ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ

IBG.271.10.2020.PN

na „Utrzymanie czystości i porządku
w Mieście i Gminie Łasin w okresie
od 1 września 2020 roku do 31 grudnia 2023 roku.”

-PROJEKTUMOWA
zawarta
w
Łasinie
w
dniu
…………………
2020
roku
w
sprawie:
„Utrzymania czystości i porządku w Mieście i Gminie Łasin w okresie od 1 września
2020 roku do 31 grudnia 2023 roku”,
pomiędzy:
Miastem i Gminą Łasin z siedzibą ul. Radzyńska 2, 86 – 320 Łasin, NIP 876-22-46-666,
Regon 871118649, reprezentowaną przez:
Rafała Kobylskiego - Burmistrza Miasta i Gminy Łasin,
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Łasin - Edyty Zientarskiej,
zwanym w dalszej części umowy „ZAMAWIAJĄCYM”,
a
(zapis w dotyczący firmy figurującej w KRS)
a
……………………………………………………., z siedzibą ……………………………,
wpisaną/nym, do ………………. prowadzonego przez …………………. pod numerem
……………………., REGON …………, NIP ,
reprezentowaną/ym przez:
1. …………….. – ……………………,
2. ……………... – …………………….,
zwanym/ą w dalszej części Wykonawcą, a także Stroną lub łącznie Stronami.
(zapis w przypadku firmy wpisanej do CEiDG)
a
……………………….., prowadzącą/ym działalność gospodarczą na podstawie wpisu
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą
………………………., z siedzibą …………….., ………………, NIP ……….., Regon
…………….,
zwanym/ą dalej Wykonawcą, a także Stroną lub łącznie Stronami.
(zapis w przypadku Konsorcjum)
a
następującymi firmami działającymi jako Konsorcjum, powołane w celu wspólnego ubiegania
się o udzielenie zamówienia publicznego:
1. ………………………… - Lider Konsorcjum,
z siedzibą ………………………….. NIP …………….., Regon ……………,
2. ………………………… - Partner Konsorcjum,
z siedzibą …………………………. NIP ………………, Regon ……………,
reprezentowanymi przez:
……………………………. – Pełnomocnika Konsorcjum, ustawowego w myśl art. 23 ust. 2
ustawy Prawo zamówień publicznych, do reprezentowania Konsorcjum w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
zwanymi dalej Wykonawcą, a także Stroną lub łącznie Stronami.
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W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości wyższej niż kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. 2019r. poz. 1843 ze zm.), została zawarta umowa o następującej treści:
§1
przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest utrzymanie czystości i porządku w Mieście i Gminie Łasin
w okresie od 1 września 2020 roku do 31 grudnia 2023 roku.
2. Zakres umowy obejmuje:
1) odbieranie stałych odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych
i niezamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Łasin (40 miesięcy),
2) zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości
zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Łasin (40 miesięcy),
3) oczyszczanie chodników i ulic w mieście Łasin (40 miesięcy),
4) utrzymanie zieleni na terenie Miasta i Gminy Łasin (16 miesięcy),
5) wymóg zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy 5 osób niepełnosprawnych
(w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2020 poz. 426 ze zm.)), do
realizacji przedmiotu zamówienia, określony na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.
Zamawiający dopuszcza jednocześnie sumowanie wymiarów etatu.
Jako realizację wymogu zatrudnienia osób niepełnosprawnych do realizacji
zamówienia, Zamawiający dopuszcza również oddelegowanie do realizacji zamówienia
osób niepełnosprawnych zatrudnionych już u Wykonawcy,
6) wymóg zaangażowania w pełnym wymiarze czasu pracy dodatkowych …….. osób
niepełnosprawnych (w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2020 poz.
426 ze zm.)) zadeklarowanych przez Wykonawcę, do realizacji przedmiotu
zamówienia.
3. Usługi w ramach niniejszej umowy realizowane będą zgodnie z zapisami Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
na utrzymanie czystości i porządku w Mieście i Gminie Łasin w okresie od 1 września
2020 roku do 31 grudnia 2023 roku, a w szczególności z punktem 3.2 Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia oraz ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik Nr 1 do umowy.
4. Wykonawca w ramach zawartej umowy będzie odbierał odpady komunalne z około 1.730
punktów z terenu Miasta i Gminy Łasin.
5. W ramach zawartej umowy i wynagrodzenia określonego w §9 niniejszej umowy
ustalonego na podstawie złożonej oferty Zamawiający przewiduje wzrost liczby punktów
odbioru odpadów o nie więcej niż 2% i wzrost liczby koszy ulicznych o nie więcej
niż 10%.
§2
termin realizacji
Przedmiot umowy realizowany będzie od 1 września 2020 roku do 31 grudnia 2023 roku.
§3
przedstawicielstwo stron
