Załącznik nr 12 do SIWZ
(wzór)
UMOWA nr ….. / 2020
na: „Odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwianie) odpadów komunalnych
z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Brójce.”
zawarta w dniu ................................................roku w Brójcach pomiędzy:
Gminą Brójce, reprezentowaną przez Pana Radosława Agaciaka – Wójta Gminy Brójce
z siedzibą w Urzędzie Gminy Brójce, 95-006 Brójce 39, NIP 7282700283 , REGON 472057750,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani Renaty Śliwińskiej,
zwaną dalej „Zamawiającym”,
a: …......................................................................................................................................................................,
reprezentowaną przez:
1. …………………………………………………..
zwanym dalej „Wykonawcą”,
po przeprowadzeniu procedury przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych - Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), o wartości przekraczającej kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień
publicznych, została zawarta umowa o następującej treści:
§1
Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na odbieraniu i zagospodarowaniu
(odzysk lub unieszkodliwianie) odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Brójce. Przedmiot zamówienia realizowany będzie
w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego
użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) oraz aktami wykonawczymi,
a także aktualnymi w okresie wykonywania zamówienia zapisami Planu gospodarki odpadami dla
Województwa Łódzkiego i przepisami prawa miejscowego.
2. Przedmiot zamówienia należy wykonywać zgodnie z przepisami prawa ochrony środowiska oraz
przepisami sanitarnymi, w tym rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r.
w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122), rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia
2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U.
z 2019 r. poz. 2028 t.j.).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje także odbiór i zagospodarowanie odpadów z Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów oraz z aptek i z punktów aptecznych.
4. Odebrane od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Brójce,
zmieszane odpady komunalne będą przekazywane bezpośrednio lub za pośrednictwem stacji
przeładunkowej o której mowa w art. 23 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.
z 2020 poz. 797) do instalacji komunalnych:
- …………………………………………………………………………………………………………
(nazwy instalacji wskazanych w ofercie przez Wykonawcę), które zostały oddane do użytkowania i posiadają wymagane decyzje
pozwalające na przetwarzanie odpadów, o którym mowa w art. 35 ust. 6 pkt 1 z zastrzeżeniem art. 158 ust. 4. ustawy o odpadach.
Zgodnie z art. 35 ust. 6 pkt 1 instalacja komunalna do przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych
lub pozostałości z przetwarzania tych odpadów musi zostać określona na liście, o której mowa w art. 38b ust. 1 pkt 1 spełniająca
wymagania najlepszej dostępnej techniki, o której mowa w art. 207 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony
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środowiska, lub technologii, o której mowa w art. 143 tej ustawy. Wykonawca uwzględniając hierarchię sposobów postępowania
z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797) przekaże odpady
do najbliżej położonych miejsc, w których mogą być przetworzone, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.)

5. Odebrane od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Brójce
bioodpady będą przekazywane bezpośrednio lub za pośrednictwem innego zbierającego do instalacji
zapewniających przetwarzanie bioodpadów spełniającej wymagania określone w przepisach prawa, które
zostały oddane do użytkowania i posiadają wymagane decyzje pozwalające na przetwarzanie odpadów.
Wykonawca uwzględniając hierarchię sposobów postępowania z odpadami oraz najlepszą dostępną
technikę, o której mowa w art. 207 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.
U. z 2020 poz. 1219), lub technologię, o której mowa w art. 143 tej ustawy, przekaże odpady do najbliżej
położonych miejsc, w których mogą być przetworzone.
6. Selektywnie zebrane odpady komunalne będą przekazywane bezpośrednio lub za pośrednictwem innego
zbierającego odpady do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią
sposobów postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach i zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
7. Za prawidłowe gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami
prawa odpowiada Wykonawca.
8. Wykonawca ma obowiązek zagospodarować odebrane odpady komunalne w sposób zapewniający
osiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do
składowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) i przepisami wykonawczymi do tej ustawy.
§2
Szczegółowy zakres usługi będącej przedmiotem zamówienia.
1. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do świadczenia usługi będącej przedmiotem
niniejszej umowy zgodnie z postanowieniami SIWZ, w tym zgodnie ze szczegółowym opisem
przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy.
2. W przypadku, gdyby Wykonawca realizował zamówienie objęte niniejszą umową bez należytej
staranności, niezgodnie z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub sprzecznie
z umową, Zamawiający ma prawo powierzyć poprawienie lub wykonanie przedmiotu umowy innym
podmiotom na koszt Wykonawcy bez konieczności uzyskania upoważnienia przez sąd (wykonanie
zastępcze).
§3
Termin realizacji
Termin realizacji zamówienia określa się na okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. lub do
wcześniejszego wyczerpania środków przeznaczonych przez Zamawiającego na realizację umowy.”
§4
Obowiązki Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do:

