Nr sprawy: BZP.271.9.2020 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na
terenie Gminy Krapkowice
Załącznik nr 8 do SIWZ

-projektUMOWA Nr ……………………
zawarta dnia .....................w Krapkowicach pomiędzy:
Gminą Krapkowice - ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice, NIP: 199-00-12-987, REGON: 531413099
reprezentowaną przez Andrzeja Kasiurę – Burmistrza Krapkowic, przy kontrasygnacie Ryszarda
Pateja - Skarbnika Miasta, zwaną dalej "Zamawiającym",
a ..................................................................................................................................................
zwanym dalej „Wykonawcą" reprezentowanym przez:
.....................................................................................................................................................
Niniejsza umowa, zwana dalej Umową, zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego nr BZP.271.9.2020 pn.: „Odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy
Krapkowice” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości większej niż 214
000 euro dla usług zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).
§1

Przedmiot Umowy
1.

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie, którego przedmiotem
jest w szczególności:
1) odbiór i zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych
na terenie Gminy Krapkowice,
2) wyposażenie wszystkich nieruchomości zamieszkałych w pojemniki oraz utrzymanie ich w
odpowiednim stanie technicznym i/lub worki do gromadzenia odpadów komunalnych, w
ilości zgodnej z danymi przekazanymi przez Zamawiającego oraz pojemności i kolorystyce
zgodnej z Regulaminem utrzymania czystości i porządku terenie Gminy Krapkowice przyjętym
uchwałą Nr XVII/218/2020 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 25 czerwca 2020 roku załącznik nr 10 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość wyposażenia nieruchomości
zamieszkałych w pojemniki o klapach odpowiadających kolorystyce poszczególnych frakcji
odpadów komunalnych przy zachowaniu jednolitej kolorystyki pozostałych części pojemników
z równoczesnym odpowiednim ich oznakowaniem. Wyposażenie wszystkich nieruchomości w
pojemniki ma nastąpić najpóźniej w terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku,
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3) sporządzenie harmonogramów niezbędnych do świadczenia usług określonych w umowie

oraz ich dystrybucja do właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy
Krapkowice,
4) organizację w II kwartale każdego roku kalendarzowego akcyjnej zbiórki mebli i innych
odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z
nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Krapkowice,
5) realizację usług określonych uchwałą Nr XII/144/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia
21 listopada 2019 roku w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych
przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi,
podjętą na podstawie art. 6r ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
stanowiącej załącznik nr 12 do SIWZ ,
6) zagospodarowanie odebranych odpadów komunalnych z położonych na terenie Gminy
Krapkowice dwóch punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych z następującą
częstotliwością uniemożliwiającą przepełnianie się kontenerów i pojemników
(należy uwzględnić ich pojemność oraz zapobieganie zaleganiu odpadów wokół
kontenerów/pojemników):
1. co najmniej raz na miesiąc: świetlówek, opon samochodów osobowych i jednośladów,
przeterminowanych leków, zużytych baterii, igieł i strzykawek oraz zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego. W przypadku stwierdzenia przepełnienia się
kontenerów i pojemników Wykonawca zobowiązany jest do ich odbioru w terminie
48 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego w formie mailowej na adres wskazany
w § 30 Umowy,
2. co najmniej raz na tydzień, pozostałych odpadów niewymienionych w lit. a).
W przypadku stwierdzenia przepełnienia się kontenerów i pojemników Wykonawca
zobowiązany jest do ich odbioru w terminie 48 godzin od zgłoszenia przez
Zamawiającego w formie mailowej na adres wskazany w § 30 Umowy.
7) zapewnienie obsługi punktów zbiórki przeterminowanych leków obejmującą: odbiór,
transport i utylizację przeterminowanych leków pochodzących z gospodarstw domowych,
niezwiązanych z działalnością gospodarczą, zlokalizowanych w wybranych aptekach,
punktach aptecznych i ośrodkach zdrowia na terenie Gminy Krapkowice, których wykaz
stanowi załącznik nr 13 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć przedmiotowe
punkty w pojemnik o minimalnej pojemność 120 l wraz z wkładem foliowym wymienianym
każdorazowo po odbiorze w/w odpadów najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020 roku.
Wykonawca zobowiązany jest do:
a) odbierania nie rzadziej niż raz na kwartał przeterminowanych leków
z aptek, punktów aptecznych oraz ośrodków zdrowia, w których prowadzona jest
ich zbiórka,
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b) do
interwencyjnego
odbierania
zgromadzonych
w
pojemnikach
przeterminowanych leków każdorazowo po telefonicznym zgłoszeniu lub po
uzyskaniu informacji e-mailem od Zamawiającego o napełnieniu pojemnika w
ciągu 24 godzin od chwili otrzymania zgłoszenia,
c) zagwarantowania utrzymania pojemników w odpowiednim stanie technicznym,
porządkowym i sanitarnym. Mechaniczne uszkodzenia wynikłe z
nieprawidłowego obchodzenia się z pojemnikami przez Wykonawcę, będą
naprawiane przez Wykonawcę we własnym zakresie lub na jego koszt. Na czas
naprawy, Wykonawca podstawi inny pojemnik bez obowiązku zapłaty przez
Zamawiającego,
d) niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o wszelkich nieprawidłowościach
związanych z utrudnieniami w odbiorze pojemników lub niewłaściwego ich stanu
technicznego.
8) zapewnienie obsługi punktów zbiórki zużytych baterii i akumulatorów, o których mowa w
art. 6 pkt 1 ustawy o bateriach i akumulatorach obejmującą: podstawienie do wskazanych
przez Zamawiającego punktów określonych w załączniku nr 14 do SIWZ pojemników do
zbierania zużytych baterii i akumulatorów najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020 roku, ich
odbiór z częstotliwością co najmniej raz w roku transport i utylizację na zasadach
określonych w § 1 ust. 1 pkt 7, lit. b) - d) Umowy. Przedmiotowe pojemniki powinny posiadać
wkład foliowy o minimalnej pojemności 20 l, wymieniany każdorazowo po odbiorze w/w
odpadów.

2.

9) usuwanie nielegalnych miejsc składowania odpadów komunalnych w ilości 5 Mg/rok,
wskazanych przez Zamawiającego. Zadaniem Wykonawcy będzie ich uporządkowanie w
terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Miejscami takimi mogą być odpady zalegające
wzdłuż dróg, rowów komunalnych. Zebrane odpady mogą stanowić zarówno zmieszane
odpady komunalne, jak i np. gruz czy opony.
Szczegółowy sposób świadczenia Umowy zawiera opis przedmiotu zamówienia (OPZ),
stanowiący załącznik nr 3 do Umowy i będący integralną częścią niniejszej Umowy.
§2

Termin obowiązywania Umowy
Umowa obowiązuje w terminie od 01.01.2021 r. do dnia 30.06.2024 r., z tym że wyposażenie
nieruchomości zamieszkałych w pojemniki/worki do gromadzenia odpadów winno nastąpić
najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020 roku.
§3

Obowiązki Wykonawcy
1.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przedmiotu Umowy w sposób opisany w OPZ,
oraz zgodnie z niniejszą Umową i obowiązującymi przepisami prawa i z zachowaniem należytej
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staranności.
Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przekazywania informacji dotyczących realizacji
Umowy na każde wezwanie Zamawiającego, jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych
od dnia otrzymania wezwania. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający wyznacza inny
termin przekazania informacji dotyczących realizacji Umowy. Zakres przekazywanych informacji
określa Zamawiający w wezwaniu. Przekazanie przez Wykonawcę niekompletnych informacji
traktowane będzie jako niedostarczenie informacji w terminie, a tym samym uchybienie
terminowi przekazania informacji.
3. Wykonawca obowiązany jest zapewnić odpowiedni tabor pojazdów, w taki sposób aby mógł
należycie wykonywać usługi objętą Umową również w miejscach o utrudnionym dojeździe
i pracowników, którzy będą odpowiedzialni za zapewnienie sprawnego odbioru odpadów
z miejsc o utrudnionym dojeździe.
4. Pojazdy odbierające odpady powinny posiadać konstrukcję uniemożliwiającą zanieczyszczenie
środowiska w trakcie transportu odpadów.
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody na mieniu i zdrowiu tych
osób trzecich, powstałe w związku z realizacją przedmiotu Umowy.
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za naruszenie przepisów ochrony
środowiska, w szczególności za zanieczyszczenie powietrza, wody i gruntu oraz za niewłaściwe
postępowanie z odpadami w związku z realizacją przedmiotu Umowy.
7. W przypadku powierzenia elementów usługi objętej niniejszą Umową Podwykonawcom,
Wykonawca obowiązany jest do wskazania na piśmie Podwykonawców Zamawiającemu, nie
później niż 14 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem działalności przez Podwykonawcę, wraz
z zakresem powierzonych im usług. Podwykonawcy obowiązani są świadczyć powierzone im
usługi w sposób wskazany w niniejszej Umowie i zgodnie z OPZ oraz zapewniać dokumentowanie
wykonywanych przez siebie usług w taki sam sposób jak Wykonawca (np. dostęp do GPS
w przypadku odbioru odpadów przez Podwykonawcę).
8. Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca w terminie wskazanym we wniosku nie krótszym niż 3
dni dostarczy Zamawiającemu dodatkowe szczegółowe informacje lub odpowiednie dokumenty
w szczególności: dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień Podwykonawców do
wykonywania powierzonych im prac, oświadczenie lub inny dokument potwierdzający zapłatę
Podwykonawcom należnego wynagrodzenia za wykonanie powierzonych usług.
9. Zlecenie wykonania części prac Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec
Zamawiającego za wykonanie niniejszej Umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za
działania i zaniechania działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców w takim stopniu,
jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własne lub jego pracowników.
10. Wykonawca obowiązany jest do przeszkolenia w terminie określonym w § 17 ust. 1. Umowy nie
więcej niż 3 osób wskazanych przez Zamawiającego z obsługi systemu GPS. W przypadku
wprowadzenia istotnych zmian w ww. systemie Wykonawca zobowiązany jest do ponownego
przeprowadzenia szkolenia obejmującego przedmiotowe zmiany.
11. Wykonawca obowiązany jest do sporządzenia harmonogramu odbioru odpadów w terminach
i na zasadach określonych w § 12 Umowy.
12. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych na podstawie umowy
2.
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powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej Umowy
i będącej jej integralną częścią.
13. Zobowiązuje się Wykonawcę do przekazywania odpadów odebranych w zakresie niniejszej
umowy do instalacji zgodnie z zapisami § 9 ust. 3 Umowy.
14. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub
podwykonawcę wszystkich osób zajmujących się realizacją zadań będących przedmiotem
zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.), a w szczególności wykonujących następujące czynności w trakcie
realizacji zamówienia:
a) kierowców pojazdów odbierających odpady komunalne,
b) osób prowadzących rozliczenia merytoryczno-finansowe przedmiotu zamówienia,
c) ładowaczy,
d) osób do nadzoru i logistyki transportu realizacji przedmiotu zamówienia z ramienia
Wykonawcy.
15. Skreślony.
16. Wykonawca obowiązany jest do współpracy z Zamawiającym podczas prowadzenia kontroli
w szczególności do udostępnienia pomieszczeń oraz dokumentacji związanej z usługą objętą
niniejszą Umową.
17. Wykonawca obowiązany jest świadczyć usługi objęte zamówieniem pojazdami, które spełniają
europejskie standardy emisji spalin nie niższe niż EURO 5.
18. Wykonawca obowiązany jest w całym okresie obowiązywania umowy do realizacji jej przedmiotu
z wykorzystaniem pojazdów o emisji spalin EURO 6, w ilości zadeklarowanej w formularzu
ofertowym.
19. Wykonawca obowiązany jest przechowywać i bezpłatnie udostępniać Zamawiającemu całą
wytworzoną dokumentację związaną z realizacją przedmiotu Umowy przez okres 3 lat po
zakończeniu trwania niniejszej Umowy.
§4

