
Dodatek nr 9b do SIWZ
UMOWA nr ……….. ( wzór )

zawarta w dniu ………….. r. w Urzędzie Gminy Miedźno pomiędzy
 GMINĄ MIEDŹNO reprezentowaną przez:

Piotra Derejczyka - Wójta Gminy Miedźno zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”, 

a 

…………………...

NIP …………... Regon ………………...

wpisanym do …………...…………...

zwanym dalej „WYKONAWCĄ” reprezentowanym przez: 

………………………………...

Mając na uwadze wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na wybór Wykonawcy dla realizacji usługi pn.: „Usługi związane z odbiorem,

transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy Miedźno”
zawiera się umowę o następującej treści:

§ 1.

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji świadczenie usługi związanej z
funkcjonowaniem  punktu  selektywnego zbierania odpadów komunalnych (dalej  GPSZOK) w
tym do  wyposażenia GPSZOK do  dnia  10  stycznia  2019  r.  w kontenery  i  pojemniki  celem
odbierania  (przyjmowania)  od  wszystkich  właścicieli  nieruchomości  położonych  na  terenie
Gminy Miedźno oraz załadunku, transporcie i zagospodarowaniu odpadów z GPSZOK. 

2.  Standardy  jakościowe  odnoszące  się  do  wszystkich  istotnych  cech  przedmiotu  zamówienia  tj.
realizacji zamówienia zostały określone w niniejszej umowie oraz w opisie przedmiotu zamówienia
(dalej zwanym OPZ) stanowiącym  dodatek nr 8b do SIWZ oraz załącznik do niniejszej umowy.

3.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią postanowienia   niniejszej  umowy oraz opis
przedmiotu zamówienia stanowiący  dodatek nr 8b do SIWZ oraz integralny załącznik do niniejszej
umowy.

4. Wykonawca  zapewni funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przez
….. dni w miesiącu. 

§ 2.
1. Termin wykonania umowy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019r. z tym, że  termin przekaza-
nia raportu (sprawozdania – protokołu wykonania usługi) z wykonania usługi odbierania odpa-
dów w miesiącu grudniu 2019r. r. przekazuje Wykonawca Zamawiającemu do dnia 7 stycznia
2020 r.
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2. Wykonawca zobowiązany jest do utworzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
(dalej GPSZOK) w tym wraz z wyposażeniem go do dnia 10 stycznia 2019 r. w kontenery i pojemniki
celem odbierania (przyjmowania) odpadów. 

§ 3.

1.  Wartość  zamówionych  usług  określa  się  na  kwotę  maksymalną  ……………..........zł  (brutto)
słownie………………………………………………….….....……

2.  Strony ustalają miesięczny okres rozliczeniowy z tytułu wykonania usług objętych przedmiotem
umowy.

3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za prawidłowe wykonanie usług objętych
przedmiotem umowy w danym  miesiącu  rozliczeniowym wynagrodzenie  brutto  w  wysokości
wskazanej  w  wystawionej  przez  Wykonawcę  fakturze  VAT,  a  wynikającej  ze  złożonej  oferty
przetargowej która wynosi:

………………… zł  netto  (  bez  VAT)  (cena  ryczałtowa  z  formularza  ofertowego)/  miesiąc  +
podatek VAT 8%.

4.  Cena zryczałtowana netto za miesiąc świadczenia usług nie może ulec podwyższeniu przez cały
okres obowiązywania umowy.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 3 płatne będzie po zakończeniu  danego
miesiąca  świadczenia  usługi,  na  podstawie  prawidłowo  wystawionej  faktury  VAT.  Brak
przedstawienia raportu, o którym mowa w § 8 ust. 1 i n. uprawnia Zamawiającego do wstrzymania
się  z  płatnością  wynagrodzenia  miesięcznego  do  czasu  otrzymania  i  zaakceptowania  przez
Zamawiającego tego dokumentu.

6.  Wynagrodzenie  należne  Wykonawcy  płatne  będzie  przelewem  na  rachunek  bankowy
Wykonawcy wskazany każdorazowo w fakturze VAT. Termin płatności faktury wynosi …….. dni od
daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

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

8.  W  przypadku  wystawienia  przez  Wykonawcę  faktury  VAT  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 faktury lub noty korygującej VAT, bez obowiązku  płacenia odsetek za ten
okres.

