Załącznik nr 7 do SIWZ
U M O W A ( wzór)
zawarta w dniu …………….. r. w Brzezinach pomiędzy Miastem Brzeziny z siedzibą
w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 16, zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”,
reprezentowaną przez:
…………………… - Burmistrza Miasta Brzeziny,
przy kontrasygnacie Skarbnika - ………………………….
a ….……………………….., z siedzibą ……………………….………………………………...
NIP
………….,
Regon
…………………,
BDO
………………………………..
reprezentowaną przez ……………………………,
zwanym dalej Wykonawcą,
w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości Zamówienia
przekraczającej kwotę, o której mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) została zawarta umowa,
następującej treści:
§1
[ Przedmiot umowy]
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na odbieraniu i
zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu Miasta Brzeziny zgodnie ze
Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2020 poz. 1439) zakres selektywnego zbierania odpadów określony jest w
„Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Brzeziny”.
3. Liczba nieruchomości zamieszkałych i mieszkańców, którzy będą objęci usługą odbioru
odpadów komunalnych w mieście Brzeziny na dzień podpisania umowy wynosi
odpowiednio: …………… nieruchomości, …………….. mieszkańców.
Wykaz nieruchomości wraz z liczbą zamieszkałych osób będzie stanowił załącznik Nr 1 do
umowy.
4. Liczba nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne wynosi ………………
Wykaz nieruchomości przewidzianych do obsługi wraz z zadeklarowaną liczbą osób
zamieszkałych w danej nieruchomości lub zadeklarowaną liczbą pojemników o określonej
pojemności oraz sposobem zbierania odpadów będzie stanowił załącznik Nr 1a do umowy.
2.

5. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określony został w załączniku nr 1 do Specyfikacji
Istotnych Warunków Zmówienia oraz ofercie złożonej przez Wykonawcę. Wykonawca
zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z powyższymi dokumentami oraz
zgodnie z zasadami wiedzy, należytą starannością i obowiązującymi przepisami.
6. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie
sanitarnym, porządkowym i technicznym. Wykonawca oświadcza, że przeprowadzi
okresowe mycie i dezynfekcję pojemników do zbiórki odpadów komunalnych tj.
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i odpadów segregowanych w
zabudowie wielorodzinnej z użyciem profesjonalnych środków dezynfekujących co
najmniej ………… w roku , w tym 1 raz w okresie letnim tj. od czerwca do września, a
pojemników przeznaczonych na odpady biodegradowalne co najmniej raz na kwartał.
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Wykonawca każdorazowo powiadomi Zamawiającego drogą elektroniczną o planowanym
terminie mycia i dezynfekcji pojemników.
§2
[ Termin realizacji]
1. Okres wykonania przedmiotu umowy:
- termin rozpoczęcia
- 01 stycznia 2021 r.
- termin zakończenia
- 31 grudnia 2021 r.
2. Wykonawca wyposaży nieruchomości w pojemniki i worki do zbierania odpadów w
terminie do 10 stycznia 2021r. oraz dostarczy mieszkańcom harmonogram odbioru
odpadów w terminie do dnia 1 stycznia 2021 r. lub w terminie 14 dni od daty podpisania
umowy, jeżeli umowa została zawarta później niż 16.12.2020 r.
§3
[ Obowiązki stron ]
1. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:
a) wykonywania usługi wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych z należytą
starannością, zgodnie z SIWZ, postanowieniami umowy oraz przy uwzględnieniu
obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych;
b) wykonywania wszystkich obowiązków, w tym sprawozdawczych, określonych w
załączniku nr 1 do SIWZ;
c) uzyskania we własnym zakresie wszelkich wymaganych zezwoleń i decyzji związanych
z realizowanymi usługami;
d) zorganizowania we własnym zakresie i na własny koszt zaplecza magazynowego i
socjalnego niezbędnego do wykonania usług będących przedmiotem umowy;
e) zapewnienia przy realizacji umowy odpowiedniego nadzoru oraz zatrudnienia
pracowników posiadających wymagane kwalifikacje do właściwego i terminowego
wykonywania usług;
f) dbałości o przestrzeganie przepisów w zakresie ochrony środowiska, a w szczególności
ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz. U. z 2020r. poz. 797 ze zm.) o odpadach oraz
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
g) zawarcia umów ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w celu zabezpieczenia
ewentualnych roszczeń odszkodowawczych osób trzecich i przedstawiania
Zamawiającemu w trakcie realizacji niniejszej umowy aktualnych polis
ubezpieczeniowych;
2. Zamawiający zobowiązuje się do :
a) dostarczenia Wykonawcy w dniu podpisania umowy adresów nieruchomości objętych
umową oraz cotygodniowego aktualizowana przekazanej informacji;
b) bieżącego informowania Wykonawcy o zmianach mających wpływ na warunki
świadczenia usług.