Obowiązki i uprawnienia Zamawiającego
1.

Zamawiający zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą w celu realizacji Umowy,
w szczególności do:
1) przekazania Wykazu punktów adresowych w terminie 7 dni od daty podpisania
Umowy, na podstawie której Wykonawca powinien wyposażyć nieruchomości
w pojemniki/worki. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu
przekazania Wykazu punktów adresowych wszelkie powiązane z nią terminy ulegają
wydłużeniu o czas opóźnienia (Zamawiającego) w jego przekazaniu;
2) przekazywania znajdujących się w posiadaniu Zamawiającego informacji niezbędnych
do prawidłowego wykonywania przedmiotu Umowy;
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3) wskazania osób oddelegowanych do szkolenia z systemu GPS, o którym mowa w § 3
ust. 10 i § 17 Umowy;
4) wskazania danych kontaktowych w celu realizacji Umowy;
5) przekazywania Wykonawcy nie częściej niż raz w tygodniu Wykazu zmian punktów
adresowych.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo bieżącej kontroli Wykonawcy oraz Podwykonawców
w zakresie wykonywania usług w trakcie trwania Umowy, w szczególności:
1) przeprowadzenia kontroli w zakresie wskazanym w § 3 oraz innych obowiązków Wykonawcy
wynikających z niniejszej Umowy;
2) kontroli dokumentów w postaci dowodów przyjęcia i przekazania odpadów;
3) kontroli ewidencji przekazania odpadów do recyklingu i odzysku;
4) kontroli posiadania przez Wykonawcę polisy ubezpieczeniowej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej przez cały okres realizacji Umowy, w zakresie wskazanym w § 20
Umowy.
3. 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 § 3 ust. 14 Umowy 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.
4. W trakcie realizacji niniejszej Umowy 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 Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w § 3 ust. 14 Umowy 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, imion i nazwisk 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 regulującym zakres obowiązków, jeżeli został
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z
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dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr
PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być
możliwe do zidentyfikowania;
c) 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;
d) 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 1997 r. o
ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub
podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową
Inspekcję Pracy.
§5

Rodzaje oraz pojemności pojemników, worków
1.

2.
3.

Wykonawca realizując obowiązki wynikające z niniejszej Umowy zapewnia (dostarcza)
na wszystkie nieruchomości pojemniki na odpady zmieszane i selektywnie zebrane:
1) o pojemności i rodzaju wskazanej przez Zamawiającego w Wykazie punktów adresowych,
posiadające identyfikator w postaci kodu kreskowego lub inny podobny;
2) oznakowane czytelną wodoodporną etykietą zawierającą nazwę Wykonawcy oraz rodzaj
odpadu zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku terenie Gminy Krapkowice
przyjętym uchwałą Nr XVII/218/2020 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 25 czerwca 2020
roku. Projekt etykiety Wykonawca przekazuje do akceptacji Zamawiającemu
w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy;
3) Zamawiający dopuszcza możliwość wyposażenia nieruchomości zamieszkałych
w pojemniki o klapach odpowiadających kolorystyce poszczególnych frakcji odpadów
komunalnych przy zachowaniu jednolitej kolorystyki pozostałych części pojemników
z równoczesnym odpowiednim ich oznakowaniem.
Wskazane w ust. 1 pojemniki do zbierania odpadów komunalnych muszą spełniać wymagania
określone w ustawie o systemie oceny zgodności lub wymagania Polskich Norm.
Wykonawca realizując obowiązki wynikające z niniejszej Umowy zapewnia w zabudowie
jednorodzinnej worki o pojemności 80l (na szkło) i 120l (na metale, tworzywa sztuczne
i opakowania wielomateriałowe oraz papier i tekturę) o grubości min. 0,04 mm, zapewniającej
szczelność, wytrzymałość, odporność na przebicie, działanie promieni UV, niskich temperatur,
z napisem określającym rodzaj zbieranych odpadów i oznakowanych zgodnie
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4.

z Rozporządzeniem oraz zastosowanym rozwiązaniem, umożliwiającym wygodne zawiązanie
worka po jego wypełnieniu.
W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę braku oznakowania pojemnika, obowiązany jest on
do jego uzupełnienia. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braku oznakowania
pojemnika, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o stwierdzonym fakcie i wyznaczy termin
oznakowania pojemnika zgodnie z Umową jednak nie dłuższy niż 7 dni kalendarzowych od dnia
zawiadomienia.
§6

Wyposażenie nieruchomości w pojemniki, worki
Wykonawca w związku z realizacją niniejszej Umowy obowiązany jest do:
1. wyposażenia nieruchomości w czyste pojemniki oznakowane i wyposażone w sposób
określony w § 5 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 Umowy i zgodnie z otrzymanym od Zamawiającego
Wykazem punktów adresowych oraz Wykazem zmian punktów adresowych.
2. wyposażenia wszystkich budynków jednorodzinnych w pakiet startowy, obejmujący po 3
sztuki każdego rodzaju worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych (papier, szkło, tworzywa sztuczne) najpóźniej do dnia 31.12.2020r.,
a następnie w trakcie trwania umowy pozostawiania na nieruchomości worków w zamian za
udostępnione worki z odpadami w ilości wystawionych worków z odpadami oraz
przekazywania na bieżąco worków do odbioru przez mieszkańców do siedziby Urzędu Miasta
i Gminy w Krapkowicach;
3. wyposażania, wymiany lub odbioru pojemników z nieruchomości na podstawie Wykazu
zmian punktów adresowych, otrzymywanego od Zamawiającego w trakcie realizacji Umowy;
4. pisemnego poinformowania Zamawiającego (złożenia oświadczenia) w terminie do dnia
7.01.2021 r. o zakończeniu wyposażania nieruchomości w pojemniki i worki zgodnie
z Wykazem punktów adresowych wraz z wykazem nieruchomości, do których Wykonawca
nie dostarczył pojemników, z uwagi na okoliczności nie leżące po stronie Wykonawcy;
5. do informacji (oświadczenia), o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 4 należy dołączyć wykaz (plik)
zapisany w formacie xls/xlsx (nie dotyczy worków).
§7

Terminy na wyposażenie nieruchomości w pojemniki
1.

Wykonawca obowiązany jest w trakcie realizacji Umowy do zachowania następujących
terminów związanych z wyposażeniem oraz odbiorem pojemników z nieruchomości:
1)
dostarczenie pojemników na nowe nieruchomości ujęte w Wykazie zmian
punktów adresowych w terminie wskazanym w formularzu ofertowym, nie dłuższym niż
………… dni roboczych od dnia otrzymania Wykazu zmian punktów adresowych;
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2.