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

10.  Wszelkie  kwoty  należne Zamawiającemu,  w szczególności  z  tytułu kar  umownych,  mogą być
potrącane  z  płatności  realizowanych  na  rzecz  Wykonawcy  (bieżących  faktur)  na  co  Wykonawca
niniejszym wyraża zgodę.
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11.  W  przypadku  zmiany  wysokości  stawki  podatku  VAT  za  świadczenie  usług  będących
przedmiotem niniejszej umowy, Strony ustalają, iż cena brutto zryczałtowana  podlega obniżeniu
lub podwyższeniu stosownie i w granicach wyznaczonych zmianą obowiązującej stawki VAT.

12.  Strony  ustalają,  iż  cena  brutto  podana  w  ust.  1  stanowi  maksymalną  wysokość
zobowiązania Zamawiającego wynikającego z niniejszej umowy.

13.  Wynagrodzenie,  o  którym  mowa  w  ust.  1  i  ust.  3  obejmuje  wszystkie  koszty  związane  z
wykonywaniem przedmiotu zamówienia zgodnie z OPZ, w tym wyposażenie w pojemniki, kontenery,
dyżury osób, odbiór, załadunek, transport odpadów, zagospodarowanie odpadów, dezynfekcja, mycie
pojemników/  kontenerów.  Ryzyko z  tytułu  oszacowania,  a  także  oddziaływania  innych  czynników
mających lub mogących mieć wpływ na koszty,  ponosi Wykonawca.  Niedoszacowanie,  pominięcie
oraz  brak  rozpoznania  zakresu  przedmiotu  umowy  nie  może  być  podstawą  do  żądania  zmiany
wynagrodzenia określonego w ust. 1 i ust. 3.

§ 4.
1.  Przedstawicielem przewidzianym niniejszą umową z ramienia Zamawiającego do nadzorowania i
rozliczania usług będzie …………..., tel. ………………..

2.  Koordynatorem przewidzianym  niniejszą  umową  z  ramienia  Wykonawcy  do  współpracy  z
przedstawicielem  Zamawiającego  oraz  nadzorowania,  koordynowania  i  rozliczania  usług
będzie…………………….........................……., z którym możliwy będzie bezpośredni kontakt w dni
robocze od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.30 do 15.30 w piątek do godz. 13.00. pod nr
telefonu.........................................…e-mail……..………

3.  O każdej zmianie przedstawiciela uprawnionego, Strony zobowiązują się powiadamiać na piśmie
najpóźniej  w ciągu 3 dni  od takiej  zmiany,  przy czym zmiana przedstawiciela  Zamawiającego nie
stanowi zmiany niniejszej umowy.

4.  Zamawiający  o  stwierdzonych  nieprawidłowościach  w  zakresie  wykonanej  usługi  powiadamia
niezwłocznie Wykonawcę faxem lub pocztą elektroniczną (e-mail), oraz potwierdza pisemnie. 

§ 5.

1 .  Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia oraz potencjał techniczny i osobowy, w
celu wykonania przedmiotu umowy i zobowiązuje się do ich posiadania przez cały okres trwania umowy.

2. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonywania  Przedmiotu  Umowy  zgodnie  z obowiązującymi
przepisami prawa, z zachowaniem należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru
prowadzonej działalności.

3.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonywania  wszystkich  obowiązków  opisanych   Opisie
Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik do niniejszej Umowy (dodatek nr 8b do SIWZ).
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4.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  przekazywania  informacji  dotyczących  realizacji  Umowy  na
każde  żądanie  Zamawiającego niezwłocznie,  jednak  nie  później  niż  w  terminie  7  dni  od  dnia
otrzymania stosownego zapytania.

5. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania poufności  w stosunku  do informacji pozyskanych  w
związku  z  realizacją  Umowy,  w  szczególności  do  przestrzegania  przepisów  dotyczących  ochrony
danych osobowych. Wykonawca nie może wykorzystywać pozyskanych danych w żaden inny sposób
lub w innym celu niż dla zapewnienia prawidłowego wykonywania Umowy, w szczególności zakazuje
się wykorzystywania danych w celach reklamowych lub marketingowych. W w celu realizacji umowy
zostanie zawarta z Wykonawcą odrębna umowa o przetwarzanie danych osobowych.