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1. Wykonawca do kontaktu wskazuje Panią/Pana …………………………………..(imię i
nazwisko,
stanowisko
służbowe,
nr
telefonu
i
e-mail)
………………………............................................................... .
2. Zamawiający do kontaktu wskazuje Panią/Pana ………………………….., imię i
nazwisko, stanowisko służbowe nr telefonu i e-mail).
§4
obowiązki i uprawnienia Zamawiającego
1. Zamawiający, zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą w celu wykonania umowy,
a w szczególności:
1) przy opracowywaniu harmonogramu odbierania odpadów komunalnych
z nieruchomości;
2) udostępniania Wykonawcy danych o nieruchomościach objętych obowiązkiem
odbierania odpadów;
3) przekazywania informacji niezbędnych dla prawidłowego wykonywania umowy,
w szczególności informowania o zmianach w liczbie i lokalizacji nieruchomości
objętych obowiązkiem odbierania odpadów komunalnych.
2. Zamawiający, zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia na warunkach
i w terminach określonych w niniejszej umowie.
3. Zamawiający uprawniony jest przez okres realizacji postanowień niniejszej umowy do:
1) nadzoru oraz dokonywania kontroli sposobu wykonywania przez Wykonawcę
postanowień niniejszej umowy;
2) żądania od Wykonawcy przedstawienia dokumentów lub informacji dotyczących
lub związanych z wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy, w tym dokumentów
potwierdzających ważenie oraz zagospodarowanie odebranych przez Wykonawcę
odpadów;
3) posiadania nieograniczonego dostępu do systemu monitorowania lokalizacji i pracy
pojazdów,
4) nadzoru oraz dokonywania kontroli realizacji zamówienia dotyczącej dowodów
zatrudnienia, oddelegowania osób niepełnosprawnych oraz realizacji zadania przez
te osoby.
4. Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli sposobu wykonywania przez
Wykonawcę lub podwykonawców przedmiotu umowy bez konieczności uprzedniego
informowania Wykonawcy lub podwykonawców o zamiarze, czasie i miejscu jej
przeprowadzenia. Zamawiający zobowiązany jest do przeprowadzania kontroli w sposób
nieutrudniający wykonywaniu przez Wykonawcę lub podwykonawców przedmiotu umowy.
§5
obowiązki Wykonawcy
1. W ramach umowy Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
1) wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy, zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na utrzymanie czystości
i porządku w Mieście i Gminie Łasin w okresie od 1 września 2020 roku
do 31 grudnia 2023 roku, a w szczególności z punktem 3.2 Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia, z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
przestrzegając przepisów BHP;
2) odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych zebranych
z nieruchomości oraz z PSZOKu;
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3) dysponowania wszelkimi środkami technicznymi i logistycznymi niezbędnymi
do należytego wykonania przedmiotu umowy, w szczególności do posiadania
odpowiedniej ilości oraz rodzaju środków transportu do realizacji umowy
z odpowiednim wyposażeniem;
4) przeprowadzenia w terminach uzgodnionych z właścicielami posesji objazdowych
zbiórek odpadów wielkogabarytowych;
5) kontrolowania realizowanego przez właścicieli nieruchomości obowiązku w zakresie
selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a w przypadku jego niedopełnienia
przyjęcia odpadów jako zmieszanych;
6) każdorazowego uporządkowania terenu w miejscu wystawienia pojemników
z odpadami komunalnymi zanieczyszczonego na skutek działania Wykonawcy;
7) poniesienia wszelkich wydatków koniecznych do naprawienia szkody wyrządzonej
w związku z realizacją przedmiotu umowy w przypadkach zawinionych przez
Wykonawcę;
8) bieżącego powiadamiania Zamawiającego w formie pisemnej o zastrzeżeniach
dotyczących nieprawidłowej zbiórki odpadów przez właścicieli nieruchomości lub
braku dostępu do pojemników na nieruchomości;
9) przekazywania odebranych odpadów komunalnych do instalacji komunalnej do
przetwarzania
odpadów
komunalnych,
zgodnie
z
przepisami
prawa
w tym zakresie. Selektywnie zebrane odpady w ramach ich zagospodarowania
Wykonawca zobowiązany jest do ich przekazywania do instalacji odzysku
i unieszkodliwiania zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami o której mowa
w ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2020 poz. 797 ze zm.);
10) bieżącego prowadzenia ewidencji odpadów oraz dokumentacji związanej
z działalnością objętą niniejszą umową;
11) niezwłocznego przekazywania informacji dotyczących realizacji umowy na każde
żądanie Zamawiającego;
12) posiadania w całym okresie realizacji umowy niezbędnych, aktualnych pozwoleń
