

niniejszej umowy. 

 

§ 2 

Przedmiot umowy 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy pn.: „Świadczenie usług 

odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych z terenu gminy Nowe Ostrowy” 
 

2. Szczegółowy zakres i opis usług będących przedmiotem umowy zawarty jest w Opisie  

przedmiotu zamówienia Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej SWZ stanowiącą 

integralną część niniejszej umowy. 

 

§ 3 
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Uprawnienia w sprawie realizacji umowy 

 

1.  Zamawiający uprawniony jest przez okres realizacji niniejszej umowy do:  

1) nadzoru oraz dokonywania kontroli sposobu wykonywania przez Wykonawcę 

postanowień niniejszej umowy;  

2) żądania od Wykonawcy przedstawienia dokumentów lub informacji dotyczących lub 

związanych z wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy, oraz zagospodarowanie 

odebranych przez Wykonawcę odpadów;  

2. Zamawiający uprawniony jest do wykonywania kontroli sposobu wykonywania przez 

Wykonawcę lub podwykonawców przedmiotu umowy bez konieczności uprzedniego 

informowania Wykonawcy lub podwykonawców o zamiarze, czasie i miejscu jej 

przeprowadzenia. Zamawiający zobowiązany jest do przeprowadzenia kontroli w sposób 

nieutrudniający wykonywanie przez Wykonawcę lub podwykonawców przedmiotu 

umowy.  

3. W przypadku stwierdzenia niewykonania obowiązków wynikających z umowy, 

Zamawiający sporządzi notatkę służbową wraz z dokumentacją fotograficzną i zawiadomi 

o powyższym Wykonawcę, wyznaczając termin do usunięcia nieprawidłowości.  

4. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu na usunięcie nieprawidłowości 

Wykonawca zostanie obciążony karami umownymi określonymi w § 11. Zamawiającemu 

przysługuje także prawo zlecenia w takim przypadku wykonania usługi innemu 

podmiotowi na koszt Wykonawcy i obciążenia Wykonawcy kosztami wykonania tej 

usługi, a Wykonawca wyraża na to zgodę. 

5. W przypadku dwukrotnego naruszenia przez Wykonawcę obowiązków wynikających z 

umowy, po zastosowaniu procedury przewidzianej w § 3 ust. 3 i ust. 4, Zamawiający 

niezależnie od uprawnień przewidzianych w umowie może od umowy odstąpić bez prawa 

do odszkodowania 

6. Zamawiający wyznaczy koordynatora umowy, z którym Wykonawca będzie mógł się 

kontaktować. Koordynator będzie odpowiadał za nadzorowanie wykonywania umowy ze 

strony Zamawiającego.  

7. Strony postanawiają, że uprawnionymi za realizację przedmiotu umowy są: 

- w imieniu Zamawiającego …………………………….. -  tel. …………………….. 

- w imieniu Wykonawcy ………………………………… - tel. ……………………... 

 

§ 4 

Termin realizacji 

 

Termin wykonania zamówienia: od dnia 01 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. 

 

     § 5 

Warunki wykonania umowy 

 

1.  Obowiązki Zamawiającego obejmujące w szczególności: 

1) Przekazanie bazy danych do realizacji zamówienia. 

2) Baza danych podlega aktualizacji związanej z zaistniałymi zmianami, którą 

Zamawiający przekazuje jeżeli takowe zmiany zajdą, 

3) Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane usługi. 

 

11..   Obowiązki Wykonawcy: 
1) Wykonawca wykona przedmiot umowy własnym zaangażowaniem i sprzętem zgodnie 

z zakresem wskazanym w §2 niniejszej umowy, 
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2) Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z 

zasadami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Nowe Ostrowy, oraz obowiązującymi przepisami prawa. 

3) Wykonawca sporządzi harmonogram odbioru odpadów i uzyska jego zatwierdzenie 

przez Zamawiającego w terminie 7 dni od daty otrzymania od Zamawiającego wykazu 

nieruchomości objętych umową odbioru odpadów wraz z wyszczególnieniem sposobu 

segregacji  odpadów dla danej nieruchomości: 

 a) harmonogram odbioru odpadów będzie uwzględniał terminy odbioru od właścicieli 

nieruchomości poszczególnych posesji z podziałem na odbiór odpadów segregowanych i 

niesegregowanych wynikające z regulaminu utrzymania czystości i porządku. 

 b) harmonogram odbioru odpadów będzie obejmował okres wykonania zamówienia. 