1) Wykonywania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z zachowaniem należytej
staranności w terminach określonych w harmonogramach odbierania odpadów komunalnych;
2) Wykonywania wszystkich obowiązków wskazanych w niniejszej umowie, SIWZ oraz w załączniku nr 1
do SIWZ będącym jednocześnie załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy;
3) Niezwłocznego przekazywania informacji dotyczących realizacji umowy na każde żądanie Zamawiającego,
jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zapytania;
4) Posiadania przez cały okres trwania umowy stosownych uprawnień niezbędnych do realizacji umowy
wymaganych przepisami prawa (wpisów i zezwoleń), a w przypadku ich utraty w trakcie realizacji umowy do
przedłożenia bez dodatkowego wezwania Zamawiającemu kserokopii nowych dokumentów potwierdzających
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posiadanie uprawnień do wykonania działalności objętej niniejszą umową w terminie 21 dni od dnia
wygaśnięcia wpisu bądź zezwolenia, pod rygorem odstąpienia od umowy;
5) Wykonawca ma obowiązek dołożyć wszelkich starań aby dane na jego koncie w bazie danych
o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) były aktualne i zgodne
z rzeczywistością;
6) Przestrzegania poufności co do informacji pozyskanych w związku z realizacją umowy,
w szczególności do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych;
7) Ponoszenia odpowiedzialności prawnej i finansowej wobec Zamawiającego i osób trzecich, za wszelkie
szkody wynikłe z zaniechania realizacji umowy, niedbalstwa lub działania niezgodnego z umową
i przepisami obowiązującymi w zakresie przedmiotu zamówienia;
8) Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o zmianie sytuacji
finansowej oraz o innych zmianach mających istotny wpływ na wykonanie niniejszej umowy;
9) Używania pojazdów specjalistycznych oraz zapewnienia dostatecznej ilości tych pojazdów, gwarantujących
terminowe i jakościowe wykonanie niniejszej umowy, zgodnie z warunkami udziału w niniejszym
postępowaniu na podstawie którego dokonano wyboru Wykonawcy (Część V ust. 2.3 SIWZ). Wszystkie
pojazdy używane przez Wykonawcę do realizacji usługi muszą posiadać system GPS (system monitoringu
bazujący na systemie pozycjonowania satelitarnego umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie
i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz czujników zapisujących dane
o miejscach wyładunku odpadów);
10) Odbierania i transportowania odpadów pojazdami bezpylnymi i kontenerowymi, zgodnie z przepisami art. 61
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110) oraz pojazdami
zabezpieczonymi w inny sposób przed zanieczyszczeniem dróg, ze szczególnym uwzględnieniem:
- zabezpieczenia przewożonych odpadów przed wysypaniem na drogę,
- zabezpieczenia przed wydzielaniem odrażającej woni,
- wąskich, utrudnionych dojazdów do posesji;
Wykonawca dostosuje pojazdy do parametrów technicznych dróg znajdujących się na terenie Gminy Brójce;
11) Realizacji świadczenia wynikającego z niniejszej umowy pojazdami spełniającymi wymagania Rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122);
12) Umożliwienia przedstawicielom Zamawiającego kompleksowej kontroli sposobu wykonywanej usługi
świadczonej przez Wykonawcę;
13) Postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami określonymi
w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797), oraz
w sposób zgodny z zapisami art. 9e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439), wymaganiami ochrony środowiska oraz aktualnym Planem
gospodarki odpadami dla Województwa Łódzkiego;
14) Zagospodarowania odpadów odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z obszaru Gminy Brójce
w sposób zapewniający osiągnięcie, zgodnie z art. 3b ust. 1 i art. 3c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439) i rozporządzeniami wykonawczymi do ww. ustawy,
założonych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów
komunalnych oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do
składowania;
15) Wykonawca jest zobowiązany do ważenia każdego specjalistycznego pojazdu wykonującego usługę
odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy Brójce w następujący sposób:
- pojazd powinien być ważony każdorazowo przed rozpoczęciem odbioru odpadów komunalnych
(na pusto) i po zakończeniu odbioru (po załadunku) na terenie gminy,
- miejsce ważenia zlokalizowane będzie przy drodze wojewódzkiej 713 w miejscowości Bukowiec,
koszty ważenia pokrywa Zamawiający,
- ważenie pojazdów musi odbywać się na wadze posiadającej ważną legalizację i spełniającą wymagania
określone w ustawie prawo o miarach (Dz. U. 2020 poz. 140 ze zm.),
- wydruki z ważenia pojazdów na pusto i po załadunku będą podlegały zaewidencjonowaniu w Urzędzie
Gminy Brójce;
16) Przyjmowania i rozpatrywania reklamacji związanych z prowadzoną przez siebie działalnością
w zakresie wywozu nieczystości oraz terminowego i starannego świadczenia usług po rozpatrzeniu reklamacji;
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17) Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić drogą elektroniczną na ustalony z Zamawiającym adres
e-mail, prawidłowe wykonanie reklamowanej usługi podając datę i godzinę wykonania reklamacji lub powód
jej odrzucenia;
18) Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia przekazania poszczególnych rodzajów odpadów do instalacji
zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zapisami tej
umowy, poprzez dostarczenie Zamawiającemu kart przekazania odpadów (zgodnych ze wzorami wynikającymi
z przepisów prawa dot. ewidencji odpadów);
19) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu pozostałe dokumenty dotyczące odbioru
i zagospodarowania odpadów;
20) Prowadzenia i przekazywania Zamawiającemu dokumentacji związanej z przedmiotem zamówienia:
a) Kart przekazania odpadów (zgodnie z obowiązującym wzorem) do instalacji znajdujących się
w wykazie istniejących instalacji komunalnych przetwarzania odpadów komunalnych o których mowa
w art. 38b ust. 1. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz posiadających wymagane zezwolenia
pozwalające na przetwarzanie odpadów, kart przekazania odpadów (zgodnie z obowiązującym wzorem)
do instalacji zapewniających przetwarzanie bioodpadów spełniającej wymagania określone w przepisach
prawa oraz kart przekazania odpadów segregowanych do instalacji posiadających odpowiednie
zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami. Do kart przekazania odpadów należy dołączyć wydruki z wagi pomiarowej ważącej odpady
przy przyjęciu odpadów do instalacji przetwarzania odpadów. Karty przekazania odpadów muszą
jednoznacznie stwierdzać, że odpady pochodzą z terenu Gminy Brójce,
b) Protokołu miesięcznego określającego ilości zebranych i zagospodarowanych odpadów w rozbiciu na
poszczególne frakcje, odrębnie dla nieruchomości zamieszkałych i PSZOK;
c) Zestawienia ilości wszystkich odebranych odpadów z nieruchomości zamieszkałych,
z uwzględnieniem adresu nieruchomości, z podziałem na poszczególne frakcje w ujęciu objętościowym.
Zestawienia obejmować powinny okresy miesięczne i należy je przekazać po zakończeniu każdego
miesiąca świadczenia usługi w terminie 14 dni,
d) Zestawienia ilości poszczególnych rodzajów odpadów odebranych z PSZOK w ujęciu wagowym, oraz
karty przekazania odpadów odebranych z PSZOK,
e) Sprawozdań o których mowa w art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach,
f) Dostarczania niezbędnych informacji umożliwiających sporządzenie Zamawiającemu rocznego
sprawozdania z zgodnie z art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
g) Dostarczenia w terminie 7 dni innych niezbędnych dokumentów, na żądanie Zamawiającego.
21)Prowadzenie\a kontroli odbieranych selektywnie odpadów komunalnych przez gospodarstwa domowe
(Część VIII załącznika nr 1 do Umowy);
22)Przeprowadzenia akcji promującej selektywną zbiórkę odpadów, polegającą na opracowaniu,
wydrukowaniu oraz dostarczeniu do Urzędu Gminy Brójce, Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych materiałów informacyjno-edukacyjnych (ulotek, broszur) w terminie do 30 czerwca 2021 r.
Ulotka zostanie wydana w ilości 2.500 sztuk, w formacie A5 i będzie zawierała tekst i grafikę
wydrukowaną w kolorze. Treść ulotki lub broszury będzie zawierała co najmniej informacje o zasadach
prawidłowej segregacji odpadów. Przed przeprowadzeniem akcji Wykonawca przedstawi
Zamawiającemu projekt ulotki celem akceptacji. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o zakończeniu
akcji promującej selektywną zbiórkę odpadów oraz poinformuje jakim nakładem wydano ulotki;
23)Wykonawca zobowiązuje się do posiadania zdolności technicznych niezbędnych do prawidłowej
i rzetelnej realizacji umowy.
24) Wykonawca zobowiązuje się* / nie zobowiązuje się* dostarczać do PSZOK na terenie Gminy Brójce
dodatkowe worki dla mieszkańców nieruchomości zamieszkałych objętych niniejszym zamówieniem
(zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy w formularzu ofertowym).
§5
Wynagrodzenie i warunki płatności
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 Umowy ustala się wynagrodzenie odpowiadające
iloczynowi faktycznie odebranej i zagospodarowanej ilości odpadów komunalnych oraz cen
jednostkowych wynikających z oferty Wykonawcy:
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Nazwa odpadów

