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Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi 

ekologiczneRI.271.6.2021                                                                                          Załącznik 

Nr 2  do SWZ  

 

PROJEKT UMOWY 

 

Zawarta w dniu .................. 2022 r. w Urzędzie Gminy w Wierzbicy, pomiędzy: 

Gminą Wierzbica, z siedzibą w Urzędzie Gminy w Wierzbicy , ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica  

woj. mazowieckie NIP 9482382481 

reprezentowaną przez: 

Wójta Gminy Wierzbica–Zdzisława Duliasa, 

przy kontrasygnacie:   

Skarbnika Gminy – Jolanty Szkopek, zwaną w umowie „Zamawiającym” ,                                                                                         

a  

firmą [...] z siedzibą przy ul. [...] wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla [...] za nr [...] oraz nr NIP [...] i Regon [...] w imieniu której 

działa [...] zwaną w dalszej treści umowy WYKONAWCĄ, wybranym w trybie przetargu 

nieograniczonego, została zawarta umowa o następującej treści:  

 

§ 1 

1. ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA przyjmuje do realizacji świadczenie usług pn.: 

„Odbiór, transport i  zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości 

zamieszkałych z terenu Gminy Wierzbica oraz odbiór, transport i zagospodarowanie 

odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w m-ci Rzeczków. 

(kod CPV 90511000-2, 90512000-9, 90533000-2) w sposób zapewniający osiągnięcie 

odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996r.                          

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888 i 1648, Dz. U. z 2020 

r. poz. 2320), a także zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego 

uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 211/12 z dnia 22.10.2012 roku w sprawie 

Uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012- 2017                                         

z uwzględnieniem lat 2018-2023 z załącznikami.  

2. Szczegółowy zakres i opis usług będących przedmiotem umowy zawarty jest w Opisie przedmiotu 

zamówienia w Załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”, 

która to SWZ stanowi integralną część niniejszej umowy.  
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3. WYKONAWCA przedstawi ZAMAWIAJĄCEMU wykaz telefonów do kontaktów roboczych                                        

z uwzględnieniem łączności bezprzewodowej niezbędnej do prawidłowej realizacji usługi.  

 

 

§ 2 

WYKONAWCA zrealizuje usługę objętą przedmiotem zamówienia w terminie od dnia ……. umowy 

do dnia 31.12.2022 r.  

§ 3 

1. Ustala się miesięczny okres rozliczeniowy wykonania usług objętych umową.  

2. Wynagrodzenie WYKONAWCY  jest  wynagrodzeniem  kosztorysowym  stanowiącym iloczyn  cen  

jednostkowych  wszystkich  usług  wskazanych  w  załączniku  do Formularza ofertowego –Tabela 

kosztowa. 

3. Za  wykonanie  usługi  będącej  przedmiotem  Umowy  WYKONAWCY  przysługuje wynagrodzenie   

za faktycznie odebrane   i   zagospodarowane   odpady   komunalne stanowiące  iloczyn  cen  

jednostkowych  określonych  w  Formularzu  Ofertowym WYKONAWCY  stanowiącym  załącznik  nr 

6 do  Umowy  oraz  ilości  odebranych  i zagospodarowanych  odpadów  komunalnych  w  zakresie  

poszczególnych   frakcji, wynikających z kart przekazania odpadów z zastrzeżeniem, że całkowita 

wartość Umowy/łączne wynagrodzenie za wykonanie całości Umowy nie przekroczy kwoty ................ 

zł brutto (słownie: .................... zł brutto) za cały okres obowiązywania Umowy. 

4. Ceny  jednostkowe za odebrane i zagospodarowane odpady pozostają bez zmian przez cały okres 

realizacji Umowy zgodnie z ofertą WYKONAWCY. Jednostką miary, według której następuje 

rozliczanie Umowy jest tona (Mg). 