6.  Wykonawca zobowiązuje  się  do  posiadania  ubezpieczenia  od  odpowiedzialności  cywilnej  z tytułu
prowadzonej  działalności  gospodarczej  związanej  z  przedmiotem niniejszej  umowy na  kwotę  nie
niższą  niż  80  000,00 zł  przez  cały  okres  realizacji  Umowy.  Wykonawca  zobowiązany  jest
przedłożyć Zamawiającemu kopię polisy najpóźniej  niż  w terminie 7 dni  od podpisania umowy
(jeżeli nie dostarczył jej w trakcie postępowania przetargowego np. z powodu upływu terminu jej
obowiązywania). W  przypadku,  gdy  umowa  ubezpieczeniowa  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 w zdaniu 1 lub  kolejnych umów (polis), o których mowa w
zdaniu  trzecim,  Zamawiający  uprawniony  jest  do  zawarcia  umowy  ubezpieczenia  na  koszt
Wykonawcy.

7.  W ostatnim miesiącu trwania umowy, tj. w miesiącu grudniu 2019r.. Wykonawca zobowiązany
jest  odebrać  odpady  wraz  z  opróżnieniem  wszystkich   pojemników/  kontenerów  i  transportem
odpadów i  przetransportować wszystkie  odpady w celu  zagospodarowania  nie  wcześniej  jak  27
grudnia 2019 r. i nie później niż do dnia 31 grudnia 2019r.

8. Z chwilą zakończenia wykonywania umowy przed datą końcową, na jaki została zawarta (np.
odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, rozwiązania umowy),  Wykonawca zobowiązany jest
odebrać  odpady i  przetransportować wszystkie  odpady w celu  zagospodarowania,  niezwłocznie,
jednakże w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty wygaśnięcia umowy. 

§ 6

1. Zamawiający  zobowiązuje  się  do  współpracy  w  celu  wykonania  Umowy,  w  szczególności  do
współpracy z  Wykonawcą w ramach procedury akceptacji  harmonogramu odbierania odpadów
komunalnych.

2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia, na warunkach i w terminach
określonych w § 3 niniejszej umowy.

§ 7

1. Wykonawca jest zobowiązany do osiągnięcia na obszarze objętym przedmiotem zamówienia w
danym roku kalendarzowym w odniesieniu do masy odebranych przez siebie odpadów komunalnych
poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami  papieru,
metalu, tworzyw sztucznych, szkła innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych
zgodnie  z  rozporządzeniem Ministra  Środowiska z  dnia  14 grudnia  2016 r.  w sprawie  poziomów
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recyklingu,  przygotowania  do ponownego użycia i  odzysku  innymi  metodami  niektórych  frakcji
odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2167). 

2. Wykonawca  jest  zobowiązany  do osiągnięcia  w danym roku kalendarzowym w odniesieniu  do
masy  odebranych  przez  siebie  odpadów  komunalnych  poziomów  ograniczenia  masy  odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017  r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2412),

3. Ustalenie, czy Wykonawca osiągnął wymagane poziomy odzysku i recyklingu, o których mowa w
ust. 1 oraz poziomy ograniczenia odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych na składowisko
zgodnie z ust. 2, jak również zgodnie z przepisami aktów wykonawczych wskazanych w tych ustępach
nastąpi na podstawie sprawozdania półrocznego, o którym mowa w § 8 ust. 6 Umowy.

§ 8

1. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przekazywania  Zamawiającemu  miesięcznych  raportów
zawierających informacje o:

a) ilości i rodzaju odpadów komunalnych (Mg z podziałem na frakcje) odebranych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych, 
b) sposobie zagospodarowania odpadów ze wskazaniem instalacji, na którą zostały przekazane,
potwierdzone odpowiednimi dokumentami w tym karty przekazania odpadów zawierające datę,
kod, rodzaj, wagę przekazanych odpadów, sposób ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem
instalacji, do której zostały przekazane odebrane od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady
komunalne, oraz inne rodzaje selektywnie zbieranych odpadów a także informacje. 