Lp.

Cena jednostkowa netto za 1 Mg

Cena jednostkowa brutto za 1 Mg

NIERUCHOMOŚCI
1

Papier i tektura
Odbiór
(15 01 01)

2

Papier i tektura Zagospodarowanie
(15 01 01 )

3

Metale i tworzywa sztuczne
Odbiór
(15 01 02, 15 01 04, 15 01 06)

4

Metale i tworzywa sztuczne
Zagospodarowanie
15 01 02, 15 01 04, 15 01 06)

5

Szkło
Odbiór
(15 01 07)

6

Szkło
Zagospodarowanie
(15 01 07)

7

Bioodpady
Odbiór
(20 02 01)

8

Bioodpady
Zagospodarowanie
(20 02 01)

9

Popiół
Odbiór
(20 01 99)

10

Popiół Zagospodarowanie
(20 01 99)

11

Odpady niesegregowane (zmieszane)
Odbiór (20 03 01)

12

Odpady niesegregowane
(zmieszane)
Zagospodarowanie
(20 03 01)

13

Wielkogabaryty,
Odbiór(20 03 07)

14

Wielkogabaryty
Zagospodarowanie
(20 03 07)

15

Elektroodpady
Odbiór (20 01 36)

16

Elektroodpady
Zagospodarowanie
(20 01 36)

17

Opony
Odbiór
(16 01 03)

18

Opony zagospodarowanie
(16 01 03)

5

PSZOK

19

Odpady budowlane
i rozbiórkowe w postaci odpadowych
materiałów ceramicznych, drobnego
gruzu ceglanego i betonowego powstałe z
remontów
Odbiór (17 09 04)

20

Odpady budowlane
i rozbiórkowe w postaci odpadowych
materiałów ceramicznych, drobnego
gruzu ceglanego i betonowego powstałe z
remontów
Zagospodarowanie
(17 09 04)

21

Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych
Odbiór (15 01 10 )

22

Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych
Zagospodarowanie
(15 01 10 )

23

Bioodpady
Odbiór (20 02 01 )

24

Bioodpady
Zagospodarowanie
(20 02 01 )

25

Papier i tektura
Odbiór
(15 01 01)

26

Papier i tektura
Zagospodarowanie
(15 01 01)

27

Metale i tworzywa sztuczne
Odbiór
(15 01 02, 15 01 04, 15 01 06)

28

Metale i tworzywa sztuczne
Zagospodarowanie
(15 01 02, 15 01 04, 15 01 06)

29

Szkło
Odbiór (15 01 07)

30

Szkło
Zagospodarowanie
(15 01 07)

31

Popiół
Odbiór (20 01 99)

32

Popiół
Zagospodarowanie
(20 01 99)

33

Wielkogabaryty
Odbiór (20 03 07)

34

Wielkogabaryty
Zagospodarowanie
(20 03 07)

35

Elektroodpady
Odbiór
(20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36)
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36

Elektroodpady
Zagospodarowanie
(20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36)

37

Opony
Odbiór
(16 01 03)

38

Opony
Zagospodarowanie
(16 01 03)

39

Leki z aptek i punktów aptecznych
Odbiór (20 01 32)

40

Leki z aptek i punktów aptecznych
Zagospodarowanie
(20 01 32)

