Załącznik nr 12 do SIWZ
- projekt umowy -

Umowa Nr.......…….
spisana w Pacynie w dniu ……………….. r. pomiędzy:
1/ Gminą Pacyną, z siedzibą w Pacynie, ul. Wyzwolenia 7, kod 09-541, posiadającym nr NIP
971 06 64 197 i nr Regon 611015810 reprezentowanym przez Krzysztofa Woźniaka – Wójta
Gminy Pacyna, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Elżbiety Szymańskiej.
zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”,
a
2/ ……………………………. z siedzibą w …………., kod ………….., ul. ………………, wpisaną/-nym do
rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego …………………………………………………………………………….
w ……………, ……… Wydział Gospodarczy pod numerem KRS ………………………………………………
lub Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej, posiadającą Nr NIP………….
i Nr Regon …………., reprezentowaną/reprezentowanym przez: …………………………………….………..,
zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, oraz zwanych także łącznie „Stronami”
ZWAŻYWSZY, ŻE:
Do zadań Gminy Pacyna należy realizowanie zadań własnych, polegających na utrzymaniu
czystości i porządku, określonych w powszechnie obowiązujących aktach prawnych, w tym w
ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w szczególności w zakresie
zorganizowania przetargu na odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Pacyna;
Zgodnie z art. 6c ust. 1 i ust. 2a w związku z art. 6d ust. 1 oraz ust. 1a ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439)
przeprowadzony został przetarg na odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Pacyna;
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego na podstawie
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843),
dokonano wyboru Wykonawcy;
Strony postanawiają, co następuje

§ 1 Definicje i interpretacja
1.

W niniejszej umowie następujące terminy będą rozumiane i interpretowane przez Strony
umowy w sposób podany poniżej:
1) umowa – należy przez to rozumieć niniejszą umowę zawartą między Zamawiającym
a Wykonawcą na realizację zamówienia pn.: „Odebranie i zagospodarowanie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Pacyna”
wraz ze wszystkimi załącznikami, stanowiącymi integralną część niniejszej umowy;
2)

Strony – należy przez to rozumieć Zamawiającego oraz Wykonawcę;
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nieruchomości zamieszkałe – należy przez to rozumieć nieruchomości, o których mowa
w art. 6c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach, a także nieruchomości przeznaczone do zamieszkania, w których przebywają
osoby fizyczne (np. dom, mieszkanie, wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa
itp.), niezależnie od czasowych nieobecności związanych np. z wypoczynkiem, urlopem,
odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, interesami, leczeniem medycznym, pielgrzymkami
religijnymi etc.;

4)

nieruchomości mieszane – w powołaniu na zapis art. 6j ust. 4 oraz ust. 4a ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, należy przez to rozumieć
nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości zamieszkałe, a w części
nieruchomości niezamieszkałe;

5)

nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowe – należy przez to rozumieć nieruchomości
wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe lub inne nieruchomości, na której
znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe, określone w art. 6j ust. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

6)

regulamin - należy przez to rozumieć Regulamin utrzymania czystości i porządku, o którym
mowa w art. 4 ucpg, przyjęty Uchwałą Nr 61/XI/2019 Rady Gminy Pacyna z dnia
29 listopada 2019 r. ws. przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Pacyna;

9)

uchwała szczegółowa - należy przez to rozumieć uchwałę ws. szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
o której mowa w art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, przyjętą Uchwałą Nr 62/XI/2019 Rady Gminy Pacyna z dnia
29 listopada 2019 r.

10) prawo

miejscowe - należy rozumieć jako zgodne z zapisami art. 87 ust. 2, w związku
z art. 94 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r.
nr 78, poz. 483 z późn. zm.) prawo powszechnie obowiązuje na terenie Gminy Pacyna,
ustanowione przez Radę Gminy Pacyna w zakresie gospodarowania odpadami
komunalnymi;

11) Zamawiający

– należy przez to rozumieć Stronę udzielającą niniejszego zamówienia
tj. Gmina Pacyna (w skrócie: „UG”);

12) Wykonawca

– należy przez to rozumieć podmiot wykonujący niniejszą umowę;

13) harmonogram

– należy przez to rozumieć terminarz odbioru odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości, opracowany i dostarczony właścicielom nieruchomości
przez Wykonawcę;

14) odpady

komunalne – należy przez to rozumieć odpady, o których mowa
w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r.
poz. 797);

15) odpady

niewłaściwe – należy przez to rozumieć odpady niebędące odpadami
komunalnymi objętymi przedmiotem niniejszej umowy, a także odpady
niepodlegające rozliczeniu w ramach niniejszej umowy, w szczególności: odpady
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cmentarzy, a także z działalności rolniczej, odpady medyczne i weterynaryjne, gruz,
odpady komunalne wytworzone przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych,
którzy nie są objęci systemem gospodarowania odpadami komunalnymi
zorganizowanego przez Gminę Pacyna.
16) rejestr

nieruchomości – należy przez to rozumieć rejestr udostępniany Wykonawcy
przez Zamawiającego raz w miesiącu, zawierający informacje o obsługiwanych
nieruchomościach, zgodnie ze stanem aktualnym na dzień przekazywania Wykonawcy
niniejszego raportu;

17) pozostałości

z sortowania – dla celów edukacyjnych właścicieli nieruchomości,
Zamawiający ustanowił niniejsze pojęcie, przez które należy rozumieć taki strumień
zmieszanych odpadów komunalnych, który powstał w wyniku wysegregowania
wszystkich frakcji odpadów opakowaniowych oraz bioodpadów.

2.

Nagłówki paragrafów zostały nadane wyłącznie dla celów porządkowych i nie mają
wpływu na interpretację lub treść niniejszej umowy.

§ 2 Przedmiot i zakres umowy
1.

Podstawę zawarcia niniejszej umowy stanowi rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

2.

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pod nazwą
„Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zlokalizowanych na terenie Gminy Pacyna w 2021 roku”.

3.

Szczegółowy zakres przedmiotu niniejszej umowy stanowi załącznik nr 1 do SIWZ (Opis
Przedmiotu Zamówienia, zwany w dalszej treści umowy: „OPZ”), stanowiący integralną
częścią niniejszej umowy.

4.

Przedmiotem wykonania niniejszej umowy jest odebranie i zagospodarowanie odpadów
komunalnych pochodzących z nieruchomości:
1) zamieszkałych,
2) rekreacyjno-wypoczynkowych;
- z uwzględnieniem częstotliwości odbioru odpadów komunalnych określonej w „OPZ”

5.

