Zał. Nr 8 do SIWZ – Wzór umowy
Umowa Nr ………….
Zawarta w dniu …………………. roku w Wojciechowicach pomiędzy:
Gminą Wojciechowice,
zwanym dalej "Zamawiającym" i reprezentowanym przez:
Szymona Sidora –Wójta Gminy Wojciechowice
przy kontrasygnacie Skarbnika – Sylwii Dzioby
a
…………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej "Wykonawcą"
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy, w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019r., poz. 1843)
została zawarta umowa następującej treści:
§1
Definicje
1. Ilekroć w umowie jest mowa o:
1) Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 2010).
2) Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Wojciechowice.
3) Nieruchomości - należy przez to rozumieć zgodnie z art. 46 § 1 Kodeksu cywilnego,
część powierzchni ziemi stanowiącą odrębny przedmiot własności, jak również budynki
trwale związane z gruntem lub część takich budynków.
4) Właścicielach nieruchomości - należy przez to rozumieć także współwłaścicieli,
użytkowników wieczystych, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w
zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomościami zgodnie z art.
2 ust. 1 pkt. 4 ustawy.
5) Punktach selektywnego zbierania odpadów – należy to rozumieć w znaczeniu art. 3 ust. 2
pkt 6 ustawy, z tym że punkty takie mogą być stacjonarne i mobilne, punktem mobilnym jest
także samochód, odbierający wyselekcjonowane odpady sprzed nieruchomości.
6) Odpadach komunalnych – zgodnie z art. 3 ust 3 pkt 4 ustawy o odpadach, należy przez to
rozumieć odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów
wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych
pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są
podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.
7) Odpadach wielkogabarytowych należy przez to rozumieć odpady, które ze względu
na swoje rozmiary i masę, nie mogą być zabierane w typowych pojemnikach przeznaczonych
do zbierania odpadów komunalnych.
8) Odpadach ulegających biodegradacji - należy przez to rozumieć odpady, które ulegają
rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów.
9) Odpadach zielonych - należy przez to rozumieć stanowiące części roślin, odpady
komunalne pochodzące z pielęgnacji terenów zieleni oraz targowisk, z wyjątkiem odpadów
pochodzących z czyszczenia ulic i placów.
10) Odpadach opakowaniowych - należy przez to rozumieć wszystkie opakowania, w tym
opakowania wielokrotnego użytku wycofane z ponownego użycia, stanowiące odpady w
rozumieniu przepisów o odpadach, z wyjątkiem odpadów powstających w procesie produkcji
opakowań, zgodnie z treścią art. 3 ust. 3 ustawy o opakowaniach i odpadach
opakowaniowych.
11) Odpadach budowlanych i rozbiórkowych - należy przez to rozumieć frakcję odpadów
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pochodzących z remontów, budów i rozbiórek, na które nie trzeba uzyskać pozwoleń na
budowę lub których nie trzeba zgłaszać do administracji budowlano –architektonicznej.
12) Odpadach niebezpiecznych - należy przez to rozumieć odpady niebezpieczne w
rozumieniu ustawy o odpadach, np.: baterie, akumulatory, świetlówki, resztki farb, lakierów,
rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, olejów mineralnych i syntetycznych,
benzyn, leków, opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach, opakowania po
aerozolach, zużyte opatrunki.
13) Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami 2016 - 2022 - należy przez to rozumieć
dokument przyjęty przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego uchwałą nr XXV/357/16
z dnia 27 lipca 2016r.
§2
Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi polegającej na Odbiorze
i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu Gminy Wojciechowice.
2. Przewidywana liczba obsługiwanych mieszkańców –4039 osób.
3. Szacunkowa liczba gospodarstw na terenie Gminy Wojciechowice do obsługi w zakresie
odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wynosi:
1) jednoosobowe – 267 szt.,
2) wieloosobowe – 871 szt.
Razem – 1138 szt.
4. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i zagospodarowania całej ilości odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w tym:
1) segregowanych, w skład których wchodzą:
papier,
szkło,
tworzywa sztuczne,
metale,
odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.
2) Niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, zgodnie z Uchwałą
Nr XI/76/2019 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 7 listopada 2019r. w sprawie
określania szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
5. Odbiór odpadów wielkogabarytowych i wyeksploatowanego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego będzie się odbywać poprzez odbieranie wystawionych ww. odpadów przez
właścicieli przed swoimi nieruchomościami w ustalonym przez Zamawiającego
z Wykonawcą szczegółowym terminie.
Częstotliwość załadunku i wywozu przez Wykonawcę – dwa razy w roku.
W okresie między wystawkami mieszkańcy będą mogli własnym transportem dowieźć odpady do
PSZOK w Bidzinach.