i uprawnień lub uzyskania nowych gdy posiadane dokumenty tracą moc obowiązująca
i przekazania ich kopii Zamawiającemu;
13) sporządzania i przekazywania Zamawiającemu miesięcznych raportów i sprawozdań,
z realizacji umowy;
14) oczyszczanie chodników i ulic w mieście Łasin, tj:
a) opróżnianie koszy ulicznych 2 razy w tygodniu (ok. 57 szt.),
b) mechaniczne zamiatanie ulic 3 razy w roku na zgłoszenie Zamawiającego
w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia,
c) bieżące zbieranie śmieci i ręczne zamiatanie chodników i ulic,
d) ręczne usuwanie chwastów wyrastających na chodnikach i placach;
15) utrzymanie zieleni na terenie Miasta i Gminy Łasin, tj.:
a) wykaszanie terenów zielonych (wysokość trawy po wykoszeniu powinna wynosić
od 4 do 8 cm),
b) zebranie i wywiezienie wykoszonej trawy,
c) usuwanie pozostałości skoszonej trawy z ciągów pieszych i rowerowych;
16) realizowania innych obowiązków wynikających z realizacji niniejszej umowy
opisanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wynikających
z obowiązujących przepisów.
2. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i dystrybucji wśród właścicieli
nieruchomości od 1 dnia obowiązywania umowy kolorowego harmonogramu odbioru
odpadów, który uzgodniony został z Zamawiającym.
3. Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania corocznego kolorowego
harmonogramu odbioru odpadów, który uzgodniony zostanie z Zamawiającym oraz do jego
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dystrybucji wśród właścicieli nieruchomości w terminie do 1 grudnia każdego następnego
roku. Realizacja przedmiotu umowy będzie odbywała się zgodnie z zatwierdzonym przez
strony harmonogramem, który stanowić będzie załącznik do umowy. Zmiana harmonogramu
nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.
4. Wykonawca ma obowiązek nie później niż w dniu rozpoczęcia realizacji niniejszej umowy
przedstawić Zamawiającemu dowód zatrudnienia osób, o których mowa w §1 ust. 2 pkt 5
i pkt 6, w postaci oświadczenia o zatrudnieniu takich osób z powołaniem czasookresu
zatrudnienia oraz co miesiąc aktualizować te informacje w postaci pisemnego oświadczenia
dostarczanego do siedziby Zamawiającego nie później niż do 10 dnia każdego miesiąca
realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem okresu wskazanego na złożenie pierwszego
oświadczenia. Jeżeli termin ten wypada w dzień wolny od pracy, dokument należy dostarczyć
w kolejny dzień roboczy następujący po dniu wolnym od pracy.
5. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4 powinno zawierać: dokładne określenie podmiotu
składającego
oświadczenie,
datę
złożenia
oświadczenia,
informację
o
zatrudnieniu/oddelegowaniu do realizacji zadania określonej w §1 ust. 2 pkt 5 i pkt 6 liczby
osób niepełnosprawnych, podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu
Wykonawcy.
6. Niezłożenie w terminie dokumentów, o których mowa w ust. 4, zostanie uznane za
niezatrudnienie/nieoddelegowanie do realizacji zamówienia zadeklarowanej przez
Wykonawcę liczby osób niepełnosprawnych.
7. W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania umowy o pracę z osobą niepełnosprawną, o
której mowa w §1 ust. 2 pkt 5 i pkt 6, Wykonawca zobowiązany będzie, w terminie 14 dni od
ustania stosunku pracy z tą osobą, do zatrudnienia/oddelegowania do realizacji zamówienia
innej osoby posiadającej taki status.
8. Odbiór odpadów w terminach innych niż wyznaczone w harmonogramie stanowi
nienależyte wykonanie usługi z pomięciem wystąpienia niekorzystnych warunków
atmosferycznych powodujących brak możliwości wykonania usługi lub zaistnienia siły
wyższej. Usługę nie wykonaną z w/w powodów należy wykonać niezwłocznie po ustąpieniu
przyczyny uniemożliwiającej jej wykonanie.
wymagania dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie
umowy o pracę
§ 5a
1. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych wymaga
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę w trakcie
realizacji przedmiotu zamówienia osób, wykonujących czynności wykonujących wskazane
poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) kierowanie pojazdami, którymi realizowany jest transport odpadów,
b) załadunek odpadów komunalnych,
c) ręczne roboty związane z utrzymaniem czystości,
jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22
§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040 ze zm.).
2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający jest uprawniony do czynności kontrolnych
wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w pkt. 1.