Ilość faktycznie odebranych odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Brójce zostanie potwierdzona poprzez wydruki z wagi
pomiarowej ewidencjonowane w Urzędzie Gminy Brójce.
Ilość faktycznie zagospodarowanych odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy na terenie Gminy Brójce, zostanie potwierdzona poprzez wydruki z wagi pomiarowej ważącej
odpady przy przyjęciu odpadów do instalacji przetwarzania odpadów oraz karty przekazania odpadów.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy w okresie realizacji umowy nie przekroczy kwoty brutto …............ zł
(słownie: …....................................................... zł) w tym podatek VAT ……… %, wynikającej
z formularza ofertowego Wykonawcy załącznik do niniejszej umowy (maksymalna wartość
wynagrodzenia Wykonawcy).
3. Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą w okresach miesięcznych.
4. Podstawą wypłaty za wykonane usługi będzie faktura wystawiona na Zamawiającego wraz
z dokumentami określonymi w § 4 pkt 20 ppkt a), b), c), d) niniejszej Umowy.
5. Ceny, o których mowa w ust. 1 powyżej, mają charakter ryczałtowy, nie będą podlegały waloryzacji
przez cały okres obowiązywania umowy i obejmują wszystkie koszty związane z realizacją usług
objętych zamówieniem, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów
związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub
mogących mieć wpływ na koszty, w szczególności koszty transportu i zagospodarowania odpadów.
6. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być
podstawą żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 powyżej.
7. Faktury VAT wystawiane będą w okresie miesięcznym najwcześniej na ostatni dzień miesiąca, którego
faktura dotyczy i dostarczone do siedziby Zamawiającego. Każda wystawiona faktura musi zawierać
wzmiankę „zakaz cesji”.
8. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnie z umową lub obowiązującymi
przepisami prawa lub niezałączenia dokumentów, o których mowa § 4 pkt 20) ppkt a), b), c), d),
Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do czasu wyjaśnienia przez Wykonawcę przyczyn
oraz usunięcia stwierdzonej niezgodności (płatność nastąpi nie wcześniej niż 14 dni od dnia
przekazania) a także w razie potrzeby otrzymania faktury VAT, bez obowiązku płacenia odsetek za ten
okres.
9. Zamawiający dokona zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia w ciągu 30 dni od daty otrzymania
prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem, na wskazany w fakturze rachunek bankowy
Wykonawcy, z zastrzeżeniem § 5 ust. 8 umowy.
10. Płatność nastąpi po dostarczeniu przez Wykonawcę dokumentów o których mowa w § 4 pkt. 20 ppkt.
a), b), c), d) (w przypadku wstrzymania płatności o których mowa w pkt 9 płatność nastąpi nie
wcześniej niż 14 dni od dnia wyjaśnienia niezgodności).
11. Strony ustalają, że za datę płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego poleceniem przelewu.
12. Wynagrodzenie ustalone zgodnie z ust 1, obejmuje wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę
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w celu wykonania niniejszej umowy.
13. W przypadku wystawienia wadliwej faktury VAT za pośrednictwem platformy PEF, zgodnie
z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2191), Zamawiający i Wykonawca zastrzega wystawienie korekty faktury za pośrednictwem
platformy PEF.
14. Wykonawca oświadcza, że zakres przedmiotu umowy jest mu znany i nie budzi wątpliwości,
a ponadto wyklucza możliwość powoływania się na niezrozumienie zakresu oraz treści przedmiotu
umowy, jako podstawy roszczeń o zwiększenie cen oraz potwierdza, że nie będzie żądał podwyższenia
cen w razie złego oszacowania rozmiaru lub kosztów realizacji usługi.
15. Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia zakresu zamówienia o nie więcej niż 25% i w tym
przypadku przewiduje konieczność zmiany środków przeznaczonych przez Zamawiającego na
realizację umowy, z zastosowaniem prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. Prawem
opcji jest możliwość zwiększenia wartości Wynagrodzenia Wykonawcy w okresie realizacji umowy na
warunkach zawartej umowy do 25% zamówienia podstawowego z zastrzeżeniem proporcjonalności do
zwiększonego zakresu zamówienia.
16. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach
realizacji niniejszego zamówienia. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji
Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tego tytułu. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest
złożone przez Zamawiającego oświadczenie woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji
w określonym przez niego zakresie.
17. Zamawiający zastrzega brak możliwości ponoszenia opłat za zagospodarowanie odpadów po terminie
15.01.2023 r. (Wykonawca za wykonaną usługę w miesiącu grudniu 2022 r. wystawi fakturę do dnia
15.01.2023 r.). Wykonawca zobowiązany jest wystawić fakturę w terminie do 15-ego dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym dokonano ostatniego odbioru odpadów komunalnych.
18. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę do realizacji zamówienia podwykonawców, Wykonawca
zobowiązany jest załączyć do wystawionej przez siebie faktury:
1) zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez nich
faktur, będących podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę,
2) dowody zapłaty zobowiązań wobec podwykonawców wynikających z faktur podwykonawców
o których mowa w wyżej, dowodem zapłaty jest dokument obciążenia rachunku bankowego
wykonawcy,
3) oświadczenie podwykonawcy, złożone nie wcześniej niż w dniu wystawienia faktury przez
wykonawcę, że wykonawca nie zalega z żadnymi zobowiązaniami w stosunku do podwykonawcy
wynikającymi z umowy podwykonawstwa.
19. W przypadku niedostarczenia dokumentów o których mowa w ust. 18 Zamawiający zatrzyma
z należności Wykonawcy kwotę w wysokości równej należności podwykonawcy do czasu ich
otrzymania.
20. Ustalenia ust. 18 i 19 stosuje się odpowiednio do umów podwykonawców z kolejnymi
podwykonawcami.
21. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie
o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzającego wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
22. Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie, zarówno w całości jak i w części, jakichkolwiek praw
lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, w tym również roszczenia o zapłatę
wynagrodzenia.
23. W przypadku nieterminowych płatności na rzecz Wykonawcy, Zamawiający uiści ustawowe odsetki za
opóźnienie.
24. Wykonawca oświadcza, że jest* / nie jest* czynnym* / zwolnionym* podatnikiem podatku od towarów
i usług VAT, co potwierdza wydruk z Portalu Podatkowego podatki.gov.pl Ministerstwo Finansów,
stanowiący załącznik nr 1 do Umowy, oraz zobowiązuje się do poinformowania Zamawiającego o każdej
zmianie statusu VAT najpóźniej z doręczeniem faktury.
25. W przypadku zmiany stawek podatku VAT wartość tego podatku oraz wynagrodzenia brutto zostaną
naliczone i wypłacone Wykonawcy według właściwych stawek podatku VAT obowiązujących
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w dniu wystawienia faktury VAT.
26. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania przelewów metodą płatności podzielonej („split
payment”).
27.Wykonawca oświadcza, że wskazany na fakturze rachunek bankowy związany jest
z prowadzoną działalnością gospodarczą i znajduje się na „białej liście”- Wykazie podmiotów
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do
rejestru VAT, dostępnym na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.
28. W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, na który ma nastąpić zapłata
wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, Zamawiającemu przysługuje
prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia. Zapłata wynagrodzenia zostanie wstrzymana do czasu
uzyskania przez Wykonawcę wpisu tego rachunku bankowego lub rachunku powiązanego z rachunkiem
Wykonawcy do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego
w ww. wykazie. Ewentualnie do złożenia przedmiotu świadczenia pieniężnego do depozytu sądowego, po
uprzednim poinformowaniu o tym Wykonawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail
Wykonawcy i udzieleniu mu dodatkowego terminu nie krótszego niż 7 dni do wskazania rachunku
bankowego ujawnionego na liście, o której mowa w ust. 27.
29. Okres do czasu uzyskania przez Wykonawcę wpisu rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu
lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie nie jest traktowany jako
opóźnienie Zamawiającego w zapłacie należnego wynagrodzenia i w takim przypadku nie będą naliczane
za ten okres odsetki za opóźnienie w wysokości odsetek ustawowych lub żadne inne odsetki. Uznaje się,
że zapłata nie nastąpiła przez ten okres z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
§6
Powierzenie przetwarzania danych osobowych
W trakcie wykonywania niniejszej umowy może zajść konieczność przekazania Wykonawcy danych osobowych
wytwórców odpadów. Wówczas, 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych osobowych), Zamawiający jako administrator danych osobowych powierzy
Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych wytwórców odpadów, przy czym przetwarzanie to będzie
dokonywane wyłącznie w zakresie i w celu niezbędnym do prawidłowego wykonania umowy. Powierzenie
nastąpi na podstawie odrębnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
§7
Ubezpieczenie
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego oraz osób trzecich za wszelkie szkody
powstałe w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia prowadzonej działalności gospodarczej
w zakresie realizowanym w ramach niniejszej umowy, przez cały okres trwania niniejszej umowy. Na
każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca jest obowiązany okazać aktualną opłaconą polisę
ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający posiadanie aktualnego ubezpieczenia.