6. Do obowiązków Wykonawcy należy:
- odbieranie odpadów komunalnych z PSZOK-u wymienionych w pkt.III ppkt 2.6) SIWZ,
- zapewnienie minimalnego wyposażenia PSZOK w kontenery o odpowiedniej pojemności
lub wydzielone segmenty do oddzielnego zbierania wymienionych w pkt. III ppkt 2.6) SIWZ
wyselekcjonowanych frakcji odpadów,
-wyposażenie PSZOK w wagę towarową z ważnym świadectwem zgodności Głównego
Urzędu Miar,
- prowadzenie na bieżąco ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów odebranych z PSZOKu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8. Wykonawca w okresie realizacji umowy, w cenie oferowanej usługi, zobowiązany jest
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dostarczyć do wszystkich gospodarstw prawidłowo oznakowane pojemniki (z tworzyw
sztucznych lub metalowe) i worki na odpady o odpowiednich pojemnościach, spełniających
wymogi Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wojciechowice:
1)do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych, pojemniki:
*o poj. 120 l – 267 szt.
*o poj. 240 l lub 2x o poj. 120l –871szt.
2)
a) do selektywnego zbierania odpadów komunalnych – metali i tworzyw sztucznych
pojemniki:
*o poj. 120 l – 267 szt.
*o poj. 240 l – 871 szt.
b) do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, worki:
na metale i tworzywa sztuczne o poj. 120l – 1138szt.
na szkło o poj. 120l – 1138szt.
na papier o poj. 120l – 1138szt.
na bio-odpady o poj. 120l – 1138szt.
dopuszcza się na tworzywa sztuczne i metale o poj. 120l - 1138 szt.
3) Do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych z budynków mieszkalnych
wielorodzinnych – pojemniki lub kontenery o pojemności 5000l lub ich krotność, dopuszcza
się zmniejszenie pojemności kontenerów do 2500l - 2 sztuk.
4) Do selektywnego zbierania odpadów komunalnych z budynków mieszkalnych
wielorodzinnych:
– pojemniki lub kontenery o pojemności 5000l lub ich krotność, dopuszcza się zmniejszenie
pojemności kontenerów do 2500l - papier - 1 sztuki.
– pojemniki lub kontenery o pojemności 5000l lub ich krotność, dopuszcza się zmniejszenie
pojemności kontenerów do 2500l - szkło - 1 sztuki.
– pojemniki lub kontenery o pojemności 5000l lub ich krotność, dopuszcza się zmniejszenie
pojemności kontenerów do 2500l – tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania
wielomateriałowe - 1 sztuki.
9. Zamawiający zastrzega, że w okresie realizacji umowy ilość pojemników może ulec
zmianie – zmniejszeniu lub zwiększeniu - maksymalnie o 15 %.
W przypadku wystąpienia opisanej sytuacji, wynagrodzenie Wykonawcy pozostaje
na niezmienionym poziomie.
10. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie odbierać odpady komunalne
z następującymi częstotliwościami:
1) Segregowane odpady komunalne:
a) z terenów zabudowy jednorodzinnej:
- odpady biodegradowalne – co najmniej jeden raz w miesiącu, a w okresie od kwietnia do
października nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
- papier i tektura – co najmniej jeden raz na trzy miesiące,
- szkło - co najmniej jeden raz na trzy miesiące,
- tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe - co najmniej jeden raz
w miesiącu ,
b) z terenów zabudowy wielorodzinnej :
- odpady biodegradowalne – co najmniej dwa razy w miesiącu, a w okresie od kwietnia do
października nie rzadziej niż raz na tydzień, ,
- papier i tektura – co najmniej jeden raz w miesiącu,
- szkło - co najmniej jeden raz w miesiącu,
- tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe - co najmniej dwa razy
w miesiącu,
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2) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:
- z terenów zabudowy jednorodzinnej – co najmniej jeden raz w miesiącu, a w okresie od
kwietnia do października nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,,
- z terenów zabudowy wielorodzinnej – co najmniej dwa razy w miesiącu, a w okresie od
kwietnia do października nie rzadziej niż raz na tydzień,
3) Odpady z PSZOK-u – co najmniej jeden raz na miesiąc, zgodnie z Uchwałą
Nr XI/75/2019 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 7 listopada 2019r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wojciechowice.
11. Realizacja usług prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
należytą starannością w ich wykonaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą
organizacją.
12. Integralną częścią umowy są Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
i oferta Wykonawcy, z uwzględnieniem najszerszego zakresu świadczonej usługi
wynikającego z któregokolwiek dokumentu.
13. Odpady komunalne, które zostaną nieprawidłowo posegregowane Wykonawca odbierze
je jako niesegregowane (zmieszane) o czym poinformuje Zamawiającego - nie później niż 3
dni od zaistnienia zdarzenia, a właścicielowi nieruchomości pozostawienie żółtej kartki lub
informacji o nieprawidłowej segregacji jako ostrzeżenie źle posegregowanych śmieci.
§3
Terminy
Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w § 2 umowy w terminie: od dnia
01.01.2021 roku do 31.12.2021roku.
§4
Oświadczenia
1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje i umiejętności do wykonania
przedmiotowej umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności.
3. Wykonawca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oświadcza, że
spełnia wymagania określone w przepisach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach:
1) Posiada wyposażenie umożliwiające odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości oraz zapewnia jego odpowiedni stan techniczny.
2) Utrzyma odpowiedni stan sanitarny pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości.
3) Spełnia wymagania dotyczące wyposażenia technicznego pojazdów do odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
4) Zapewnia odpowiednie usytuowanie i wyposażenie bazy magazynowo-transportowej.
5) Wszystkie pojazdy będące w posiadaniu Wykonawcy są trwale i czytelnie
oznakowane (nazwa firmy, dane adresowe i numery telefonu) i są zarejestrowane,
posiadają aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu i ubezpieczenia
OC
6) Spełnia wymagania dotyczące zatrudnienia osób wykonujących czynności w zakresie
realizacji przedmiotu zamówienia.
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§5
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 2, ze wszystkimi obowiązkami
wynikającymi z niniejszej umowy, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w łącznej
kwocie:
………………………………netto, (słownie:………………………..)
plus należny podatek VAT w wysokości…………………….(słownie:…………………..),
łączne wynagrodzenie brutto wynosi …………………………….., (słownie…………….)
1) wynagrodzenie będzie płatne w jedenastu równych ratach miesięcznych w wysokości:
………………………………/netto, (słownie:………………………..)
plus należny podatek VAT w wysokości…………………….(słownie:…………………..),
……………………………../brutto (słownie…………………………………………….)
2) wynagrodzenie dwunaste będzie stanowiło różnicę wynagrodzenia ryczałtowego
określonego w pkt 1 i jedenastu równych rat miesięcznych określonych w pkt 1 ppkt1
i będzie wynosiło :
………………………………/netto, (słownie:………………………..)
plus należny podatek VAT w wysokości…………………….(słownie:…………………..),
……………………………../brutto (słownie…………………………………………….)
2. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w miesięcznych
ratach.
3. Ustala się następujące ceny jednostkowe składające się na szacunkową cenę oferty:
Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kod
odpadów

