UMOWA
zawarta w dniu __________ roku w Ostródzie pomiędzy:
Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. z siedzibą w
Rudnie, adres biura: 14-100 Ostróda ul. Czarnieckiego 28, wpisanej do rejestru przedsiębiorców
przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000311869,
posiadający NIP 741 207 49 97, REGON 280320880, reprezentowaną przez - Prezesa Zarządu Pana
Leszka Rochowicza, zwanym Zamawiającym
a
[dane rejestrowe i adresowe Wykonawcy], zwanym dalej w umowie Wykonawcą, reprezentowanym
przez [imię i nazwisko reprezentanta oraz podstawa prawna reprezentacji], zwanym Wykonawcą
W następstwie wyboru przez Zamawiającego Wykonawcy w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o
zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej progów unijnych,
przeprowadzonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 2019
ze zm.) zwanej dalej „Pzp” zostaje zawarta umowa następującej treści:
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi sukcesywnego odbioru,
transportu i zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane
substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11
poprzez ich odzysk i/lub recykling.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje usługę odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów
o kodzie 19 12 12, przy czym Zamawiający przewiduje, że miesięczna ilość odbioru odpadów o
kodzie 19 12 12 będzie wynosić około 450 Mg, z możliwością zmniejszenia lub zwiększenia
ilości o 20 % w ciągu miesiąca, zaś maksymalna ilość odebranych odpadów w okresie od dnia
wejścia w życie Umowy do dnia 31.12.2022 r. wynosić będzie 6 480 Mg.
3. Wykonawca ma obowiązek poddać odebrane odpady procesom odzysku polegającego na ich
przetwarzaniu i przygotowaniu do dalszego odzysku, w tym recyklingu w procesie R1 i/lub R12,
bądź unieszkodliwiania w procesie D10 w drodze przekształcenia termicznego, zgodnie z
decyzjami posiadanymi przez Wykonawcę.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 1 do Umowy (dalej:
OPZ).
§2
1. Wykonawca zobowiązany jest, na każdym etapie realizacji Umowy, posiadać ważne decyzje
administracyjne na transport oraz prowadzenie właściwego procesu odzysku/unieszkodliwiania
zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa oraz do niezwłocznego informowania
Zamawiającego o zmianach ww. decyzji.
2. Dokumentem na podstawie którego Wykonawca jest uprawniony do wykonania przedmiotu
umowy jest: [szczegółowy opis dokumentu zezwalającego na przetwarzanie przedmiotu
zamówienia].
3. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach w
zakresie pozwoleń wskazanych w ust. 1, które mogłyby mieć wpływ na zakres oraz sposób
wykonywania niniejszej umowy.
4. Wykonawca posiadający instalację (do odzysku i/lub unieszkodliwiania, w którym planuje
odzyskać i/lub unieszkodliwić odpady objęte niniejszym zamówieniem) poza terenem
Rzeczpospolitej Polskiej przedstawia jako załącznik zezwolenie równoważne decyzji na
zagospodarowanie (przetwarzanie) tj. na odzysk i/lub unieszkodliwianie odpadu o kodzie 19 12
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12 wystawiane w kraju, w którym ta instalacja się znajduje. Decyzję zezwalającą na
międzynarodowe przemieszczanie odpadów Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać po
podpisaniu umowy – dotyczy/nie dotyczy*.
§3

1. Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego w terminie 3 (trzech) dni roboczych od
wezwania udzieli wszelkich niezbędnych informacji dotyczących ostatecznego sposobu
zagospodarowania odebranych odpadów wraz ze wskazaniem instalacji, do której ostatecznie
odpady trafiły oraz innych niezbędnych informacji, które będą potrzebne Zamawiającemu w
innych niezbędnych celach.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli instalacji, która jest opisana
we wskazanym przez Wykonawcę zezwoleniu na przetwarzanie przedmiotu zamówienia celem
potwierdzenia możliwości przeprowadzenia w tej instalacji procesów przetwarzaniu i
przygotowaniu do dalszego odzysku, w tym recyklingu w procesie R1 i/lub R12, bądź
unieszkodliwiania w procesie D10 w drodze przekształcenia termicznego.
3. W przypadku stwierdzenia podczas kontroli przeprowadzonej przez Zamawiającego braku
instalacji opisanej we wskazanym przez Wykonawcę zezwoleniu do przeprowadzenia procesów
przetwarzaniu i przygotowaniu do dalszego odzysku, w tym recyklingu w procesie R1 i/lub R12,
bądź unieszkodliwiania w procesie D10 w drodze przekształcenia termicznego przedmiotu
zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego rozwiązania umowy ze
skutkiem natychmiastowym.
4. W przypadku, gdy Wykonawca podzleci transport odpadów Wykonawca ponosi
odpowiedzialność za transport zgodny z przepisami prawa, zrealizowany przez podmiot
posiadający stosowne uprawnienia.
5. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa w zakresie gospodarki
odpadami wraz z przepisami wykonawczymi.
6. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia i posiadania ważnej przez cały czas trwania
umowy polisy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjna minimum 1 000 000,00 zł.
7. Wykonawca zobowiązany jest w okresie wykonywania umowy przestrzegać obowiązujących na
terenie zakładu unieszkodliwiania odpadów uregulowań dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy, ochrony przeciwpożarowej, organizacji ruchu.
8. Zamawiający nie wyraża zgody na zbycie wierzytelności wynikających z wykonania niniejszej
umowy.
§4
1. W ramach przedmiotowego zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z
prawa opcji poprzez zwiększenie w okresie obowiązywania umowy szacunkowych ilości
odpadów do odbioru o nie więcej niż: dla Zadania nr 1 - 90 Mg. Zamawiający skorzysta z prawa
opcji w przypadku zwiększonej ilości przyjętych odpadów, gdy zaistnieje konieczność
zagospodarowania większej ilości odpadów.
2. W zakresie zamówienia opcjonalnego Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia świadczenia
usług na podstawie pisemnego oświadczenia woli Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji.
Zamawiający przekaże Wykonawcy ww. oświadczenie w przedmiocie skorzystania z prawa opcji
w określonym przez siebie zakresie w terminie co najmniej 5 (pięciu) dni roboczych przed
planowanym rozpoczęciem realizowania odbioru odpadów ujętych w prawie opcji, przy czym
Wykonawca jest obowiązany do jego wykonania.
3. Korzystanie z prawa opcji przez Zamawiającego może być dokonane jednorazowo na całą
wartość zamówienia opcjonalnego lub w kilku częściach. W przypadku realizacji opcji w kilku
częściach Zamawiający będzie składał Wykonawcy kolejne oświadczenia nie później niż przed
momentem wyczerpania się wartości zamówienia opcjonalnego wynikającej z poprzednio
złożonego oświadczenia.
4. Zamówienie opcjonalne nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do jego udzielenia, jak
również nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych
2

z tytułu niezrealizowania tego zamówienia. Oświadczenie woli Zamawiającego o realizacji
zamówienia opcjonalnego jest wyłącznym uprawnieniem Zamawiającego.
5. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy przysługuje
wynagrodzenie za faktyczne ilości wykonanych usług zrealizowanych na podstawie umowy,
stanowiące sumę iloczynów stawek jednostkowych za 1 Mg i masy faktycznie odebranych
odpadów, powiększone o należny podatek VAT.
§5
ustalają, iż za każdy Mg (tonę) odpadu o kodzie 19 12 12 Zamawiający będzie uiszczał na
rzecz Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości: ___________ zł netto, zaś w zakresie prawa
opcji wynagrodzenie w wysokości:____________ zł netto;
2. Do jednostkowych cen ofertowych będzie naliczany podatek VAT zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
3. Wymienione w ust. 1 ceny jednostkowe netto odpadów nie podlegają zmianie w okresie
obowiązywania umowy.
4. Cena całkowita z tytułu wykonania umowy w okresie jej obowiązywania, zgodnie z ofertą
Wykonawcy z dnia ___________ nie przekroczy kwoty: dla zadania nr 1 _______ [słownie ]
zł/Mg [wartość brutto].
1. Strony