§4
[ Odpowiedzialność Wykonawcy ]
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w zakresie prowadzonych przez siebie usług
za:
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a) szkody wyrządzone osobom trzecim przez działania, brak działań lub nienależyte działanie
Wykonawcy, w zakresie objętym przedmiotem umowy, w stopniu zwalniającym od tej
odpowiedzialności Zamawiającego;
b) prowadzenie usług zgodnie z przepisami bhp.
2. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca ponosi ewentualne kary związane z
zanieczyszczaniem środowiska oraz za niewłaściwe postępowanie z odpadami, wynikające
z działalności Wykonawcy.
3. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę odpadami,
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dotyczy to między innymi przeładunku, transportu,
uregulowań dotyczących bazy magazynowo – sprzętowej oraz wszelkich spraw formalnoprawnych związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za naruszenie przepisów
dotyczących ochrony środowiska z uwzględnieniem zanieczyszczenia powietrza, wody i
gruntu oraz postępowania z odpadami, w stopniu zwalniającym od tej odpowiedzialności
Zamawiającego.
§5
[ Sprawozdawczość ]
1. Wykonawca jest zobowiązany w ciągu 14 dni od zakończenia danego miesiąca złożyć
sprawozdanie z wykonywanych usług w zakresie odbioru odpadów.
2. Wykonawca otrzyma od Zamawiającego w dacie zawarcia umowy dane dotyczące wykazu
nieruchomości, liczby osób zamieszkałych na nieruchomościach, ilości zgłoszonych
nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez
część roku oraz ilości zadeklarowanych pojemników o określonej pojemności
przeznaczonych dla nieruchomości niezamieszkałych wraz z adresami tych nieruchomości.
3.

Zamawiający, co tydzień będzie przekazywał drogą e-mailową zmiany w bazie danych
nieruchomości dotyczące m.in. liczby osób na nich zamieszkałych, deklarowanej ilości
pojemników o określonej pojemności, dodania nowej nieruchomości bądź wykreślenia
nieruchomości z bazy danych. Wykonawca uwzględni te zmiany w sprawozdaniu
miesięcznym.

4.

Co najmniej jeden raz na kwartał Wykonawca i Zamawiający uzgodnią spójność baz
danych.

5.

Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 zawierać będzie informacje o:

a) Informacje o masie i sposobie zagospodarowania poszczególnych rodzajów
odpadów odebranych bezpośrednio sprzed nieruchomości i z PSZOK,
b) Wskazanie instalacji, do których zostały przekazane poszczególne odpady,
c) Wykaz nieruchomości, na których nie dopełnia się selektywnego zbierania
odpadów,
d) Zdjęcia dokumentujące, że odpady są zbierane niezgodnie z Regulaminem, zdjęcia
należy wykonać w sposób, który umożliwi jednoznaczne zidentyfikowanie
nieruchomości, której przedmiot dotyczy wraz z data stwierdzenia
nieprawidłowości,
e) Wykaz nieruchomości, z których odebrano odpady komunalne, a nie zostały ujęte
w gminnej bazie danych,
f) Wykaz reklamacji i sposób ich rozstrzygnięcia.
6. Wykonawca zgodnie z art. 9n ust. 1-3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu
rocznych sprawozdań, w terminach wskazanych w przepisach.