5. Ilości i rodzaje odpadów komunalnych do odbioru i zagospodarowania określone przez  

ZAMAWIAJĄCEGO  w  SWZ  są  szacunkowe, ich  łączna  wartość  służy zamawiającemu  do  

obliczenia  punktów  w  kryterium  Cena. Ilości  te  mogą  ulec zmianie  w  trakcie  realizacji  Umowy 

- wzrosnąć lub zmaleć w ramach określonej frakcji/rodzaju odpadów z zastrzeżeniem, że nie będzie to 

powodować (nie może spowodować) wzrostu całkowitej wartości Umowy, o której mowa w § 3 pkt 3. 

6. Wynagrodzenie jednostkowe/ceny jednostkowe za 1Mg  poszczególnych rodzajów/frakcji odpadów, 

o którym mowa w  § 3 ust. 2 nie podlega  zmianie  w  trakcie trwania Umowy. 

7. Wynagrodzenie WYKONAWCY obejmuje     wszystkie     koszty     poniesione     przez 

WYKONAWCĘ  niezbędne  do  prawidłowego  (zgodnego  z  warunkami  Umowy) - wykonania 

Umowy, w tym koszty wykonania wszystkich obowiązków WYKONAWCY wynikających z Umowy, 

w tym z Opisem przedmiotu zamówienia określonym w zał. Nr 1 do SWZ. 

8. Niedoszacowanie, pominięcie w ofercie oraz brak rozpoznania zakresu jakiejkolwiek części 

przedmiotu umowy nie może być podstawą żądania zmiany wynagrodzenia określonego  

9. Wypłata wynagrodzenia określonego w niniejszej umowie następować będzie w okresach 

miesięcznych  po  wykonaniu  Umowy  przez  WYKONAWCĘ  w  danym  miesiącu,  na podstawie 

faktury VAT prawidłowo wystawionej przez WYKONAWCĘ, przelewem na konto   WYKONAWCY, 

w   terminie .......  dni od dnia dostarczenia   do   siedziby ZAMAWIAJĄCEGO faktury  przez  
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WYKONAWCĘ. Faktura  wystawiana  będzie  na ……..dni zgodnie z deklaracją złożoną w formularzu 

ofertowym (kryterium oceny ofert) na podstawie   masy   faktycznie   odebranych   i zagospodarowanych 

poszczególnych frakcji odpadów z zastosowaniem cen jednostkowych podanych w ofercie. Faktura 

będzie zawierać informacje o rodzajach, kodach, cenach jednostkowych oraz ilości poszczególnych 

odpadów odebranych i zagospodarowanych w danym miesiącu świadczenia usługi przez 

WYKONAWCĘ. 

10. WYKONAWCA  wystawi  fakturę  za  wykonanie  umowy,  którą  dostarczy ZAMAWIAJĄCEMU 

na adres jego siedziby.  

11. W sytuacji, gdy rachunek bankowy WYKONAWCY wskazany na fakturze nie figuruje w wykazie  

podmiotów  zarejestrowanych  jako  podatnicy  VAT,  o  którym  mowa  w przepisach ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018r. poz. 2174 ze zm.), zwanym dalej 

„Wykazem” (tzw. Biała lista podatników VAT),  ZAMAWIAJĄCY wstrzymuje  wypłatę  

wynagrodzenia  do  czasu  zgłoszenia rachunku  bankowego  do  Wykazu.  W  tym  przypadku  wypłata  

wynagrodzenia nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni od dnia poinformowania ZAMAWIAJĄCEGO        

w formie pisemnej lub elektronicznej o ujawnieniu rachunku bankowego w Wykazie. 