§6

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo przekazania do odbioru i zagospodarowania odpadów o
kodzie 19 12 12 w mniejszych ilościach, niż przyjęte przez strony w umowie.
2. Strony zgodnie podkreślają, że ilość odbieranych odpadów może ulec zmianie, jednakże
Zamawiający gwarantuje wielkość jednorazowego odbioru w granicach pełnej pojemności środka
transportowego Wykonawcy, uzgodnionego wcześniej z Zamawiającym. W związku z
powyższym Wykonawca nie może wnosić żadnych dodatkowych roszczeń do Zamawiającego
z tytułu sumarycznej ilości odpadów odebranych w okresie rozliczeniowym, w granicach
wskazanej tolerancji.
§7

1. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy następować będzie w miesięcznych okresach
rozliczeniowych [miesiąc kalendarzowy], z dołu, na postawie faktury Wykonawcy w terminie 14
dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy.
2. Zapłata następować będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w
oświadczeniu z dnia _____________ nr ___________w Banku ________________.
3. W przypadku opóźnienia w zapłacie Wykonawca uprawniony jest do naliczenia odsetek w
wysokości ustawowej.
4. Za przyjmowane odpady Wykonawca wystawiał faktury VAT za każdy okres rozliczeniowy, ze
szczegółowym wyspecyfikowaniem rodzaju (kod) i ilości (w Mg) przekazywanych odpadów oraz
wartości usługi w danym okresie rozliczeniowym oraz wraz z załączonym szczegółowym
wykazem odbieranych odpadów potwierdzonym przez Zamawiającego oraz załączonym
dokumentem potwierdzającym zagospodarowanie odpadów (stanowi Załącznik nr 2 do
Umowy).
5. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
6. Faktury będą wystawiane po uprzednim rozliczeniu ilości odebranych odpadów według kart
przekazania odpadu.
7. Warunkiem rozliczenia za każdą odebraną partię odpadów będzie przedstawienie dokumentów
potwierdzających końcowe zagospodarowanie/ odzysk/ unieszkodliwienie (masowe) każdej z
odebranych partii odpadów przez ich odbiorcę końcowego.
8. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, by rachunek bankowy wskazany na fakturze był
rachunkiem uwidocznionym w wykazie prowadzonym przez szefa Krajowej Administracji
Skarbowej na podstawie art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług
(tzw. Biała lista podatników VAT).
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§8