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wymogów
i dokonywania ich oceny;
- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania
wymogów;
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- przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania świadczenia.
3. W trakcie realizacji zamówienia, wykonawca - na każde wezwanie zamawiającego
w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie przedłoży zamawiającemu na potwierdzenie
spełnienia warunku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub
podwykonawcę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego w ust. 1. czynności
oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie takie powinno
zawierać w szczególności: 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;
4. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie określonym
w wezwaniu (dopuszcza się wezwanie wykonawcy środkami komunikacji elektronicznej)
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.
5. Za niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności wykonawca zapłaci zamawiającemu karę
umowną określoną w § 11 niniejszej umowy.
§5b
Wykonawca zobowiązuje się realizować zamówienie pracownikami zatrudnionymi na podstawie
umowy o pracę w zakresie czynności opisanych przez zamawiającego w § 5a ust. 1.
§6
instalacja komunalna
Wykonawca, odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta
i Gminy Łasin jest zobowiązany przekazać odebrane odpady do Instalacji komunalnej
w ........................ .
§7
wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku
Wykonawca ma obowiązek zagospodarować odebrane odpady komunalne w sposób
umożliwiający osiągnięcie określonych:
1) w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz. U. 2016
poz. 2167) poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku
innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych;
2) w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017r. (Dz. U. 2017
poz. 2412) poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji;
3) uchwałą Nr XXXII/545/17 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego
z 29 maja 2017r. w sprawie Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko –
pomorskiego na lata 2016 – 2022 z perspektywą na lata 2023 – 2028.
§8
raporty i sprawozdania
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1. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzania i przekazywania Zamawiającemu w trakcie
realizacji umowy w formie papierowej i elektronicznej w formie e-maila miesięcznych
raportów zawierających informacje o:
1) masie poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych odebranych w ramach
realizacji umowy oraz sposobie ich zagospodarowania wraz ze wskazaniem instalacji,
do której zostały przekazane odebrane od właścicieli nieruchomości zmieszane
odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów
komunalnych przeznaczonych do składowania;
2) masie poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych odebranych w ramach
realizacji umowy w sposób selektywny oraz sposobie ich zagospodarowania wraz
ze wskazaniem instalacji, do której zostały przekazane;
3) liczbie nieruchomości z których zostały odebrane odpady komunalne w ramach
realizacji umowy;
4) nieruchomościach, w których właściciele zbierają odpady komunalne w sposób
niezgodny z zadeklarowanym.
2. Wykonawca raport w formie papierowej i elektronicznej w formie e-maila przesyła
Zamawiającemu wraz z fakturą.
3. Do raportów wykonawca załącza Zamawiającemu potwierdzone za zgodność z oryginałem
kserokopie dowodów dostarczenia odpadów do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania
potwierdzające recykling i odzysk.
4. Wykonawca sporządza w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa i przekazuje
Zamawiającemu sprawozdania:
1) wynikające z art. 9n ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. 2019 poz. 2010 ze zm.);
2) wynikające z art. 9na ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. 2019 poz. 2010 ze zm.).
§9
Wynagrodzenie
1. Strony ustalają, że za realizację przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma, zgodnie
ze złożoną ofertą, łączne wynagrodzenie brutto: ………………….zł.
Podstawą ustalenia wartości wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy będzie:
a) iloczyn rzeczywistej ilości odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych
i ustalonych dla nich cen za 1 Mg danego rodzaju odpadu, zgodnie ze złożoną ofertą
w postępowaniu przetargowym:
Cena za 1 Mg za odbieranie odpadów komunalnych
Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rodzaj odpadu