2)
wymiana uszkodzonych pojemników na nieruchomościach zamieszkałych
w terminie w terminie wskazanym w formularzu ofertowym, nie dłuższym niż ………… dni
roboczych od dnia otrzymania Wykazu zmian punktów adresowych;
3)
wymiana pojemników, w związku ze zmianą ilości osób zamieszkujących
nieruchomość w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia otrzymania Wykazu
zmian punktów adresowych;
4)
odbiór pojemników z nieruchomości z tytułu złożenia deklaracji „zerowej”
w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia o konieczności
odbioru pojemników z nieruchomości. Zgłoszenia dokonuje Zamawiający poprzez
umieszczenie odpowiednich zapisów w Wykazie zmian punktów adresowych.
Wymiana, o której mowa w ust. 1 pkt 2, dotyczy pojemników uszkodzonych w stopniu
uniemożliwiającym zgodne z przepisami gromadzenie w nich odpadów oraz prawidłowy odbiór.
Wymiany należy dokonać na pojemniki o tej samej pojemności oraz tego samego rodzaju lub
tymczasowo, na okres nie dłuższy niż 30 dni, na pojemniki zastępcze o sumarycznej pojemności
zgodnej z pojemnością uszkodzonych pojemników. Wykaz nieruchomości na których
pozostawiono pojemniki zastępcze Wykonawca przekazuje Zamawiającemu, jako załącznik do
raportu miesięcznego, za miesiąc którego dotyczy.
§8

Przeszkody w wyposażeniu nieruchomości w pojemniki
1. W przypadku braku możliwości wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub wymiany
pojemników z winy właściciela nieruchomości, Wykonawca obowiązany jest pozostawić na
nieruchomości, np. w skrzynce pocztowej informację z danymi kontaktowymi w sprawie
wyposażenia nieruchomości w pojemniki z prośbą o kontakt, ze wskazaniem daty ponownej
próby dostarczenia pojemników.
2. Wykonawca przedstawia do akceptacji Zamawiającemu projekt druku z informacjami, o których
mowa w ust. 1 powyżej, w terminie 30 dni od dnia podpisania Umowy.
3. Wykonawca obowiązany jest podjąć każdorazowo trzykrotną próbę (w odstępach czasowych nie
krótszych niż 24 godziny i nie dłuższych niż 3 dni robocze) wyposażenia nieruchomości
w pojemniki.
4. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego do 7 dnia każdego miesiąca
w raporcie miesięcznym o bezskutecznych próbach wyposażenia nieruchomości w pojemniki
z Wykazu punktów adresowych i Wykazu zmian punktów adresowych, wskazując adresy
nieruchomości, które nie zostały wyposażone w pojemniki wraz z podaniem przyczyn
niewyposażenia w pojemniki.
5. W sytuacji braku pojemnika o odpowiedniej pojemności Wykonawca ma obowiązek dostarczyć
pojemniki zastępcze w terminie określonym w § 7 ust. 1 pkt 1 i 2, w taki sposób aby sumaryczna
pojemność zastępczych pojemników była zgodna z pojemnością pojemników przekazaną w
Wykazie zmian punktów adresowych.
6. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego do 7 dnia każdego miesiąca
w raporcie miesięcznym o bezskutecznych próbach zabrania pojemnika z nieruchomości
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z Wykazu punktów adresowych i Wykazu zmian punktów adresowych, wskazując adres
nieruchomości, z których nie zostały zabrane pojemniki wraz z podaniem przyczyn niezależnych
od Wykonawcy.
§9

Odbiór odpadów z nieruchomości
1. Wykonawca nie może mieszać w jednym pojeździe i przewozić jednym transportem odpadów
komunalnych objętych niniejszą Umową z innymi odpadami zbieranymi poza niniejszą Umową.
2. Wykonawca obowiązany jest na koniec każdego dnia, w którym był wykonywany odbiór
odpadów przekazać odebrane odpady selektywnie zebrane, odpady zmieszane, bioodpady do
właściwej instalacji. Ponadto Wykonawca obowiązany jest na koniec każdego dnia do
opróżnienia wszystkich pojazdów z odpadów.
3. Wykonawca obowiązany jest do przekazywania odpadów komunalnych do instalacji wskazanych
w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.
§ 10

Odbiór odpadów z pojemników i worków
1.

Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów komunalnych gromadzonych
na nieruchomościach zamieszkałych z częstotliwością określoną w uchwale
Nr XVII/219/2020 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
stanowiącej załącznik nr 11 do SIWZ. Zwiększenie częstotliwości odbioru zmieszanych odpadów
komunalnych oraz odpadów zbieranych w sposób selektywny może nastąpić w zakresie i na
warunkach określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Krapkowice tj. jeżeli położenie lub charakter nieruchomości, uniemożliwia lub utrudnia
wyposażenie jej w pojemniki o zadeklarowanej pojemności, dopuszcza się wyposażenie takiej
nieruchomości w pojemniki o objętości wynoszącej 50% zadeklarowanej pojemności, przy
jednoczesnym dwukrotnym zwiększeniu częstotliwości opróżniania tych pojemników, o ile
właściciel nieruchomości zadeklaruje taką konieczność i może dotyczyć wyłącznie
nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej.
2. Wykonawca zobowiązany jest do dotarcia do każdej nieruchomości, położonej
na terenie Gminy Krapkowice, w terminie określonym w harmonogramie.
3. Wykonawca w przypadku braku możliwości dojazdu do nieruchomości (ze szczególnym
uwzględnieniem nieruchomości, o których mowa w SIWZ) jest zobowiązany odebrać pojemnik
sprzed posesji, opróżnić go i odstawić na miejsce.
4. W przypadkach, kiedy dojazd do punktów zbiórki odpadów komunalnych w zabudowie
wielorodzinnej oraz w zabudowie jednorodzinnej będzie znacznie utrudniony z powodu
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prowadzonych remontów dróg, dojazdów, itp. Wykonawcy nie przysługują roszczenia
z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy.
5. Wykonawca obowiązany jest do odbioru z nieruchomości zamieszkałych worków leżących na
terenie wyznaczonym do gromadzenia odpadów, poza pojemnikami danej frakcji odbieranej
zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów, w tym również kartonów leżących obok
pojemników, worków.
6. Wykonawca obowiązany jest po wykonaniu odbioru odpadów odstawić pojemniki
w miejsce ich udostępnienia.
7. W przypadku niedostarczenia pojemników w terminach określonych Umową oraz
od momentu otrzymania Wykazu zmian punktów adresowych Wykonawca obowiązany jest do
czasu dostarczenia pojemników odbierać odpady w workach udostępnionych przez właściciela
nieruchomości w dniu wywozu odpadów.
8. Wykonawca obowiązany jest do uprzątnięcia odpadów, które zostały rozsypane podczas
opróżniania pojemników oraz do usunięcia wylanych podczas opróżniania pojemnika cieczy
oraz usunięcia zabrudzeń z nawierzchni, które powstały w związku z odbiorem odpadów.
§ 11

Przeszkody związane z odbiorem odpadów
1. Wykonawca nie może zaprzestać odbioru odpadów z żadnej nieruchomości.
2. Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego o utrudnieniach związanych
z odbiorem odpadów na nieruchomościach. Zgłoszenie powinno zawierać adres nieruchomości
(ulica numer nieruchomości) oraz opis utrudnienia lub nieprawidłowości.
3. W przypadku nieruchomości zamieszkałej wyposażonej w pojemniki lecz nie ujętej w Wykazie
punktów adresowych i Wykazie zmian punktów adresowych Wykonawca zobowiązany jest do
odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach/workach na tej nieruchomości oraz
powiadomienia Zamawiającego w terminie 48 godzin od odbioru odpadów, drogą elektroniczną.
4. W przypadku prowadzonego remontu drogi, który utrudnia lub uniemożliwia dostęp do
pojemników Wykonawca obowiązany jest do współpracy z wykonawcą remontu drogi.
Wykonawca obowiązany jest w powyższym zakresie ustalić z wykonawcą robót termin odbioru
odpadów oraz miejsce udostępnienia pojemników w celu odbioru.
§ 12

Harmonogram odbioru odpadów
1. Odbiór odpadów komunalnych będzie się odbywał na podstawie ustalonego z Zamawiającym
harmonogramu, który Wykonawca zobowiązany jest do opracowania z uwzględnieniem
poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych oraz wymagań określonych w uchwale Nr
XVII/219/2020 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 25.06.2020 r. w sprawie określenia
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
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komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
w szczególności biorąc pod uwagę, iż odbiór odpadów nie może następować w dni wolne od
pracy. Harmonogram powinien być sporządzony zgodnie z poniżej określonymi wytycznymi:
a) harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2021 powinien zostać opracowany
i przedłożony Zamawiającemu najpóźniej do dnia 10 listopada 2020 roku,
b) harmonogram, który Wykonawca przekazuje w formie pisemnej i elektronicznej
Zamawiającemu wymaga przez niego zatwierdzenia w terminie 7 dni roboczych od dnia
jego otrzymania. W przypadku uwag ze strony Zamawiającego Wykonawca w terminie 3
dni wprowadzi je do harmonogramu, po czym ponownie przedstawi harmonogram do
akceptacji Zamawiającemu,
c) w przypadku gdy ustalony dzień tygodnia przypada na dzień ustawowo wolny od pracy,
Wykonawca zapewni odbiór odpadów komunalnych w następnym dniu nie będącym
dniem ustawowo wolnym od pracy,
d) zadaniem Wykonawcy jest sporządzenie harmonogramu, który zapewni regularność
i powtarzalność odbierania odpadów komunalnych zmieszanych oraz selektywnie
zbieranych,
e) Wykonawca powinien umieścić harmonogram na swojej stronie internetowej
w terminie 7 dni od dnia zatwierdzenia go przez Zamawiającego i eksponować go przez
cały okres na jaki został przygotowany oraz dostarczyć go w formie papierowej: 1
egzemplarz dla każdego właściciela nieruchomości zamieszkałej na terenie Gminy
Krapkowice, w terminie do dnia 15 grudnia 2020 roku,
f) istnieje możliwość zmiany obowiązującego harmonogramu, w sytuacjach
nadzwyczajnych, tj. pojawienia się szczególnych okoliczności uzasadniających takie
działanie. Niemniej, w każdym przypadku, wymaga to pisemnej zgody Zamawiającego
i na Wykonawcy spoczywa obowiązek poinformowania właścicieli nieruchomości
zamieszkałych na terenie Gminy Krapkowice o każdej jego zmianie,
g) Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu harmonogram odbioru
odpadów komunalnych na lata 2022, 2023 i 2024 najpóźniej do dnia 1 października roku
poprzedzającego rok, którego harmonogram dotyczy, a po jego akceptacji przez
Zamawiającego dostarczyć właścicielom nieruchomości zamieszkałych do końca
listopada każdego roku.
2. Wraz z harmonogramem Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia ulotek informacyjnoedukacyjnych przekazanych przez Zamawiającego.
3. Wykonawca obowiązany jest do dystrybucji (dostarczenia) harmonogramów odbioru odpadów
dostarczając je właścicielom nieruchomości np. do skrzynek pocztowych.
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§ 13