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7. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania i przekazywania Zamawiającemu rocznych
sprawozdań o osiągniętym w danym roku poziomie recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku następujących frakcji odpadów:
a) Papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła;
b) Innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych;
c) Poziomie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania
8. Sprawozdanie winno być sporządzone zgodnie z wzorem opisanym w odpowiednim
rozporządzeniu Ministra Środowiska oraz zawierać informacje, o których mowa w art. 9n
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
§6
[ Wynagrodzenie ]
1. Maksymalne wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu zamówienia wynosi zgodnie
z ofertą Wykonawcy :
cena ogółem tj. cena za odbiór i zagospodarowanie odpadów:
- cena netto ……….. zł (słownie zł : ……………………………………………….. ),
- cena brutto ……… zł (słownie zł : ……………………………………………….. ).
2. Strony zgodnie ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu
należytego wykonania wszystkich obowiązków objętych przedmiotem niniejszej umowy
będzie wynagrodzenie tonażowe, stanowiące iloczyn faktycznie odebranych i
zagospodarowanych odpadów oraz stawki za odbiór 1 Mg danego rodzaju faktycznie
odebranych i zagospodarowanych odpadów.
3. Zamawiający zgodnie z ofertą Wykonawcy, za należyte i zgodne z postanowieniami
niniejszej umowy wykonanie prac w okresie obowiązywania umowy zapłaci Wykonawcy:
a) kwotę ……. zł brutto za odbiór i zagospodarowanie jednej tony (1Mg)
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu Miasta Brzeziny,
b) kwotę ……. zł brutto za odbiór i zagospodarowanie jednej tony (1Mg) segregowanych
odpadów komunalnych z terenu Miasta Brzeziny,
c) kwotę ……. zł brutto za odbiór i zagospodarowanie jednej tony (1Mg) segregowanych
odpadów komunalnych z PSZOK-u na terenie Miasta Brzeziny.
4. Zakres usług objętych umową będzie realizowany do wyczerpania kwoty określonej w ust.
1. Z momentem wyczerpania kwoty określonej w ust. 1 przed dniem 31 grudnia 2021 roku
umowa wygasa.
§7
[ Płatności ]
1. Zapłata wynagrodzenia odbywać się będzie w systemie miesięcznym.
2. Wykonawca jest zobowiązany w ciągu 14 dni od zakończenia danego miesiąca złożyć
sprawozdanie, o którym mowa w § 5 ust. 5 niniejszej umowy. Podstawą do wystawienia
faktury będzie zaakceptowane przez Zamawiającego sprawozdanie, o którym mowa w zdaniu
pierwszym.
3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia w terminie 30 dni od daty
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z wymaganymi dokumentami.
5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie przelewu bankowego na rachunek nr
………………………….
6. Za nieterminową płatność faktur Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za
opóźnienie.
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7. Wykonawca ma możliwość przesłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu ustawy o elektronicznym fakturowaniu.
8. W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z możliwości przesłania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej, wówczas zobowiązany jest do skorzystania z Platformy Elektronicznego
Fakturowania udostępnionej na stronie internetowej https://efaktura.gov.pl.
9. Zasady związane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych
ustrukturyzowanych dokumentów określa ustawa o elektronicznym fakturowaniu w
zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie
publiczno – prywatnym (Dz. U. z 2020 poz. 1666) oraz akty wykonawcze.
10. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o wystawieniu faktury na
Platformie
Elektronicznego
Fakturowania
–
na
poniższego
e-maila:
agnieszka.guzek@brzeziny.pl
§8
[ Odszkodowania i kary umowne ]
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :
a) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – 10 % wartości
wynagrodzenia brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, określonego w § 6
ust. 1;
b) za spowodowanie przerwy w świadczeniu usług z przyczyn zależnych od Wykonawcy,
jeżeli przerwa trwa dłużej niż 3 dni - w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia brutto
za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, określonego w § 6 ust. 1, za każdy dzień
przerwy;
c) za niedostarczenie do nieruchomości w wyznaczonym terminie pojemników do
zbierania odpadów – w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia brutto za wykonanie
całości przedmiotu zamówienia, określonego w § 6 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia;
d) za każdy inny przypadek naruszenia obowiązków Wykonawcy określonych w § 3 ust. 1
i 3 niniejszej umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 500,00 zł brutto za
każde naruszenie;
e) za niewywiązanie się z osiągania poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego
użycia, odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania w wysokości kary nałożonej na Miasto
Brzeziny. Podstawą wyliczenia kary umownej jest Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2018r. poz. 1454 ze zm.);
f) każdorazowo za niezatrudnienie przez Wykonawcę osoby wykonującej na umowę
o pracę co najmniej jednej z czynności wskazanych w SIWZ, a polegających na
wykonywaniu pracy w sposób określony w Kodeksie Pracy – w wysokości stanowiącej
iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie
przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązujących w chwili
stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu
zatrudnienia oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie
dopełniono przedmiotowego wymogu,
g) każdorazowo za nie zapewnienie przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia przez
podwykonawcę osoby wykonującej na umowę o pracę co najmniej z jednej z czynności
wskazanych w SIWZ, a polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w
Kodeksie Pracy – w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia
za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego nie zapewnienia przez
Wykonawcę niedopełnienia przez podwykonawcę wymogu zatrudnienia oraz liczby
miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego
wymogu.
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2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego
wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach przewidzianych w Kodeksie cywilnym.
3. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kar umownych w terminie 14 dni licząc od daty
otrzymania wezwania.
4. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z należności
wynikającej z faktury.
5. Zamawiający jest uprawniony do bieżącego kontrolowania wywiązywania się Wykonawcy
ze świadczonych usług.
6. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o fakcie stwierdzenia niewłaściwego wykonania
przedmiotu umowy i sporządzi na tę okoliczność protokół.
7. Wykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw i wierzytelności
powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy bez zgody na piśmie Zamawiającego.
§9
[ Podwykonawstwo ]
1. Zamawiający dopuszcza wykonanie przez Wykonawcę części przedmiotu zamówienia przy
udziale podwykonawców, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
2. W przypadku zamówień na usługi, które mają być wykonane w miejscu podlegającym
bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem
do wykonywania 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 takie usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich
danych, o których mowa w zadaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie
zamierza powierzyć realizację usług.
3. Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje w
trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenia, o
którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające
brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.
4. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować
z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy.
5. Zlecenie części usług podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec
Zamawiającego za wykonanie tej części usług. Wykonawca jest odpowiedzialny za
działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym
stopniu jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania jego lub jego pracowników.
6. Warunkiem niezbędnym do uzyskania zgody Zamawiającego na zawarcie umowy
pomiędzy wykonawcą, a podwykonawcą jest przedstawienie Zamawiającemu w terminie
14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia świadczenia usług przez podwykonawcę,
umowy pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą lub jej projektu.
7. Do zawarcia umowy przez podwykonawcę z następnym podwykonawcą wymagana jest
zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.
8. Umowy, o których mowa w ust. 6 i 7 wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
9. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, następnym
podwykonawcą, której treść jest sprzeczna z treścią niniejszej umowy.
10. W przypadku zawarcia umowy z podwykonawcą lub podwykonawcy z dalszym
podwykonawcą, zmiany umowy lub zatrudnienia nowego podwykonawcy, zmiany
warunków umowy z podwykonawcą z naruszeniem zasad, o których mowa powyżej
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Zamawiający podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu wyegzekwowania od Wykonawcy
ustaleń SIWZ, aż do odstąpienia od umowy z Wykonawcą (z winy Wykonawcy) włącznie.
11. Za usługi wykonane przez podwykonawcę płatności realizować będzie Wykonawca.
12. Rozliczenie z podwykonawcą musi przypaść na termin wcześniejszy niż termin płatności
na rzecz Wykonawcy. Wykonawca załączy do faktury doręczanej Zamawiającemu
odpowiednio pisemne oświadczenie podwykonawcy o otrzymaniu danej płatności lub
potwierdzenie zapłaty podwykonawcy wynagrodzenia.
13. W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku Zamawiający upoważniony jest do
obniżenia kwoty wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę należną podwykonawcy,
zatrzymując ją jako zabezpieczenie na wypadek roszczeń podwykonawcy.
14. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich
informacji dotyczących podwykonawców i przebiegu prac przez nich wykonywanych.
§ 10
[ Odstąpienie od umowy ]
l. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub
bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
2. Zamawiającemu przysługuje ponadto prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia:
a) w przypadku zaprzestania prowadzenia działalności przez Wykonawcę – w terminie 5 dni
od dnia otrzymania informacji o zaprzestaniu działalności;
b) gdy Wykonawca nie rozpoczął w terminie 7 dni od dnia określonego w § 2 umowy realizacji
usług lub zaprzestał realizacji usług i ich nie kontynuuje zgodnie z obowiązującym
harmonogramem, pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego. Rozwiązanie umowy
może nastąpić wówczas po upływie 7 dni od wezwania do rozpoczęcia lub kontynuacji usług;
c) gdy Wykonawca nie zapewnia świadczenia właściwej jakości usługi, zgodnej ze SIWZ i
złożoną ofertą, pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego. Rozwiązanie umowy może
nastąpić wówczas po upływie 7 dni od dnia wezwania do poprawy jakości usług;
3. Wykonawcy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy na piśmie za miesięcznym okresem
wypowiedzenia w sytuacji, gdy Zamawiający nie wywiąże się z obowiązku zapłaty prawidłowo
wystawionej faktury, po upływie 60 dni od upływu terminu zapłaty, po bezskutecznym
wezwaniu złożonym na piśmie przez Wykonawcę z terminem zapłaty nie krótszym niż 14 dni.
4. Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia nastąpi w formie pisemnej pod rygorem
nieważności i powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.
5. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn opisanych w ust. 1, Zamawiający obowiązany jest
do :
a) dokonania odbioru usługi przerwanej,
b) zapłaty za usługę faktycznie wykonaną do dnia odstąpienia od umowy.
6. W przypadku wykreślenia Wykonawcy z rejestrów umożliwiających zgodnie z przepisami
prawa oraz niniejszej umowy wykonywanie jej przedmiotu lub utraty przez wpisy lub
zezwolenia wydane Wykonawcy mocy obowiązującej, Zamawiający uprawniony jest do
odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 21 dni od dnia, w którym dowiedział się o
okolicznościach uzasadniających odstąpienie.
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§ 11
[ Zmiana umowy ]
1. Zamawiający – na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy – Pzp – zastrzega sobie prawo do zmiany
treści umowy w przypadkach opisanych w ust. 3 określając warunki tych zmian.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem
nieważności.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w następujących
przypadkach:
1) Zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w zakresie
wynagrodzenia dopuszczalna jest w przypadku:
a) zmiany powszechnie obowiązującego prawa, która w sposób istotny wpłynie na zasady
wykonywania przedmiotu zamówienia, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie zmian;
b) zmiany stawki VAT podatku od towarów i usług - wartość brutto przedmiotu umowy
ulegnie zmianie odpowiednio do zmiany stawki podatku od towarów i usług;
c) zajdzie konieczność wyposażenia nieruchomości w większą lub mniejszą liczbę
pojemników do zbierania odpadów komunalnych lub urządzeń do zbierania odpadów
pozostałych niż przyjęto (większą lub mniejsza o 20%) w szczegółowym opisie przedmiotu
zamówienia – załącznik nr 1 do SIWZ, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach;
d) 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;
e) wprowadzenia zmian w stosunku do Przedmiotu Zamówienia w zakresie wykonania prac
nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, w sytuacji konieczności
zwiększenia usprawnienia procesu realizacji zamówienia, w terminie 30 dni od dnia
wprowadzenia zmian;
2) zmiana podwykonawców, pod warunkiem wcześniejszego uzyskania akceptacji
Zamawiającego;
3) zmiany w sposobie dokonywania płatności, rozliczania, w terminie 14 dni od dnia
wprowadzenia zmian;
4) rezygnacji przez Zamawiającego z części usług, w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości
o tych okolicznościach.
4. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może
wyrazić zgodę. Katalog ten nie stanowi podstawy roszczenia dla Wykonawcy o
zobowiązanie Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.
