Załącznik nr 8 do SIWZ
UMOWA Nr INO.272.24.U.19
Umowa zawarta w dniu .......................... 2019 r. w Nowinach pomiędzy:
Gminą Sitkówka-Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25, 26-052 Nowiny, reprezentowaną przez:
Pana Sebastiana Nowaczkiewicza – Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny,
przy kontrasygnacie Ewy Mazur – Zastępcy Skarbnika Gminy Sitkówka-Nowiny,
zwanymi dalej Zamawiającym
NIP: 959-14-68-922, REGON: 291010665
a
......................................................., reprezentowaną przez :
...........................................................................................
zwanym dalej Wykonawcą
W związku z wyborem oferty Wykonawcy w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego z dnia ......................... 2019r. , prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z
późn. zm.), zawarto Umowę o następującej treści:
§1
Przedmiot i zakres Umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi polegającej na: Odbiorze i
zagospodarowaniu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy
Sitkówka-Nowiny w okresie od dnia 01.07.2019r. do dnia 30.06.2020r.
Szczegółowy zakres przedmiotu Umowy określony jest:
1) Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia - stanowiącą integralną część niniejszej Umowy.
2) Ofertą złożoną przez Wykonawcę wraz z załącznikami.
2. Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych
na terenie gminy Sitkówka-Nowiny, zagospodarowanie odebranych odpadów zgodnie z hierarchią
postępowania z odpadami, 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 określonymi
przepisami prawa w tym zakresie oraz wyposażenie nieruchomości w pojemniki i w worki
do gromadzenia odpadów.
Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych oraz organizację i przeprowadzenie zbiórki odpadów wielkogabarytowych, odpadów
komunalnych niebezpiecznych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z terenu gminy
Sitkówka-Nowiny.
Zakres obejmuje także prowadzenie szczegółowej dokumentacji związanej z realizacją przedmiotowego
świadczenia.
3. Obowiązkiem Wykonawcy w ramach zaoferowanej ceny jest również przeprowadzanie .... razy w trakcie
obowiązywania umowy objazdowych zbiórek odpadów problemowych („od domu do domu”) i odbiór
bezpośrednio sprzed posesji mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon.
4. Obowiązkiem Wykonawcy w ramach zaoferowanej ceny jest także mycie i dezynfekcja pojemników na
gromadzenie odpadów ......... razy w trakcie obowiązywania umowy.
5. Zakres zamówienia obejmuje nieruchomości zamieszkałe z terenu gminy Sitkówka-Nowiny,
tj.: Bolechowice, Kowala, Kowala Mała, Szewce, Zawada, Wola Murowana, Zgórsko, Zagrody, Trzcianki,
Sitkówka, Słowik, Nowiny.
6. Wykonawca zobowiązuje się do odbioru i zagospodarowania całej masy odpadów komunalnych
przekazanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Sitkówka-Nowiny,
gromadzonych w sposób selektywny oraz zmieszanych odpadów komunalnych w sposób zapewniający
osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.), zgodnie z zapisami aktualnie obowiązującego

Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami oraz zgodnie z obowiązującym w czasie trwania Umowy
Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sitkówka-Nowiny.
7. Przedmiot zamówienia nie obejmuje odpadów komunalnych powstających w wyniku prowadzenia
działalności gospodarczych.
8. Przedmiot Umowy został szczegółowo określony w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym
załącznik nr 6 do SIWZ (dalej OPZ).
§2
Termin wykonania przedmiotu Umowy
Strony ustalają termin realizacji przedmiotu Umowy w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów
komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych od dnia 01.07.2019 r. do dnia 30.06.2020 r.
§3
Obowiązki i prawa Zamawiającego
1. Zamawiający zobowiązuje się do:
1) przekazania szczegółowego wykazu adresów nieruchomości z terenu gminy SitkówkaNowiny, objętych odbiorem odpadów nastąpi w dniu zawarcia umowy,
2) zapewnienia nadzoru jakościowego nad prawidłowością świadczonych usług przez
Wykonawcę,
3) informowania Wykonawcy o ewentualnych zmianach, mających wpływ na warunki świadczenia
przedmiotu umowy,
4) potwierdzania comiesięcznego odbioru wywozu odpadów komunalnych z terenu nieruchomości
zamieszkałych gminy, rozliczania tej usługi i dokonywania zapłaty za wystawione faktury przez
Wykonawcę w terminie ich płatności,
5) publikowania na swojej stronie internetowej www.nowiny.com.pl uzgodnionych harmonogramów
odbioru odpadów komunalnych.
2. Zamawiający jest uprawniony do podejmowania czynności kontrolnych, w tym:
1)
dostępu do danych z urządzeń monitorujących z samochodów odbierających odpady
w systemie pozycjonowania satelitarnego jak również nagrań z rejestratorów video.
2)
wglądu w dokumentację źródłową sposobu wykonywania usługi,
3)
żądania od Wykonawcy informacji i wyjaśnień.
§4
Odpowiedzialność Wykonawcy
1.