Reklamacje dotyczące braku odbioru odpadów
Wykonawca składając wyjaśnienia dotyczące przyjętych przez Zamawiającego reklamacji,
o których mowa w § 12 uchwały Nr XVII/219/2020 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 25
czerwca 2020 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, obowiązany jest do:
1) nie później niż w terminie 1 dnia roboczego od dnia otrzymania informacji o reklamacji,
do złożenia w uzgodniony z Zamawiającym sposób wyjaśnień dotyczących
przyjmowanych przez Zamawiającego reklamacji związanych z brakiem odbioru odpadów
zgodnie z harmonogramem.
2) składając wyjaśnienia dotyczące przyjętych reklamacji obowiązany jest wskazać
Zamawiającemu przyczyny braku odbioru odpadów zgodnie z harmonogramem, w taki
sposób aby Zamawiający mógł w sposób pełny dokonać oceny złożonej reklamacji.
Ponadto w przypadku braku odbioru odpadów z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
obowiązany jest on wskazać termin jednak nie dłuższy niż 48 godzin od zgłoszenia
reklamacji realizacji odbioru odpadów oraz osoby odpowiedzialnej za udzielenie
odpowiedzi na reklamację.
3) W przypadku reklamacji niezasadnych tj. nie wykonania odbioru odpadów z przyczyn
leżących po stronie właściciela nieruchomości np. braku wystawienia pojemnika,
Wykonawca obowiązany jest w następnym przewidzianym w harmonogramie terminie
do jednorazowego odbioru nadmiaru odpadów zgromadzonych w workach.
§ 14

Sprawdzanie poprawności segregacji
1. Wykonawca w ramach czynności odbioru odpadów winien sprawdzić poprawność segregacji
przeznaczonych do odbioru odpadów, poprzez skontrolowanie, czy w pojemniku:
a) przeznaczonym na odpady podlegające selektywnej zbiórce znajduje się dedykowana dla
tego pojemnika frakcja odpadów,
b) przeznaczonym na odpady zmieszane (niesegregowane) znajdują się odpady z frakcji
podlegającej selektywnej zbiórce.
2. Wykonawca, w razie stwierdzenia nieprawidłowej segregacji, pojemnik przeznaczony na
odpady podlegające selektywnej zbiórce, w którym stwierdzono nieprawidłową segregację
oznacza czerwoną naklejką w kształcie trójkąta o rozmiarze nie mniejszym niż 8cm x 8cm
x 8cm z napisem "ZŁA SEGREGACJA". Niewłaściwie posegregowane odpady Wykonawca winien
traktować jako zmieszane odpady komunalne. Odpady z pojemnika oznaczonego czerwoną
naklejką Wykonawca odbiera w najbliższym przewidzianym w harmonogramie terminie
Strona 13 z 31

Nr sprawy: BZP.271.9.2020 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na
terenie Gminy Krapkowice
Załącznik nr 8 do SIWZ

odbioru odpadów zmieszanych. Po opróżnieniu pojemnika Wykonawca odkleja czerwoną
naklejkę.
3. Wykonawca obowiązany jest przekazać informację o miejscach i adresach punktów odbioru,
z których odpady nie zostały odebrane w sposób selektywny z uwagi na niepoprawną
segregację oraz pojemnikach przeznaczonych na pozostałości po segregacji, w których
znajdowały się odpady z frakcji podlegającej selektywnej zbiórce wraz z dokumentacją
zdjęciową odpadów zgromadzonych w pojemniku. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu
informację drogą elektroniczną najpóźniej do godz. 10:00 pierwszego dnia roboczego
następującego po dniu, w którym stwierdzono niepoprawną segregację za dany dzień, na
wskazany przez Zamawiającego w § 30 Umowy adres e-mail. Informacja, o której mowa
powyżej zawiera w szczególności datę stwierdzenia nieprawidłowości, adres punktu odbioru, w
którym znajdował się pojemnik, kolor pojemnika, pojemność pojemnika, rodzaj zabudowy
nieruchomości, do której przypisany jest pojemnik, numer rejestracyjny pojazdu, którego
załoga stwierdziła niepoprawność segregacji oraz opis, na czym polegała nieprawidłowość
w segregacji. Opis powinien zawierać wskazanie rodzaju odpadów, które znajdowały się
w pojemniku, a pojemnik nie był przeznaczony na dany rodzaj odpadów.
4. Wykonawca obowiązany jest przekazać Zamawiającemu dokumentację zdjęciową przypadków
niepoprawnej segregacji ujętych w informacji, o której mowa w ust. 3 Wykonawca przekazuje
dokumentację zdjęciową niepoprawnej segregacji na adres e-mail wskazany w Umowie
w terminie 3 dni roboczych od stwierdzenia przypadku niepoprawnej segregacji. Dokumentacja
zdjęciowa powinna być sporządzona w sposób umożliwiający powiązanie poszczególnych
fotografii z danymi, o których mowa w § 14 ust. 3 Umowy.
5. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do worków.
§ 15

System GPS
1. Wykonawca zapewnia wyposażenie wszystkich pojazdów (w tym pojazdów służących
do zastępczej obsługi np. podczas awarii pojazdu standardowo świadczącego usługę)
wykorzystywanych do realizacji przedmiotu Umowy w urządzenia monitorujące GPS
umożliwiające automatyczne zapisywanie w nieulotnej pamięci, na trwałych nośnikach danych,
informacji o czasie pracy pojazdu, aktualnej lokalizacji i przebytej drogi pojazdów
w czasie rzeczywistym, prędkości poruszania się pojazdów z jednoznacznie wykazanym
wykonywaniem czynności (załadunek odpadów, wyładunek odpadów/ otwarcie odwłoka) po
zaistnieniu określonego zdarzenia, a także w urządzenia do identyfikacji i zapisu danych o
rodzajach opróżnianych pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych
(system odczytu kodu kreskowego lub inny podobny) w celu określenia ilości/sztuk, rodzaju
i źródła pochodzenia/identyfikacja właściciela nieruchomości, za wyjątkiem pojazdów
wskazanych w Rozdziale 7 Opisu Przedmiotu Zamówienia.
2. Pamięć danych powinna być przechowywana na serwerze, w sposób umożliwiający jej
odczytanie minimum przez cały okres Umowy, przy czym odczytanie danych nie może
powodować kasowania zawartości pamięci urządzenia monitorującego.
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§ 16
1. Wykonawca zapewnia dostęp online Zamawiającemu przez cały okres świadczenia usługi do
systemu monitorowania pracy sprzętu obejmującego:
1) bieżące śledzenie pozycji pojazdów świadczących usługę;
2) raporty załadunku odpadów oraz wyładunku odpadów/ otwarcia odwłoka powinny zawierać
informacje o: miejscu (współrzędne geograficzne), dacie i godzinie załadunku i rozładunku
odpadów;
3) system GPS powinien umożliwić wizualizację powyższych raportów (załadunek odpadów,
zestawienia miejsc wyładunku odpadów) na mapie cyfrowej;
4) odwzorowanie aktualnej pozycji i przebytej trasy pojazdu służącego do realizacji zamówienia
na mapie cyfrowej, z dokładnością umożliwiającą jednoznaczne określenie miejsca (adresu)
wykonywania prac (załadowanie odpadów, wyładowanie odpadów/otwarcie odwłoka);
5) odtwarzanie i analizę „historii” – informacji o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 1-4 pracy sprzętu
z okresu realizacji umowy oraz prowadzenie jej rozliczenia na podstawie danych odczytanych
z urządzeń monitorujących pracę sprzętu;
2. Wykonawca utworzy dostęp dla 3 użytkowników wskazanych przez Zamawiającego.
Zamawiający nie może ponosić żadnych dodatkowych kosztów z tytułu eksploatacji ww.
systemu lub jakiejkolwiek jego części przez cały okres eksploatacji tego systemu;
3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braku którejkolwiek informacji
w raportach, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 2 oraz w przypadku braku wizualizacji
raportów, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 3 każdorazowo Zamawiający wzywa Wykonawcę
do uzupełnienia tych danych w terminie 7 dni kalendarzowych. Nie uzupełnienie raportów
o informacje wskazane przez Zamawiającego skutkuje naliczeniem kary zgodnie z § 23 ust.
1 pkt 22 Umowy.
§ 17
1. Wykonawca obowiązany jest do przeszkolenia 3 osób wskazanych przez Zamawiającego
w zakresie obsługi programu GPS do dnia 15 grudnia 2020r.
2. Wykonawca obowiązany jest do przekazania najpóźniej do dnia 15.12.2020r. Zamawiającemu
3 loginów oraz haseł do obsługi systemów GPS.
§ 18