Cena netto
za odbieranie
1 Mg odpadów
w zł

Cena brutto
za odbieranie
1 Mg odpadów
w zł

15 01 01 – Opakowania z papieru i tektury
15 01 02 – Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 04 – Opakowania z metali
15 01 07 – Opakowania ze szkła
16 01 03 – Zużyte opony
17 01 07 – Zmieszane odpady z betonu, gruzu
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7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.

ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych
i elementów wyposażenia inne niż wymienione w
17 01 06
17 06 04 – Materiały izolacyjne inne niż
wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
17 09 04 – Zmieszane odpady z budowy,
remontów i demontażu inne niż wymienione w 17
09 01, 17 09 02 i 17 09 03
20 01 01 – Papier i tektura
20 01 02 – Szkło
20 01 08 – Odpady kuchenne ulegające
biodegradacji
20 01 10 – Odzież
20 01 23 – Urządzenia zawierające freony
20 01 32 – Leki inne niż wymienione w 20 01 31
20 01 35 – Zużyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i
20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki
20 01 36 – Zużyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20
01 23 i 20 01 35
20 01 39 – Tworzywa sztuczne
20 01 40 – Metale
20 02 01 – Odpady ulegające biodegradacji
20 03 01 – Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
20 03 07 – Odpady wielkogabarytowe
20 03 99 – Odpady komunalne niewymienione w
innych podgrupach (popiół)

Cena za 1 Mg za zagospodarowanie odpadów komunalnych
Lp.

Rodzaj odpadu

1.
2.
3.
4.
5.
6.

15 01 01 – Opakowania z papieru i tektury
15 01 02 – Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 04 – Opakowania z metali
15 01 07 – Opakowania ze szkła
16 01 03 – Zużyte opony
17 01 07 – Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych
i elementów wyposażenia inne niż wymienione w
17 01 06
17 06 04 – Materiały izolacyjne inne niż
wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
17 09 04 – Zmieszane odpady z budowy,
remontów i demontażu inne niż wymienione w 17

7.
8.

Cena netto za
zagospodarowanie 1 Mg
odpadów
w zł

Cena brutto
za
zagospodarowanie 1 Mg
odpadów w zł
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.

09 01, 17 09 02 i 17 09 03
20 01 01 – Papier i tektura
20 01 02 – Szkło
20 01 08 – Odpady kuchenne ulegające
biodegradacji
20 01 10 – Odzież
20 01 23 – Urządzenia zawierające freony
20 01 32 – Leki inne niż wymienione w 20 01 31
20 01 35 – Zużyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i
20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki
20 01 36 – Zużyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20
01 23 i 20 01 35
20 01 39 – Tworzywa sztuczne
20 01 40 – Metale
20 02 01 – Odpady ulegające biodegradacji
20 03 01 – Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
20 03 07 – Odpady wielkogabarytowe
20 03 99 – Odpady komunalne niewymienione w
innych podgrupach (popiół)