W ramach wykonywania postanowień niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest do:
1) odbierania i zagospodarowania z nieruchomości wymienionych w ust. 4 powyżej
następujących rodzajów odpadów komunalnych:
a) pozostałości z sortowania;
b) odpady segregowane (opakowaniowe) obejmujące: szkło, tworzywa sztuczne,
metale oraz opakowania wielomateriałowe, papier i makulaturę;
c) bioodpady, stanowiące odpady komunalne;
d) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
e) odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne (z wyłączeniem
gruzu);
f) zużyte opony;
g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w tym baterie oraz akumulatory;
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3)

przeterminowane leki;
i) chemikalia i inne niebezpieczne, stanowiące odpady komunalne;
wyposażenia wymienionych w ust. 4 nieruchomości w worki przeznaczone do
zbierania segregowanych odpadów komunalnych oraz harmonogramy odbioru
odpadów komunalnych;
prowadzenia ewidencji nieruchomości, których właściciele nie przestrzegają zapisów
Regulaminu oraz zgłaszania powyższych nieprawidłowości Zamawiającemu.

§ 3 Termin wykonania przedmiotu umowy
1.

Realizację przedmiotu umowy w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów
komunalnych Wykonawca będzie wykonywał w sposób ciągły i nieprzerwany od dnia
podpisania niniejszej umowy (nie wcześniej jednak niż od 1 stycznia 2021 r.) do dnia
31 grudnia 2021 r.

2.

Realizację przedmiotu umowy w zakresie obowiązków Wykonawcy (tj. obowiązków
niezwiązanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych), w szczególności
czynności związanych z dostarczeniem właścicielom nieruchomości harmonogramów
odbioru odpadów, Wykonawca rozpocznie od dnia podpisania niniejszej umowy i
czynności powyższe będą przez niego wykonane w taki sposób, aby pełna i całkowita ich
realizacja zakończyła się najpóźniej w terminie do 10 dni od dnia podpisania niniejszej
umowy.

3.

Pozostałe zakresy wykonywane w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
Wykonawca będzie wykonywał zgodnie z jej postanowieniami, a jeżeli terminy ich
wykonania nie zostały w sposób jednoznaczny określone w treści niniejszej umowy,
Wykonawca jest zobowiązany do ich wykonania w terminie uzgodnionym z Zamawiającym,
jednak nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnego
wezwania Zamawiającego do ich wykonania.

§ 4 Szczegółowe wymagania stawiane przedsiębiorcy odbierającemu
odpady komunalne od właścicieli nieruchomości
1.

Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie, przewidziane prawem uprawnienia (w tym
decyzje), a także potencjał techniczny i osobowy, w celu wykonania przedmiotu niniejszej
umowy, zgodnie z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, obowiązującego prawa, norm technicznych i zobowiązuje się do posiadania
ww. uprawnień w sposób ciągły, przez cały okres realizacji niniejszego zamówienia.

2.

Wykonawca oświadcza, że dysponuje pojazdami oraz bazą spełniającymi wymogi
określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. ws.
szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122).

3.

Wykonawca oświadcza, że dysponuje systemem monitorowania odbioru odpadów w
postaci zapisu kamerą znajdującą się na samochodzie odbierającym odpady z
nieruchomości lub dysponuje aparatem fotograficznym do wykonywania zdjęć, z których
musi jednoznacznie wynikać, jakiej dotyczy nieruchomości, w jakim dniu i o jakiej godzinie
doszło do ustalenia, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązków
segregacji odpadów,
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Wykonawca oświadcza, że odbył konieczne wizje lokalne i zapoznał się dokładnie
z warunkami miejscowymi wykonania przedmiotu zamówienia, topografią terenu Gminy
Pacyna, stanem dróg dojazdowych do poszczególnych nieruchomości oraz strukturą
zabudowy na terenie Gminy Pacyna, w zakresie koniecznym do rozpoczęcia i właściwego
wykonywania niniejszej umowy.

§ 5 Obowiązki Wykonawcy
1.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia, który zawarto w załączniku nr 1 do SIWZ - pn.: „Opis Przedmiotu
Zamówienia” oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa właściwymi dla
przedmiotu umowy.

2.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i finansową wobec Zamawiającego i osób
trzecich, za wszelkie szkody wynikłe z zaniechania realizacji umowy, niedbalstwa lub
działania niezgodnego z umową i przepisami powszechnie obowiązującymi w zakresie
przedmiotu zamówienia.

3.

W przypadku, gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy zostanie dokonana
zmiana/uchylenie aktu prawnego rangi ustawy, rozporządzenia, czy też prawa
miejscowego, Wykonawca zobowiązany jest do stosowania aktu prawnego
uwzględniającego dokonane zmiany/zastępującego akt uchylony. Powyższe zmiany nie
uprawniają Wykonawcy do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia, chyba, że zmiany te
w sposób istotny wpływają na zasady odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

4.

Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 150 000,00 zł przez
cały okres realizacji umowy. W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia obejmuje okres
krótszy niż okres realizacji umowy, Wykonawca obowiązany jest do zachowania ciągłości
ubezpieczenia na wymaganą kwotę oraz przedkładania kopii kolejnych umów (polis).
W przypadku nieprzedłożenia umowy ubezpieczenia (polisy), o której mowa powyżej,
Zamawiający uprawniony jest do zawarcia umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy.

5.

Wykonawca zobowiązany jest zachować ciągłość wpisów do rejestrów, a także posiadania
wszelkich wymaganych prawem zezwoleń, decyzji lub umów, do jakich posiadania
zobowiązał się w treści niniejszej umowy lub procedurze postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pod rygorem odstąpienia Zamawiającego od umowy z winy
Wykonawcy.

6.

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania poufności, co do informacji pozyskanych
w związku z realizacją umowy, w szczególności do przestrzegania przepisów dotyczących
ochrony danych osobowych.

7.

Wykonawca jest odpowiedzialny za osiąganie poziomów odzysku wskazanych w ustawie
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rozporządzeniu
Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji
odpadów komunalnych oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017
r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji.

8.

Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego przekazywania Zamawiającemu wszystkich
informacji mających wpływ na sposób realizowania niniejszego zamówienia oraz
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odmówienia przyjęcia odpadów przez instalacje etc.), a także do przekazywania na każde
żądanie Zamawiającego wszelkich dokumentów, w tym kopii dokumentów,
potwierdzonych za zgodność z oryginałem oraz zapisów na nośnikach audiowizualnych
możliwych do odczytu i weryfikacji przez Zamawiającego potwierdzających, że przedmiot
niniejszej umowy realizowany jest w sposób zgodny z postanowieniami niniejszej umowy
oraz zapisami „OPZ”.
9.

Wykonawca zobowiązany jest do udzielania pisemnych informacji oraz przekazywania
dokumentów, o których mowa w ust. 8 w formie określonej przez Zamawiającego w
terminie 2 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania wezwania od Zamawiającego.

10.