Pojazdy
1. Wykonawca obowiązany jest do przekazania Zamawiającemu w terminie 14 dni przed

rozpoczęciem realizacji Umowy w zakresie odbioru odpadów, listy pojazdów odbierających
odpady zgodnie z niniejszą Umową, do których przekazano dostęp GPS z numerami
rejestracyjnymi oraz z opisem spełnienia wymagań norm jakości emisji spalin EURO. Podana lista
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pojazdów odbierających odpady powinna być zapisana w formacie xls/xlsx oraz zawierać
informacje, które pojazdy prowadzą odbiór selektywnej zbiórki odpadów. Ponadto lista
pojazdów powinna zwierać wskazanie bazy magazynowo – transportowej, spełniającej wymogi
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

2. W przypadku zmiany listy pojazdów, o której mowa w § 18 ust. 1 Wykonawca obowiązany jest
do aktualizacji listy pojazdów najpóźniej na dzień przed dostarczeniem odpadów do właściwej
instalacji. W przypadku awarii pojazdu odbierającego odpady Wykonawca obowiązany jest
zawiadomić pocztą elektroniczną Zamawiającego o zmianie pojazdu odbierającego odpady.
3. Zamawiający, w przypadku stwierdzenia dostarczenia odebranych odpadów samochodem, do
którego Zamawiający nie miał dostępu do systemu GPS z winy Wykonawcy i nie udokumentuje
on źródła pochodzenia tych odpadów to Zamawiający informuje Wykonawcę o konieczności
pomniejszenia wynagrodzenia miesięcznego o koszt zagospodarowania tych odpadów w
kolejnym miesiącu za miesiąc, w którym stwierdzono przypadek dostarczenia odebranych
odpadów samochodem, do którego Zamawiający nie miał dostępu do systemu GPS. Wyliczenie
kosztu zagospodarowania odpadów o jaki Wykonawca zobowiązany będzie pomniejszyć
wynagrodzenie Zamawiający wyliczy jako iloczyn ilości odpadów dostarczonych na instalację
samochodem, do którego nie miał dostępu pomnożone przez stawkę opłaty za Mg danego
rodzaju odpadów, wynikającą z Formularza ofertowego.
4. Wykonawca obowiązany jest prowadzić odbiór odpadów pojazdem czytelnie oznakowanym
w widocznym miejscu: nazwą oraz danymi adresowymi przedsiębiorcy odbierającego odpady,
numerem jego telefonu oraz rodzajem selektywnie odbieranych odpadów.
5. O zmianie lokalizacji bazy magazynowo - transportowej, o której mowa w § 18 ust. 1 Wykonawca
zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem z
niej korzystania/użytkowania. Nowa baza magazynowo - transportowa winna spełniać
wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych
wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

§ 19

Dokumentacja związana z realizacją umowy oraz inne postanowienia
1. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie prowadzić dokumentację
w zakresie określonym poniżej:
1) sporządzanie dziennych raportów o pojazdach odbierających w danym dniu odpady
komunalne z terenu Gminy Krapkowice i przekazywanie ich Zamawiającemu na wskazany
w § 30, ust. 3 Umowy adres e-mail, codziennie do godz. 9:30. W przypadku konieczności
wprowadzenia zmiany w zakresie środków transportu określonych w raporcie,
Wykonawca zobowiązany jest w czasie 2 godzin, liczonych od zaistnienia zdarzenia
powiadomić o tym fakcie Zamawiającego. Raport dzienny powinien zawierać informację
o: pojazdach odbierających odpady komunalne wraz z podaniem ich numerów
rejestracyjnych oraz wskazaniem rodzaju odpadów jakie będą odbierały, a także
wskazaniem tras przejazdów tych pojazdów.
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2) sporządzenie i przedkładanie Zamawiającemu, po zakończeniu każdego miesiąca, w
terminie 7 dni kalendarzowych po jego upływie, raportów miesięcznych z realizacji usług,
zawierającego następujące dane:
a) masę odebranych zmieszanych odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości [Mg],
b) masę odebranych odpadów ze szkła od właścicieli nieruchomości [Mg],
c) masę łącznie odebranych metali, tworzyw sztucznych, opakowań
wielomateriałowych od właścicieli nieruchomości [Mg],
d) masę odebranego papieru [Mg],
e) masę odebranych bioodpadów [Mg],
f) masę odebranego popiołu od właścicieli nieruchomości w okresie od 1 stycznia
do 31 marca oraz od 1 listopada do 31 grudnia każdego roku [Mg],
g) masę odebranych mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego od właścicieli nieruchomości w ramach
akcyjnej zbiórki [Mg],
h) masę poszczególnych odpadów komunalnych selektywnie zebranych odebranych
z dwóch PSZOK-ów [Mg],
i) informację o sposobie zagospodarowania poszczególnych odpadów komunalnych
wraz ze wskazaniem instalacji, do której zostały przekazane,
j) informację o ilości odpadów zebranych w ramach usług dodatkowych, wraz z
adresem, w których były realizowane, za które nie przysługuje Wykonawcy
zapłata od Zamawiającego, a w przypadku braku świadczenia przedmiotowych
usług stosowana informacja,
k) informację o właścicielach nieruchomości, którzy nie wypełniają obowiązku
w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych zgodnie z art. 6ka
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wraz z dokumentacją
fotograficzną (o ile nie została przekazana Zamawiającemu wcześniej, zgodnie z
zapisem § 14, ust. 2),
l) informację o nieruchomościach, na których brak jest pojemników na odpady
komunalne tj. w przypadku stwierdzenia nowopowstałej nieruchomości, nie
objętej systemem odbioru odpadów komunalnych,
m) informację o przyczynach nie odebrania odpadów komunalnych zgodnie
z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem, zmianach w zakresie
pojazdów świadczących przedmiotowe usługi o ile nastąpiły zmiany w stosunku
do danych zawartych w raportach dziennych oraz powodów nie przekazania
odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych opadów komunalnych do
instalacji komunalnej,
n) karty ewidencji odpadu oraz karty przekazania odpadów (w odniesieniu do odpadów
odebranych „u źródła”).

2. Raport, o którym mowa w §19 ust. 1, pkt 2 będzie stanowił podstawę do wystawienia
faktury. Weryfikacja raportu przez Zamawiającego nastąpi w terminie 14 dni od dnia
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3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

jego dostarczenia, o ile raport będzie kompletny i prawidłowo sporządzony. W
przypadku wątpliwości Zamawiającego, co do danych zawartych w raporcie,
Wykonawca jest zobowiązany złożyć stosowne wyjaśnienia w terminie 3 dni roboczych
od otrzymania zapytań od Zamawiającego drogą elektroniczną ma adres wskazany w §
30 Umowy.
Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu raportów
miesięcznych także w wersji elektronicznej w formie pliku edytowalnego oraz pdf.
W przypadku świadczenia przez Wykonawcę usług związanych z odbiorem odpadów
komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Gminy
Krapkowice Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu dwóch
sprawozdań rocznych, o których mowa w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w
gminie, jednego dla nieruchomości zamieszkałych, objętych niniejsza umową
i drugiego dla nieruchomości niezamieszkałych.
W przypadku konieczności dostarczenia odpadów do instalacji zastępczej zgodnej
z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami, Wykonawca obowiązany jest
zawiadomić telefonicznie właściwą instalację oraz zgłosić Zamawiającemu pisemnie
dostarczenie odpadów do instalacji zastępczej.
Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania poufności, co do informacji pozyskanych
w związku z realizacją Umowy, w szczególności do przestrzegania przepisów o ochronie
danych osobowych oraz do podpisania, umowy o której mowa w § 3 ust. 12 Umowy.
W przypadku pozyskania danych, Wykonawca nie może wykorzystywać ich w żadnym
innym celu niż do realizacji Umowy.
W przypadku, gdy wpisy do rejestrów działalności regulowanej w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Krapkowice lub
inne zezwolenia tracą moc obowiązującą Wykonawca obowiązany jest do uzyskania
nowych wpisów lub zezwoleń oraz przekazania kopii tych dokumentów na wezwanie
Zamawiającego w terminie 7 dni roboczych od dnia wezwania.
W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku określonego w § 19 ust. 7,
Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do odstąpienia od Umowy w terminie 60 dni
od dnia dowiedzenia się o niedopełnieniu przez Wykonawcę terminu określonego w §
19 ust. 7. W takim przypadku § 28 ust. 1 Umowy stosuje się odpowiednio.
Wykonawca zapewnia, iż realizując obowiązki wynikające z niniejszej Umowy w żaden
sposób nie narusza praw osób trzecich.
§ 20

Ubezpieczenie
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. Najpóźniej z dniem podpisania Umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu kopię umowy
ubezpieczenia (lub polisy) obowiązującej przez cały okres realizacji Umowy począwszy od dnia
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jej podpisania. Wykonawca obowiązany jest do zachowania ciągłości ubezpieczenia na
wymaganą kwotę przez cały okres realizacji Umowy oraz przedkładania kopii aneksów bądź
nowych umów (polis) w terminie 2 dni od ich zawarcia, pod rygorem zawarcia ubezpieczenia
na koszt Wykonawcy przez Zamawiającego.
3. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: pojemniki, urządzenia, mienie ruchome związane
z prowadzeniem usług Ubezpieczenie od zdarzeń losowych, odpowiedzialności cywilnej za
szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich
powstałe w związku z prowadzonymi usługami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych,
z minimalną sumą ubezpieczenia 1.000.000 zł od jednego i wszystkich zdarzeń.
4. Koszty ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 powyżej ponosi Wykonawca.
5. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia na każde żądanie Zamawiającego polisy
ubezpieczeniowej oraz dowodów opłacania składek.
§ 21

Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie w wysokości netto
…………………. + podatek VAT (8%) ……………………………….. = brutto ………………………………….zł
(słownie złotych: …………………………………………………………………………................../100), zgodnie z
Formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy.
2. Wartości jednostkowe dla pozycji wyszczególnionych w Formularzu ofertowym, uwzględniają
wszystkie koszty związane z realizacją zadania,
tym całkowite koszty związane
z transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, wyposażeniem właścicieli
nieruchomości zamieszkałych w pojemniki i/lub worki na odpady komunalne oraz
utrzymywaniem pojemników w odpowiednim stanie technicznym, wszystkie pozostałe koszty
zamówienia, w tym koszty wydruków harmonogramów odbioru odpadów komunalnych oraz
ewentualne ich zmiany, jak również koszty ich dostarczenia właścicielom w/w nieruchomości.
Ponadto cena zawiera również opłatę za przyjęcie odpadów przez komunalną instalację,
podatek VAT oraz wszelkie inne koszty, bez których nie jest możliwe wykonanie zamówienia,
w tym w szczególności:
a) zachowanie właściwego stanu sanitarnego użytkowanych pojazdów,
b) porządkowanie terenu zanieczyszczonego odpadami komunalnymi na skutek działań
Wykonawcy,
c) naprawianie lub ponoszenie kosztów naprawy szkód wyrządzonych podczas
wykonywania usługi.
3. Wykonawca uwzględnił w kosztach wykonania przedmiotu umowy, o których mowa
w Formularzu ofertowym, wpływy z tytułu uzyskanych zysków ze sprzedaży zebranych
surowców wtórnych.
4. Podana cena nie stanowi ostatecznego wynagrodzenia Wykonawcy. Cena, jaką zapłaci
Zamawiający Wykonawcy będzie wynikać z ilości faktycznie odebranych
i zagospodarowanych przez Wykonawcę odpadów komunalnych w ramach realizowanego
zamówienia przy zastosowaniu cen wynikających z Formularza ofertowego.
Strona 19 z 31

Nr sprawy: BZP.271.9.2020 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na
terenie Gminy Krapkowice
Załącznik nr 8 do SIWZ

5. Za wykonanie usług dodatkowych, o których mowa w art. 6r, ust. 4 ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
Wykonawca będzie się rozliczał indywidualnie z właścicielami nieruchomości, zgodnie ze
stawkami określonymi w Uchwale Nr XII/144/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 21
listopada 2019 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez
gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.
Wykonawca zobowiązany jest wskazać w raporcie miesięcznym rodzaje i ilości odpadów
komunalnych odebranych w ramach usług dodatkowych.
6. Zobowiązanie Zamawiającego wynikające z realizacji niniejszej umowy nie może przekroczyć
kwot przeznaczonych w budżecie Zamawiającego na ten cel.
7. Wykonawca będzie otrzymywał Wynagrodzenie miesięcznie, które będzie płatne po
zakończeniu danego miesiąca świadczenia usługi, na podstawie prawidłowo wystawionej
faktury VAT, po zaakceptowaniu przez Zamawiającego raportu miesięcznego.
8. W toku realizacji niniejszej umowy Zamawiający rozliczać się będzie z Wykonawcą za
faktycznie wykonane usługi w oparciu o zatwierdzone przez Zamawiającego raporty
miesięczne odebranych od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych i cen
jednostkowych wynikających z Formularza ofertowego.
9. Sprawdzenie i zatwierdzenie (lub wezwanie Wykonawcy do złożenia wyjaśnień) przez
Zamawiającego raportu miesięcznego nastąpi w ciągu 14 dni, o ile złożony raport miesięczny
będzie kompletny i prawidłowo sporządzony.
10. Należność będzie uregulowana z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy podane
na fakturze, w terminie do 21 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
11. Dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego uznaje się za dzień zapłaty.
12. Faktury wystawiane będą na: Gminę Krapkowice ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice, NIP:
1990012987, po wykonaniu i odbiorze usługi w oparciu o zatwierdzony przez
Zamawiającego raport miesięczny.
13. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnie z umową, w tym bez
zatwierdzonego raportu miesięcznego lub obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający
ma prawo do wstrzymania płatności do czasu wyjaśnienia przez Wykonawcę przyczyn oraz
usunięcia tej niezgodności, a także w razie potrzeby otrzymania faktury lub noty korygującej
VAT, bez obowiązku płacenia odsetek za ten okres.
14. Wszelkie kwoty należne Zamawiającemu, w szczególności z tytułu kar umownych, mogą być
potrącane z płatności realizowanych na rzecz Wykonawcy, bez uprzedniego wezwania do ich
zapłaty. Roszczenie o zapłatę kary umownej staje się wymagalne w dniu wystawienia przez
Zamawiającego noty obciążeniowej.
15. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego wskazany na fakturze , wystawionej
w związku z realizacja niniejszej Umowy, jest numerem właściwym dla dokonania rozliczeń
na zasadach podzielnej płatności (split paymant).
16. Zamawiający wskazuje, że identyfikatorem Zamawiającego jako adresata
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych na platformie e-fakturowania w rozumieniu
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ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych jest adres platformy i
numer NIP Gminy Krapkowice.
§ 22

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 3% ceny brutto
przedmiotu zamówienia.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie zwolnione w 100% wniesionego
zabezpieczenia w terminie 30 dni licząc od dnia rozliczenia przez Zamawiającego za należycie
wykonaną Umowę.
3. Do wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym
mowa w ust. 1 powyżej odpowiednie zastosowanie mają art. 147-151 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
§ 23

Kary umowne
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej:
1) w wysokości 50,00 zł za każdy ujawniony przypadek niewykonania obowiązku
wyposażenia nieruchomości z Wykazu punktów adresowych w pojemniki w ilości zgodnej
ze wspomnianym Wykazem, w terminie wskazanym w § 1 ust. 1 pkt 2. Kara naliczana
będzie miesięcznie, jako iloczyn wysokości kary oraz sumy wszystkich niedostarczonych
przez Wykonawcę pojemników – zgodnie z Wykazem punktów adresowych. Jeżeli
pomimo ujawnienia przez Zamawiającego przypadku niewykonania przez Wykonawcę
powyższego obowiązku w terminie, Wykonawca w dalszym ciągu nie wyposaży
nieruchomości w pojemniki, naliczana będzie dalsza kara umowna – w wysokości 20,00
zł za każdy dzień opóźnienia w wyposażeniu nieruchomości w pojemniki, liczone dla
każdej nieruchomości oddzielnie – kara naliczana będzie począwszy od pierwszego dnia
roboczego, następującego po dniu, w którym Zamawiający po raz pierwszy ujawnił
przypadek niewykonania obowiązku;
2) w wysokości 50,00 zł za każdy ujawniony przypadek niewykonania obowiązku
wyposażenia nieruchomości z Wykazu zmian punktów adresowych w pojemniki w ilości
zgodnej ze wspomnianym Wykazem, w terminach, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1-4.
Kara naliczana będzie miesięcznie, jako iloczyn wysokości kary oraz sumy wszystkich
niedostarczonych przez Wykonawcę pojemników – zgodnie z Wykazem zmian punktów
adresowych, z zastrzeżeniem odpowiedniego stosowania zapisów pkt 1 w zakresie
dodatkowej kary umownej, zastrzeżonej na wypadek dalszego niewyposażania
nieruchomości w pojemniki;
3) w wysokości 100,00 zł za każdy ujawniony przypadek niewykonania obowiązku odebrania
odpadów komunalnych z punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych z
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4)

5)
6)

7)

8)
9)
10)

11)
12)

13)

14)

15)
16)

częstotliwością określoną w § 1 ust. 1 pkt 6 lit. a). Kara naliczana będzie miesięcznie, jako
iloczyn wysokości kary oraz liczby nieodebranych frakcji odpadów komunalnych;
w wysokości 200,00 zł za każdy ujawniony przypadek niewykonania obowiązku odebrania
odpadów komunalnych z punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych z
częstotliwością określoną w § 1 ust. 1 pkt 6 lit. b). Kara naliczana będzie miesięcznie, jako
iloczyn wysokości kary oraz liczby nieodebranych frakcji odpadów komunalnych;
w wysokości 50,00 zł za każdy ujawniony przypadek niewykonania obowiązku związanego
z naprawą lub wymianą pojemników określonego w § 7 ust. 2 Umowy;
w wysokości 0,50 zł za każdy dzień opóźnienia w oznakowaniu pojemnika zapewniającego
identyfikacje użytkownika. Kara naliczana będzie jako iloczyn kwoty 0,50 zł, liczby
nieoznakowanych pojemników oraz dni opóźnienia;
w wysokości 100,00 zł dziennie za każdy pojemnik odebrany przed upływem okresu
trwania niniejszej umowy. Kara będzie naliczana za każdy dzień braku pojemnika
przypadający w okresie realizacji umowy;
w wysokości 50,00 zł za każdą godzinę zwłoki w złożeniu raportu dziennego, o którym
mowa w § 19 ust. 1 pkt 1;
w wysokości 50,00 zł za każdy dzień zwłoki w złożeniu raportu miesięcznego, o którym
mowa w § 19 ust. 1 pkt 2;
w wysokości 50,00 zł za każdy dzień, w którym nie nastąpił odbiór odpadów komunalnych
zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem. Kara będzie naliczana jako iloczyn kwoty
50,00 zł, liczby dni opóźnienia oraz ilości nieruchomości, z których odpady nie zostały
odebrane;
w wysokości 100,00 zł za każdy przypadek stwierdzenia, ze pojazd Wykonawcy nie jest
czytelnie oznaczony zgodnie z § 18 ust. 4;
w wysokości 1 000,00 zł za każdy ujawniony przypadek zmieszania odpadów
komunalnych odebranych z terenu Gminy Krapkowice z odpadami komunalnymi spoza
terenu Gminy Krapkowice w trakcie odbioru odpadów;
w wysokości 1 000,00 zł za każdy ujawniony przypadek zmieszania odpadów
komunalnych odebranych w ramach Umowy z odpadami, których odbiór nie jest objęty
niniejszą umową;
w wysokości 300,00 zł za każdy ujawniony przypadek niezgłoszenia odbioru odpadów
z nieruchomości nieujętej w Wykazie punktów adresowych lub w Wykazie zmian
punktów adresowych zgodnie z § 11 ust. 3 Umowy, kara będzie naliczana jako suma
ujawnionych przypadków pomnożona przez wysokość kary;
w wysokości 50,00 zł za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu Zamawiającemu
harmonogramu odbioru odpadów zgodnie z § 12 ust. 1 lit. a) i g) Umowy;
w wysokości 50,00 zł za każdy dzień zwłoki w naniesieniu zmian w harmonogramie
odbioru odpadów wskazanych przez Zamawiającego zgodnie z § 12 ust. 1 lit. b) Umowy;