1.

2.

§8
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości …… % zgodnie ze
zobowiązaniem wynikającym z oferty Wykonawcy, maksymalnej wartości wynagrodzenia Wykonawcy
(maksymalnej
wartości
nominalnej
zobowiązania
Zamawiającego
wynikającego
z umowy) brutto określonego w § 5 ust. 2 Umowy tj. w wysokości …......... zł (słownie:
…................................................ zł) wniesionego w formie ……………………………., najpóźniej
w dniu podpisania umowy.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy przez Zamawiającego,
po upływie 30 dni od daty zakończenia umowy (lub wygaśnie po upływie okresu ważności) i uznania
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umowy przez Zamawiającego za należycie wykonaną.
3. W przypadku nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę Zamawiający uprawniony jest do
zatrzymania kwoty zabezpieczenia wskazanej w ust. 1 i zaliczenia jej na poczet przysługujących
roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy (tj. do dokonania potrąceń
z należnymi mu od Wykonawcy karami umownymi, odszkodowaniem oraz roszczeniem z tytułu
wykonania zastępczego) na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę.
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy strony ustalają jako nieodwołalne, bezwarunkowe, płatne
na pierwsze żądanie.
5. Wykonawca ma obowiązek uzgodnić z Zamawiającym ostateczną treść dokumentów gwarancyjnych
dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania umowy, także w przypadku przedkładanych
aktualizacji, w terminie zapewniającym ciągłość zabezpieczenia.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

2.