Rodzaj odpadów

Ilość
szacunkowa
(Mg)

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane)
odpady komunalne

312,000

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

1,000

Inne odpady nie ulegające

33,000

Opakowania z papieru i tektury

24,000

Zmieszane odpady opakowaniowe

120,000

Opakowania ze szkła

17,00

Odpady kuchenne ulegające
biodegradacji

3,000

Urządzenia zawierające freon

1,000

20 02 03
15 01 01
15 01 06
15 01 07
20 01 08
20 01 23*

20 01 35*

Zużyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne inne niż wymienione
w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające
niebezpieczne składniki
Zużyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne inne niż wymienione
w 20 01 21 i 20 01 23 i 20 01 35

Jednostkowa
cena
ryczałtowa
netto(zł/Mg)

Sumaryczna
wartość netto
(zł)

1,000

10.

20 01 36

1,000

11.

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

41,000

12.

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

5,000
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13.

14.

15 01 10*

16 01 03

15.

17 01 01

16.

17 01 07

17.

Opakowania zawierające
pozostałości substancji
niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy
toksyczności - bardzo toksyczne
i toksyczne)

1,000

Zużyte opony

9,000

Odpady betonu oraz gruz
betonowy
z rozbiórek i remontów
Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych
materiałów ceramicznych i
elementów wyposażenia inne niż
wymienione w 17 01 06
Inne nie wymienione w pkt 1-16