Wykonawca wyznaczy Koordynatora umowy, z którym Zamawiający będzie mógł
kontaktować się bezpośrednio w dni robocze (pn. – pt.) w godzinach od 7:30 do 15:30.
Koordynator będzie odpowiadał za nadzorowanie wykonywania umowy ze strony
Wykonawcy.

11.

Wykonawca zobowiązany jest prowadzić dokumentację związaną z działalnością objętą
niniejszym zamówieniem, w sposób szczegółowo opisany w „OPZ”.

12.

Wykonawca zobowiązany jest podczas odbioru odpadów komunalnych dokonywać
weryfikacji zawartości pojemników i/-lub worków oraz każdorazowo zgłaszać
Zamawiającemu stwierdzone w terenie przypadki nieselektywnego zbierania odpadów
komunalnych, w sposób szczegółowo opisany w „OPZ”.

13.

Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu adresów nieruchomości
zamieszkałych i rekreacyjno-wypoczynkowych na terenie których powstają odpady
komunalne, które to nieruchomości nie zostały ujęte w bazie danych prowadzonej przez
Zamawiającego.

14.

Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za wszelkie szkody wywołane działaniem
lub zaniechaniem swoich pracowników oraz osób zatrudnionych na podstawie umów
cywilno-prawnych, lub sprzętu wykorzystywanego w celu realizacji przedmiotu niniejszej
umowy w stosunku do osób trzecich oraz Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się
zwolnić Zamawiającego od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z wykonaniem
umowy.

15.

Wykonawca ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność, za jakość wykonania
przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia, poniesienia kosztów
związanych z naprawą szkód i/-lub poniesienia kosztów związanych z odkupieniem
urządzeń, które uległy zniszczeniu w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczególności
kosztów związanych z uszkodzeniem pojemników przeznaczonych do zbierania
pozostałości z sortowania, w które właściciele nieruchomości wyposażają się na własny
koszt.

§ 6 Wymogi dotyczące przekazywania odebranych
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych do instalacji komunalnych
z określeniem instalacji, do których Wykonawca zobowiązany jest przekazać
odebrane odpady komunalne
1.

Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania odebranych selektywnie zebranych
odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z
hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia
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2.

Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania wszystkich odebranych od właścicieli
nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych/pozostałości z
sortowania bezpośrednio do instalacji komunalnych, w sposób zgodny z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami prawa.

3.

W przypadku awarii instalacji lub odmowy przyjęcia odpadów, Wykonawca zobowiązany
jest na własny koszt do przekazania odpadów celu ich dalszego zagospodarowania
w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

4.

Zgodnie ze złożoną ofertą, odpady od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Pacyna,
Wykonawca zamierza przekazywać do następujących instalacji:
1) ………………………………………………………………………………………………………………………………….
2) ………………………………………………………………………………………………………………………………….
3) ………………………………………………………………………………………………………………………………….

§ 7 Standard sanitarny wykonywania usługi oraz ochrony środowiska
1.

Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przedmiot umowy zgodnie z przepisami prawa
ochrony środowiska oraz przepisami sanitarnymi.

2.

Podczas realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do szczególnego
porządkowania terenu zanieczyszczonego odpadami i innymi zanieczyszczeniami
wysypanymi z pojemników, worków i/-lub pojazdów w trakcie realizacji usługi wywozu
odpadów komunalnych.

3.

Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe gospodarowanie
odebranymi odpadami zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Dotyczy to
m.in. ewentualnego przeładunku odpadów, zbieraniem odpadów, transportu odpadów,
spraw formalno-prawnych związanych z odbieraniem i dostarczaniem odpadów
uprawnionemu przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

4.

Wykonawca realizując odbiór odpadów komunalnych zobowiązany jest po jego wykonaniu
do ustawienia opróżnionego pojemnika w miejscu, z którego został on odebrany.

5.

Wykonawca zobowiązany jest prowadzić swoją działalność w sposób niepowodujący
zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców, zanieczyszczenia tras wywozu, hałasu i
zapylenia oraz uszkodzeń infrastruktury technicznej ponad normy przewidziane
obowiązującym prawem.

§ 8 Obowiązki i uprawnienia Zamawiającego
1.

Do obowiązków i uprawnień Zamawiającego w ramach wykonywania umowy należy:
1)

kontrola wszelkich czynności i zaniechań Wykonawcy związanych z realizacją
przedmiotu niniejszej umowy, polegająca w szczególności na:
a) przeprowadzaniu w okresie realizacji niniejszej umowy kontroli planowanych
i doraźnych w terenie (w tym również obejmujących czynności przeprowadzane na
terenie bazy Wykonawcy);
b) przeprowadzaniu w okresie realizacji niniejszej umowy weryfikacji danych
zawartych w dokumentacji dostarczonej przez Wykonawcę (w tym w szczególności
danych wskazanych w miesięcznej dokumentacji rozliczeniowej, danych
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c)

d)

wykazanych w sprawozdaniach podmiotu odbierającego od właścicieli
nieruchomości odpady komunalne etc.);
weryfikacji danych zawartych w systemie GPS pojazdów wykonujących przedmiot
niniejszej umowy, na każdym etapie realizacji umowy oraz rok po jej zakończeniu
(w związku z prowadzonymi postępowaniami zmierzającymi do wydania decyzji
określającej wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi);
na podstawie systemu monitorowania odbioru odpadów w postaci zapisu kamerą
pojazdów wykonujących usługę,

2)

zapłata Wykonawcy wynagrodzenia na warunkach i w terminach określonych
w treści niniejszej umowy;

3)

przekazywanie Wykonawcy raz w miesiącu rejestru nieruchomości przewidzianych
do obsługi w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy. O ile w miesięcznym
raporcie dane w nim zawarte ulegną zmianie (dot. zmian deklaracyjnych),
Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę o zmianach stanu ostatniego
raportu za pośrednictwem wiadomości e-mail;

4)

akceptacja lub składanie uwag do projektów harmonogramów odbioru odpadów
komunalnych;

5)

przekazywanie w uzasadnionych i pisemnie zgłoszonych przez Wykonawcę
przypadkach - mających wpływ na realizację przedmiotu niniejszej umowy - informacji
dotyczących właścicieli nieruchomości (np. numer telefonu, e-mail).

§ 9 Ochrona danych osobowych
1.

Zamawiający jest administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów
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,
zwanego dalej „Rozporządzeniem”.

2.

Zamawiający powierza Wykonawcy, na podstawie odrębnej umowy, czynności związane z
przetwarzaniem powierzonych mu - na podstawie art. 28 przepisów „Rozporządzenia”, danych osobowych wyłącznie w zakresie oraz w celu związanym z realizacją postanowień
niniejszej Umowy.

3.

Wykonawca jest zobowiązany do przetwarzania danych osobowych w celu, zakresie
i na warunkach określonych w umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych,
stanowiącej załącznik nr 2 niniejszej umowy.