2. Wykonawca przekazuje  raporty  miesięczne  w terminie  do 7 dnia  miesiąca następującego po
miesiącu, którego raport dotyczy. Jeśli sporządzenie raportu we wskazanym terminie okaże się nie-
możliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy dopuszcza się złożenie raportu w terminie póź-
niejszym, jednakże nie później niż do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wy-
konywane były usługi.

3. Wykonawca sporządza raport w formie elektronicznej uzgodnionej z Zamawiającym.
4. Zamawiający akceptuje raport  lub zgłasza uwagi w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

Akceptacja  raportu  oznacza  potwierdzenie  prawidłowego  wykonania  usług  stanowiących
przedmiot umowy w danym okresie rozliczeniowym.

5. Zaakceptowany przez Zamawiającego raport jest podstawą do wystawienia faktury za wyko-
naną usługę.

6. Wykonawca sporządza sprawozdanie, o którym mowa w art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach w terminie do końca miesiąca następującego po okresie,  którego dotyczy
sprawozdanie.

7. Wykonawca  przekazuje  Zamawiającemu  sprawozdania  półroczne  zgodnie  ze  wzorem
określonym w drodze rozporządzenia wydanego na podstawie art. 9t ustawy o utrzymaniu czy -
stości i porządku w gminach.

§ 9.

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za stan techniczny sprzętu, wyposażenia skierowanego
do pracy, a także za jego właściwe oznakowanie.
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2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego i osób trzecich za szkody
powstałe na skutek nienależytego wykonywania bądź niewykonania przedmiotu umowy.

§ 10.

1. Strony ustalają, że Wykonawca będzie wykonywać cały przedmiot zamówienia siłami własnymi, bez
udziału  Podwykonawców.  Zamawiający  dopuszcza  możliwość  zmiany  umowy  w zakresie  udziału
podwykonawców przy realizacji niniejszej umowy.
* w przypadku udziału Podwykonawcy, § 10 ust. 1 otrzyma następujące brzmienie:
1. Strony ustalają, że Wykonawca będzie wykonywać za pomocą Podwykonawcy następującą część
zamówienia:...........................................................................................,natomiast pozostałą część będzie
wykonywać osobiście.
2. Realizacja części umowy przez podwykonawcę nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności ani
obowiązków  wynikających  z  umowy.  Wykonawca  odpowiada  za  działania  lub  zaniechania
podwykonawców jak za działania własne.
3. Zamawiający nie odpowiada za jakiekolwiek zobowiązania Wykonawcy wobec Podwykonawców,
jak również za zobowiązania Podwykonawców wobec osób trzecich.
4.  Zamawiającemu  przysługuje  prawo  żądania  od  Wykonawcy  zmiany  podwykonawcy,  jeżeli  ten
realizuje powierzoną mu część zamówienia w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami i przepisami.
5.  Zamawiający  dopuszcza  możliwość  zmiany  zakresu  podwykonawstwa  na  uzasadniony  wniosek
Wykonawcy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
wykonawca  powoływał  się,  na  zasadach  określonych  w  art.  22a  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień
publicznych,  w  celu  wykazania  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu,  wykonawca  jest
obowiązany  wykazać  Zamawiającemu,  że  proponowany  inny  podwykonawca  lub  wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
6. Wykonawca obowiązany jest przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, podać nazwy albo
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych
w takie usługi. Wykonawca niezwłocznie zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o
których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na
temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usługi.
7. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje w trakcie jego
realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art.
25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak
podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
8. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, o
których  mowa  w  ustawie  Prawo  zamówień  Publicznych  i  wskazanych  w  Specyfikacji  Istotnych
Warunków Zamówienia wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z
powierzenia wykonania części zamówienia tego podwykonawcy.

§ 11.

1. Wykonawca wniósł przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w
wysokości 10 % maksymalnej wartości nominalnej brutto zobowiązania Zamawiającego wynikającego
z  umowy,  określonej  w  §  3  ust.  1,  tj.  w  wysokości.................….....................…...............zł
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(słownie:.............………................................................................……)  na  okres  od  dnia..................
…..............do dnia…….............................w formie ....................................
2.  Zamawiający  zwróci  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy w terminie  30  dni  od  dnia
wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

§ 12.