12. Faktura, która zostanie wystawiona bezpodstawnie, nieprawidłowo lub zostanie doręczona bez 

wymaganych, załączników zostanie zwrócona WYKONAWCY  z zastrzeżeniem, że w powyższym 

przypadku ZAMAWIAJĄCY ma prawo do  wstrzymania  płatności  do  czasu  usunięcia  niezgodności  

przez WYKONAWCĘ/odpowiednio  do  czasu  uzupełnienia  wszystkich  wymaganych załączników, 

a także w razie potrzeby do otrzymania faktury lub noty korygującej VAT;  wstrzymanie  płatności                     

z  przyczyn  określonych  powyżej  zawiesza  termin zapłaty, co oznacza że ZAMAWIAJĄCY nie 

pozostaje w opóźnieniu z zapłatą za ten okres, skutkującym obowiązkiem zapłaty odsetek za opóźnienie 

w zapłacie 

13. Fakturę należy wystawić na: Gmina Wierzbica, ul. Kościuszki 73, 26 – 680 Wierzbica,  NIP 

9482382481. 

14. Za   termin zapłaty wynagrodzenia  przyjmuje  się  dzień  obciążenia  rachunku ZAMAWIAJĄCEGO 

poleceniem przelewu wynagrodzenia na rzecz WYKONAWCY. 

15. WYKONWACA oświadcza, że wskazany rachunek bankowy należy do WYKONAWCY umowy                    

i został dla niego utworzony wyodrębniony rachunek VAT na cele prowadzonej działalności 

gospodarczej. 

16. ZAMAWIAJĄCY nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania przedmiotu umowy. 

 

§ 4 

1. Zatwierdzony przez ZAMAWIAJĄCEGO harmonogram odbioru odpadów (w szacie graficznej                          

w formie kalendarza) WYKONAWCA wydrukuje i dostarczy mieszkańcom gminy w ciągu 7 dni 

roboczych od daty zatwierdzenia harmonogramów przez Urząd Gminy w Wierzbicy. 

2. WYKONAWCA będzie prowadził dokumentację z realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 
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§ 5 

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % kwoty brutto określonej 

w § 3 ust. 3 umowy. WYKONAWCA wniesie pełną kwotę zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w formie [...], na kwotę [...] zł, w dacie zawarcia umowy, zgodnie z pkt. 22 SWZ.  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy podlega zwrotowi na rzecz WYKONAWCY zgodnie 

z zapisami pkt. 22 SWZ.  

§ 6 

Terminowość i prawidłowość wykonania usług będzie oceniana przez ZAMAWIAJĄCEGO zgodnie    

z załącznikiem nr 1 do SIWZ (Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia).  

 

§ 7 

Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego.  

1. ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy, jeżeli poweźmie wiadomość o tym, że:  

a) WYKONAWCA w terminie 30 dni o od ustalenia uchybienia określonego w § 3. 11 nie doprowadził 

do jego naprawienia. 

b) rozpoczęto likwidację firmy WYKONAWCY,  

c) WYKONAWCA utracił uprawnienia do wykonywania przedmiotu umowy wynikające z przepisów 

szczególnych.  

2. Odstąpienie od umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO może nastąpić również, jeżeli WYKONAWCA:  

1) nie rozpoczął wykonywania usług w pełnym zakresie objętym umową z dniem 01.01.2022 r.,  

2) zaniechał realizacji umowy, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje jej przez kolejnych 14 dni 

kalendarzowych.  

3) WYKONAWCA nie zawrze odpowiednich umów ubezpieczenia, o których mowa w § 9 niniejszej 

umowy.  

3. W przypadkach wymienionych w ustępie 1 i 2 ZAMAWIAJĄCY może w terminie 7 dni po pisemnym  

uprzedzeniu, przejąć sam prowadzenie usług określonych niniejszą umową lub powierzyć je innemu 

podmiotowi, a kosztami tych usług obciąży WYKONAWCĘ do wysokości odpowiadającej kwocie 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w § 5.  

4. Ponadto w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy 

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. W tym celu ZAMAWIAJĄCY wraz z WYKONAWCĄ 

winni ustalić wartość faktycznie wykonanych przez WYKONAWCĘ usług, a WYKONAWCA 

zobowiązuje się współpracować z ZAMAWIAJĄCYM w tym zakresie.  
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§ 8 

Odstąpienie od umowy przez WYKONAWCĘ.  