b) oczyszczanie chodników i ulic w mieście Łasin (40 miesięcy)
wynosi ............................................................................................................zł
w tym podatek ….% VAT w wysokości:........................................................................... zł
cena netto wynosi ………………………………………………………………………..zł,
c) utrzymanie zieleni na terenie Miasta i Gminy Łasin (16 miesięcy)
wynosi ............................................................................................................zł
w tym podatek ….% VAT w wysokości:........................................................................... zł
cena netto wynosi ……………………………………………………………………………..zł
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie miesięcznie, po zakończeniu
danego miesiąca świadczenia usługi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT
z odpowiednim wyszczególnieniem pozycji i wartości za:
a) odbieranie stałych odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości
zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Łasin (1 miesiąc),
b) zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości
zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Łasin (1 miesiąc),
c) oczyszczanie chodników i ulic w mieście Łasin (1 miesiąc),
d) utrzymanie zieleni na terenie Miasta i Gminy Łasin (1 miesiąc – od maja do
września).
3. Wykonawca za wykonanie usługi wystawiać będzie faktury na Miasto i Gminę Łasin, NIP
876-22-46-666, po zakończeniu miesiąca, w którym realizowano usługę - w terminie
do 10-go dnia następnego miesiąca.
4. Podstawę do rozliczenia usług i wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie stanowił
pisemny protokół wykonania usług w okresie rozliczeniowym sporządzony przez
Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc
kalendarzowy.
5. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego
faktury i oświadczenia podwykonawcy (w przypadku świadczenia usługi przy współudziale
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podwykonawcy) o uregulowaniu należności wobec niego przez Wykonawcę, przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. Za datę zapłaty uznaje się obciążenie
konta bankowego Zamawiającego.
6. Zamawiający jest obowiązany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych przesyłanych za pośrednictwem platformy, zgodnie z ustawą z dnia
9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach
na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.
Wykonawca natomiast, nie jest obowiązany do wysyłania ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych do Zamawiającego za pośrednictwem platformy.
7. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty jakie Wykonawca poniesie
w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
8. Opłaty za przyjęcie odpadów do instalacji przetwarzającej odpady ponosi Wykonawca,
w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.
9. Wykonawca nie ma prawa dokonywania cesji wierzytelności przysługujących mu z tytułu
wykonywania niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego.
§ 10
zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
§ 11
kary umowne
1. Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach
i wysokości:
1) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w wysokości 10% łącznego
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 9 ust. 1 umowy;
2) za mieszanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi
odpadami komunalnymi lub selektywnie zebranych odpadów różnych rodzajów
ze sobą - za każdy zaistniały przypadek w wysokości 10.000 zł;
3) za każdy ujawniony przypadek nieprzekazania odebranych od właścicieli
nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych i bioodpadów oraz pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych do składowania do Instalacji komunalnej
w wysokości 2.000,00 zł;
4) za każdy dzień opóźnienia w odbiorze odpadów komunalnych zmieszanych
i segregowanych z nieruchomości w stosunku do terminu wynikającego
z harmonogramu w wysokości 50,00 zł, od nieodebrania odpadów z każdej
nieruchomości;
5) za każdy dzień opóźnienia w odbiorze z nieruchomości odpadów wielkogabarytowych
w wysokości 50,00 zł od każdej nieruchomości z której nie odebrano odpadów
w terminie;
6) za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu harmonogramu odbioru odpadów
w wysokości 50,00 zł;
7) za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu Zamawiającemu miesięcznego raportu
dotyczącego zebranych odpadów w wysokości 50,00 zł;
8) za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu Zamawiającemu sprawozdania
w wysokości 50,00 zł;
9) za przekazanie nierzetelnego sprawozdania za każdy przypadek w wysokości 200,00
zł;
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10) za nieosiągnięcie wymaganych przepisami prawa poziomów recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami lub ograniczenia
masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych
do składowania w wysokości 5 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto
ustalonego w §9 ust. 1 umowy;
11) za nienależyte wykonanie oczyszczania chodników i ulic w mieście Łasin i/lub
nienależyte wykonanie utrzymania zieleni na terenie Miasta i Gminy Łasin
w wysokości 0,1% łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w §9 ust. 1
umowy, za każdy ujawniony przypadek;
12) za niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 5a ust. 1 czynności
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% łącznego
wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, określonego w § 9 ust. 1 niniejszej
umowy;
13) za niezatrudnienie/nieoddelegowanie do realizacji zamówienia zadeklarowanej przez
Wykonawcę liczby osób niepełnosprawnych lub stwierdzenie przez Zamawiającego,
na podstawie dowolnych środków dowodowych, iż w trakcie trwania umowy doszło
do rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy z zatrudnionymi przez Wykonawcę
osobami, o których mowa w §1 ust. 2 pkt 5 i pkt 6, a Wykonawca nie wywiązał się
z obowiązków ciążących na nim w takiej sytuacji na podstawie §5 ust. 7, w wysokości
300,00 zł, za każdy dzień w okresie realizacji umowy, w którym stwierdzono
wystąpienie jednego z powyższych naruszeń.
2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn innych
niż niewywiązywanie się Zamawiającego z warunków umowy, w wysokości 10% łącznego
wynagrodzenia umownego brutto określonego w §9 ust. 1 umowy.
3. Zamawiający ma prawo potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy, z zastrzeżeniem art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r.
poz. 374 ze zm.).
4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku,
gdy kary umowne nie pokryją poniesionej szkody.
5. Naliczone kary umowne każda ze Stron zobowiązana jest uiścić w terminie 30 dni od dnia
doręczenia wezwania do zapłaty kary umownej.
6. W przypadku nieuregulowania przez Zamawiającego należności w terminach
i wielkościach, o których mowa w §9, Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za
opóźnienie.
7. Roszczenie o zapłatę kar umownych, za każdy dzień zwłoki staje się wymagalne:
1) za pierwszy dzień zwłoki - w tym dniu;
2) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni.
§ 12
odstąpienie od umowy
1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:
1) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania usługi w pełnym zakresie objętym umową;
2) bez uzasadnionego powodu zaniechał wykonywania usługi i nie realizuje jej dłużej
niż 7 dni;
3) pomimo uprzednich co najmniej dwukrotnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego,
Wykonawca nie wykonuje usług zgodnie z umową lub w istotny sposób zaniedbuje
zobowiązania umowne;
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4) Wykonawca utracił uprawnienia do wykonywania przedmiotu umowy wynikające
z przepisów szczególnych;
5) Wykonawca w trakcie obowiązywania umowy nie realizuje określonych umową
obowiązków lub zaprzestanie spełniać wymogi Zamawiającego określone
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
6) Wykonawca nie wykonuje obowiązków w zakresie odbioru i zagospodarowania
odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
7) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub rozpoczęto likwidację firmy
Wykonawcy;
8) w przypadkach określonych w Kodeksie cywilnym.
2. Zamawiający w przypadku odstąpienia od umowy ustali wartość faktycznie wykonanych
przez Wykonawcę usług do dnia odstąpienia.
3. W przypadkach wymienionych w ust. 1 Zamawiający może w terminie 7 dni po pisemnym
zawiadomieniu, zlecić wykonanie usługi innemu podmiotowi, a kosztami tych usług obciążyć
Wykonawcę.
4. 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 usług, a Wykonawca zobowiązuje
się współpracować z Zamawiającym w tym zakresie.
5. Odstąpienie od umowy, wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Odstąpienie należy uzasadnić wskazując przyczynę, a w przypadku Wykonawcy
konieczne jest wyznaczenie Zamawiającemu terminu do wypełnienia postanowień umowy
z informacją, że po bezskutecznym upływie tego terminu Wykonawca odstąpi od umowy.
§ 13
ubezpieczenie
Wykonawca winien posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy
i osób objętych ubezpieczeniem za szkody na osobie lub w mieniu wyrządzone
poszkodowanym w związku z prowadzoną działalnością związaną z przedmiotem umowy.
§ 14
ochrona danych osobowych
1. Zamawiający, jest administratorem danych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L 119 z 04.05.2016, str. 1) (dalej: RODO). Powierzenie
danych osobowych do przetwarzania Wykonawcy nastąpi odrębną umową.
2. Zakres przekazanych danych osobowych będzie dotyczył:
− imienia i nazwiska,
− adresu zamieszkania i numeru telefonu,
− ilości osób zamieszkujących nieruchomość.
3. Dane osobowe w zbiorze, o którym mowa w ust. 2 zostają powierzone Wykonawcy
w celu wykonywania przez Wykonawcę niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązuje
się przetwarzać powierzone dane osobowe wyłącznie w celu realizacji umowy.
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§ 15
podwykonawstwo
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, w miejscu
podlegającemu bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Wykonawca, o ile są już znane,
podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób
do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego
o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, trakcie realizacji
zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym
w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usługi.
3. W przypadku, gdy zamówienie realizowane jest przy udziale podwykonawcy, zgodnie z
ofertą Wykonawcy, rozliczenie i wypłacenie wynagrodzenia za wykonaną usługę będzie
dokonywane po złożeniu przez podwykonawcę oświadczenia o uregulowaniu należnego mu
wynagrodzenia. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od daty dostarczenia
prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę, przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Wykonawcę.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy
jak za własne działania i zaniechania.
§ 16
zmiana umowy
1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy – Prawo zamówień
publicznych i innych przypadków wskazanych w niniejszej umowie, Zamawiający dopuszcza
możliwość wprowadzenia zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w zakresie
wynagrodzenia, o którym mowa w §9 ust. 1 umowy dopuszczalna jest w przypadku:
1) odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części umowy, w razie
wystąpienia obiektywnych okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć
na etapie przygotowania postępowania przetargowego, a które powodują,