4) Wykonawca: 

a) ponosi pełną odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp jak i za 

wszelkie szkody powstałe na mieniu właściciela nieruchomości w trakcie wykonywania 

usług objętych niniejszą umową, 

b) zobowiązuje się ubezpieczyć od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności gospodarczej przez okres obowiązywania umowy. Wykonawca zobowiązany 

jest do okazania aktualnej, opłaconej polisy OC pod rygorem wstrzymania płatności 

faktur lub odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

 5) Wykonawca zobowiązany jest do używania pojazdów specjalistycznych wraz z 

wyposażeniem szczegółowo opisanym w SWZ, gwarantującym terminowe, stałe, 

bezawaryjne wykonanie przedmiotu umowy;  

6) Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu, na każde jego 

żądanie, wszelkie informacje lub dane bez względu na formę ich utrwalenia lub 

przetwarzania, związane ze sposobem lub zakresem wykonywania przedmiotu umowy, 

jak również spełnieniem przez Wykonawcę lub podwykonawców wymogów 

niezbędnych do realizacji niniejszej umowy.  

 

 § 6 

Gwarancja jakości 

 

Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu należytą jakość wykonywanych usług pod 

względem terminowości i jakości zapewniającej profesjonalną obsługę nieruchomości z 

terenu gminy Nowe Ostrowy w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów 

komunalnych. 

 

 § 7 

Zmiana umowy 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1740 ze zm.) oraz 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 

1129 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy.  

2. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu 

podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. Zmiany nie mogą naruszać 

postanowień zawartych w art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp.  

3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w stosunku do treści oferty, 

w szczególności: 1) odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części zamówienia i 

związanej z tym zmiany wynagrodzenia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych 

okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie przygotowania 
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postępowania, a które powodują, że wykonanie przedmiotu zamówienia bez ograniczenia 

zakresu zamówienia, powodowałoby dla Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na 

zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia i związane z tym racjonalne wydatkowanie 

środków publicznych, do wysokości 60 % łącznej wartości brutto określonej w § 8 ust. 1.  

2) zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku, o którym mowa w art. 455 ust. 2 ustawy 

Prawo zamówień publicznych,  

3) zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku, w przypadku zastosowania art. 455 

ust. 2 lub art. 214 ust. 1pkt.7 ustawy Prawo zamówień publicznych,  

 

* niepotrzebne skreślić  

4) innej zmiany prawa powszechnie obowiązującego wpływającej na zasady i sposób 

odbierania i zagospodarowania odpadów,  

5) wprowadzenia zmian w stosunku do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia w 

zakresie wykonania prac nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, w sytuacji 

konieczności zwiększenia usprawnienia procesu realizacji zamówienia,  

6) inne zmiany przewidziane niniejszą umową,  

7) pojazdów przewidzianych do realizacji zamówienia przez Strony w przypadku 

nieprzewidzianych zdarzeń losowych min. takich jak: awaria, pod warunkiem, że pojazdy 

zastępujące będą posiadały normę spalania EURO umożliwiającą uzyskanie co najmniej 

takiej samej liczby punktów jaką wg kryterium oceny ofert uzyskał pojazd wskazany w 

ofercie.  

 

4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian zawartej umowy w zakresie 

wysokości wynagrodzenia za wykonywanie przedmiotu zamówienia w przypadku zmiany: 1) 

stawki podatku od towarów i usług(VAT) oraz podatku akcyzowego,  

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 (Dz. 

U. z 2020r., poz. 1342), 4)1. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w 

przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 4 pkt. 1) będzie odnosić się wyłącznie 

do części przedmiotu umowy zrealizowanej zgodnie z terminami ustalonymi umową po dniu 

wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz podatku 

akcyzowego oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie 

zmiana stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. W przypadku o którym 

mowa w ust. 4 pkt. 1) wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia 

brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.  

4)2. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w 

ust. 4 w pkt. 2)-4) będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania 

umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio 

zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę (albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej) lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom 

społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości składki na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.  
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4)3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt. .2), wynagrodzenie Wykonawcy 

ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze 

zwiększeniem wysokości wynagrodzeń osób zatrudnionych przez Wykonawcę do wykonania 

przedmiotu umowy do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za 

pracę (albo wysokości minimalnej stawki godzinowej), z uwzględnieniem wszystkich 

obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia (minimalnej 

stawki godzinowej). Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się 

wyłącznie do części wynagrodzenia osób zatrudnionych przez Wykonawcę do wykonania 

przedmiotu niniejszej umowy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej 

zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu 

umowy.  