§ 10 Podwykonawstwo
1.

Wykonawca na etapie postępowania przetargowego zobowiązany jest zgłosić potrzebę
zatrudnienia podwykonawców.

2.

W przypadku, gdy przedmiot umowy realizowany jest przy pomocy podwykonawców,
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za działania lub
zaniechania przez nich dokonane jak za działanie lub zaniechania własne.

3.

Wykonawca na wskazany w ofercie zakres usługi, który zamierza zlecić podwykonawcy
przedstawi do akceptacji Zamawiającemu potwierdzoną, za zgodność z oryginałem, kopię
umowy z podwykonawcą - zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
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4.

Zlecenie wykonania części usługi podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy
wobec Zamawiającego za wykonanie tej części usługi. Wykonawca jest odpowiedzialny za
działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym
stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

5.

Zamawiający rozlicza się tylko z Wykonawcą, rozliczenie z podwykonawcami jest
obowiązkiem Wykonawcy.

6.

W przypadku podwykonawstwa, do każdego rozliczenia miesięcznego, Wykonawca
przedłoży dokument potwierdzający dokonanie rozliczenia z podwykonawcami.

7.

W przypadku zawarcia umowy, o której mowa w ust. 3, wymagalność roszczenia
Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia jest uzależniona dodatkowo od dostarczenia
Zamawiającemu pisemnego oświadczenia podwykonawcy, że Wykonawca zapłacił
podwykonawcy wynagrodzenie przysługujące za wykonane i odebrane prace objęte
umową o podwykonawstwo, względnie innych dowodów potwierdzających to, że
Wykonawca zapłacił podwykonawcy wynagrodzenie.

§ 11 Oferty wspólne
Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie
umowy i wniesienie zabezpieczenia jej należytego wykonania.

§ 12 Wynagrodzenie
1.

Strony zgodnie ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu
należytego wykonania, wszystkich obowiązków objętych przedmiotem niniejszej umowy,
będzie wynagrodzenie tonażowe, stanowiące iloczyn ilości faktycznie i zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy odebranych i zagospodarowanych odpadów
komunalnych oraz stawki jednostkowej za odbiór i zagospodarowanie 1 Mg danego
rodzaju odpadów komunalnych.

2.

Szacunkowe całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za należyte wykonanie prac w okresie
obowiązywania niniejszej umowy wynosi .......................... złotych brutto
(słownie: .......................................), co nie oznacza, iż Wykonawcy przysługuje
wynagrodzenie w kwocie wskazanej powyżej za realizację całego przedmiotu niniejszej
umowy - w przypadku, gdy algorytm mas odpadów komunalnych i cen za ich odbiór
i zagospodarowanie w okresie realizacji umowy będzie niższy od kwoty, o której mowa
w zd. pierwszym niniejszego ustępu.

3.

Podstawą ustalenia wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy będzie stawka za
1 Mg odebranych i zagospodarowanych następujących rodzajów odpadów komunalnych
pochodzących od właścicieli nieruchomości:
a) pozostałości z sortowania;
b) odpady segregowane (opakowaniowe) obejmujące: szkło, tworzywa sztuczne, metale
oraz opakowania wielomateriałowe, papier i makulaturę;
c) bioodpady, stanowiące odpady komunalne;
d) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
e) odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne (z wyłączeniem
gruzu);
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f)
g)
h)
i)

zużyte opony;
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w tym baterii i akumulatorów;
przeterminowane leki;
niebezpieczne, stanowiące odpady komunalne;

4.

Okresem rozliczeniowym umowy jest jeden miesiąc kalendarzowy.

5.

Zamawiający, zgodnie z ofertą Wykonawcy, za należyte i zgodne z postanowieniami
niniejszej umowy wykonanie prac w okresie obowiązywania umowy zapłaci Wykonawcy:
1) kwotę ........... złotych brutto (słownie: ...........................) za odbiór i zagospodarowanie
od właścicieli nieruchomości jednej tony (1Mg) pozostałości z sortowania,
2) kwotę ........... złotych brutto (słownie: ..............................) za odbiór i
zagospodarowanie od właścicieli nieruchomości jednej tony (1Mg) odpadów
segregowanych (opakowaniowych) obejmujących: szkło, tworzywa sztuczne, metale
oraz opakowania wielomateriałowe, papier i makulaturę,
3) kwotę ........... złotych brutto (słownie: ..............................) za odbiór i
zagospodarowanie od właścicieli nieruchomości jednej tony (1Mg) bioodpadów,
stanowiących odpady komunalne,
4) kwotę ........... złotych brutto (słownie: ..............................) za odbiór i
zagospodarowanie od właścicieli nieruchomości jednej tony (1Mg) mebli i innych
odpadów wielkogabarytowych (w tym odpadów wielkogabarytowych pochodzenia
budowlanego),
5) kwotę ........... złotych brutto (słownie: ..............................) za odbiór i
zagospodarowanie od właścicieli nieruchomości jednej tony (1 Mg) odpadów
budowlanych i rozbiórkowych, stanowiących odpady komunalne (z wyłączeniem
gruzu),
6) kwotę ........... złotych brutto (słownie: ..............................) za odbiór i
zagospodarowanie od właścicieli nieruchomości jednej tony (1Mg) zużytych opon,
7) kwotę ........... złotych brutto (słownie: ..............................) za odbiór i
zagospodarowanie od właścicieli nieruchomości jednej tony (1Mg) zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego, w tym baterii i akumulatorów,
8) kwotę ........... złotych brutto (słownie: ..............................) za
zagospodarowanie od właścicieli nieruchomości jednej tony
przeterminowanych leków,

odbiór i
(1 Mg)

9) kwotę ........... złotych brutto (słownie: ..............................) za odbiór i
zagospodarowanie od właścicieli nieruchomości jednej tony (1 Mg) chemikaliów i
innych odpadów niebezpiecznych, stanowiących odpady komunalne.
6.

Wynagrodzenie opisane w ust. 2 jest ostateczne, z zastrzeżeniem postanowień zawartych
w §16 i obejmuje wszelkie elementy realizacji przedmiotu niniejszej umowy oraz czynniki
inflacji w okresie realizacji niniejszej umowy, w tym również ryzyko Wykonawcy z tytułu
oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także
oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty, wyliczone
zgodnie z SIWZ.

7.

Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania z zakresu przedmiotu umowy nie
może być podstawą do żądania przez Wykonawcę zmiany wynagrodzenia określonego w
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8.

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 wynagrodzenia oraz
potwierdza, że nie będzie żądał podwyższenia wynagrodzenia w razie złego oszacowania
rozmiaru lub kosztów realizacji usługi.

9.