17) w wysokości 50,00 zł za każdy dzień niedostarczenia właścicielom nieruchomości

zamieszkałych harmonogramu, o którym mowa w § 12 ust. 1 lit. e) i g). Niedostarczenie
harmonogramu nastąpi wtedy, gdy spośród 100 wybranych właścicieli nieruchomości 30
oświadczy, że harmonogramu nie otrzymało;
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18) w wysokości 2 000,00 zł za każdy przypadek przekazania odpadów zmieszanych do

instalacji innej niż wskazana w Formularzu ofertowym;
19) w wysokości 100,00 zł za każde nieuporządkowanie terenu zanieczyszczonego odpadami
i innymi zanieczyszczeniami wysypanymi lub wylanymi z pojemników i pojazdów
w trakcie opróżniania pojemników o których mowa w § 10 ust. 8 Umowy;
20) w wysokości 100,00 zł za każdy dzień, w którym w godzinach od 6.00 do 22.00,
z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, system monitorowania pracy sprzętu
odbierającego odpady nie działał lub w którym niemożliwe było bieżące kontrolowanie
przez Zamawiającego pracy sprzętu wykorzystywanego do wykonywania usług
związanych z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów, trwające łącznie w danym
dniu co najmniej 2 godziny;
21) w wysokości 50,00 zł za każdy dzień, w którym niemożliwe było korzystanie przez

Zamawiającego z funkcji systemu umożliwiającej kontrolę pracy sprzętu zgodnie
z wytycznymi zawartymi w § 16 i 17 Umowy;
22) w wysokości 50,00 zł za każdy przypadek, braku danych w systemie GPS lub w raporcie, o

których mowa w § 16 Umowy;
23) w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki w przekazaniu loginów i haseł do sytemu

obsługi GPS zgodnie z § 17 Umowy;
24) w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu Zamawiającemu informacji

lub przekazanie niekompletnej informacji, o której mowa w § 3 ust. 2 Umowy. Kara będzie
naliczana za każdy dzień uchybienia terminowi wskazanemu przez Zamawiającego w
wezwaniu;
25) w wysokości 200,00 zł za każdy dzień w przypadku stwierdzenia odbioru odpadów

pojazdem, którego system GPS jest niedostępny w trybie on-line dla Zamawiającego;
26) w wysokości 100,00 zł za każdy przypadek dostarczenia odpadów do instalacji pojazdem

nieujętym na liście pojazdów, o której mowa w § 18 ust. 1 Umowy;
27) w wysokości 1 000,00 zł za każdy przypadek świadczenia usługi objętej zamówieniem

pojazdem, który spełnia europejskie standardy emisji spalin niższe niż EURO 5;
28) w wysokości 3 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek niedopełnienia przez

Wykonawcę obowiązku opisanego w § 3 ust. 18 niniejszej umowy;
29) w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 21 ust. 1 Umowy, w przypadku

odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar pieniężnych na rzecz Zamawiającego
w przypadkach określonych w art. 9x ustawy z dnia września 1996 roku o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach.
3. Ewentualne kary związane z zanieczyszczeniem środowiska oraz niewłaściwym postępowaniem
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z odpadami, wynikające z działalności Wykonawcy ponosi Wykonawca.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość
zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach
ogólnych uregulowanych w Kodeksie Cywilnym.
5. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kary umownej z tytułu odstąpienia od
Umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 1% wynagrodzenia brutto
należnego od momentu wygaśnięcia Umowy do końca jej pierwotnego obowiązywania. Kara ta
nie obowiązuje, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi na podstawie przepisu art. 145 ustawy
Prawo Zamówień Publicznych.
6. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania dwukrotnie czynności wchodzących w
zakres przedmiotu Umowy, Zamawiający niezależnie od prawa do naliczania kar będzie miał
prawo zlecenia prac objętych niniejszą Umową innemu podmiotowi przy zastosowaniu procedur
obowiązujących w Gminie Krapkowice określających zasady udzielania zamówień o wartości nie
przekraczającej kwoty 30000 EURO netto i potrącenia kosztów poniesionych z tego tytułu z
wynagrodzenia Wykonawcy. Zlecenie wykonania zastępczego, o którym mowa w zdaniu
poprzedzającym, nastąpi bez uzyskiwania zgody sądu na zastępcze wykonanie zobowiązania.
Celem uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych strony wskazują, iż niniejsze postanowienie
umowne wyłącza regulację z art. 480 § 1 k.c. w zakresie obowiązku uzyskania zgody sądu na
wykonanie zastępcze. Nie wywiązanie się przez Wykonawcę z zakresu objętego Umową będzie
potwierdzone protokołem sporządzonym przez Zamawiającego.
7. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 3 ust. 14 Umowy czynności Zamawiający
przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości
500,00 zł za każde stwierdzone naruszenie. 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, określonych w § 4 ust. 3-4 niniejszej Umowy, traktowane będzie jako niespełnienie przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane czynności i będzie skutkować nałożeniem na Wykonawcę kary
umownej, określonej w zdaniu poprzedzającym.
§ 24
1. Łączna kwota naliczonych kar z tytułów określonych w § 23 w danym miesiącu nie może
przekroczyć pełnego miesięcznego wynagrodzenia za dany miesiąc.
2. Całkowita suma kar umownych naliczonych na podstawie § 23 Umowy nie może przekroczyć
25 % wartości łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 21 ust.1 Umowy.
3. W każdym przypadku stwierdzenia podstaw do nałożenia kary umownej na Wykonawcę,
Zamawiający na dowód istnienia tych podstaw poinformuje o tym Wykonawcę na piśmie,
przedstawiając mu jednocześnie dowody potwierdzające podstawy zgłaszanego roszczenia
i wyznaczy mu odpowiedni termin, nie krótszy niż 3 dni robocze na ustosunkowanie się
do argumentów Zamawiającego, przemawiających za nałożeniem kary umownej.
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4.
5.

W przypadku uznania wyjaśnień Wykonawcy Zamawiający oświadczy o odstąpieniu
od nałożenia kary umownej o czym poinformuje Wykonawcę pisemnie w ciągu 7 dni
roboczych. W przypadku nie uznania wyjaśnień lub ich nie otrzymania we wskazanym
terminie Zamawiający wystawi notę obciążeniową, o czym powiadomi Wykonawcę,
informując go o wysokości naliczonej kary umownej.
Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy
poniesiona przez niego szkoda przekroczy wysokość kar umownych.
Strony zgodnie postanawiają, że Zamawiający może egzekwować należne od Wykonawcy kary
umowne poprzez dokonanie potrącenia (obniżenia) wynagrodzenia należnego Wykonawcy
objętego fakturą VAT, bez konieczności uprzedniego wezwania do zapłaty kar umownych.
Wykonawca wyraża zgodę na kompensatę wzajemnych roszczeń.
§ 25

Cesja
Zamawiający nie wyraża bez pisemnej zgody Zamawiającego, wyrażonej pod rygorem nieważności,
na przeniesienie wierzytelności z tytułu Umowy na osoby trzecie, z wyjątkiem banków, które
udzieliły Wykonawcy kredytu na realizację przedmiotu zamówienia. Wysokość cesji nie może
obejmować prac w podwykonawstwie.
§ 26

Zmiana Umowy
1. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy:
1) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie
mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy:
a) urzędowej stawki podatku VAT - wówczas wykonawca otrzyma wynagrodzenie
liczone od wartości netto, określonej w ofercie, powiększone o VAT w aktualnej
wysokości,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2
ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 2177 ze zm.),
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne na
zasadach i w sposób określony w § 27 o ile Wykonawca wykaże, że zmiany te
będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach
kapitałowych,
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2)

3)

4)