1. WYKONAWCA może odstąpić od umowy, jeżeli ZAMAWIAJĄCY nie dotrzymuje istotnych 

postanowień umowy a w szczególności gdy:  

1) nie wypłaca WYKONAWCY wynagrodzenia za wykonane usługi w ciągu 30 dni od terminu 

płatności ustalonego w umowie,  

2) odmawia bez uzasadnienia zatwierdzenia dokumentów potwierdzających wykonanie usług                             

w okresie rozliczeniowym.    

3) zawiadamia WYKONAWCĘ, że w wyniku nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł pokryć 

zobowiązania.  

2. Odstąpienie od umowy należy uzasadnić pisemnie. Jest ono dopiero wtedy skuteczne, jeżeli 

WYKONAWCA wyznaczył ZAMAWIAJĄCEMU stosowny termin ( nie krótszy niż 7 dni ) do 

wypełnienia postanowień umowy i poinformował go, że po bezskutecznym upływie tego terminu 

odstąpi od umowy.  

3. Po upływie terminu określonego w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 2, WYKONAWCA 

powinien możliwie najszybciej usunąć z obsługiwanego terenu wszystkie swoje urządzenia techniczne 

w szczególności urządzenia do gromadzenia odpadów.  

 

§ 9 

1. Celem wyłączenia odpowiedzialności materialnej ZAMAWIAJĄCEGO lub WYKONAWCY                    

z tytułu szkód powstałych w związku z zaistnieniem określonych zdarzeń losowych                                           

i odpowiedzialności cywilnej w czasie realizacji umowy, WYKONAWCA zawrze odpowiednie umowy 

ubezpieczenia.  

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:  

1) urządzenia, mienie ruchome związane z prowadzeniem usług - od zdarzeń losowych,  

2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące 

pracowników i osób trzecich powstałe w związku z prowadzonymi usługami, w tym także ruchem 

pojazdów mechanicznych.  

3. Koszty ubezpieczenia ponosi WYKONAWCA.  

4. WYKONAWCA jest zobowiązany do przedstawienia na każde żądanie ZAMAWIAJĄCEGO polisy 

ubezpieczeniowej oraz dowodów opłacania składek.  

 

§ 10 

1. ZAMAWIAJĄCEMU przysługują od WYKONAWCY kary umowne w poniższych przypadkach                  

i wysokościach:  
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1) 0,02 % średniego miesięcznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 3 umowy 

za każdy dzień zwłoki w terminowym przekazaniu właścicielom nieruchomości harmonogramu odbioru 

odpadów komunalnych w formie kalendarza w szacie graficznej zaakceptowanej przez Zamawiającego.  

2) 0,2 % średniego miesięcznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 3 umowy za 

każdy dzień zwłoki w terminowym odebraniu odpadów z każdego miejsca gromadzenia odpadów na 

terenie Gminy Wierzbica. 

3) 0,2 % średniego miesięcznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 3 umowy za 

każdy dzień zwłoki w terminowym przekazaniu dokumentacji z realizacji przedmiotu zamówienia 

zgodnie   z pkt 5 „Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia”.  

4) 10% kwoty brutto określonej w § 3 ust. 3 umowy za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od 

WYKONAWCY,  

5) 10% kwoty brutto określonej w § 3 ust. 3 umowy w przypadku odstąpienia przez WYKONAWCĘ 

od umowy z przyczyn niezawinionych przez ZAMAWIAJĄCEGO, a ponadto w wysokości kary, której 

podlega Gmina  Wierzbica za niewywiązywanie się z obowiązków określonych w art. 9z ustawy z dnia 

13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku, gdy niewywiązanie się 

z obowiązku wynikło z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY.  

6) W przypadku nie przedstawienia w terminie informacji, o której mowa w dziale 9 pkt 9.3 SWZ 

wykonawca będzie każdorazowo płacił zamawiającemu karę w wysokości 5 000,00 PLN. 

7)  W przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązku wskazanego w dziale 9 pkt 9.3. SWZ, 

zamawiający ma prawo od umowy odstąpić i naliczyć dodatkowo kary umowne w wysokości 20% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 3 umowy. 