4,000

6,000

1,000

4. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonywana będzie na rachunek bankowy
wskazany na fakturze Wykonawcy.
5. Wynagrodzenie, określone w ust. 1, odpowiada zakresowi przedmiotu umowy
przedstawionemu w SIWZ oraz Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Wojciechowice.
6. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją
przedmiotu umowy.
7. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu jakiejkolwiek części
przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego
w ust. 1.
8. Podstawą wystawienia faktury jest raport miesięczny zawierający informację o ilości i
rodzaju odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy Wojciechowice, wystawiony do 10
dnia po upływie każdego miesiąca, podpisany przez uprawnionego przedstawiciela
Zamawiającego oraz przedstawiciela Wykonawcy.
9. Zapłata następuje w terminie do 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej
faktury VAT za wykonanie przedmiotu umowy.
10. Faktury za wykonanie przedmiotu umowy wystawiane będą na Gminę Wojciechowice,
Wojciechowice 50, 27-532 Wojciechowice.
11. Za nieterminową płatność faktur, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.
12. Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień złożenia polecenia przelewu w banku
przez Zamawiającego.
§6
Obowiązki
Do obowiązków Wykonawcy w szczególności należy:
1. Prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością objętą zamówieniem, tj. sporządzanie
do dnia 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy rocznych sprawozdań zawierających:
1) Informację o masie, wyrażonej w Mg, poszczególnych rodzajów odebranych odpadów
komunalnych oraz sposobie ich zagospodarowania wraz ze wskazaniem nazwy i adresu
instalacji, do której zostały przekazane odebrane od właścicieli nieruchomości zmieszane
odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do
składowania.
2) Liczbę gospodarstw, od których zostały odebrane odpady komunalne.
3) Liczbę gospodarstw (ze wskazaniem gospodarstwa), które zbierają odpady komunalne w
sposób niezgodny z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Wojciechowice.
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4) Kopię dowodów dostarczenia odpadów do odzysku lub unieszkodliwiania, np. karty
ewidencji odpadów bądź karty przekazania odpadów sporządzonych zgodnie
z obowiązującymi przepisami dotyczącymi odpadów.
2. Do obowiązków w ramach wyposażenia PSZOK Wykonawcy należy:
- odbieranie odpadów komunalnych z PSZOK-u wymienionych w pkt III ppkt 2.6) SIWZ,
- zapewnienie minimalnego wyposażenia PSZOK w kontenery o odpowiedniej pojemności
lub wydzielone segmenty do oddzielnego zbierania wymienionych w pkt III ppkt 2.6) SIWZ
wyselekcjonowanych frakcji odpadów,
- wyposażenie PSZOK w wagę towarową z ważnym świadectwem zgodności Głównego
Urzędu Miar.,
- prowadzenie na bieżąco ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów odebranych
z PSZOK zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. W zakresie wymagań dot. pojemników na odpady komunalne:
1) Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania pojemników w sposób czytelny i
widoczny, umożliwiający łatwą identyfikację przedsiębiorcy, poprzez umieszczenie na nich
nazwy jego firmy oraz dodatkowo numeru posesji, która została wyposażona w pojemnik.
2) Wykonawca jest zobowiązany do naprawy lub wymiany uszkodzonych pojemników na
własny koszt w terminie 7 dni od zgłoszenia w formie pisemnej zapotrzebowania przez
Zamawiającego.
3) Wykonawca jest zobowiązany do odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach i
workach wystawionych przed ogrodzenie zamkniętej nieruchomości lub ustawionych na
wyodrębnionym, urządzonym na terenie nieruchomości (w rejonie bramy lub furtki
wejściowej) placyku gospodarczym. W przypadku mieszkańców nie będących w stanie
samodzielnie wystawić pojemnika lub worka przed posesję, obowiązkiem Wykonawcy będzie
wejście na teren posesji, odbiór pojemnika lub worka z wyznaczonego miejsca, opróżnienie
pojemnika i odstawienie go w wyznaczone miejsce. Usługa ta będzie realizowana zgodnie z
wykazem adresów nieruchomości dostarczonym przez zamawiającego. Szacuje się, ok. 25
posesji o których mowa powyżej.
4)Dojazd do punktów trudnodostępnych (w szczególności zimą oraz w okresie wzmożonych
opadów deszczu i śniegu) poprzez zorganizowanie środków transportu, które umożliwią
odbiór odpadów z punktów adresowych o utrudnionej lokalizacji. Szacuje się, około 40
posesji o których mowa powyżej.
5) Wykonawca jest zobowiązany wyposażyć wszystkie obsługiwane gospodarstwa w
pojemniki i worki - w terminie 7 dni od podpisania umowy w celu zapewnienia ciągłości
odbierania odpadów od mieszkańców. Zamawiający przekaże Wykonawcy (utworzony na
podstawie zebranych deklaracji) wykaz punktów zbiórki odpadów, które należy wyposażyć
w pojemniki i worki.
6) Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu raportów miesięcznych
zawierających informacje o ilości i rodzaju wydanych pojemników w terminie 10 dni od
zakończenia danego miesiąca.
7)Wykonawca zobowiązany jest kontrolować realizowane przez właściciela nieruchomości
obowiązki w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a w przypadku ich
niedopełnienia, Wykonawca zobowiązany jest przyjąć odpady jako zmieszane odpady
komunalne i niezwłocznie, z zachowaniem formy pisemnej, zawiadomić o tym
Zamawiającego - nie później niż 3 dni od zaistnienia zdarzenia, a właścicielowi
nieruchomości pozostawienie żółtej kartki lub informacji o powstałych nieprawidłowościach
jako ostrzeżenie o źle posegregowanych śmieciach. Do zawiadomienia należy dołączyć
dokumentację fotograficzną, umożliwiającą identyfikację nieruchomości, z rejestracją daty i
godziny. Zamawiający na podstawie zebranych deklaracji przekaże Wykonawcy wykaz
nieruchomości prowadzących selektywne zbieranie odpadów komunalnych.