że wykonanie przedmiotu zamówienia bez ograniczenia zakresu zamówienia,
powodowałoby dla Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel
realizacji przedmiotu zamówienia i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków
publicznych,
2) wprowadzenia zmian w stosunku do opisu przedmiotu zamówienia, w zakresie
wykonania prac nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, w sytuacji
konieczności zwiększenia usprawnienia procesu realizacji zamówienia,
3) zmiany prawa powszechnie obowiązującego wpływającej na zasady odbierania
i zagospodarowania odpadów.
3. Strony przewidują zmianę umowy w przypadku:
1) zmiany stawki podatku od towaru i usług VAT. Stawka i kwota podatku VAT oraz
wynagrodzenie brutto ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa
wprowadzających zmianę stawki podatku VAT,
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki
godzinowej ustalonego na podstawi art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października
2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018r. poz. 2177).
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
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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 ubezpieczaniu
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 ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne i ma wpływ
na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych
zmian wynagrodzenia będzie możliwe, 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) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r.
o pracowniczych planach kapitałowych. 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 gromadzenia i wysokości wpłat
do pracowniczych planów kapitałowych i ma wpływ na koszt wykonywania
zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian
wynagrodzenia będzie możliwe, 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. 3 musi wykazać środkami dowodowymi,
że zmiany o których mowa w ust. 3 mają bezpośredni wpływ na wysokość wynagrodzenia
Wykonawcy tj. wykazać, że zmiany wskazane w ust. 3 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,
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a także przedłożyć konieczne dokumenty (w tym oświadczenia dla celów podatkowych
i ZUS).
6. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 3 pkt 1) część brutto
Wykonawcy, §9 ust. 1 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. 3 pkt 2) część
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w §9 ust. 1 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. 3 pkt 3) część
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w §9 ust. 1 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 dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób
bezpośrednio wykonujących zamówienia na rzecz Zamawiającego podanych w dokumencie,
o którym mowa w ust. 9.
9. Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w ust. 3 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 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 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 określi stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość
wynagrodzenia.
10. Ciężar dowodu, że okoliczności wymienione w ust. 3 pkt 2 i 3 mają wpływ na koszty
wykonania zamówienia spoczywa na Wykonawcy.
11. Zmiany wysokości wynagrodzenia, o których mowa w ust. 3 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. 3 mogą być dokonywane tylko, jeżeli jest to niezbędne
dla prawidłowego wykonania umowy.
13. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może
wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
14. 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.
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15. 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 powołać się strony niniejszej umowy.
§ 17
siła wyższa
1. Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązań wynikających z umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązania nastąpiło wskutek siły wyższej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
2. Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyższej
zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki, o jej zajściu
i ustaniu.
3. Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą
się na nią.
§ 18
pozostałe postanowienia
1. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w związku
z niniejszą umową między stronami będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez Stronę
zawiadamiającą. Zawiadomienia mogą być przesyłane pocztą elektroniczną, doręczane
osobiście, przesyłane kurierem lub listem.
2. Zawiadomienia będą wysyłane na adresy podane przez Strony.
Każda ze Stron zobowiązana jest do informowania drugiej Strony o każdej zmianie miejsca
zamieszkania lub siedziby. Jeżeli Strona nie powiadomiła o zmianie miejsca zamieszkania
lub siedziby, zawiadomienia wysłane na ostatni znany adres zamieszkania lub siedziby, strony
uznają za doręczone.
3. Powiadamianie każdej ze Stron umowy jest ważne tylko wtedy, kiedy odbywa się
na piśmie. Powiadomienie będzie ważne tylko wtedy, kiedy zostanie doręczone adresatowi.
4. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją umowy, strony zobowiązują się
rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji, a przypadku niemożności ustalenia
kompromisu rozstrzygane będą przez właściwy Sąd dla Zamawiającego.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy
o odpadach wraz z przepisami wykonawczymi do tych ustaw, ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych.
6. Załącznikami do umowy stanowiącymi jej integralną część są:
1) oferta przetargowa wybranego Wykonawcy;
2) specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami;
3) harmonogram odbioru odpadów.
7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

16