2. W przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 1-3 WYKONAWCA wystawi fakturę na 100% 

wynagrodzenia umownego, a ZAMAWIAJĄCY przedstawi pisemne obliczenie kar umownych,                         

o które pomniejszy wynagrodzenie, w formie potrącenia z zastrzeżeniem ust. 3.  

3. Suma kar umownych z wszystkich może przekroczyć 20 % wynagrodzenia za okres, którego te kary 

dotyczą. W przypadku, gdyby szkoda przewyższała limit kar umownych poszkodowany może 

dochodzić odszkodowania ponad karę umowną na zasadach cywilnych. 

4. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 4 i 5 kwoty kar umownych WYKONAWCA zobowiązany 

jest przelać na rachunek bankowy ZAMAWIAJĄCEGO.  

5. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się zapłacić WYKONAWCY karę umowną - 10% kwoty brutto 

określonej w § 3 ust.3 umowy za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez 

ZAMAWIAJĄCEGO.  

§ 11 

1. WYKONAWCA lub podwykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność                            

z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej zawarcia. Termin 

zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 

30 dni od dnia doręczenia wykonawcy faktury lub rachunku. 

2. WYKONAWCA ponosi pełną odpowiedzialność za realizację części przedmiotu umowy, którą 

wykonuje przy pomocy podwykonawcy. 
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3. WYKONAWCA, na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO, zobowiązany jest do zmiany podwykonawcy, 

jeżeli ten wykonuje usługę w sposób wadliwy, niestaranny, niezgodny z umową lub właściwymi 

przepisami. 

4. W razie zaistnienia w czasie realizacji umowy uzasadnionej okolicznościami faktycznymi lub 

prawnymi potrzeby zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby WYKONAWCA 

powoływał się na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych w celu wykazania 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu, WYKONAWCA zobowiązany jest wykazać 

ZAMAWIAJĄCEMU, iż 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. 

 

§ 12 

1. WYKONAWCA zobowiązuje się, do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 poz.917.) 

wszystkich osób wykonujących bezpośrednio czynności w zakresie realizacji zamówienia, 

związane z wykonywaniem czynności fizycznych związanych z odbiorem odpadów. Powyższy 

zapis dotyczy również podwykonawców.  

2. WYKONAWCA w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy zobowiązany jest do złożenia  

pisemnego oświadczenia o wykonaniu obowiązku  określonego w pkt. 1  

3. W trakcie realizacji zamówienia ZAMAWIAJĄCY uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec WYKONAWCY odnośnie spełniania przez WYKONAWCĘ lub 

podwykonawców wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności w zakresie realizacji zamówienia. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów                   

i dokonywania ich oceny, 

2)  żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

3)  przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.  

4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie ZAMAWIAJĄCEGO, w wyznaczonym                             

w tym wezwaniu terminie, WYKONAWCA przedłoży ZAMAWIAJĄCEMU wskazane poniżej 

dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

przez WYKONAWCĘ lub podwykonawców osób wykonujących czynności w zakresie realizacji 

zamówienia:  

1) oświadczenie WYKONAWCY lub podwykonawców o zatrudnieniu na podstawie umowy                   

o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie ZAMAWIAJĄCEGO. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 

czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem 
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liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do 

złożenia oświadczenia w imieniu WYKONAWCY lub podwykonawcy; 

2)  poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez WYKONAWCĘ lub 

podwykonawców kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie WYKONAWCY lub 

podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający 

ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 

r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL 

pracowników). Informacje takie jak: nazwa pracodawcy, data zawarcia umowy, rodzaj umowy 

o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez WYKONAWCĘ 

lub podwykonawców składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia 

na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

4) oświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez WYKONAWCĘ lub 

podwykonawców kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę 

do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych. 

Powyższe dokumenty zostaną przedłożone kierownikowi referatu RI. 