4. W zakresie dotyczącym harmonogramu wywozu odpadów komunalnych:
1) Wykonawca zobowiązany jest przygotować (w nieprzekraczalnym terminie 5 dni od
podpisania umowy) harmonogram odbioru odpadów komunalnych, zgodny z częstotliwością
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ich odbioru oraz informacji w formie ulotki dla każdego gospodarstwa jak należy segregować
odpady komunalne.
2) Przed złożeniem ostatecznej wersji harmonogramu, należy go uzgodnić z Zamawiającym.
3) Wykonawca zobowiązany jest poinformować pisemnie każdego właściciela nieruchomości
na której zamieszkują mieszkańcy o harmonogramie odbioru odpadów komunalnych oraz o
zmianie tego harmonogramu.
5. W zakresie transportu odpadów komunalnych Wykonawca zapewni transport odpadów:
1) Selektywnie zebranych odpadów komunalnych – do następującej instalacji odzysku i
unieszkodliwiania odpadów:…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
2) Zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania i z procesów
mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do
składowania – do następującej
instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
3)
Bioodpadów
–
do
następującej
instalacji
przetwarzania
odpadów
komunalnych……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
6. W zakresie zagospodarowania odpadów:
1) Odzysk lub unieszkodliwienie zebranych odpadów komunalnych Wykonawca będzie
realizował zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U.2020r. poz.797
z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (Dz.U. 2020 poz. 1439).
2) Wykonawca jest zobowiązany do:
a) osiągnięcia w danym roku kalendarzowym w odniesieniu do masy odebranych przez siebie
odpadów komunalnych poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia
następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012r. w sprawie poziomów
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych
frakcji odpadów komunalnych (Dz.U.2016 poz. 2167).,
b) osiągnięcia w danym roku kalendarzowym w odniesieniu do masy odebranych przez siebie
odpadów komunalnych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i
odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych
stanowiących odpady komunalne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29
maja 2012r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku
innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U.2016 poz. 2167).
c) osiągnięcia poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz.U.2017 poz. 2412).
7. W zakresie utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń Wykonawca
zapewni, aby:
1) Urządzenia były utrzymane we właściwym stanie technicznym i sanitarnym.
2) Pojazdy i urządzenia były zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem
się na zewnątrz odpadów, podczas ich magazynowania, przeładunku, a także transportu.
3) Pojazdy i urządzenia były poddawane myciu i dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą
zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego, nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie
letnim nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie.
4) Na koniec każdego dnia roboczego pojazdy były opróżnione z odpadów i były parkowane
wyłącznie na terenie bazy magazynowo-transportowej.
8. W zakresie wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów Wykonawca
zapewni, aby:
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1) Konstrukcja pojazdów zabezpieczała przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych
odpadów oraz minimalizowała oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady.
2) Pojazdy były wyposażone w system:
a) monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe
zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach
postojów oraz,
b) czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiający weryfikację
tych danych;
3) Pojazdy były wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po
opróżnieniu pojemników.
9. W zakresie zatrudnienia osób:
1) Wykonawca oświadcza, że w okresie realizacji niniejszej umowy osoby wykazane
w załączniku nr 4 skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia zatrudnione były
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy.
2)Zamawiający zastrzega sobie prawo na każdym etapie realizacji zamówienia do żądania od
Wykonawcy przedstawienia - w terminie wskazanym przez Zamawiającego, oświadczenia
Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę (w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy) osób skierowanych przez
Wykonawcę do realizacji zamówienia tj.:
a) kierowanie pojazdami przeznaczonymi do wywozu odpadów,
b) obsługa załadunku odpadów do pojazdów,
c) sprawowanie nadzoru nad realizacją przedmiotu umowy,
d) sprawozdawczość i raportowanie.
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności dokładne określenie podmiotu
składającego oświadczenie , datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności w zakresie
odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wykonują osoby zatrudnione na
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i
wymiaru etatu oraz podpis osoby upoważnionej do złożenia oświadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy.
3)Zamawiający zastrzega sobie prawo na każdym etapie realizacji zamówienia do żądania od
Wykonawcy wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w/w
osób wykonujących czynności w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów
komunalnych.
4)Brak złożenia 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 osób
wykonujących w/w czynności
w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów
komunalnych traktowany będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.
5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli
przez Państwową Inspekcję Pracy.
10. Inne obowiązki Wykonawcy:
1) Wykonanie przedmiotu umowy w sposób fachowy, niepowodujący niepotrzebnych
przeszkód oraz ograniczający niedogodności dla mieszkańców Gminy Wojciechowice
do niezbędnego minimum.
2) Zapewnienie, dla właściwej realizacji przedmiotu umowy, przez cały czas trwania umowy
dostatecznej ilości środków technicznych jak i osób skierowanych przez wykonawcę do
realizacji zamówienia, gwarantujących terminowe i jakościowe wykonanie zakresu
rzeczowego usługi.
3) Porządkowanie terenu zanieczyszczonego odpadami i innymi zanieczyszczeniami
wysypanymi z pojemników, kontenerów i pojazdów w trakcie realizacji usługi wywozu.
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4) Garażowanie pojazdów do realizacji przedmiotu zamówienia wyłącznie na terenie
posiadanej bazy magazynowo-transportowej.
5) Wyposażenie własnych pracowników zajmujących się wywozem odpadów w odzież
ochronną z widocznym logo firmy.
6) Dokonywanie odbioru i transportu odpadów, również w przypadkach, kiedy dojazd do
punktów zbiórki odpadów komunalnych będzie utrudniony z powodu prowadzonych
remontów dróg, dojazdów itp. w takich przypadkach Wykonawcy nie przysługują roszczenia
z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy.
7) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za należyte wykonanie powierzonych czynności
zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
8) Okazanie na żądanie zamawiającego wszelkich dokumentów potwierdzających
wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z określonymi przez Zamawiającego
wymaganiami i przepisami prawa.
9) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody na
mieniu i zdrowiu osób trzecich, powstałe podczas i w związku z realizacją przedmiotu
umowy.
10) Wykonanie akcji promującej selektywną zbiórkę odpadów w placówkach oświatowych
na terenie Gminy Wojciechowice w takiej ilości, jaka została określona w załączniku nr 9.
Udokumentowanie każdej z przeprowadzonej akcji w formie sprawozdania zawierającego:
omawiany temat, formę w jakiej została przeprowadzona, ilość odbiorców oraz określenie
placówki w jakiej została przeprowadzona akcja promująca selektywną zbiórkę, w terminie
14 dnia od dnia jej przeprowadzenia. Sprawozdanie z każdej przeprowadzonej akcji
przekazane zostanie Zamawiającemu w formie papierowej lub elektronicznej przesłanej na
adres email: sekretariat@wojciechowice.com.pl.
§7
1.Zamawiający zobowiązuje się do:
1) dostarczenia na 7 dni przed rozpoczęciem realizacji zamówienia Wykonawcy
szczegółowego wykazu nieruchomości objętych umową odbioru odpadów komunalnych.
2)współpracy i uzgodnień podczas wykonywania przez Wykonawcę Harmonogramu odbioru
odpadów komunalnych na terenie gminy Wojciechowice.
3)terminowe wypłacanie wynagrodzenia Wykonawcy.
§8
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:
1. Nieosiągnięcia wymaganych poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego
użycia wskazanych w §6 ust 6 pkt 2, frakcji odpadów.
2.Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w
przypadku nieosiągnięcia wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego
użycia i odzysku innymi metodami frakcji odpadów, o których mowa w §6 ust. 6 pkt 2
lit. a i b.
3.Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w
przypadku
nieosiągnięcia poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazanych do składowania zgodnie z §6 ust. 6 pkt 2 lit c.
4.Kary pieniężne, o których mowa w ust. 1,2, 3, oblicza się, w odniesieniu do masy
odpadów odebranych przez Wykonawcę w ramach Umowy, jako iloczyn jednostkowej
stawki opłaty za umieszczenie na składowisku niesegregowanych (zmieszanych ) odpadów
komunalnych, wyrażonej w Mg, i brakującej masy odpadów komunalnych wymaganej do
osiągnięcia odpowiedniego poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i
odzysku innymi metodami.
5.Wysokość kary, o której mowa w ust 1, 2, 3 może ulec zmianie w oparciu o zmieniającą
się stawkę opłaty za zmieszane odpady komunalne, określoną w przepisach wydanych
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na podstawie art. 290 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1219)
6.Za każdorazowe opóźnienie w wykonywaniu obowiązków przez Wykonawcę
(niezgodności z harmonogramem czy częstotliwością określoną w Regulaminie utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Wojciechowice – w wysokości 0,05 % wynagrodzenia
brutto określonego w § 5 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia.
7. Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10 %
wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1.
8. Za nie dostarczenie pojemników lub worków do każdej nieruchomości objętej system za
każdy dzień opóźnienia –w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1
9. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn
zależnych od zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5
ust. 1.
10. Za każdą nie przeprowadzoną a zadeklarowaną akcję promującą selektywną zbiórkę
odpadów w placówkach oświatowych na terenie gminy Wojciechowice określoną
w Załączniku nr 9 w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1.
11. Za każdy przypadek nieuprzątnięcia miejsca odbioru, gdy zanieczyszczenie nastąpiło
z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto
określonego w § 5 ust. 1
12. Za każdy przypadek mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze
zmieszanymi odpadami komunalnymi w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego
w § 5 ust. 1.
13. Za każdy stwierdzony przypadek odbierania wspólnie odpadów komunalnych w ramach
niniejszej umowy z odpadami z innej gminy lub od innych podmiotów, od których
Wykonawca odbiera odpady komunalne w ramach odrębnych umów lub zleceń w wysokości
1% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1.
14. Za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostarczeniu Zamawiającemu harmonogramu