5. W związku ze wskazanymi w ust. 3 ppkt 1 okolicznościami dopuszczalne jest zmniejszenie
lub zwiększenie wynagrodzenia, przy czym zwiększenie wynagrodzenia dopuszczalne jest o
kwotę nie większą niż udokumentowany wzrost kosztów świadczenia usługi.
6. Zmiany mogą być wprowadzone po złożeniu pisemnej propozycji zmian, jeżeli konieczność
ich wprowadzenia do umowy wynika ze zmiany prawa powszechnie obowiązującego, na
terenie Rzeczpospolitej Polskiej np. prawa podatkowego lub wynika ze zmiany
okoliczności, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
7. Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy zmiana danych teleadresowych
oraz zmiana osób reprezentujących Strony.
8. Dokonanie zmiany w wykazie nieruchomości objętych obowiązkiem odbierania odpadów
komunalnych stanowiącym załącznik nr 1 do umowy nie wymaga podpisania Aneksu.
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9. Strona występująca o zmianę umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia
którejkolwiek z przesłanek. Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy wymaga
formy pisemnej.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści umowy w przypadku konieczności
realizacji usług dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile staną się
niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy przy spełnieniu łącznie
warunków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień publicznych, z
zastrzeżeniem art. 144 ust. 1a, 1c, i 1 d.
11. Zamawiający dopuszcza inne zmiany umowy na zasadach określonych w art. 144 ust. 1 pkt.
3 - pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1a, 1b, 1c, 1d.
12. W trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego
powiadamiania Zamawiającego o: zmianie siedziby lub nazwy firmy, zmianie osób
reprezentujących, ogłoszeniu upadłości, ogłoszeniu likwidacji, zawieszeniu działalności,
wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca.
§ 12
[ Ochrona danych ]
1. Strony zobowiązują się do zapewnienia ochrony danych osobowych w związku z
wykonywaniem umowy, w tym do stosowania się do wymogów wynikających z
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 oraz polskich
przepisów obowiązujących w tym zakresie.
2. Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się nie ujawniać, nie przekazywać, nie
przetwarzać, nie wykorzystywać dla celów własnych lub osób trzecich danych opisanych w ust.
1 jak również wszelkich innych informacji lub danych przekazanych w związku lub w celu
realizacji niniejszej umowy, chyba że stan tajemnicy wobec tych informacji lub danych ustał i
są one znane publicznie lub ich ujawnienia zażąda uprawniony podmiot w przewidzianej
prawem formie i treści, jednakże wówczas tylko w niezbędnym zakresie. Obowiązek
zachowania poufności nie ma ograniczeń czasowych i nie wygasa po rozwiązaniu umowy.
Obowiązek ten obejmuje zarówno informacje wynikające z niniejszej umowy jak również
informacje uzyskane przez Wykonawcę lub pracowników Wykonawcy oraz osoby, którymi się
posługuje w związku lub przy okazji wykonywania niniejszej umowy.
3. Wykonawca zapewnia, że przetwarzane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w
celu realizacji umowy.
4. W przypadku naruszenia postanowień ust. 1-3 Strona, która dokonała naruszenia
zobowiązana jest do naprawienia szkody jaką druga strona poniosła z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania zobowiązania na zasadach ogólnych.
5. Strony oświadczają, że dane osobowe wskazane w treści umowy zostały dostarczone przez
Strony. W przypadku, gdy dotyczą one pracowników Stron, obowiązki informacyjne w
zakresie ochrony danych osobowych obciążają Stronę, która dostarczyła dane osobowe. Dane
te będą wykorzystywane wyłącznie w celu zawarcia oraz wykonywania niniejszej umowy oraz
ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z umowy lub w związku z obowiązkiem
poddania się kontroli wynikającym z przepisów prawa lub innych umów.
§ 13
[ Postanowienia końcowe]
1. Wszelkie załączniki wymienione w treści niniejszej umowy stanowią jej integralną część.
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2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy – Prawo zamówień publicznych, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminie, 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 oraz
inne obowiązujące w tym zakresie przepisy prawne, w tym będące prawem miejscowym.
3. Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez
Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
Zamawiający :

Wykonawca :
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