§9
Podwykonawstwo
Zgodnie z art. 36a ust. 1 ustawy Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcy.
Zamawiający na podstawie art. 36b ust. 1 żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części
zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez Wykonawcę firm
podwykonawców.
Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już
znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu
z nimi, zaangażowanych w usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach
danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje
informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć
realizację usługi.
Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi nastąpi w trakcie jego
realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie o którym mowa w art. 25a
ust. 1 i 2 ustawy Pzp potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy. Jeżeli
Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania
części zamówienia podwykonawcy.
Jeżeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu Wykonawca jest obowiązany 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.
Zamawiający zastrzega, że podwykonawca musi posiadać wszelkie wymagane przepisami prawa
zezwolenia i uprawnienia do świadczenia usługi objętej przedmiotem zamówienia w zakresie
w jakim będzie wykonywał daną część niniejszego zamówienia.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za usługi wykonane przez Podwykonawcę.
§ 10
Kary umowne
Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy m.in.
w formie kar umownych, które będą naliczane w przypadkach i wysokościach określonych
w niniejszej umowie.
Za każdorazowe stwierdzenie odstępstw od wymagań w wykonaniu przedmiotu umowy określonego
w niniejszej umowie i harmonogramie wywozu odpadów, Zamawiający jest uprawniony do naliczenia
kar umownych Wykonawcy w następujących wysokościach:
1) za opóźnienie w wykonywaniu przedmiotu umowy (nie odbierania odpadów) w terminie określonym
w harmonogramie w wysokości 100,00 zł (słownie: sto 00/100 zł) za każdą nieruchomość, z której
nie odebrano odpadów, za każdy dzień opóźnienia. W przypadku reklamacji dotyczącej braku
odbioru w terminie odpadów po stronie Wykonawcy leży udowodnienie, iż pojemnik na odpady
zmieszane lub worki z odpadami selektywnie zebranymi nie były wystawione przed nieruchomość
zgodnie z harmonogramem i w godzinach świadczenia usługi lub dostęp do miejsca gromadzenia
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odpadów był niemożliwy;
2) za niewyposażenie we wszystkie wymagane worki jakiejkolwiek nieruchomości, w wysokości
100,00 zł (słownie: sto 00/100 zł) za każdą nieruchomość, za każdy dzień opóźnienia; W przypadku
reklamacji dotyczącej braku wyposażenia nieruchomości we wszystkie worki w terminie odbioru
odpadów po stronie Wykonawcy leży udowodnienie, iż worki zostały dostarczone zgodnie
z harmonogramem i w godzinach świadczenia usługi;
3) za nierealizowanie reklamacji, które powstały z winy leżącej po stronie Wykonawcy, w terminie 24
godzin od momentu zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego, w wysokości 100 zł (słownie: sto
00/100 zł) za każdą niezrealizowaną reklamację;
4) za niewywiązanie się przez Wykonawcę z obowiązków określonych w § 4 pkt 22 umowy - za nie
przeprowadzenie akcji promującej selektywną zbiórkę odpadów, polegającej na opracowaniu,
wydrukowaniu oraz dostarczeniu do Urzędu Gminy Brójce, Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
materiałów informacyjno-edukacyjnych (ulotek, broszur) zostaną naliczone Wykonawcy kary
umowne w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące 00/100 zł);
5) za nieprzekazanie w terminie 14 dni dokumentacji, o której mowa w § 4 pkt 20 ppkt a) b) c) d)
zostaną naliczone Wykonawcy kary umowne w wysokości 100,00 zł (słownie: sto 00/100 zł) za
każdy dzień opóźnienia;
6) z tytułu zwłoki w realizacji zgłoszenia tj. braku odbioru odpadów komunalnych z terenu PSZOK-u
lub punktów aptecznych, Wykonawca zapłaci karę za każdy dzień opóźnienia w wysokości 100,00 zł
(słownie: sto 00/100 zł);
7) za niewywiązanie się przez Wykonawcę z obowiązków określonych w § 4 pkt 24 umowy (przy
zobowiązaniu się Wykonawcy do dostarczania do PSZOK na terenie Gminy Brójce dodatkowych
worków dla mieszkańców nieruchomości zamieszkałych objętych niniejszym zamówieniem) zostaną
naliczone Wykonawcy kary umowne w wysokości 300,00 zł (słownie: trzysta 00/100 zł).
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie § 11 ust. 3 niniejszej umowy
lub wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego na podstawie § 11 ust. 5 umowy, Wykonawca jest
zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 20 % maksymalnej
wartości nominalnej umowy określonej w § 5 ust. 2.
4. Kary umowne, o których mowa w ust. 2, są naliczane niezależnie od siebie i podlegają sumowaniu.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne na
zasadach ogólnych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania w przypadku nie osiągnięcia przez
Wykonawcę wymaganych przepisami prawa poziomów odzysku i recyklingu oraz poziomu
ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji, koniecznych do osiągnięcia za rok 2021
oraz 2022, w wysokości co najmniej kwoty kary przewidzianej przepisami prawa dla Zamawiającego za
niewywiązanie się z tego obowiązku, w stosunku do masy odpadów odebranych przez Wykonawcę.
7. Naliczanie i potrącanie kar umownych z tytułu opóźnienia w wykonaniu niniejszej umowy nie zwalnia
Wykonawcy z obowiązku ukończenia prac objętych umową.
8. Podstawą do zapłaty kar umownych, o których mowa powyżej jest nota księgowa wystawiona przez
Zamawiającego. Termin płatności noty wynosi 3 dni od dnia jej otrzymania. Wykonawca wyraża zgodę
na dokonanie potrącenia naliczonych kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.
§ 11
Odstąpienie od umowy
Rozwiązanie umowy w trybie wypowiedzenia
 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w przypadku wystąpienia istotnej
zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
 Odstąpienie od umowy, w przypadku określonym w ust. 1, może nastąpić w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, a Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia
należnego mu z tytułu wykonania części umowy, zaś Zamawiający jest zobowiązany do dokonania
odbioru przerwanej usługi i zapłaty wynagrodzenia za zakres usług, które zostały wykonane do dnia
odstąpienia.
 Zamawiający może odstąpić od umowy, w następujących sytuacjach:
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4.

5.

6.
7.

1.

2.

3.
4.