w terminie o którym mowa w §6 ust.4 pkt 1 w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto
określonego w § 5 ust. 1.
15. Za niedostarczenie właścicielom nieruchomości harmonogramu zaakceptowanego
przez Zamawiającego w terminach określonych w dziale III ust.2 pkt 10 ppkt f SIWZ. Za
równoznaczne z niedostarczeniem harmonogramu uważa się sytuację, w której spośród
30 wybranych przez Zamawiającego właścicieli nieruchomości więcej niż 15 właścicieli nie
otrzymało od Wykonawcy harmonogramu w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto
określonego w § 5 ust. 1.
16. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
17. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu
wynagrodzenia.
18. Powtarzające się niewypełnienie warunków umowy przez Wykonawcę, tj. nieterminowa
lub niezgodna z postanowieniami umowy albo też niewłaściwa pod względem jakości
realizacja usług i dostaw, daje podstawę Zamawiającemu do rozwiązania umowy ze skutkiem
natychmiastowym z winy Wykonawcy i żądania odszkodowania uzupełniającego, o którym
mowa w ust. 16.
§9
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10%
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 niniejszej umowy w kwocie:
……………………... w formie ……………………...
2. Zwrot zabezpieczenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia
i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.
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§ 10
Odstąpienie i wypowiedzenie umowy
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku zaistnienie okoliczności
przewidzianych w art. 145 ustawy Pzp.
2. Stronom przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem trzymiesięcznego
okresu wypowiedzenia przypadającego na ostatni dzień miesiąca, w przypadku
zaistnienia ważnego powodu, w szczególności wykonywania umowy w sposób sprzeczny
z jej treścią i postanowieniami SIWZ.
§11
Zmiana umowy
1. Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy, o których mowa w art. 144
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019r., poz. 1843 )
w stosunku do treści oferty Wykonawcy na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy
w następujących przypadkach:
1) zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT. Stawka i kwota podatku VAT oraz
wynagrodzenie
brutto
ulegną
zmianie
odpowiednio
do
przepisów
prawa
wprowadzających zmianę stawki podatku VAT, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza
możliwość zmniejszenia i zwiększenia wynagrodzenia brutto o kwotę równą różnicy
wynikającej ze zmienionej stawki podatku -dotyczy to części wynagrodzenia za roboty,
których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano;
2)zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki
godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2018, poz.2177oraz z 2019 r. poz. 1564).
Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów pracy
ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile
zmiana kosztów pracy wynika ze zmiany przepisów prawa dot. wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej i ma wpływ na koszt
wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian
wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca:
a)udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na
koszty
wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
b)wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez
Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na
wysokość tych kosztów.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości
kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę.
3)zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wynagrodzenie
może ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów ponoszonych przez
Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana tych kosztów
wynika ze zmiany przepisów prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne i ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę.
Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca:
a)udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania
zamówienia przez Wykonawcę,
b)wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez
Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na
wysokość tych kosztów.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości
kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę.
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4)zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach
kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342). Wynagrodzenie może ulec zmianie
odpowiednio do zmiany wysokości kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w związku z
realizacją przedmiotowego przetargu , o ile zmiana tych kosztów wynika ze zmiany
przepisów prawa dot. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów
kapitałowych i ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę.
Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca:
a)udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania
zamówienia przez Wykonawcę,
b)wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę w
trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych
kosztów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących
wysokości kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę.
4.Strona wnioskująca o zmianę wskazaną w ust. 1 w projekcie umowy musi wykazać
środkami dowodowymi, że zmiany o których mowa w ust. 1 mają bezpośredni wpływ na
wysokość wynagrodzenia wykonawcy tj. wykazać, że zmiany wskazane w ust. 1 wymuszają
podwyższenie kosztów wykonania.
5.Wykonawca zobowiązany jest w terminie wskazanym przez Zamawiającego
przedłożyć Zamawiającemu na piśmie szczegółową analizę porównawczą kosztów (przed i po
nowelizacji) stanowiącą wykaz poniesionych wydatków w związku ze zmianą ww. przepisów
z powołaniem się na stosowne przepisy, z których wynikają ww. zmiany, a także przedłożyć