Wynagrodzenie należne Wykonawcy obejmuje pełne, całkowite i zgodne z celem
zamówienia wykonywanie przedmiotu niniejszej umowy, w tym wszystkie koszty związane
z wykonywaniem czynności i obowiązków Wykonawcy określonych w niniejszej umowie
oraz „OPZ”, w szczególności koszty wyposażenia nieruchomości w worki, harmonogramy
oraz koszty ponoszone w związku z przekazywaniem odpadów komunalnych do instalacji
komunalnych.

10.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia tylko za
faktyczne wykonywanie przez Wykonawcę przedmiotu niniejszej umowy i tylko w
przypadku, gdy Zamawiający odebrał wykonanie przedmiotu niniejszej umowy w danym
miesiącu bez zastrzeżeń.

11.

Zamawiający przeprowadza weryfikację miesięcznej dokumentacji rozliczeniowej
potwierdzającej realizację przedmiotu zamówienia, w terminie 14 dni roboczych, liczonych
od dnia następnego po otrzymaniu od Wykonawcy kompletu dokumentów, o których
mowa w Rozdziale 14 „OPZ”.

12.

Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie po zakończeniu danego miesiąca
realizacji przedmiotu niniejszej umowy, na podstawie prawidłowo wystawionych przez
Wykonawcę faktur. Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktur po
zaakceptowaniu przez Zamawiającego miesięcznej dokumentacji rozliczeniowej
potwierdzającej realizację przedmiotu zamówienia (Rozdział 14 „OPZ”). Zaakceptowanie
przez Zamawiającego ww. dokumentów następuje w formie pisemnej zawierającej
uzasadnienie w zakresie wysokości kwoty należnej Wykonawcy za dany miesiąc realizacji
przedmiotu zamówienia.

13.

Zapłata przez Zamawiającego miesięcznej transzy na rzecz Wykonawcy w żadnym stopniu
nie pozbawia ani nie ogranicza jakiegokolwiek prawa Zamawiającego do naliczenia na
każdym etapie realizacji przedmiotu niniejszej umowy kar umownych, zastrzeżonych w
niniejszej umowie na okoliczność niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
przez Wykonawcę.

14.

W przypadku, gdy odpady komunalne wykazane w miesięcznej karcie bilansu nie zostaną
potwierdzone dokumentami, o których mowa w Rozdziale 14 „OPZ”, Zamawiający nie
zaakceptuje masy tych odpadów i zmniejszy wynagrodzenie Wykonawcy proporcjonalnie
do masy brakujących odpadów komunalnych.

15.

Zamawiający na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy może postanowić o
poszerzeniu weryfikacji, o której mowa w ust. 11, dodatkowo o analizę danych
pochodzących z systemu GPS pojazdów Wykonawcy. W przypadku, gdy masy odpadów
komunalnych wskazane na raportach wagowych, o których mowa w Rozdziale 14 „OPZ”
nie zostaną potwierdzone danymi pochodzącymi z systemu GPS pojazdów (w tym tzw.:
„trasówkami”), Zamawiający nie zaakceptuje mas tych odpadów i zmniejszy
wynagrodzenie Wykonawcy proporcjonalnie do masy odpadów, których odbiór i/-lub
zagospodarowanie nie został potwierdzony danymi z systemu GPS danego pojazdu
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16.

Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze, wystawionej dla Zamawiającego – Gmina Pacyna,
ul. Wyzwolenia 7, 09-541 Pacyna, NIP 971 06 64 197, w terminie 30 dni od daty otrzymania
przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

17.

Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w każdej wystawionej fakturze numeru
umowy, której dotyczy faktura oraz dokonania zapisu: „Odebranie i zagospodarowanie
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy
Pacyna w 2021 roku”.

18.

Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.

19.

W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury niezgodnie z umową lub
obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do
czasu wyjaśnienia przez Wykonawcę przyczyn oraz usunięcia tej niezgodności, a także w
razie potrzeby otrzymania korekty faktury lub noty korygującej, bez obowiązku płacenia
odsetek za ten okres.

20.

W przypadku opóźnienia w płatności jakiejkolwiek kwoty należnej Wykonawcy,
Wykonawca ma prawo dochodzić odsetek w ustawowej wysokości.

21.

W przypadku podzlecenia części usługi podwykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie:
1) przed dokonaniem zapłaty przez Zamawiającego za wykonane usługi, przedłożenie
przez Wykonawcę poświadczonych za zgodność z oryginałem kserokopii faktur
wystawionych przez podwykonawcę wraz z dowodami zapłaty;
2) konieczność informowania o fakturach wystawionych przez podwykonawców
w terminie do 14 dni od dnia ich otrzymania;
3) kontrolę rozliczeń Wykonawcy z podwykonawcą.

22.

W przypadku braku potwierdzenia dokonania zapłaty na rzecz podwykonawców,
Zamawiający posiada uprawnienia do wstrzymania płatności do momentu
udokumentowania przez Wykonawcę uregulowania zobowiązań wobec podwykonawców
lub do zapłaty zobowiązań Wykonawcy w stosunku do podwykonawców – w takim
przypadku należne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o kwotę, którą
Zamawiający zapłacił podwykonawcom.

23.

Wszelkie kwoty należne Zamawiającemu, w szczególności z tytułu kar umownych, mogą
być potrącane z płatności realizowanych na rzecz Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża
zgodę.

24.

W przypadku, gdy Wykonawca wystawi fakturę lub rachunek:
1) w których kwota podatku wykazana w oryginale faktury lub faktury korygującej jest
różna od wykazanej na kopii;
2) niepotwierdzoną kopią u Wykonawcy;
3) stwierdzającą czynności, które nie zostały wykonane;
4) podającą kwoty niezgodne ze stanem faktycznym lub niezgodnie z niniejszą umową
czy ofertą;
5) potwierdzające czynności sprzeczne z prawem, pozorne lub dokonane w celu obejścia
przepisów prawa dla pozoru
- zobowiązuje się on do wyrównania Zamawiającemu szkody powstałej w wyniku
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Zamawiającego przez organ skarbowy w kwotach wynikających z doręczonych decyzji.

§ 13 Kary umowne
1.

Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej:
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

za każdy przypadek nieodebrania odpadów komunalnych w terminach określonych
w harmonogramie (dot. odbiorów interwencyjnych) - w wysokości 100,00 złotych
(słownie: sto złotych 00/100) za każdy dzień, w którym ww. niewykonanie zostanie
stwierdzone do dnia prawidłowego wykonania - kara będzie naliczana jako iloczyn dni
(kalendarzowych) opóźnienia, wskazanej kwoty kary oraz liczby wszystkich
nieruchomości z których powinny zostać odebrane odpady komunalne, a nie zostały;
za każdy przypadek odebrania odpadów komunalnych w sposób nienależyty,
w szczególności obejmujący przypadki odbioru odpadów niewłaściwe
wysegregowanych - bez pozostawienia właścicielowi nieruchomości naklejki
ostrzegawczej, o której mowa w „OPZ” oraz zgłoszenia powyższego Zamawiającemu w wysokości 300,00 złotych (słownie: trzysta złotych 00/100) za każdy stwierdzony
przypadek nienależytego odebrania odpadów komunalnych;
nieprzekazywanie w ustalonych terminach sprawozdań, raportów, wykazów
i dokumentów, o których mowa w „OPZ”, jak również opóźnienie w ich uzupełnieniu
w terminie 5 /pięciu/ dni roboczych liczonych od wezwania Zamawiającego do ich
uzupełnienia w wysokości 100,00 złotych (słownie: sto złotych 00/100), liczonych za
każdy dzień opóźnienia w przekazaniu Zamawiającemu ww. sprawozdań raportów,
wykazów i dokumentów (w tym ich uzupełnienia) do dnia skutecznego ich
dostarczenia Zamawiającemu;
w przypadku stwierdzonego przez Zamawiającego odbioru odpadów od właścicieli
nieruchomości niezamieszkałych, którzy nie są objęci systemem gospodarowania
odpadami komunalnymi zorganizowanym przez Gminę Pacynę, w wysokości 3 000,00
złotych (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) za każdy stwierdzony przypadek;
w przypadku stwierdzenia mieszania odpadów komunalnych pochodzących z terenu
Gminy Pacyna z odpadami odbieranymi z terenu innych gmin, a także w przypadku
stwierdzenia odbioru/załadunku odpadów pochodzących z terenu bazy Wykonawcy
na poczet odbiorów realizowanych w ramach niniejszej umowy w wysokości 2 000,00
złotych (słownie: dwa tysiące złotych 00/100), za każdy stwierdzony przypadek,
niepozostawienie właścicielom nieruchomości zamieszkałych i rekreacyjnowypoczynkowych worków na wymianę przeznaczonych do zbierania odpadów
selektywnych - w ilości określonych w „OPZ” - w wysokości 100,00 zł (słownie: sto
złotych 00/100) za każdy stwierdzony przypadek,
brak dostępu do systemu GPS pojazdów w zakresie wskazanym w „OPZ” - w wysokości
150,00 złotych (słownie: pięćset złotych 00/100) za każdy dzień opóźnienia w
udostępnieniu Zamawiającemu dostępu do systemu GPS w zakresie określonym w
„OPZ”, do dnia przekazania Zamawiającemu wymaganego dostępu. Celem uniknięcia
wątpliwości w zakresie przekazania Zamawiającemu dostępu do systemu GPS,
Zamawiający wskazuje, że pod pojęciem prawidłowego dostępu, o którym mowa
powyżej, należy rozumieć dostęp do systemu GPS zawierający wszystkie, kompletne
elementy, enumeratywnie określone w „OPZ”, do których udzielenia dostępu
zobowiązał się Wykonawca. Za brak dostępu do systemu GPS pojazdów uważać się
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8)

9)

2.

będzie m.in. brak pojazdu w systemie GPS, brak wymaganych umową elementów,
które system musi zawierać, a także takie działania, w których dostęp do systemu GPS
pojazdów został udostępniony, lecz dane z tej dostępowości nie były utrzymywane
przez Wykonawcę przez cały okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy, przy czym
w takim przypadku kara umowna za brak dostępu do systemu GPS pojazdów naliczona
zostanie od dnia stwierdzenia braku danych historycznych w systemie GPS do dnia ich
faktycznego powrotu do stanu z daty ich pierwszego udostępnienia,
za każdy przypadek niewypełnienia obowiązku zatrudnienia pracowników
realizujących przedmiot niniejszej umowy na podstawie umowy o pracę, o których
mowa w zapisach „OPZ”, w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100), za
każdy taki stwierdzony przypadek;
Za nieosiągnięcie przez Wykonawcę wymaganych poziomów, o których mowa
w §5 ust. 7 niniejszej umowy, zostaną nałożone kary, których wysokość zostanie
wyliczona w sposób określony w art. 9x ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (iloczyn jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów komunalnych na składowisku, określonej w przepisach
wydanych na podstawie art. 290 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo
ochrony środowiska, i brakującej masy odpadów komunalnych wyrażonej w Mg,
wymaganej do osiągnięcia odpowiedniego poziomu recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi metodami lub ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania).
Zamawiający w razie poniesienia konsekwencji finansowych (art. 9z ust. 2 i 3 ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) dochodzić będzie od Wykonawcy
wyrównania poniesionej kary na zasadach wyrównania poniesionej szkody.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 9x ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:
1) na podstawie art. 9x ust. 1 wymienionej ustawy, gdy Wykonawca: odbiera odpady
komunalne bez wymaganego wpisu do rejestru działalności regulowanej, o którym
mowa w art. 9b ust. 2 wymienionej ustawy-podlega karze pieniężnej w wysokości
5 000 zł za pierwszy miesiąc wykonywania działalności bez wymaganego wpisu do
rejestru oraz 10 000 zł za każdy kolejny miesiąc wykonywania działalności bez
wymaganego wpisu do rejestru;
2) złożył wniosek, o którym mowa w art. 9c ust. 2, niezgodny ze stanem faktycznym albo
złożył niezgodne z prawdą oświadczenie, o którym mowa w art. 9c ust. 4 - podlega
karze pieniężnej w wysokości 10 000 zł;
3) miesza selektywnie zebrane odpady komunalne ze zmieszanymi odpadami
komunalnymi lub selektywnie zebrane odpady różnych rodzajów ze sobą - podlega
karze pieniężnej w wysokości od 10 000 zł do 50 000 zł;
4) nie przekazuje, z zastrzeżeniem art. 9e ust. 1c i 1d, odebranych od właścicieli
nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych do instalacji
komunalnej - podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 zł do 2000 zł za pierwszy
ujawniony przypadek;
5) przekazuje nierzetelne sprawozdanie, o którym mowa w art. 9n - podlega karze
pieniężnej w wysokości od 200 zł do 500 zł, jeżeli sprawozdanie zostanie uzupełnione
lub poprawione w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, o którym mowa w
art. 9p ust. 2, a w przypadku niezastosowania się do wezwania od 500 zł do 5 000 zł;
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pieniężnej w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż za 365
dni.
7) kary pieniężne, o których mowa w ust. 2 nakładane będą na Wykonawcę zgodnie
z przepisami art. 9zb wymienionej ustawy, w drodze decyzji administracyjnej wydanej
przez wójta, właściwego ze względu na miejsce wpisania przedsiębiorcy do rejestru
działalności regulowanej.
3.

4.

5.

6.
7.