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:
a) karę umowną za odstąpienie od umowy, rozwiązanie lub wypowiedzenie przez którąkolwiek ze

stron  z  przyczyn,  za  które  odpowiedzialność  ponosi  Wykonawca  –  w  wysokości  10  %
pozostałego  wynagrodzenia  netto,  które  przypadałoby  do  zapłaty  z  tytułu  prawidłowego
wykonywania Umowy do końca okresu jej obowiązywania wskazanego w § 2 ust. 1.

b) za opóźnienie w utworzeniu w terminie określonym w § 2 ust. 2 w tym wyposażeniu GPSZOK
w pojemniki lub kontenery w ilości wynikającej z Opisu przedmiotu zamówienia  (dodatku nr
8b do SIWZ) w wysokości 1 000 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. Pierwszym dniem,
od którego rozpoczyna się naliczanie kary jest dzień 11.01.2019r.

c) za nieodbieranie i nieterminową w stosunku do określonej w Opisie przedmiotu zamówienia
(dodatku nr  8b do SIWZ) realizację  usługi  odbierania,  opróżniania wszystkich kontenerów,
pojemników  i  transportu  odpadów,  w  wysokości  200  zł  za  każdy  nieodebrany  lub
nieopróżniony kontener lub pojemnik pomnożone przez liczbę rozpoczętych dni opóźnienia,

d) za  nie  powiadomienie  Zamawiającego  o  konieczności  zmiany  instalacji,  do  której
przekazywane  będą  zebrane  odpady  komunalne  w  terminie  5  (pięciu)  dni  roboczych  od
wystąpienia okoliczności powodujących konieczność dokonania takiej  zmiany,  w wysokości
1000,00 zł za każdy taki stwierdzony przypadek, 

e) za nieoznaczenie w sposób czytelny pojazdu Wykonawcy nazwą przedsiębiorcy i numerem jego
telefonu, w wysokości 1000 zł za każdy przypadek;

f) za  nieuprzątnięcie  i  nieodebranie  odpadów,  które  wysypały  się  podczas  opróżniania
pojemników; w wysokości 300 zł za każdy przypadek;

g) w przypadku nałożenia  na Zamawiającego kar,  o  których mowa w art.  9z ust.  2  ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminie lub gdy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
Zamawiający nie  złoży w terminie przewidzianym przepisami prawa sprawozdania, o którym
mowa w art. 9q w/w ustawy, w wysokości równej karze nałożonej na Zamawiającego, 

h) za odbiór odpadów komunalnych nieobjętych umową od innych podmiotów niż właściciele
nieruchomości  położonych  w  Gminie  Miedźno   –  w   wysokości  1  000  zł  za  każdy  taki
przypadek,

i) za brak funkcjonowania GPSZOK raz w miesiącu przez minimum 3 godziny w wysokości 2 %
wartości wynagrodzenia netto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za każdy przypadek,

j) za nieprzedłożenie Zamawiającemu oświadczenia, o którym mowa w § 14 ust. 2 w wysokości
100,00 zł za każdy dzień opóźnienia;
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k) za wykonywanie prac, o których mowa w § 14 ust. 1 przez osoby niezatrudnione na podstawie
umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy w
wysokości 1 000,00 zł, za każdy stwierdzony przypadek,

l) karę  umowną za  nie  dokonanie przez  Wykonawcę  co  najmniej  raz  na  kwartał  mycia  i
dezynfekcji   pojemników/kontenerów, w wysokości 100,00 zł za każdy przypadek. Kara będzie
naliczana  jako  iloczyn  kwoty  100  zł  oraz  liczby  nieumytych  /  niezdezynfekowanych
pojemników/kontenerów.

2.  Zamawiający nalicza także karę umowną za niedotrzymanie warunków zadeklarowanych w ofercie,
stanowiących element kryterium oceny ofert:

a)  za  brak  funkcjonowania  GPSZOK  drugi  raz  w  miesiącu  przez  minimum  3  godziny -   w
wysokości 2,08 % wartości wynagrodzenia netto określonego w § 3 ust.  1 niniejszej umowy za
każdy przypadek. 