2.

W okresie obowiązywania Umowy, Wykonawca jest odpowiedzialny na zasadach uregulowanych
w Kodeksie Cywilnym, za wszelkie szkody powstałe w związku z wykonywaniem przedmiotu Umowy
oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z niedołożenia należytej staranności
przez Wykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu Umowy. Szkody Wykonawca pokrywa w pełnej
wysokości, zaś na wysokość szkody składają się wszelkie poniesione przez Zamawiającego kary (m.in.
wydatki na postępowania).
Wykonawca zwróci Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania, kwoty stanowiące
równowartość wszelkiego rodzaju podatków, kar pieniężnych, grzywien i innych należności lub opłat
nałożonych w postępowaniu administracyjnym lub karnym na Zamawiającego, powstałych na skutek
wszelkich zaniedbań Wykonawcy lub zaniedbań osób, przy pomocy których wykonuje on czynności
wynikające z tejże Umowy, albo którym wykonanie tych czynności powierza.
§5
Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu umowy strony ustalają na kwotę: brutto
łącznie z 8 % podatkiem VAT: ................... zł. (słownie zł: ..................................................................).
2. Wynagrodzenie ryczałtowe należne za jeden miesiąc wykonania przedmiotu umowy wynosi .................
zł netto plus podatek 8 % VAT w wysokości ........................., czyli .......................... zł brutto.
3. Wynagrodzenie to nie podlega zmianie w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy.
4. Wypłata wynagrodzenia następować będzie na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę
wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, przelewem w ciągu 30 dni od dnia wpływu do Urzędu
Gminy Sitkówka-Nowiny, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
5. Zamawiajacy oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, posiada NIP oraz REGON i jest uprawniony
do otrzymywania faktur VAT oraz upoważnia Wykonawcę posiadającego NIP oraz REGON

do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego.
6. Faktury za wykonanie przedmiotu Umowy wystawiane będą na Gminę Sitkówka-Nowiny, ul. Białe
Zagłębie 25, 26-052 Nowiny, NIP 959-14-68-922.
7. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostanie zwrócona Wykonawcy.
8. Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień złożenia polecenia przelewu w banku przez
Zamawiającego.
9. Za nieterminową płatność faktur Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.
10. Zamawiający nie udziela przedpłat na poczet realizacji przedmiotu zamówienia.
11. Wszelkie kwoty należne Zamawiającemu, w szczególności z tytułu kar umownych, mogą być potrącane
z płatności realizowanych na rzecz Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
§6
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy
1. Wykonawca, tytułem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, zobowiązany jest do wniesienia,
najpóźniej w dniu zawarcia Umowy, kwoty zabezpieczenia w wysokości 10 % wartości brutto Umowy, tj.
w wysokości: ........................... zł (słownie zł: ...........................................),
Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania um owy w jednej z poniższych form:
 pieniądzu;
 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
 gwarancjach bankowych;
 gwarancjach ubezpieczeniowych;
 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.
2. W razie nienależytego wykonania Umowy, Zamawiający zaspokaja się bezpośrednio i w pierwszej
kolejności z kwoty wniesionego zabezpieczenia.
3. Zamawiający zwróci, na pisemny wniosek, zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania
przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany, jednak nie wcześniej niż po
przekazaniu przez Wykonawcę sprawozdania, o którym mowa w art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996
r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
4. Pozostałe kwestie dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotowej Umowy regulują
odpowiednie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
§7
Kary umowne
1.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) z tytułu odstąpienia od realizacji przedmiotu Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy
w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia o którym mowa w § 5 ust 1. umowy.
2) za mieszanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami
komunalnymi - wysokość kary umownej zostanie wyliczona zgodnie z rozdziałem 4d ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
3) za przekazywanie nierzetelnych sprawozdań lub przekazywanie ich po terminie określonym
ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - wysokość
kary umownej zostanie wyliczona zgodnie z rozdziałem 4d ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach,
4) z tytułu opóźnienia w realizacji ”reklamacji”, tj. braku odbioru odpadów (dotyczy odpowiednio
odpadów: zmieszanych, segregowanych), Wykonawca zapłaci karę za każdy dzień opóźnienia
w wysokości 100,00 zł (sto złotych 00/100),
5) z tytułu niedostarczenia na nieruchomości ujęte w wykazie dostarczonym przez Zamawiającego
pojemników na zmieszane odpady komunalne do dnia 1 lipca 2019 r., Wykonawca zapłaci karę
w wysokości 100,00 zł (sto złotych 00/100) za każdy brakujący pojemnik,
6) z tytułu niedostarczenia pojemnika na wskazany adres, w trakcie trwania umowy, zgodnie
z zapisami deklaracji złożonej przez użytkownika nieruchomości, na każdorazowe zgłoszenie
przesłane w formie elektronicznej przez Zamawiającego w ramach tzw. „wyposażenia
uzupełniającego”, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100)
za każdy niedostarczony pojemnik.
7) W przypadku niespełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących prace fizyczne bezpośrednio związane z odbiorem odpadów komunalnych oraz
kierowaniem pojazdami wykorzystywanymi do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca

zapłaci kary umowne w wysokości 1.000,00 zł (tysiąc złotych 00/100) za każdego pracownika
objętego takim wymogiem a niezatrudnionego na podstawie umowy o pracę.
2.
Zamawiający może pobrać należną od Wykonawcy karę umowną także przez potrącenie
z wystawionej przez Wykonawcę faktury.
3.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli
wartość poniesionych szkód przewyższa wysokość kar umownych.
4.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:
1) z tytułu odstąpienia od realizacji przedmiotu Umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego
w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia o którym mowa w § 5 ust 1. umowy.
§8
Zmiana Umowy
1. Zgodnie z art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający
przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, określając następujące warunki zmiany:
1) wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu,
podpisanego przez Strony pod rygorem nieważności.
2) Zakazane są zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika
z potrzeb Zamawiającego lub z przyczyn dotyczących Zamawiającego, lub też z przyczyn
obiektywnych, nieuzależnionych od żadnej ze Stron i dotyczy:
a) wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług,
b) odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części zamówienia i związanej z tym
zmiany wynagrodzenia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których
Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie przygotowania postępowania, a które
powodują, że wykonanie przedmiotu zamówienia bez ograniczenia zakresu zamówienia,
powodowałoby dla Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji
przedmiotu zamówienia i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych,
c) wprowadzenia zmian w zakresie sposobu spełniania przez Wykonawcę świadczenia
odbierania i zagospodarowania odpadów w przypadku zmiany przepisów prawa
powszechnie obowiązującego, wpływających na sposób wykonania usługi,
d) zmian, do których Strony upoważnione są na podstawie ustawy.
Zmiana Umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy:
2. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym
mowa w § 5 ust. 1 Umowy, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej
z następujących okoliczności:
1) zmiany stawki podatku od towarów i usług,
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę,
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - na zasadach i w sposób
określony w ust. 2 - 12, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez
Wykonawcę.
3. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której
mowa w pkt 2 ppkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej,
zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę
podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie
znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług.
4. W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 2 ppkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się,
a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
5. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w pkt 2 ppkt 2 lub
3, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której
nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w
życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub
dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
6. W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 2 ppkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości
wynagrodzeń pracowników świadczących usługi do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego
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wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się
wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu
poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z
realizacją przedmiotu umowy.
W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 2 ppkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia
pracownikom świadczącym usługi. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić
się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu
poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi. w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane
z realizacją przedmiotu umowy.
W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1, każda ze Stron może wystąpić do drugiej
Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz
z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką
wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź
nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia
należnego Wykonawcy.
W przypadku zmian, o których mowa w pkt 2 ppkt 2) lub ppkt 3), jeżeli z wnioskiem występuje
Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać,
w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności:
1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących
usługi, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio
związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu
zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w pkt 2 ppkt 2,
2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących
usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem
zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją
przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku
zmiany, o której mowa w pkt 2 ppkt 3.
W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 2 ppkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on
uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, dokumentów,
z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania umowy, w tym
pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w pkt 9 ppkt 2).
W terminie do 5 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w pkt 8, Strona, która
otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz
wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację
o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.
W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym
zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w pkt 8.
W takim przypadku przepisy pkt 9 - 11 oraz pkt 13 stosuje się odpowiednio.
Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie do 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku
o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
§9
Odstąpienie od Umowy