W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od umowy z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz
Zamawiającego kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w §12 ust. 2
umowy.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn, za
które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 30 000 zł – za wyjątkiem
uprawnienia do odstąpienia umowy przez Zamawiającego – z przyczyn określonych w §15
ust. 1-5 niniejszej umowy.
Kary umowne mogą podlegać zsumowaniu, przy czym łączna suma kar umownych nie
może przekroczyć 50% wynagrodzenia, o którym mowa w §12 ust. 2 niniejszej umowy.
Zamawiający zastrzega sobie także prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego
wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, na
zasadach ogólnych uregulowanych w ustawie kodeks cywilny.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych, o których mowa w treści umowy
z należnego mu wynagrodzenia.
Zamawiający posiada prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych na każdym etapie
realizacji przedmiotu niniejszej umowy, niezależnie od uprzednio zapłaconego Wykonawcy
miesięcznego wynagrodzenia.

§ 14 Zabezpieczenie
1.

Wykonawca jest zobowiązany do złożenia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia
należytego wykonania umowy w jednej z form określonych w art. 148 ust. 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

2.

Zabezpieczenie to zabezpiecza w szczególności terminowe wykonywanie obowiązków
umownych oraz roszczenia powstałe na skutek niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy.

3.

Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5% całkowitej ceny oferowanej brutto wskazanej
przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.

4.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek
bankowy Gminy Pacyna: Bank Spółdzielczy „Mazowsze” oddział w Pacynie nr konta
78 9042 1084 0680 0143 2000 0010.

5.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie innej niż w pieniądzu
nie może wygasać wcześniej niż w terminie 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę
dokumentacji rozliczeniowej wraz z załącznikami, o której mowa w „OPZ” za ostatni
miesiąc realizacji zamówienia. Zwrot dokumentu zabezpieczenia nastąpi w terminie 30 dni
od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
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Zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub w formie
poręczenia, powinno być ustawione, jako bezwarunkowe i nieodwołalne oraz płatne na
pierwsze żądanie. Zabezpieczenia wynikające z poręczenia lub gwarancji powinny
podlegać wyłącznie prawu polskiemu oraz zgodnie z wyborem Zamawiającego wskazywać,
jako sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

7.

Koszty ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy obciążają w całości
Wykonawcę.

§ 15 Odstąpienie od umowy
1.

Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca narusza w sposób istotny
postanowienia niniejszej umowy. Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone
w terminie 30 /trzydzieści/ dni od dnia powzięcia wiadomości o przyczynach stanowiących
podstawę odstąpienia i wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności,
z zastrzeżeniem zapisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

2.

Istotne naruszenia Umowy, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności przypadki:
1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)

8)

utraty przez Wykonawcę prawa do wykonywania działalności będącej przedmiotem
niniejszej umowy;
nierozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy lub zaprzestanie jej wykonywania
bez uzasadnionej przyczyny, pomimo wezwania Zamawiającego;
braku spełniania wymagań określonych w SIWZ w zakresie obowiązku posiadania
bazy magazynowo - transportowej oraz minimalnej liczby pojazdów;
przerwania wykonywania przedmiotu umowy na okres dłuższy niż 5 dni roboczych;
gdy Wykonawca znajduje się w stanie zagrażającym niewypłacalnością lub przechodzi
w stan likwidacji, w celach innych niż przekształcenia przedsiębiorstwa lub połączenia
się z innym przedsiębiorstwem;
gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub gdy zostanie wszczęte
postępowanie egzekucyjne, w stopniu uniemożliwiającym realizację umowy;
nienależytego wykonywania przez Wykonawcę istotnych obowiązków wynikających z
umowy, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o odpadach lub
aktów prawa miejscowego oraz „OPZ”,
gdy Wykonawca, wbrew treści umowy lub przepisów prawa, odmówił Zamawiającemu
przekazania stosownych dokumentów, informacji lub danych, bądź nie dopuścił do
przeprowadzenia kontroli lub podał informacje lub dane nieprawdziwe albo przekazał
dokumenty, w których poświadczył nieprawdę.

3.

Warunkiem odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w przypadkach opisanych w ust.
2 jest uprzednie wezwanie Wykonawcy do wykonywania swoich obowiązków oraz
wyznaczenie w tym celu dodatkowego 3 /trzy/dniowego terminu.

4.

W wypadku odstąpienia od umowy Strony zobowiązane są w terminie 7 /siedmiu/ dni
od doręczenia pisma o odstąpieniu, do sporządzenia szczegółowego protokołu wykonania
przedmiotu umowy na dzień odstąpienia.

5.

Jeżeli wskutek nie wykonywania lub niewłaściwego wykonywania umowy przez
Wykonawcę powstała szkoda po stronie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do
jej pokrycia w pełnej wysokości, niezależnie od naliczonych kar umownych.

6.

Wykonawca uprawniony jest do odstąpienia od umowy, jeśli Zamawiający pozostaje
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Wykonawca należycie i w zgodzie z postanowieniami umowy oraz przepisami prawa
wystawił fakturę VAT. Przed wypowiedzeniem Wykonawca wezwie Zamawiającego do
wykonania zobowiązania, wyznaczając dodatkowy, co najmniej 14 /czternasto/ dniowy
termin do dokonania płatności, rozpoczynający się od dnia dostarczenia wezwania.

§ 16 Zmiana umowy
1.

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania w umowie następujących zmian:
1)
2)

wynagrodzenia, w przypadku ustawowej zmiany w wysokości podatku VAT;
innej zmiany prawa powszechnie obowiązującego, wpływającego w sposób istotny
na zasady odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych.

2.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu realizacji umowy ze względu na:
1) zaistnienie działań wojennych, aktów terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego
lub cywilnego, wojny domowej, skażeń radioaktywnych, z wyjątkiem tych które mogą
być spowodowane użyciem ich przez Wykonawcę;
2) zaistnienie klęski żywiołowej, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi, bunty,
niepokoje, strajki, epidemie, pandemie.

3.