1) Wykonawca nie rozpoczął realizacji usługi w terminie określonym w § 3, odstąpienie następuje bez
wyznaczenia dodatkowego terminu,
2) nastąpi zajęcie przez organ egzekucyjny wierzytelności Wykonawcy z tytułu zawarcia i wykonania
niniejszej umowy,
3) zostanie wszczęte postępowanie o ogłoszenie upadłości lub likwidacji Wykonawcy,
4) Zamawiający poweźmie wiadomość o zaistnieniu przesłanek uzasadniających postawienie
Wykonawcy w stan upadłości lub likwidacji,
5) Wykonawca utraci uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem niniejszej
umowy.
Odstąpienie od umowy, w przypadku określonym w ust. 3, może nastąpić w terminie 30 dni od dnia
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, a Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia
należnego mu z tytułu wykonania części umowy, zaś Zamawiający jest zobowiązany do dokonania
odbioru przerwanej usługi i zapłaty wynagrodzenia za zakres usług, które zostały wykonane do dnia
odstąpienia.
Zamawiający może w drodze wypowiedzenia rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym
w następujących przypadkach:
1) Wykonawca, realizuje przedmiot umowy w sposób wadliwy, sprzeczny z umową lub wskazaniami
Zamawiającego, nie zapewnia właściwej jakości świadczonych usług zgodnie z zapisami
niniejszej umowy pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie do usunięcia
nieprawidłowości w wykonaniu umowy, rozwiązanie umowy może nastąpić po upływie 3 dni
roboczych od dnia doręczenia wezwania,
2) Wykonawca przerwał wykonywanie przedmiotu umowy w całości na okres dłuższy niż 2 dni
robocze,
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy lub wypowiedzeniu umowy wymaga formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
W przypadku wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego w trybie ust. 4 powyżej, Wykonawcy
przysługuje wynagrodzenie za usługi już wykonane przez Zamawiającego.
§ 12
Wymagania wynikające z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych
Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga, aby
Wykonawca/Podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę osoby
wykonujące czynności w trakcie realizacji zamówienia, w zakresie wskazanym w ust. 7 poniżej, jeżeli
wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy. Wymóg zatrudnienia, o którym mowa wyżej, nie dotyczy
przypadków, gdy nie zachodzą przesłanki z art. 22 § 1 Kodeksu pracy, tj. wykonanie wskazanych
czynności nie będzie oparte na stosunku pracy, a świadczone na podstawie tzw. „samozatrudnienia”
z uwzględnieniem dysponowania bezpośredniego. Wówczas Wykonawca zobowiązany jest
poinformować o tym fakcie Zamawiającego, wraz ze wskazaniem Podwykonawstwa.
Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy dostarczy Zamawiającemu wykaz osób
zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności
jakie będą oni wykonywać. Ww. wymóg dotyczy osób wymienionych w ust. 7 poniżej. Wykaz zawierać
powinien następujące dane: imię i nazwisko pracownika, datę zawarcia umowy
o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika. Wymóg przedstawienia ww.
wykazu dotyczy również Podwykonawców i dalszych Podwykonawców. Zobowiązani są oni do
przedstawienia ww. wykazu w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia Zamawiającemu Podwykonawcy.
Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdym przypadku zmiany osób
wykonujących czynności przy realizacji zamówienia lub zmiany sposobu zatrudniania tych osób, nie
później niż w terminie 3 dni od dokonania takiej zmiany.
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/Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 7
poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia. Zamawiający może żądać następujących dowodów
(w wezwaniu wskaże których dowodów żąda):
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1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy oraz dalszego 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, daty zawarcia umowy o pracę, rodzaju umowy o pracę, zakresu
obowiązków pracowników oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu
Wykonawcy/Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę/Podwykonawcę lub
dalszego podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy/Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający
ochronę danych osobowych pracowników, (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL
pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę powinny być możliwe do zidentyfikowania;
3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacenie przez Wykonawcę/
Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę/Podwykonawcę lub
dalszego podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych
pracowników. Imię i nazwisko nie podlega anonimizacji;
5. Za niedopełnienie przez Wykonawcę/Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu
zatrudniania pracowników świadczących przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę
w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne
w wysokości 500,00 zł brutto za każdy dzień roboczy, w którym osoba niezatrudniona przez
Wykonawcę/Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wykonywała czynności przy realizacji
zamówienia. Rodzaje czynności, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę zostały wymienione poniżej w ust. 7.
6. Niezłożenie przez Wykonawcę/Podwykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie
żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez
Wykonawcę/Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie
jako niespełnienie przez Wykonawcę/Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 7 poniżej czynności.
7. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę/ Podwykonawcę
w sposób określony w ust. 1 powyżej, pracowników fizycznych skierowanych do realizacji
następujących czynności:
kierowcy pojazdów przeznaczonych do realizacji zamówienia,
pracownicy obsługi pojazdów przeznaczonych do realizacji zamówienia wykonujący czynności
związane z odbiorem odpadów.
§ 13
Zmiany umowy
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności,
zgodnie z ustaleniami zawartymi w SIWZ.
2. Zamawiający dopuszcza zmiany w zawartej umowie w zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy,
sposobu świadczenia usługi w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, a także
w następujących okolicznościach:
1) okoliczności niezależnych od Wykonawcy w szczególności ze względu na siłę wyższą,
2) okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej
staranności,
3) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub zmiany wynikające z prawomocnych
orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów – w takim zakresie,
w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu
prawnego lub faktycznego,
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4) wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w stosunku do opisu przedmiotu umowy zał. nr 1 do
SIWZ w zakresie wykonywania prac w sytuacji konieczności usprawnienia procesu realizacji
przedmiotu umowy lub zmian przepisów prawa wpływających na zasady odbierania
i zagospodarowania odpadów, w tym ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
5) zmiany części zamówienia powierzonej podwykonawcom, czy też zmiany podwykonawcy,
6) zmiany podmiotu, o którym mowa w art. 22a ustawy Pzp, na inny pod warunkiem udowodnienia
Zamawiającemu, że nowy podmiot spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszym
postępowaniu,
8) w przypadku wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego wykonawcy określonego w §5 ust 2
Umowy przed upływem terminu określonego w §3 Umowy, Zamawiający może zwiększyć
maksymalną wartość wynagrodzenia wynikającego z umowy wykonawcy, pod warunkiem
zabezpieczenia dodatkowych środków na zabezpieczenie realizacji usługi do dnia 31.12.2022 r.
(prawo opcji) lub do czasu wyboru nowego Wykonawcy,
8) w przypadku zmiany instalacji komunalnych na etapie realizacji umowy, pod warunkiem
przekazywania odpadów zmieszanych do instalacji znajdujących się w wykazie istniejących
instalacji komunalnych przetwarzania odpadów komunalnych o których mowa w art. 38b ust. 1
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797) oraz posiadających
wymagane zezwolenia pozwalające na przetwarzanie odpadów komunalnych,
9) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy z powodów
leżących po stronie Zamawiającego,
3. Zmiany dokonywane będą na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego zawierający uzasadnienie
dla ich wprowadzenia.
4. Nie stanowi zmian umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp., w szczególności:
a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku
bankowego),
b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami.
§ 14
OBOWIĄZKI STRON W ZWIĄZKU Z ZAISTNIENIEM WPŁYWU OKOLICZNOŚCI
ZWIĄZANYCH Z WYSTĄPIENIEM COVID-19 NA NALEŻYTE WYKONANIE UMOWY.
1. Strony niniejszej umowy niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych
z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić.
Strony umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym,
oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności:
1) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż
stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia;
2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia
państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19,
nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;
3) poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów związanych
z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 02.03.2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.;
4) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu
lub trudności w realizacji usług transportowych;
5) innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość wykonania
umowy
6) okoliczności, o których mowa w pkt 1-5 powyżej, w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy.
7) W przypadku wykonawców mających siedzibę lub wykonujących działalność związaną z realizacją
umowy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejsce dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 15, składa się dokumenty wydane przez odpowiednie instytucje w tych krajach lub oświadczenia tych
wykonawców.
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2. Każda ze stron umowy może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej
umowy.
3. Strona umowy na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa
w ust. 1 i 2 powyżej, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko,
wraz z uzasadnieniem, odnośnie do wpływu okoliczności, o których mowa w ust. 1 powyżej, na należyte jej
wykonanie. Jeżeli strona umowy otrzymała kolejne oświadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia
ich otrzymania.
4. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19,
o których mowa w ust. 1 powyżej, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy może
w uzgodnieniu z Wykonawcą dokonać zmiany umowy, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, w szczególności przez:
1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej
części,
2) zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych,
3) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia wykonawcy - o ile
wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy.
5. Okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w ust. 1 powyżej, nie mogą stanowić
samodzielnej podstawy do wykonania umownego prawa odstąpienia od umowy.
6. W stanowisku, o którym mowa w ust. 3 powyżej, strona umowy przedstawia wpływ okoliczności
związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte jej wykonanie oraz wpływ okoliczności związanych
z wystąpieniem COVID-19, na zasadność ustalenia i dochodzenia kar umownych lub odszkodowań, lub ich
wysokość.
7. W przypadku stwierdzenia, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w ust.
1, mogą wpłynąć na należyte wykonanie umowy, o której mowa w ust. 1, zamawiający, w uzgodnieniu
z wykonawcą, może dokonać zmiany umowy zgodnie z ust. 4.
8. Jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego zawiera postanowienia korzystniej kształtujące sytuację
wykonawcy, niż wynikałoby to z ust. 4, do zmiany umowy stosuje się te postanowienia, z zastrzeżeniem, że
okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w ust. 1, nie mogą stanowić
samodzielnej podstawy do wykonania umownego prawa odstąpienia od umowy.
9. Jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego zawiera postanowienia dotyczące kar umownych lub
odszkodowań z tytułu odpowiedzialności za jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie z powodu
oznaczonych okoliczności, strona umowy, o której mowa w ust. 1, w stanowisku, o którym mowa w ust. 3,
przedstawia wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte jej wykonanie oraz
wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, na zasadność ustalenia i dochodzenia tych kar
lub odszkodowań, lub ich wysokość.
10. Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19,
mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie łączącej ich umowy, która jest związana z wykonaniem
zamówienia publicznego lub jego części, uzgadniają odpowiednią zmianę tej umowy, w szczególności mogą
zmienić termin wykonania umowy lub jej części, czasowo zawiesić wykonywanie umowy lub jej części,
zmienić sposób wykonywania umowy lub zmienić zakres wzajemnych świadczeń.
11. W przypadku dokonania zmiany umowy, o której mowa w ust. 1, jeżeli zmiana ta obejmuje część
zamówienia powierzoną do wykonania podwykonawcy, wykonawca i podwykonawca uzgadniają
odpowiednią zmianę łączącej ich umowy, w sposób zapewniający, że warunki wykonania tej umowy przez
podwykonawcę nie będą mniej korzystne niż warunki wykonania umowy, o której mowa w ust. 1,
zmienionej zgodnie z ust. 4.
12. Przepisy ust. 10 i 11 stosuje się do umowy zawartej między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą.
§ 15
Zawiadomienia, Doręczenia
1. Strony ustalają następujące adresy związane z realizacją umowy, dla doręczeń:
- Zamawiający: Urząd Gminy Brójce, 95-006 Brójce 39, adres e-mail urzadgminy@brojce.pl
- Wykonawca …......................................................................
2. W przypadku zmiany adresu dla doręczeń lub adresu e-mail, strona której zmiana dotyczy, zobowiązana
jest niezwłocznie powiadomić o powyższym fakcie drugą Stronę listem poleconym.
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3. Zmiana adresu dla doręczeń wiąże Stronę od chwili, kiedy otrzymała o tym informację i mogła się
zapoznać z jej treścią.