konieczne dokumenty (w tym oświadczenia dla celów podatkowych i ZUS).
6.W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 1) część
wynagrodzenia brutto wykonawcy, o którym mowa w § 5 umowy, płatna po zaistnieniu ww.
okoliczności, ulegnie zmianie o wartość różnicy pomiędzy nową wartością podatku od
towarów i usług (ustaloną w oparciu o stawkę podatku od towarów i usług po zmianie), a
dotychczasową wartością podatku od towarów i usług (ustaloną w oparciu o stawkę podatku
od towarów i usług przed zmianą). W takiej sytuacji wynagrodzenie brutto będzie
obejmowało stawkę i wartość obowiązującą w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie
netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.
7.W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 2 część
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 5 umowy, płatna po zaistnieniu ww.
okoliczności, po spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 9, ulegnie zmianie o wartość
zmiany kosztu Wykonawcy, wynikającą ze zmiany kwoty wynagrodzeń osób bezpośrednio
wykonujących przedmiot umowy podanych w dokumentach, o których mowa w ust. 9, do
wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki
godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty zmiany
minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych osób.
8.W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 3) część
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 5 umowy, płatna po zaistnieniu ww.
okoliczności, po spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 9 ulegnie zmianie o wartość
zmiany kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu
uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia
osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego podanych w
dokumencie, o którym mowa w ust. 9 poniżej.
9. Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w ust. 1 pkt 2
i 3 jest złożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu wniosku o zmianę wynagrodzenia wraz z
dokumentami potwierdzającymi zasadność złożenia takiego wniosku, a w szczególności
szczegółową kalkulację kosztów obejmującą wykaz osób bezpośrednio wykonujących
zamówienie wraz z wykazaną wysokością minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej
stawki godzinowej za pracę tych osób i związanych z tym obciążeń publicznoprawnych
lub zmiany ich składek na ubezpieczenie społeczne bądź zdrowotne będących
konsekwencją zmiany obowiązującego minimalnego wynagrodzenia i łączną kwotę
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wynagrodzenia należnego Wykonawcy w związku z ww. zmianami mającymi wpływ na
wykonanie przedmiotu umowy. Na podstawie przedłożonych wraz z wnioskiem, o którym
mowa w zdaniu poprzednim dokumentów Wykonawca powinien wykazać, że zaistniała
zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w
jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia.
10. Ciężar dowodu, że okoliczności wymienione w ust. 1 pkt 2 i 3 mają wpływ na koszty
wykonania zamówienia spoczywa na Wykonawcy.
11. Zmiany wysokości wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1 mogą zostać
dokonane ze skutkiem nie wcześniej niż na dzień wejścia w życie przepisów, z których
wynikają te zmiany.
12. Zmiany, o których mowa w ust. 2 mogą być dokonane tylko, jeżeli jest to niezbędne dla
prawidłowego wykonania umowy.
13. Zmiany terminu wykonania, w przypadku zaistnienia klęski żywiołowej: jak huragany,
powodzie, bądź warunków atmosferycznych znacznie odbiegających od normy,
14. Zmiany wynagrodzenia w przypadku zmniejszenia lub zwiększenia odbioru i
zagospodarowania odpadów komunalnych.
15. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może
wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
16. Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyżej
katalog zmian umowy zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką
zmianę. Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej w postaci
aneksu do umowy.
17. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na
piśmie w postaci aneksu, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zamawiający przewidział
katalog zmian umowy, na które mogą powoływać się strony niniejszej umowy.
§ 12
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy
Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
Zamówień Publicznych nie stanowią inaczej.
2. Wykonawca nie może bez zgody zamawiającego dokonać cesji wierzytelności,
przysługującej mu z tytułu realizacji umowy na osoby trzecie.
3. Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone (z zastrzeżeniami
w niej zawartymi), jeżeli zostały przesłane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, listem
poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego doręczenia pod
następujący adres:
1) Zamawiający: Gmina Wojciechowice, Wojciechowice 50, 27-532 Wojciechowice.
2) Wykonawca:
nazwa Wykonawcy: ....................................................
adres: ……………………………………………………
4. Osobami upoważnionymi ze strony zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcą
są:
1) ………………………………………………..
2) ………………………………………………..
5. Osobami upoważnionymi ze strony Wykonawcy do kontaktowania się z zamawiającym
są:
1) ………………………………………………..
2) ………………………………………………..
6. Każda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie
swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenie dokonane
na ostatnio wskazany adres będą uważane za skuteczne.
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7. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli obowiązków Wykonawcy, również poprzez
rejestrację fotograficzną i wideofoniczną.
8. 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.
9. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egz. dla
Zamawiającego i jeden egz. dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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