1. Warunki realizacji i odbioru przedmiotu niniejszej umowy będą odbywać się w sposób
następujący:
1) Transport po stronie Wykonawcy,
2) Miejsce odbioru przedmiotu zamówienia – loco zakład Zamawiającego w Rudnie,
Rudno 17, gmina Ostróda,
3) Załadunek odpadów po stronie Zamawiającego,
4) Wykonawca będzie zobowiązany do odbioru odpadów według potrzeb
Zamawiającego; Zamawiający będzie zgłaszał Wykonawcy na następujący adres email: ____________ cotygodniowe zapotrzebowanie na odbiór odpadów, przy czym
odpady muszą być odbierane przez Wykonawcę zgodnie z przesłanym
cotygodniowym harmonogramem. Zamawiający dopuszcza zmianę tygodniowego
harmonogramu odbioru odpadów o czym niezwłocznie powiadomi Wykonawcę z co
najmniej jednodniowym wyprzedzeniem;
5) Odbiór odpadów o kodzie 19 12 12 może następować wyłącznie od poniedziałku do
piątku w godz. 6.00 – 19.00,
6) Wykonawca musi posiadać przez cały okres obowiązywania umowy zezwolenie na
transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 wydane przez
odpowiednie organy,
7) Zamawiający oczekuje aby proces odzysku odbywał się w kierunku produkcji paliwa
alternatywnego,
8) Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność z warunkami technicznymi i
jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia,
9) Wymagana jest od Wykonawcy należyta staranność przy realizacji zamówienia,
10) Zamawiający podkreśla, że ilość odbieranych odpadów może ulec zmianie, jednakże
gwarantuje wielkość jednorazowego odbioru w granicach pełnej pojemności środka
transportowego Wykonawcy, uzgodnionego wcześniej z Zamawiającym. W związku
z powyższym Wykonawca nie może wnosić żadnych dodatkowych roszczeń do
Zamawiającego z tytułu sumarycznej ilości odpadów odebranych w okresie
rozliczeniowym, w granicach wskazanej tolerancji,
11) Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody, jak i również za
utratę, ubytki oraz uszkodzenia odpadów, powstałe w czasie transportu odpadów od
chwili wydania w instalacji komunalnej oraz w trakcie ich ew. magazynowania,
rozładunku odpadów do czasu poddania ich i zakończenia procesów odzysku i/lub
unieszkodliwiania. Wykonawca ponosi w szczególności odpowiedzialność za
działania oraz zaniechania swego personelu oraz podmiotów, którymi posłużył się
wykonując przedmiot zamówienia, np. przewoźników,
12) Z chwilą wydania odpadów Wykonawcy [wskazanemu przez niego przewoźnikowi],
przechodzą na Wykonawcę wszelkie korzyści i ciężary związane z nimi oraz
niebezpieczeństwo ich przypadkowej utraty lub uszkodzenia, w szczególności
przejmuje on odpowiedzialność za wydane odpady, za należyte postępowanie z nimi i
za skutki z tego wynikające,
13) Podwykonawca musi posiadać odpowiednie decyzje wymagane przy realizacji
przedmiotu zamówienia w zakresie transportu lub/i transportu i zagospodarowania
ww. odpadów,
14) Zamawiający wymaga od Wykonawcy zorganizowania niezbędnego nadzoru
w trakcie transportu odpadów,
15) Każda faktycznie odebrana od Zamawiającego ilość odpadów będzie
ewidencjonowana zgodnie z wymaganiami bazy BDO, w szczególności z rozbiciem
na: nr rej. pojazdu odbierającego odpad, kod odpadu, datę odebrania odpadów,
16) Sposób zagospodarowania odpadu musi być zgodny z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami prawa wyszczególnionymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o
odpadach (t.j.: Dz.U. z 2020r., poz. 797 ze zm.).
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2. Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego informowania Zamawiającego o każdej
sytuacji powodującej jakiekolwiek utrudnienia w odbiorze i zagospodarowaniu odpadów.
3. Okresowy brak możliwości odebrania odpadów, który przekracza 48 godziny powinien być
bezwzględnie zgłoszony Zamawiającemu na piśmie.
4. Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 2 zobowiązuje Wykonawcę do wskazania
Zamawiającemu miejsca czasowego magazynowania lub innego warunkowego miejsca
zagospodarowania odpadów. Wynikłe z tytułu magazynowania odpadów bez wymaganej decyzji
lub zagospodarowania odpadów w miejscu na ten cel nie przeznaczonym opłaty podwyższone
określone przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska w art. 293 ust.1–3 stają się częścią
składową zobowiązania Wykonawcy w wysokości, jaka wynika z podwyższenia, co nie narusza
postanowień ust. 4.
5. Brak możliwości odbioru i zagospodarowania przez Wykonawcę odpadów o kodzie 19 12 12
przez okres 48 godzin zobowiązuje Wykonawcę do pokrycia Zamawiającemu wszelkich
poniesionych z tego tytułu dodatkowych kosztów, w tym kosztów wynajęcia Podmiotu
zastępczego, kosztów przestoju (zajęcia powierzchni magazynowej) Zamawiającego, całkowite
(pełne) koszty zastępczego magazynowania odpadów, o którym mowa w ust. 4.
§9