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. * 

niepotrzebne skreślić  

4)4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust 4 pkt. 3), wynagrodzenie Wykonawcy 

ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku 

z wypłatą wynagrodzenia osób zatrudnionych przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu 

umowy. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do 

części wynagrodzenia osób zatrudnionych przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu 

niniejszej umowy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w 

jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.  

4)5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust 4 pkt. 4), wynagrodzenie Wykonawcy 

ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy, rozumianej jako suma 

wzrostu kosztów realizacji zamówienia publicznego wynikająca z wpłat do PPK przez 

podmioty zatrudniające uczestniczące w realizacji zamówienia publicznego. Kwota 

odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części 

wynagrodzenia osób zatrudnionych przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu niniejszej 

umowy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim 

wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.  

4)6. W celu zawarcia aneksu, zmieniającego wysokość wynagrodzenia w przypadkach 

określonych w ust. 4 pkt. 1)-4) każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem 

o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z 

uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o 

jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której 

nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę 

wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

4)7. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 4 pkt. 2)–4), jeżeli z wnioskiem występuje 

Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie 

wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w 

szczególności: a. pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) osób 

zatrudnionych przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu Umowy, wraz z określeniem 

zakresu (części etatu/ilości godzin), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z 

realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – 

w przypadku zmiany, o której mowa w ust 4 pkt. 2), lub  

b. pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) osób zatrudnionych 

przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu Umowy, wraz z kwotami składek uiszczanych 

do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części 

finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni 

prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu niniejszej umowy oraz części 

wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi -w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 
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4 pkt. 3) oraz pisemne zestawienie wpłat do PPK (zarówno przed jak i po zmianie), w 

przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 4.  

5) ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. W takim przypadku 

poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów uprawniający strony umowy do żądania zmiany 

wynagrodzenia wynosi 3 %. Zmiana wynagrodzenia w tym przypadku może nastąpić nie 

wcześnie niż po roku od zawarcia umowy i nie częściej niż raz na rok. Zmiana 

wynagrodzenia nastąpi proporcjonalnie do wskaźnika zmiany ceny materiałów lub kosztów 

ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Maksymalna wartość 

zmiany wynagrodzenia dokonana w efekcie zastosowania postanowień o zasadach 

wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia może wynosić nie więcej niż 3 %.  

* niepotrzebne skreślić  

5)1. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub 

kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia 

wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie.  

5)2. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 4 pkt. 5), 

zobowiązany jest w terminie do 5 dni od zmiany niniejszej umowy do zmiany wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym 

zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy.  

 

5. Jeżeli umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, 

początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert, chyba że 

zamawiający określi termin wcześniejszy.  

6. W przypadku obniżenia stawki, o której mowa w ust. 4 pkt. 1) Zamawiający ma prawo do 

obniżenia wysokości wynagrodzenia brutto przy zachowaniu niezmienności ceny netto.  

7. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez 

Wykonawcę.  

8. Warunkiem dokonania zmian w umowie jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą 

zamianę zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, opis wypływu zmiany na 

termin wykonania umowy.  

9. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 8 

Odstąpienie od umowy 

 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o 

wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W 

takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania 

części umowy według faktycznie wykonanej usługi potwierdzonej przez koordynatora. 

2. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, wykonawca zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania 

reklamacyjnego, kierując swe roszczenia do Zamawiającego.  

3.  Zamawiający zobowiązany jest do ustosunkowania się do roszczeń wykonawcy wciągu 14 

dni od chwili zgłoszenia roszczeń. 

 

§ 9 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
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1. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku 

postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości  5 % ceny całkowitej 

brutto podanej w ofercie i wynosi …………………………………….. zł. 

2. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w 

pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji 

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione i zwrócone Wykonawcy 

w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy i uznania jej przez Zamawiającego za 

należycie wykonaną. 

 

§ 10 

Wynagrodzenie za wykonanie umowy 

 

1. Miesięczne wynagrodzenie Wykonawcy będzie stanowiło iloczyn odebranych i 

zagospodarowanych odpadów komunalnych wyrażonych w Mg i ceny podanej w ofercie 

Wykonawcy tj. ………………….. zł/Mg brutto. 