Poza zmianami określonymi w ust. 2 powyżej, Zamawiający dopuszcza możliwość
dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w formie
aneksu, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych i określa warunki takich zmian:
1) dopuszcza się możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku
podniesienia cen jednostkowych na instalacjach za zagospodarowanie 1 Mg
poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych - w takim przypadku stawki
jednostkowe określone w §12 ust. 5 za odbiór i zagospodarowanie poszczególnych
rodzajów odpadów komunalnych zostaną proporcjonalnie zwiększone o kwoty
podniesione na instalacjach, z zastrzeżeniem, że Zamawiający będzie wymagał od
Wykonawcy udokumentowania powyższego w formie przedstawienia umów
zawartych z instalacjami o brzmieniu pierwotnym i zmienionym, z treści których
wprost będzie wynikała informacja o dokonaniu w trakcie realizacji niniejszego
zamówienia - zmian wysokości cen na instalacjach za przyjęcie 1 Mg danego rodzaju
odpadów komunalnych. Z powyższego uprawnienia Wykonawca może skorzystać w
przypadku, gdy zmiana cen jednostkowych na instalacjach zwiększa się co najmniej o
10%, w stosunku do cen określonych w umowie obowiązującej w trakcie realizacji
niniejszego zamówienia,
2)

dopuszcza się możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku
przekroczenia kwoty wynagrodzenia umownego wykonawcy określonego w §12 ust. 2
przed upływem terminu określonego w §3 ust. 1. W takim przypadku, Zamawiający
może zwiększyć wynagrodzenie umowne Wykonawcy zabezpieczając realizację usługi
do dnia 31 grudnia 2021 r. lub do czasu wyboru nowego Wykonawcy,

3)

dopuszcza się zmianę instalacji komunalnych na etapie realizacji umowy. W takim
przypadku Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia
Zamawiającego o zmianie instalacji ze wskazaniem rodzaju i adresu instalacji.

4.

Zmiany, o których mowa w ust. 3 nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy.

5.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności
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- projekt umowy na podstawie aneksu podpisanego przez każdą ze Stron i mogą być dokonywane wyłącznie
w granicach unormowania art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych z zastrzeżeniem sytuacji, kiedy w umowie lub/i załączniku do umowy
postanowiono inaczej.
6.

W trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego
powiadamiania Zamawiającego, w szczególności o:
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy;
2) zmianie osób reprezentujących;
3) zgłoszenie wniosku o ogłoszeniu upadłości;
4) zgłoszenie wniosku o ogłoszeniu likwidacji;
5) zmiany przedmiotu działalności;
6) wszczęcia przez Wykonawcę postępowania układowego.

7.

Oświadczenia stron wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że
w umowie lub/i załączniku do umowy postanowiono inaczej.

§ 17 Przedstawiciele Stron
1.

Wykonawca wyznacza ………………………………………………, jako koordynatora prac
stanowiących przedmiot umowy (telefon: ……………….…., fax: ……….….…., e-mail:
…………………)

2.

Zamawiający wyznacza ………………………………………………., jako koordynatora prac
w zakresie realizacji umowy (telefon: ………………………., fax: ………………….., email: ……………………….…….). Przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest do kontroli
wykonanych prac, do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z jakością i ilością usług,
które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową wykonania przedmiotu
umowy.

3.

Zmiana osób wskazanych w ust. 1 lub 2 nie powoduje zmiany niniejszej umowy. O zmianie
tych osób Strony będą informować się pisemnie nie później niż w trzecim dniu roboczym
od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

§ 18 Rozstrzyganie sporów
1.

Zamawiający i Wykonawca podejmują starania, by rozstrzygnąć ewentualne spory
i nieporozumienia wynikające z umowy ugodowo, poprzez bezpośrednie negocjacje.

2.

Jeżeli po upływie 30 /trzydzieści/ dni od daty powstania sporu Zamawiający i Wykonawca
nie będą w stanie rozstrzygnąć sporu ugodowo, spór zostanie rozstrzygnięty przez sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 19 Postanowienia końcowe
1.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, każdy na prawach
oryginału, w tym jeden egzemplarz umowy dla Wykonawcy oraz 2 egzemplarze umowy
dla Zamawiającego.

2.

W zakresie nieuregulowanym w umowie zastosowanie mają postanowienia „OPZ”
wraz z załącznikami, w przypadku jakichkolwiek sprzeczności pomiędzy postanowieniami
umowy, SIWZ lub któregokolwiek z załączników do SIWZ, Strony przyjmują,
iż pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy oraz przepisy ustawy kodeks
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- projekt umowy cywilny, ustawy prawo zamówień publicznych i innych aktów prawa właściwych dla
realizacji niniejszej umowy.
3.

Umowa obowiązuje wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralną część.

4.

Wykonawca podlega wszelkim działaniom kontrolnym i sprawdzającym podejmowanym
przez instytucje uprawnione na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym kontroli
instytucji lub organów wykonujących kontrolę.

5.

Uprawnione instytucje mogą przeprowadzić dowolne kontrole dokumentów lub kontrole
na miejscu, jakie uznają one za niezbędne w celu uzyskania informacji dotyczących
wykonywania niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć
uprawnionym instytucjom, na ich prośbę, wszelkie dokumenty dotyczące wykonywania
umowy.

6.

Wykonawca musi zawsze działać w sposób bezstronny i jako solenny doradca
Zamawiającego zgodnie z kodeksem postępowania obowiązującym w jego zawodzie.
Winien się on powstrzymać od składania publicznych oświadczeń na temat wykonywanych
prac lub umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod
rygorem nieważności. Nie może on w żaden sposób nakładać jakichkolwiek zobowiązań
na Zamawiającego, bez jego uprzedniej zgody wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.

7.

Wykonawca nie może przyjąć żadnej innej zapłaty związanej z tą umową niż te, które
zostały w niej określone. Wykonawca i jego personel nie mogą prowadzić żadnej
działalności, ani przyjmować żadnych korzyści niezgodnych z ich zobowiązaniami w
stosunku do Zamawiającego.

8.

Podane przez Zamawiającego masy odpadów komunalnych z terenu gminy, jak również
liczba złożonych przez właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, określone w załącznikach do SIWZ mają
charakter orientacyjny i obowiązujący na dzień 31 października 2020 r. Zamawiający
zastrzega, iż może dojść w trakcie trwania niniejszej umowy do fluktuacji pomiędzy
strumieniami mas odpadów komunalnych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym lub
może zaistnieć okoliczność, w której zostaną wycofane z obrotu prawnego frakcje
odpadów komunalnych, które na dzień podpisywania niniejszej umowy funkcjonują w
przepisach prawa. Powyższe zmiany nie uprawniają Wykonawcy do otrzymania
dodatkowego wynagrodzenia za realizację przedmiotu niniejszej umowy

9.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności i nie ma wpływu, jakie ilości i jakie strumienie
(rodzaje) odpadów komunalnych będą faktycznie odbierane i zagospodarowywane przez
Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

10.

Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszej umowy okażą się nieważne, nie uchybia to
ważności pozostałych jej postanowieniom, Strony zobowiązują się podjąć negocjacje w
celu uzupełnienia umowy w tej części (Klauzula salwatoryjna) - z zastrzeżeniem przepisów
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

11.

Umowa wchodzi w życie w dniu, w którym podpiszą ją obie Strony umowy.

12.

Integralną częścią umowy są:
a)
b)

„Opis Przedmiotu Zamówienia” z załącznikami (załącznik nr 1);
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 2);
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Załącznik nr 12 do SIWZ
- projekt umowy -

………………………………….……………
ZAMAWIAJĄCY

…………………………….……………
WYKONAWCA
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