3.  W  przypadku  nieosiągnięcia  wymaganych  zgodnie  z  §  7  Umowy  poziomów  recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, Wykonawca zobowiązuje się do
zapłaty  na  rzecz  Zamawiającego  kary  umownej  obliczanej  jako  iloczyn  stawki  opłaty  za
zmieszane  odpady  komunalne,  określonej  w  przepisach  wydanych  na  podstawie  art.  290
ustawy z  dnia 27  kwietnia  2001 r.  Prawo ochrony środowiska  i  brakującej  masy odpadów
komunalnych,  wyrażonej  w  Mg,  wymaganej  dla  osiągnięcia  odpowiedniego  poziomu
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami lub ograniczenia
masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania.

4.  Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  karę  umowną  za  odstąpienie  od  umowy,  rozwiązanie  lub
wypowiedzenie przez  którąkolwiek  ze  stron  z  przyczyn,  za  które  odpowiedzialność  ponosi
Zamawiający w wysokości 10 % pozostałego wynagrodzenia netto, które przypadałoby do zapłaty z
tytułu prawidłowego wykonywania Umowy do końca okresu jej obowiązywania wskazanego w § 2 ust.
1, z wyłączeniem sytuacji określonej  w § 13 ust. 1 pkt 2 umowy. 
5.  Kary  umowne  będą  potrącane  z  wynagrodzenia  należnego  Wykonawcy,  na  co  Wykonawca
niniejszym wyraził zgodę.  Należność z tytułu kary umownej staje się wymagalna z terminem zapłaty
przez Zamawiającego całości lub części wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy.
6.  Strony  mogą  dochodzić  odszkodowania  uzupełniającego  na  zasadach  ogólnych  w  przypadku
poniesienia szkody przewyższającej wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 13.
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeżeli:
1) Wykonawca nie utworzył GPSZOK wraz z wyposażeniem w pojemniki i kontenery w terminie do dnia
10 stycznia 2019 r.   
2)  wystąpi  istotna  zmiana  okoliczności  powodująca,  że  wykonanie  umowy  nie  leży  w  interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie
umowy  może  zagrozić  istotnemu  interesowi  bezpieczeństwa  państwa,  lub  bezpieczeństwu
publicznemu.
3)  Wykonawca  realizuje  usługi  przewidziane  niniejszą  umową w sposób  niezgodny  ze  szczegółowym
opisem  zawartym  w  Opisie  przedmiotu  zamówienia  (dodatku  nr  8b  do  SIWZ),  wskazaniami
Zamawiającego lub niniejszą umową, 
4) Wykonawca utracił uprawnienia do wykonywania usług będących przedmiotem niniejszej umowy, 
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5)  nastąpił  upadek  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  w  trakcie  realizacji  umowy  z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
6)  co  najmniej  dwukrotnego  opóźnienia  w  wykonywaniu  usług  w  ramach  przedmiotu  umowy  w
stosunku do terminów określonych w Opisie  przedmiotu zamówienia  (dodatku nr  8b do SIWZ) o
więcej niż 3 dni robocze;
7) znalezienia się Wykonawcy w stanie zagrażającym niewypłacalnością lub w stanie likwidacji w
celach  innych  niż  przekształcenie  przedsiębiorstwa  albo połączenie  się  z  innym
przedsiębiorstwem;
8)  wydania nakazu  zajęcia  majątku  Wykonawcy  lub  gdy  zostanie  wszczęte  postępowanie
egzekucyjne w zakresie uniemożliwiającym realizację Umowy.