2.  Sposób rozliczenia Przedmiotu umowy i płatność wynagrodzenia przez Zamawiającego na 

rzecz Wykonawcy:  

1) płatność będzie następowała w okresach miesięcznych po zakończeniu danego 

miesiąca kalendarzowego i podpisaniu protokołu potwierdzającego realizacje usługi 

za dany miesiąc, wraz z kartami przekazania odpadów.  

2) Wynagrodzenie miesięczne za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości zamieszkałych będzie wypłacone za faktyczną ilość 

selektywnie odebranych odpadów komunalnych oraz odpadów zmieszanych 

(pozostałości z segregacji odpadów) na podstawie ceny określonej w Ofercie 

Wykonawcy.  

3.  Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy wskazany w fakturze VAT, w ciągu ……. dni od otrzymania przez 

Zamawiającego faktury VAT.  

 

§ 11 

Kary umowne 

11..  Strony rozszerzają odpowiedzialność z tytułu realizacji niniejszej umowy ustalają 

następujące kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy: 

a) W wysokości 15% wartości umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z 

powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.  

b) W wysokości 15% wartości umowy, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu 

okoliczności, za które odpowiada Zamawiający. 

22..  Strony rozszerzają odpowiedzialność z tytułu realizacji niniejszej umowy i ustalają 

następujące kary umowne z tytułu wadliwego wykonywania usługi, których może 

domagać się Zamawiający od Wykonawcy. 

- w przypadku nie wykonania usługi wywozu odpadów z jednej nieruchomości zgodnie z 

harmonogramem w wysokości 50 zł za każdy dzień zwłoki. 

3. Wykonawca zapłaci kary za każdorazowy przypadek zanieczyszczenia lub pozostawienia 

nie uporządkowanego miejsca gromadzenia odpadów lub zanieczyszczenia trasy przejazdu – 

w wysokości 50 zł za każdy przypadek naruszenia;  
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4. Za stwierdzenie nieoznakowania lub nieczytelnego oznakowania lub nietrwałego 

oznakowania w widocznym miejscu pojazdów służących do wykonania przedmiotu 

umowy w wysokości 500 zł za każdy przypadek stwierdzenia takiego zdarzenia.  

5.  Kary, o których mowa w ust. 1, 2, 3, 4 płatne są w terminie 7 dni od daty otrzymania 

wezwania do ich zapłaty. 

6.   Za zwłokę w zapłacie faktur Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe. 

7.  W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za 

wykonaną potwierdzoną przez Zamawiającego część umowy. 

8.  Jeżeli na skutek niewykonania części lub całości przedmiotu umowy powstanie szkoda 

przewyższająca zastrzeżoną karę umowną, bądź szkoda powstanie z innych przyczyn niż 

te, dla których zastrzeżono karę, Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia 

odszkodowań na zasadach ogólnych. 

9.  Łączna maksymalna wysokość kar umownych, które mogą dochodzić Strony nie może 

przekroczyć 15 % kwoty wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 1 umowy. Strony 

zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych. 

 

§ 12 

Podwykonawcy  
 

1. Wykonawca w ciągu 3 dni od zawarcia umów z podwykonawcami, przedłoży 

Zamawiającemu po 1 egz. każdej umowy.  

2. W umowie zawartej z podwykonawcą, termin płatności za wykonane usługi ustalony 

zostanie w taki sposób, żeby termin płatności podwykonawcy przypadał wcześniej niż termin 

płatności Wykonawcy od Zamawiającego. Jako jednej z podstaw do uregulowania zapłaty za 

fakturę wystawioną przez Wykonawcę, Zamawiający będzie żądał pisemnego oświadczenia 

podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawcę zobowiązań z tytułu zrealizowanych przez 

podwykonawcę zakresu usług wskazanych w ofercie. 

8. Zamawiający rozlicza się tylko z Wykonawcą, rozliczenie z podwykonawcami jest 

obowiązkiem Wykonawcy.  

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania podwykonawców, dalszych 

podwykonawców którym powierzył wykonywanie elementów zadania objętego niniejszą 

umową, jak za działania własne.  

10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość każdorazowego wstrzymania płatności w 

przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykonywaniu zamówienia.  

11. Postanowienia Umowy dotyczące umów o podwykonawstwo stosuje się odpowiednio do 

zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.  