4. Z zastrzeżeniem przepisu ust. 5 poniżej wszelkie oświadczenia woli winny być składane stronie pod
rygorem nieważności w formie pisemnej.
5. Oświadczenie woli o rozwiązaniu lub odstąpieniu od umowy winno być doręczone stronie bezpośrednio
lub listem poleconym, na wskazany w ust. 1 powyżej adres.
6. Za doręczone z datą złożenia w aktach nadawcy pisma, uważa się także pisma wysłane na adres dla
doręczeń strony, które nie zostały podjęte w terminie lub zostały zwrócone z adnotacją „adresat
nieznany”, „adresat wyprowadził się”, „adresat odmówił przyjęcia przesyłki” lub temu podobne.
7. Odwołanie oświadczenia woli złożonego stronie jest skuteczne, jeżeli doszło jednocześnie
z tym oświadczeniem lub wcześniej.
§ 16
Postanowienia końcowe
1. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, przy czym 3 egzemplarze dla
Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.
2. Załącznikami do niniejszej umowy stanowiącymi jej integralną część są:
a. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1,
b. Oferta Wykonawcy – załącznik nr 2,
c. SIWZ – załącznik nr 3.
3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, zastosowanie mają odpowiednie
przepisy prawa w tym przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych wraz
z przepisami wykonawczymi, a także inne właściwe ze względu na przedmiot umowy.
4. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji
umowy.
5. Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny
właściwy rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:
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Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2, art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 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 (dalej: RODO),
informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Brójce z siedzibą w Brójcach 39, 95-006
Brójce, zwana dalej Administratorem.
Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Magdalena Kuszmider, e-mail:
magdalena@kuszmider.com.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub
unieszkodliwianie) odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
położonych na terenie Gminy Brójce” (numer sprawy ZP.271.1.8.2020) prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1843) i dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;
5. posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana,
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO,
6. nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp oraz zgodnie ze
szczególnymi przepisami dotyczącymi archiwizacji.
7. Wykonawca wypełniając obowiązki informacyjne wynikające z art. 13 i/lub 14 RODO względem osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie
zamówienia publicznego w tym postępowaniu składa stosowne oświadczenie zawarte w Formularzu
ofertowym.
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