1. Strony obowiązane są do bieżącego prowadzenia dokumentacji mającej na celu prawidłowe
rozliczenie ilości odebranych i zagospodarowanych przez Wykonawcę odpadów.
2. Każdorazowe odebranie odpadów Wykonawca odnotuje w karcie przekazania odpadów na
zasadach i warunkach zgodnych z obowiązującym porządkiem prawnym (system BDO).
3. Ważenie dostarczonych Wykonawcy odpadów będzie odbywało się na zalegalizowanych wagach
Zamawiającego, zlokalizowanych w miejscu odbioru odpadów (teren instalacji) i będzie
potwierdzane kwitem wagowym i kartą przekazania odpadów wygenerowaną w systemie BDO.
Dokumenty te stanowić będą wyłączną podstawę do określenia ilości odebranych odpadów
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
§ 10
1. Zamawiający uprawniony jest do naliczania Wykonawcy kar umownych w wysokości 500,00 zł za
każdy zamówiony i niezrealizowany odbiór w rozliczeniu miesięcznym.
2. Zamawiający może odstąpić od naliczenia kary umownej, jeżeli Wykonawca odbierze zaległe
partie transportowe odpadów nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych licząc od pierwotnego
terminu odbioru.
3. W przypadku jednostronnego odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy lub rozwiązania Umowy
z winy Wykonawcy Zamawiający uprawniony jest do naliczania kary umownej w wysokości 50.000
złotych.
4. W razie nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, a w szczególności niewykonania
lub nienależytego wykonania obowiązków wskazanych w § 2, 3 i 8 niniejszej umowy, pomimo
uprzedniego pisemnego wezwania do zaprzestania naruszeń, zawierającego wskazanie czynności do
wykonania których Wykonawca został wezwany, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 500,00 zł, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu naruszenia lub
każde ujawnione naruszenie.
4. Kary umowne mogą być potrącane z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, przy czym łącznie kary umowne nie mogą przekroczyć 10 % ceny, o której
mowa w § 5 ust. 4 dla danego zadania.
5. Prawo do naliczania kar umownych nie ma zastosowania w przypadku zaistnienia okoliczności
niezależnych od Wykonawcy uniemożliwiających realizacje zobowiązań umownych.
6. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą
dochodzić odszkodowania uzupełniającego.
§11
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie: ______________
w kwocie brutto __________________.
2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się w wysokości 5% ceny całkowitej brutto
za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.
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3. Wykonawca zostanie zwolniony z zabezpieczenia należytego wykonania umowy w ciągu 30 dni

1.
2.
3.

4.

od dnia wykonania umowy przez Wykonawcę i uznania jej przez Zamawiającego za należycie
wykonaną.
4. Zamawiający uzna zamówienie za należycie wykonane po realizacji ostatniego odbioru tj. w
momencie otrzymania wszystkich dokumentów opisanych w Umowie.
§ 12
Zamawiający wyznacza jako swego przedstawiciela przy wykonaniu niniejszej umowy:_______.
Odbiorca wyznacza _______ jako osobę uprawnioną do reprezentowania go w czasie
wykonania umowy.
Strony oświadczają, że wyżej wymienieni przedstawiciele posiadają wymagane pełnomocnictwa
(każdy w swoim zakresie) do podejmowania wszelkich decyzji i działań w granicach określonych
postanowieniami niniejszej umowy.
Przedstawiciele wymienieni w ust 1 i 2 nie są upoważnieni do dokonywania zmian, czy
rozwiązania umowy.
5. Zmiana lub zastępstwo osób, o których mowa w ust 1 i 2 nie wymaga zmiany umowy
§ 13