 

§ 13 

Zatrudnienie 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez cały 

okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących czynności wymienione w 

rozdz. II SWZ. 

2. 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 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 

dokonywania ich oceny, 
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b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3. 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 1 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, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu, datę 

zawarcia umowy, zakres obowiązków pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do 

złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności 

zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary 

umownej w wysokości określonej w umowie w sprawie zamówienia publicznego. 

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 1 czynności.  

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

6. W każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1 wykonawca 

zobowiązany będzie do zapłaty kary w wysokości po 500,00 złotych za każdy dzień 

roboczy, w którym osoba niezatrudniona przez Wykonawcę lub podwykonawcę na 

podstawie umowy o pracę wykonywała czynności wymienione w rozdz. II SWZ. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami 

stosownych zapisów, zobowiązujących do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, 

przez cały okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących czynności 

wymienione w rozdz. II SWZ oraz umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie 

kontroli realizacji tego obowiązku. 

 

§ 14 

RODO 

 

1.  Strony umowy zobowiązują się przetwarzać dane osobowe z zachowaniem wymogów 

prawa oraz przedsięwziąć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby 

przetwarzanie odbywało się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.  

2.  Strony umowy zobowiązują się przetwarzać udostępnione dane osobowe wyłącznie w 

celu realizacji niniejszej umowy.  
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3.  Strony umowy zgłaszają naruszenia ochrony danych osobowych do organu nadzorczego 

i/lub osób, których naruszenie dotyczy, w ramach właściwości do nadzorowanych 

czynności przetwarzania.  

4.  Strony umowy odpowiadają za wszelkie wyrządzone osobom trzecim szkody, które 

powstały w związku z nienależytym przetwarzaniem przez nich udostępnionych danych 

osobowych, w takim zakresie, w jakim przyczyniły się do powstania szkody.  

5.  Strony umowy realizują obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 14 ust. 1 

rozporządzenia 2016/679 wobec osób, których dane osobowe udostępniają. 

 

§ 15 

 Postanowienia końcowe 
 

1.  Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy, jak również wszelkie zawiadomienia, zapytania 

lub informacje odnoszące się lub wynikające z wykonania przedmiotu umowy, wymagają 

formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2.  We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają 

przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli przepisy Prawa 

zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 

3.  Właściwym miejscowo do rozpatrywania ewentualnych sporów jest sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

4.  Wykonawca ma obowiązek informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej 

firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego. 

5.  W przypadku utraty przez Wykonawcę prawa do wykonywania działalności będącej 

przedmiotem niniejszej umowy, w tym wykreślenia Wykonawcy z rejestru działalności 

regulowanej, Zamawiający może niniejsza umowę rozwiązać za skutkiem 

natychmiastowym.  

6.   Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli 

Wykonawca narusza w sposób istotny postanowienia niniejszej umowy. W takim 

przypadku zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości jak za odstąpienie z 

powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca oraz odszkodowanie.  

7.  Za istotne naruszenie wykonywania przedmiotu umowy należy rozumieć w szczególności:  

1) nie rozpoczęcie wykonywania przedmiotu umowy bez uzasadnionej przyczyny;  

2) przerwanie wykonywania przedmiotu umowy na okres dłuższy niż 4 dni;            

3) gdy Wykonawca znajduje się w stanie zagrażającym niewypłacalnością lub 

przechodzi w stan likwidacji w celach innych niż przekształcenia przedsiębiorstwa lub 

połączenia się z innym przedsiębiorcą;  

4) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub gdy zostanie wszczęte 

postępowanie egzekucyjne w stopniu utrudniającym realizację umowy; 

5) gdy wykonawca, mimo jednokrotnego wezwania do zaprzestania naruszeń ponownie 

naruszy inne postanowienia umowy, w tym obowiązki wyszczególnione w opisie 

przedmiotu zamówienia.  

8.  Niezależnie od przypadków określonych w niniejszym paragrafie ust. 5, 6 i 7 strony 

przewidują rozwiązanie umowy z ważnych powodów, z trzymiesięcznym okresem 

wypowiedzenia.  

9.  Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, 

jeden dla Wykonawcy. 

10.  Integralną część niniejszej umowy stanowią: 

1) Oferta Wykonawcy. 

2) Specyfikacja Warunków Zamówienia. 
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