1. Prawo do odstąpienia od Umowy przysługuje Zamawiającemu w przypadku zaistnienia jednej
z poniższych okoliczności:
1) Wykonawca nie rozpoczął świadczenia usług, pomimo wezwania Zamawiającego
wyznaczajacego termin na ich podjęcie,
2) Wykonawca przerwał bez uzasadnienia, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację
przedmiotu umowy i przerwa trwa dłużej niż 3 kolejne dni kalendarzowe,
3) Wykonawca nie wykonuje obowiązków wynikajacych z ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
4) Wykonawca utracił prawo do wykonywania działalności będącej przedmiotem niniejszej umowy,
5) Wykonawca znajduje się stanie niewypłacalności lub przechodzi w stan likwidacji w
celach innych niż przekształcenia przedsiębiorstwa lub połączenia się z innym
przedsiębiorstwem,
6) Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub gdy zostanie wszczęte postępowanie
egzekucyjne w stopniu uniemożliwiajacym realizację umowy,
7) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

8) Stwierdzenie przez Zamawiającego dwukrotnego poważnego naruszenia umowy
skutkującego (np. niedotrzymaniem terminu odbioru odpadów określonego
w harmonogramie i wynikającym z niego brakiem realizacji zadania przez trzy kolejne dni
robocze) naruszenia obowiązku wykonywania przez Wykonawcę umowy, związanego z
jej realizacją.
2. Wprzypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z
tytułu wykonania części umowy.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno wskazać przyczynę odstąpienia.
§ 10
Podwykonawstwo
1. Wykonawca może powierzyć wykonywanie części usług podwykonawcom w takim zakresie jak to
wskazał w ofercie.
2. Wykonywanie usług przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań
wynikających z umowy wobec Zamawiającego.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje
prace w sposób wadliwy, niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy i przepisami obowiązującego
prawa.
4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b w toku postępowania przetargowego, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca
jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca samodzielnie spełnia je
w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
5. Wykonawca, powierzając wykonanie przedmiotu umowy podwykonawcy wyraża zgodę na to, że
Zamawiający ureguluje Wykonawcy płatności dopiero po złożeniu oświadczenia przez podwykonawcę o
uregulowaniu zobowiązań wobec niego przez Wykonawcę.
§ 11.
Zatrudnienie na umowę o pracę
1.

2.

Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez cały okres realizacji
usługi,
stanowiącej
przedmiot
umowy
osób
wykonujących
czynności,
polegających
na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks
pracy: prace fizyczne bezpośrednio związane z odbiorem odpadów komunalnych, kierowanie
pojazdami wykorzystywanymi do realizacji przedmiotu zamówienia przez cały okres wykonywania tych
czynności w ramach zamówienia.
W trakcie realizacji świadczenia usługi zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności.
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów
i dokonywania ich oceny,
b. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

3. W trakcie realizacji świadczenia usługi na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane, wybrane poniżej dowody w celu
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub
podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) oświadczenie wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w
szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy.
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę kopię umowy/umów
o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww.
oświadczenie wykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający

ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” (tj. w szczególności bez: adresów, nr PESEL pracowników,
wysokości wynagrodzenia). Informacje takie jak: nazwisko i imię, data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o pracę i wymiar etatu muszą być możliwe do zidentyfikowania;
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie
umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię
dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń,
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z art.
13 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”
4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku
zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 7 ust 1 pkt 7. niniejszej umowy.
Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez
Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności.
5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę,
zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
6. Najpóźniej w dniu przystąpienia do realizacji umowy, dla osób wchodzących w skład personelu
Wykonawcy, w stosunku, do których Wykonawca w ofercie zobowiązał się wykonywać przedmiot
umowy przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, Wykonawca przedłoży
Zamawiającemu oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o pracę. (Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie
podmiotu kładającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, rodzaju
umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy, wraz z oświadczeniem, że okazane do wglądu kopie
umów o pracę osób wymienionych w oświadczeniu są zgodne z prawdą.)
7. Zmiana pracowników wykonujących czynności przy realizacji zamówienia skutkuje obowiązkiem
dostarczenia przez Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany zaktualizowanego
oświadczenia, o którym mowa w ust. 6.
8. Za niewywiązanie się przez Wykonawcę z obowiązku wskazanego w ust. 6 i 7 Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę w wysokości 100 zł (sto złotych 00/100) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
9. W przypadku dwukrotnego niewywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku wskazanego w ust. 6 i 7
Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
§ 12
Postanowienia dodatkowe i końcowe
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w zakresie prowadzonych przez siebie usług wynikających z
przedmiotu umowy przed policją, strażą miejską i innymi służbami publicznymi.
2. Wykonawca podlega odpowiedzialności karnej w związku z zanieczyszczeniem środowiska i niewłaściwym
postępowaniem z odpadami oraz odszkodowawczej za naruszenie przepisów dotyczących ochrony
środowiska z uwzględnieniem zanieczyszczenia powietrza, wody i gruntu, oraz postępowania z odpadami
w stopniu zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego.
3. Wykonawca odpowiada za prowadzenie usług zgodnie z przepisami BHP.
4. Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone, jeżeli zostały przesłane za
zwrotnym potwierdzeniem odbioru, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego
potwierdzonego pisemnie doręczenia (np. zwrotny faks z adnotacją: „otrzymałem” oraz pieczątką
i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania danej strony).
5. Zamawiający dopuszcza możliwość kontaktowania się faksem i za pomocą poczty elektronicznej

z potwierdzeniem odbioru - zgodnie z zapisami ust. 4.
6. Każda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie swoich danych
adresowych. W przypadku braku powiadomienia o takiej zmianie, doręczenia dokonane na ostatnio
wskazane dane adresowe będą uważane za skuteczne.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania kontroli w zakresie zgodności wykonywania usługi
przez Wykonawcę z postanowieniami umowy oraz jakości usługi.
8. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności już wymaganych, a także przyszłych,
przysługujących Wykonawcy wobec Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy. Powyższy zakaz
dotyczy także praw związanych z wierzytelnością, w szczególności roszczeń o zaległe odsetki.
9. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub wykonania
Umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli
rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu w terminie 7 dni
od pisemnego wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd
właściwy dla Zamawiającego.
10.
Właściwym miejscowo do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd
powszechny właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
11.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy
Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych
publicznych nie stanowią inaczej.
12.
Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych przedmiotową Umową stosuje się w
szczególności przepisy:
1) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018r. poz.799),
2) ustawa z dnia 13 wrześna 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018r.
poz.1454),
3) ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018r. poz.992),
4) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów
(Dz.U. 2014r. poz. 1923),
5) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów
ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz.U. 2017r.
poz. 2412),
6) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wzorów sprawozdań o
odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz
realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz.U. 2018r. poz.1627),
7) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia oraz odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów
komunalnych (Dz.U. 2016r. oz. 2167),
8) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych
wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U.
2013r. poz.122) ,
9) Uchwały nr RG-XXXI/369/17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny (Dz. Urz. Woj.
Świętokrzyskiego z 1 czerwca 2017 r., poz. 1874),
10) Uchwały nr RG-XXI/240/16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (Dz. Urz. Woj.
Świętokrzyskiego z 2016 r. poz. 1939),
11) Uchwały Nr XXV/356/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 lipca 2016 r.
w sprawie uchwalenia
aktualizacji
„Planu
gospodarki
odpadami
dla województwa
świętokrzyskiego”,
12) Uchwały Nr IV/62/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 stycznia 2019 r.
w sprawie uchwalenia „Aktualizacji planu gospodarki odpadami dla województwa
świętokrzyskiego na lata 2016 – 2022”.
13.
Osobami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację zamówienia są:
 Ze strony Zamawiającego: ……………………………………….. – Pracownk Urzędu Gminy
Sitkówka – Nowiny
 Ze strony Wykonawcy : ............................................................. – Koordynator
14.
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z tego trzy egzemplarze
otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca.
…................................................
Zamawiający

…..................................................
Wykonawca