2. Z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt 1 oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone
przez Zamawiającego w terminie 7 dni od powzięcia informacji o tych okolicznościach, natomiast z
przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt 2-8, oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone
przez Zamawiającego w terminie 30 dni od powzięcia informacji o tych okolicznościach.
3. Wykonawca uprawniony jest do odstąpienia od Umowy, jeśli Zamawiający pozostaje w zwłoce z
zapłatą wynagrodzenia przez okres dłuższy niż 60 dni, w sytuacji, gdy Wykonawca prawidłowo  i  w
zgodzie z postanowieniami Umowy oraz przepisami prawa wystawił fakturę VAT. Przed odstąpieniem
od umowy Wykonawca wezwie Zamawiającego do wykonania zobowiązania wyznaczając dodatkowy
co najmniej 14 dniowy termin do dokonania płatności rozpoczynający się od dnia doręczenia wezwania
Zamawiającemu.
4.  Odstąpienie od Umowy wywiera skutek ex  nunc,  tj.  na przyszłość licząc od daty doręczenia
Stronie oświadczenia odstąpienia od umowy. Oświadczenia o odstąpieniu od umowy powinno być
złożone na piśmie i zawierać uzasadnienie.
5.  W  przypadku,  o  którym  mowa  w  §  13  ust.  1  pkt  2,  Wykonawca  może  żądać  wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. Kara umowna w tym przypadku nie
przysługuje Wykonawcy.

§ 14.

1. Wykonawca (Podwykonawca) zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących  wskazane  przez  zamawiającego  czynności  w  zakresie  realizacji  zamówienia,  jeżeli
wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 917 ze zmianami). Zamawiający
wymaga, aby czynności polegające na faktycznym wykonywaniu usług związanych z wykonaniem
całego zamówienia, o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią
działalności  gospodarczej,  były  wykonywane  przez  osoby  zatrudnione  przez  Wykonawcę
(Podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę.
Rodzaj  czynności  (niezbędnych do wykonania zamówienia),  co do których wykonania zamawiając
wymaga  zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o  pracę  przez  Wykonawcę  lub  Podwykonawcę  osób
wykonujących  w  trakcie  realizacji  zamówienia:  czynności osób,  które  będą  wykonywać
bezpośrednio przedmiot zamówienia –  kierowcy, ładowacze.
2.  W trakcie  realizacji  zamówienia  na  każde  wezwanie  Zamawiającego  w  wyznaczonym  w  tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia
wymogu  zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o  pracę  przez  Wykonawcę  lub  Podwykonawcę  osób
wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
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a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących  czynności,  których  dotyczy  wezwanie  Zamawiającego.  Oświadczenie  to  powinno
zawierać  co  najmniej:  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  lub  Podwykonawcy.
Niezłożenie  przez  Wykonawcę  w  wyznaczonym  przez  Zamawiającego  terminie  żądanego  przez
Zamawiającego oświadczenia w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
wymogu  zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o  pracę  może  skutkować  obowiązkiem  zapłaty  kar
umownych.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania usługi w
celu  zweryfikowania  wymogu  zatrudnienia  przez  Wykonawcę  lub  Podwykonawcę  na  podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. W przypadku wątpliwości co do
przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o
przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy lub ZUS.

§ 15.
1. Jeżeli Wykonawca nie wykona któregokolwiek z obowiązków wynikających z niniejszej umowy
oraz z OPZ ( dodatkiem nr 8b do SIWZ) pomimo dwukrotnego wezwania do prawidłowego wykonania
umowy  w ciągu  3  dni  roboczych  od  otrzymania  wezwania,  Zamawiającemu  przysługuje  z  mocy
upoważnienia wynikającego z niniejszej umowy prawo zlecenia ich wykonania podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko wykonawcy.
2. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kwoty odpowiadającej wynagrodzeniu za wykonanie
zastępcze z  wynagrodzenia wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co
Wykonawca wyraża zgodę.

§ 16.
Integralną część niniejszej umowy stanowią :
1) Oferta Wykonawcy.
2) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z dodatkami a w szczególności dodatkiem nr 8b
– Opisem przedmiotu zamówienia (OPZ) wraz z modyfikacjami i wyjaśnieniami treści SIWZ,
3) klauzula informacyjna.

§ 17.
1.  Zmiana  umowy  może  nastąpić  za  zgodą  obydwu  stron  wyrażoną  na  piśmie  pod  rygorem
nieważności, w przypadkach określonych w niniejszej umowie oraz art.144 ust.1 pkt 2-6 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość
zmiany treści umowy w następujących przypadkach:
1) gdy zajdzie konieczność wprowadzenia zmian w sposobie, technologii lub innych zmian wykonania
przedmiotu umowy wynikających ze zmian przepisów prawa powszechnie obowiązującego;

2) zmiany wysokości podatku VAT;

3) w innych przypadkach, określonych w SIWZ lub umowie;
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4) zmiany terminów rozpoczęcia i zakończenia świadczenia usług, w szczególności w przypadku zbyt
późnego zawarcia umowy spowodowanego przedłużającą się procedurą przetargową.