Umowę zawarto na czas określony od dnia podpisania Umowy do dnia 31 grudnia 2022r.
lub na okres czasu, w którym Wykonawcy zostanie przekazana masa frakcji nadsitowej w ilości:
dla zadania nr 1 – 6 480 Mg.
2. Zamawiającemu przysługuje
prawo do jednostronnego rozwiązania umowy ze
skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:
1) stwierdzenia podczas kontroli przeprowadzonej przez Zamawiającego braku instalacji
opisanej we wskazanym przez Wykonawcę zezwoleniu do przeprowadzenia procesów
przetwarzaniu i przygotowaniu do dalszego odzysku, w tym recyklingu w procesie R1 i/lub
R12, bądź unieszkodliwiania w procesie D10 w drodze przekształcenia termicznego
przedmiotu zamówienia,
2) naruszenie przez Wykonawcę
któregokolwiek z istotnych obowiązków umownych
opisanych w szczególności w § 2, 3 i 8,
3) braku odbioru przez Wykonawcę frakcji energetycznej w terminach lub ilościach opisanych
w umowie,
4) wygaśnięcia zezwoleń wydanych Wykonawcy, o których mowa w §2 ust. 2,
5) zmiany zapotrzebowania Zamawiającego na odzysk/unieszkodliwienie odpadów.
3. Rozwiązanie umowy wymaga pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej.
1.

§ 14

Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. Zgodnie z ustawą Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania nieistotnych zmian
zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,
tj. zmian adresowych, osób do kontaktu itp.
3. Dopuszcza się następujące zmiany Umowy:
1) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku niewypłacenia Wykonawcy całkowitej
kwoty wynagrodzenia o którym mowa w § 5 ust. 4;
2) zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zmiany sposobu odbierania odpadów lub innych zmian parametrów (aktualizacji rozwiązań
ze względu na postęp technologiczny lub gdyby zastosowanie przewidzianych w SWZ
rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamówienia);
1.
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4) zmiany w obowiązujących przepisach – w tym przepisach prawa miejscowego, jeżeli
zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu
prawnego
5) zmiany wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących
gospodarowania odpadami;
6) zmiany stawki podatku VAT (może nastąpić w związku ze zmianą obowiązującej stawki
podatku VAT, jeżeli zmiana stawki VAT będzie powodować zmiany kosztów wykonania
umowy po stronie Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia o kwotę
równa różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę);
7) zmiany konta bankowego wskazanego Wykonawcy;
8) zmiany określenia odpadów wprowadzonych w wyniku zmian stosownych przepisów
prawa,
4. Zmiany umowy mogą być wprowadzone na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy i powinny
być należycie uzasadnione i udokumentowane.
5. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy wynikające z powszechnie obowiązujących regulacji
prawnych w zakresie dotyczącym COVID-19 jeśli mają wpływ na wykonanie umowy, w
szczególności w zakresie:
1) zmiany terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowego zawieszenia wykonywania
umowy lub jej części,
2) zmiany sposobu wykonywania usług,
3) zmiany zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia lub
sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy,
- o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50%
wartości pierwotnej umowy.
§ 15