5. Nieprzedłożenie przez WYKONAWCĘ dokumentów określonych w ust. 3 i 4, będzie traktowane 

jako niewypełnianie obowiązku zatrudniania wykonujących bezpośrednio czynności w zakresie 

realizacji zamówienia, związane z wykonywaniem czynności fizycznych związanych                                           

z odbiorem odpadów  na podstawie umowy o pracę i objęte sankcją w postaci obowiązku zapłaty 

przez WYKONAWCĘ kary umownej, wskazanej przez ZAMAWIAJĄCEGO w § 10 ust.1 pkt. 7 

umowy.  

6. Za działania lub zaniechania podwykonawcy/podwykonawców w tym przedmiocie odpowiada 

WYKONAWCA, względem którego ZAMAWIAJĄCY może wystąpić z żądaniem zapłaty kary 

umownej, wskazanej przez ZAMAWIAJĄCEGO w  § 10 ust. 1 pkt. 7 umowy. 

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

WYKONAWCĘ lub Podwykonawcę, ZAMAWIAJĄCY może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

§ 13 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności,                     

o ile w umowie nie określono inaczej. 

2.  Z wnioskiem o zmianę postanowień umowy może wystąpić zarówno WYKONAWCA, jak                              

i ZAMAWIAJĄCY. 
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3.  Wysokość wynagrodzenia WYKONAWCY, określonego w § 3 umowy, może ulec zmianie,                            

z zastrzeżeniem postanowień ust. 4-6, w przypadku zmiany:  

1) stawki podatku od towarów i usług (VAT), 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.                       

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,  

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa 

w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez WYKONAWCĘ.  

4. W przypadku zmiany przepisów, o których mowa w ust. 3, skutkujących zmianą wysokości 

wynagrodzenia należnego WYKONAWCY, każda ze stron umowy, w terminie od dnia 

opublikowania przepisów dokonujących tych zmian do 30 dnia od dnia ich wejścia w życie, może 

wystąpić do drugiej strony o dokonanie odpowiedniej zmiany wysokości wynagrodzenia. 

5. Podstawą do dokonania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia, będzie przedstawiana 

każdorazowo ZAMAWIAJĄCEMU kalkulacja kosztów WYKONAWCY, potwierdzająca wpływ 

wejścia w życie przepisów dokonujących te zmiany na koszty wykonania Przedmiotu umowy przez 

WYKONAWCĘ. WYKONAWCA zobowiązany jest dostarczyć dokumentację potwierdzającą 

poprawność dokonanej kalkulacji wraz z dowodami uzasadniającymi zmianę wynagrodzenia. 

6. Przed podjęciem decyzji o zwiększeniu wynagrodzenia ZAMAWIAJĄCY dokona weryfikacji 

zasadności oraz poprawności obliczeń dokonanych przez WYKONAWCĘ w zakresie żądanej 

zmiany wynagrodzenia, a także oceny możliwości sfinansowania wyższego wynagrodzenia w 

ramach posiadanych środków w planie finansowym ZAMAWIAJACEGO, zatwierdzonym na dany 

rok. 

7. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość dokonania zmian Umowy w przypadkach, gdy:  

1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu umowy, chyba że zmiana taka znana była w chwili składania oferty, 

2) niezbędna jest zmiana w zakresie opisu Przedmiotu umowy i jego cech oraz sposobu jego 

realizacji – jeżeli zmiany są korzystne dla ZAMAWIAJACEGO lub wywołane okolicznościami, 

których nie można było przewidzieć w momencie składania oferty . 

3) niezbędna jest zmiana terminu realizacji umowy w przypadku zaistnienia okoliczności lub 

zdarzeń uniemożliwiających realizację umowy w wyznaczonym terminie, na które Strony nie 

miały wpływu.  

 

§ 14 
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W sprawach nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.  

 

 

§ 15 

Spory jakie mogą wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu Sądu 

powszechnego właściwego dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.  

§ 16 

Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.  

 

 

      WYKONAWCA                                                                                          ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 

 

 

 

 

 