§ 18.
Wierzytelności  wynikające  z  niniejszej  umowy nie  mogą  być  zbywane  w  drodze  cesji,  chyba  że
Zamawiający wyrazi na to zgodę.

§ 19.

1.  Strony  niniejszej  umowy  oświadczają,  że  przetwarzają  dane  osobowe  zgodnie  z  przepisami
Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.,  w
sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie
swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  Dyrektywy  95/46/WE  (zwanego  dalej
"Rozporządzeniem" lub „RODO”).
2.  Jeżeli  w trakcie  realizacji  umowy wystąpi  konieczność  powierzenia  danych  osobowych,  strony
sporządzą umowę powierzenia danych zgodną z art. 28 RODO.
3. Wskazane w ust. 1 dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy i nie będą
przekazywane do dalszego przetwarzania bez zgody drugiej strony, z zastrzeżeniem ich udostępnienia
innym podmiotom w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
4. Integralną częścią umowy jest klauzula informacyjna stanowiąca załącznik nr 3, obowiązująca o ile
stroną umowy jest osoba fizyczna w rozumieniu przepisów RODO.

§ 20.
Spory powstałe na tle wykonania umowy będą rozpatrywane przed Sądem właściwym miejscowo ze
względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 21.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, ma zastosowanie Kodeks Cywilny, ustawa Prawo
zamówień publicznych, ustawa o odpadach, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
wraz z aktami wykonawczymi. 

§ 22.
Umowę  sporządzono  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach,  po  jednym  dla  każdej  ze  Stron
umowy.

ZAMAWIAJĄCY                                              WYKONAWCA
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Załącznik nr 3 do umowy

Klauzula informacyjna

Z art. 13 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”.
Przetwarzanie danych osobowych związane jest z prowadzonym przez Zamawiającego postępowaniem
o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.  "Usługi  związane  z  odbiorem,  transportem
i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy Miedźno ” 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, Zamawiający informuje, że:
1.Administratorem danych osobowych jest Gmina Miedźno ul. Ułańska 25, 42-120 MIEDŹNO tel. 34

3178010 faks 34 3178030 e- mail: ug@miedzno.pl,;
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Miedźno jest Pan Marcin Pilch, adres e-mail:

marcin.pilch@aviso.pl, tel. 600-379-700; 
3.  Dane  osobowe  przetwarzane  będą  na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  b  RODO  w  celu  realizacji
zamówienia publicznego pn. "Usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem
odpadów  komunalnych  z  terenu  gminy  Miedźno” prowadzonego  w  trybie  przetargu
nieograniczonego;
4.  Odbiorcami  danych  osobowych  będą  osoby  lub  podmioty,  którym  udostępniona  zostanie
dokumentacja  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  lub  dokumentacja  z  realizacji
zadania, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w tym w szczególności ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r.  Prawo zamówień publicznych,  ustawy z dnia 6 września 2001 r.  o dostępie  do informacji
publicznej.
5. Dane osobowe będą przechowywane oraz archiwizowane przez okres wynikający z obowiązujących
przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych  rzeczowych  wykazów  akt  oraz  instrukcji  w  sprawie  organizacji  i  zakresu  działania
archiwów zakładowych, w tym przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń;
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych,  związanym  z  udziałem  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych;
7. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;
8. Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
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c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
*  Wyjaśnienie:  skorzystanie  z  prawa  do  sprostowania  nie  może  skutkować  zmianą  wyniku
postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  ani  zmianą  postanowień  umowy  w  zakresie
niezgodnym z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników.
**  Wyjaśnienie:  prawo  do  ograniczenia  przetwarzania  nie  ma  zastosowania  w  odniesieniu  do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony
praw innej  osoby fizycznej  lub prawnej,  lub z  uwagi  na ważne względy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego.
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