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub
podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:
czynności pracownika wykonującego bezpośrednio prace związane z zagospodarowaniem
odpadów.
2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1
czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i
dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wybrane przez Zamawiającego
wszystkie lub tylko niektóre 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:
a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,
datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby
zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju
umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę
kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności,
których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
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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 2018r. o ochronie danych osobowych
(tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Wyliczenie ma
charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają
anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem
przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy
musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.
c) Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być
możliwe do zidentyfikowania;
d) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
e) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę
kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do
ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję
w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 10 000,00 zł
(słownie: sześć tysięcy złotych) za każdy miesiąc, w którym Wykonawca nie wywiązał się
z nałożonego obowiązku, bez względu na ilość dni wykonywania usługi bez umowy o pracę.
Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez
zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez
wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane w ust. 1 czynności będzie skutkowało naliczeniem kary umownej.
§ 16
1. Zamawiający informuje, na podstawie art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), że:
1) Administratorem przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych jest Zamawiający.
Inspektor ochrony danych osobowych, kontakt siedziba Spółki, e-mail: ____________.
2) Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
3) Dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, bankom, operatorom
pocztowym, podmiotom świadczącym dla Administratora usługi prawne, doradcze,
podatkowe oraz podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne oraz innym podmiotom
uprawnionym na mocy ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 74) przez określony czas
(art. 78);
4) Dane osobowe przechowywane są przez Administratora dla celów archiwizacyjnych, zgodnie
z wewnętrznymi ustaleniami, jak również do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub
obrony przez ewentualnymi roszczeniami;
5) Wykonawca posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu z zastrzeżeniem, że:
a) Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania
lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może
skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą
postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z
ustawą;
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6)
7)
8)
9)

b) W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania,
o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania
danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania;
c) Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 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 4.05.2016, str. 1, z późn. zm.)),
zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, w celu umożliwienia korzystania ze
środków ochrony prawnej, o których mowa w SWZ, do upływu terminu na ich
wniesienie,
W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO,
Wykonawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych,
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z
postępowaniem o udzielenie zamówienia,
Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych,
Dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.
§ 17

1. Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą

polubownie.

2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy miejscowo

i rzeczowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 18
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie zapisy specyfikacji
warunków zamówienia (dalej: SWZ) oraz przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa zamówień
publicznych.
§ 19
Umowa sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

...............................
ZAMAWIAJĄCY

................................
WYKONAWCA

Załączniki:
Nr 1 – OPZ;
Nr 2 – wzór oświadczenia.
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(nr dokumentu i data)

Załącznik nr 2 do Umowy

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY WYKONANIE
ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW
1. Dotyczy realizacji umowy nr:
2. Instalacja w której przeprowadzono proces odzysku/unieszkodliwiania odpadów:

3. Proces:
odzysku □
unieszkodliwiania □
Symbol R/D:
4. Kod odpadu:
5. Ilość odpadów, dla których przeprowadzono (tj. rozpoczęto i zakończono) proces
odzysku/unieszkodliwiania odpadów:
Ilość (Mg):
6. Miesiąc, w którym proces odzysku/unieszkodliwiania został przeprowadzony:
Miesiąc:
7. Oświadczenie Wykonawcy:
Oświadczam, że zgodnie z moją wiedzą informacje podane w polach 1 – 6 są pełne
i dokładne.
Oświadczam ponadto, że proces zagospodarowania odpadów opisanych w polach 4–5
został przeprowadzony (tj. rozpoczęty i zakończony)
Data, podpis i pieczęć
(1) Należy podać nr umowy na podstawie której wykonywana jest usługa zagospodarowania
(2) Należy podać nazwę i adres instalacji w której przeprowadzony został proces zagospodarowania
(3) Należy zaznaczyć właściwy proces jakiemu zostały poddane odpady oraz podać jego symbol, zgodnie z określeniem oznaczenia tego
procesu w ustawie z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz.U. 2020 poz. 797 z późn. zm.) lub w ewentualnymi akcie prawnym
zastępującym ustawę lub ją zmieniającym.
(4) Należy podać kod odpadów dla których przeprowadzono proces zagospodarowania, zgodnie z oznaczeniem w katalogu odpadów
stanowiącym
załącznik
do
Rozporządzenia
Ministra
Środowiska
z
dnia
02.01.2020r.
w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2020 poz. 10) lub z ewentualnym aktem prawnym zastępującym rozporządzenie lub je
zmieniającym.
(5) Należy podać rzeczywistą masę [wagę] odpadów, dla których przeprowadzono (tj. rozpoczęto i zakończono) proces odzysku.
(6) Należy podać miesiąc, w którym proces został przeprowadzony.
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