5)

e) wprowadzenia przez ustawodawcę innych czynników kosztowych wpływających
na koszt świadczenia usługi, a nie znanych w chwili podpisywania umowy, w tym
m.in. zmiana wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska.
W przypadku zmian przepisów, w zakresie o którym mowa w lit. b), c), d) i e)
Zamawiający lub Wykonawca, w terminie 30 dni od wejścia w życie tych zmian, może
zwrócić się do drugiej strony z wnioskiem o odpowiednią zmianę wynagrodzenia za
wykonanie przedmiotu umowy. Wniosek o zmianę wynagrodzenia winien posiadać
uzasadnienie, wykazujące wpływ zmian na wysokość wynagrodzenia oraz być
poparty stosownymi obliczeniami. Obliczenia te (kalkulacja kosztów pracy z oferty
oraz kosztów pracy wynikających z bieżącego i planowanego stanu zatrudnienia przy
realizacji zamówienia osób wykonujących prace na rzecz Wykonawcy) będą stanowić
załącznik do aneksu do umowy.
zmiany Podwykonawcy, wykazanego na etapie postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego i wykazanego na Formularzu ofertowym, a jednocześnie
będącego podmiotem, na którego zasoby Wykonawca powołał się na zasadach
określonych w art. 22a ustawy, w celu wykazania spełnienia warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, jeśli Wykonawca wykaże
Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagane
w trakcie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
w przypadkach zdarzeń losowych (kataklizmy lub inne czynniki zewnętrzne
i niemożliwe do przewidzenia wydarzenia np. powódź, podtopienia, katastrofy,
epidemie, itp.), które będą miały wpływ na treść zawartej umowy, terminy realizacji i
odbioru odpadów, Wykonawca zobowiązany jest świadczyć przedmiotowe usługi w
terminach określonym w harmonogramie, niezwłocznie po ustaniu przeszkód,
uniemożliwiających zgodne z umową ich wykonanie,
w razie zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy
o odpadach oraz wydania rozporządzeń wykonawczych do tych ustaw, Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice, uchwały Rady Miejskiej
w Krapkowicach w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów w zmian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Wykonawca
zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy z uwzględnieniem wprowadzonych
zmian chyba, że zmiany te, niezależne od Zamawiającego, uniemożliwią Wykonawcy
dalszą realizację umowy na nowych zmienionych warunkach,
w przypadku zmiany uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie określenia
rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi, Wykonawca
zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy z uwzględnieniem wprowadzonych
zmian.
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6) w przypadku konieczności zmiany harmonogramu odbioru odpadów komunalnych,
przy zachowaniu częstotliwości ich odbioru określonej w Regulaminie utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice.
2. Zmiany do umowy będą ponadto możliwe, w przypadku zaistnienia którejkolwiek okoliczności,
o której mowa w art. 144 ust.1 pkt 2-6 ustawy, przy spełnieniu wymogów określonych
odpowiednio w ust 1a i 1b art.144 ustawy.
3. Zmiany do umowy muszą być dokonane w formie pisemnej aneksem do umowy pod rygorem
nieważności.
§ 27
1. Wykonawca w terminie do 15 stycznia 2021 roku przedstawi:
1) pisemne zestawienie pracowników świadczących usługi w ramach niniejszej Umowy wraz z
nazwami stanowisk, nadanymi stałymi numerami identyfikacyjnymi pracowników
z określeniem części etatu, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją
Umowy;
2) pisemne zestawienie pracowników świadczących usługi wraz z informacją o rodzaju
odprowadzanych składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem części
etatu w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.
3) jeżeli dokumenty, o których mowa w pkt 1 i 2 naruszają postanowienia dotyczące ochrony
danych osobowych to wymagają stosownej anonimizacji.
4) o każdej zmianie danych, o których mowa w § 27 ust. 1 pkt 1 i 2 Wykonawca jest zobowiązany
poinformować Zamawiającego w terminie 30 dni od zaistnienia okoliczności pisemnie na
adres e-mail wskazany w § 30 ust. 3 Umowy.
2. Wynagrodzenie może ulec jedynie zmianie w przypadku zmiany elementów cenotwórczych
określonych w § 26 ust. 1 pkt lit. b) i c) i d). Kwota wynagrodzenia może ulec zmianie jedynie o
różnicę jaka powstanie pomiędzy tymi składnikami cenotwórczymi przyjętymi przez
Wykonawcę do wyliczenia kwoty za usługę w dniu podpisania umowy, a zmienionymi
składnikami cenotwórczymi na podstawie odrębnych przepisów.
3. Zmiana wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 26 ust. 1 pkt 1 lit. a) należnego
Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie
z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę
podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której
zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług.
4. W przypadku zmiany, o której mowa w § 26 ust. 1 pkt 1 lit. a) powyżej, wartość netto
wynagrodzenia nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na
podstawie nowych przepisów.
5. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w § 26
ust. 1 pkt 1 lit. b) i c) i d) będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego
Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy
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przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających
wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, lub minimalnej stawki godzinowej, lub
dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne lub przepisów zmieniających zasad gromadzenia i wysokości wpłat do
pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r.
o pracowniczych planach kapitałowych.
6. W przypadku zmiany o której mowa w § 26 ust. 1 pkt 1 lit. b) wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu wykonawcy w związku ze
zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników świadczących usługi w ramach niniejszej
umowy do aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej
stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty
wzrostu minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej. Kwota odpowiadająca
wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia
pracowników świadczących usługi, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej
zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.
7. W przypadku zmiany, o której mowa w § 26 ust. 1 pkt 1 lit. b) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą
wynagrodzenia pracownikom świadczącym usługi. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu
Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących
usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim
wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.
8. W celu zawarcia aneksu w związku ze zmianami, o których mowa w § 26 ust. 1 pkt 1 lit. a)-d),
każda ze stron może wystąpić do drugiej strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości
wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności
szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec
zmianie.
9. W przypadku zmian, o których mowa w § 26 ust. 1 pkt 1 lit. b) i c) i d) jeżeli z wnioskiem występuje
Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać,
w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności:
1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników
świadczących usługi wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni
prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia
odpowiadającej temu zakresowi w całym okresie realizacji przedmiotu umowy – w
przypadku zmiany, o której mowa w § 26 ust. 1 pkt 1 lit. b)- d), lub
2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników
świadczących usługi wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez
Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace
bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia
odpowiadającej temu zakresowi w całym okresie realizacji przedmiotu Umowy – w
przypadku zmiany o której mowa w § 26 ust. 1 pkt 1 lit. b) – d).
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10. W przypadku zmian, o której mowa w § 26 ust. 1 pkt 1 lit. c), jeżeli z wnioskiem występuje
Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni roboczych, dokumentów, z których będzie
wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania Umowy, w tym
pisemnego zestawienie wynagrodzeń, o którym mowa w § 27 ust. 9 Umowy.
11. W terminie 30 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w § 27 ust. 8
Umowy strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej stronie informacje o zakresie, w
jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy
powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.
12. W przypadku otrzymania przez stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym
zatwierdzeniu wniosku, strona ta może ponownie wystąpić w wnioskiem, o którym mowa w
§ 27 ust. 8 Umowy. W takim przypadku przepisy § 27 ust. 9-11 stosuje się odpowiednio.
13. Zawarcie pisemnego aneksu do Umowy nastąpi nie później niż w terminie 15 dni roboczych
od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego
Wykonawcy. Zmiana może nastąpić w przypadku, gdy jej wprowadzenie jest konieczne dla
prawidłowej realizacji zamówienia i Strony umowy wyrażą na nią zgodę.
§ 28

Odstąpienie od Umowy
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy, jeżeli Wykonawca narusza w sposób istotny
postanowienia Umowy w terminie 60 dni od dnia dowiedzenia się o wystąpieniu istotnych
naruszeń postanowień umowy, o których mowa w ust. 2. W takim przypadku § 23 ust. 1 pkt 26
Umowy stosuje się odpowiednio.
2. Istotne naruszenia, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności przypadki:
1) utraty przez Wykonawcę uprawnień do wykonywania działalności będącej
przedmiotem Umowy;
2) utraty wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych prowadzonego przez Burmistrza Krapkowic lub nie wykonywanie przez
Wykonawcę obowiązków wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
3) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub gdy zostanie wszczęte
postępowanie egzekucyjne w stopniu uniemożliwiającym realizację Umowy;
4) nie rozpoczęcia wykonywania przedmiotu Umowy bez uzasadnionej przyczyny
pomimo wezwania Zamawiającego;
5) przerwania wykonywania przedmiotu Umowy na okres dłuższy niż 3 dni;
6) nie podpisania przez Wykonawcę umowy o przetwarzaniu danych osobowych, o
której mowa w § 3 pkt 12 Umowy.
3. Warunkiem odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy w przypadkach opisanych w ust. 2 pkt
5 i 6 jest uprzednie wezwanie Wykonawcy do wykonania swoich obowiązków oraz wyznaczenie
w tym celu dodatkowego 3 dniowego terminu.

Strona 29 z 31

Nr sprawy: BZP.271.9.2020 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na
terenie Gminy Krapkowice
Załącznik nr 8 do SIWZ

4. Zamawiający może odstąpić od Umowy w sytuacji, gdy wykonanie Umowy nie będzie służyło
interesowi publicznemu, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. W takim
wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia z tytułu wykonanej części Umowy.
5. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności oraz zawierać
uzasadnienie. Odstąpienie od Umowy wywiera skutek od momentu doręczenia.
6. Wykonawca uprawniony jest do odstąpienia od Umowy jeżeli Zamawiający pozostaje w zwłoce
z zapłatą wynagrodzenia przekraczającą 60 dni, na które Wykonawca należycie i w zgodzie
z postanowieniami Umowy oraz przepisami prawa wystawił fakturę VAT. Przed odstąpieniem
Wykonawca wezwie Zamawiającego do wykonania zobowiązania wyznaczając dodatkowy, co
najmniej 14 dniowy termin do dokonania płatności rozpoczynający się od dnia doręczenia
wezwania.
7. Odstąpienie od Umowy nie pozbawia strony uprawnionej do dochodzenia kar umownych z tego
tytułu od strony zobowiązanej do ich ponoszenia.
§ 29

Wypowiedzenie Umowy
1. Zamawiający ma prawo wypowiedzieć Umowę w sytuacji gdy:
1) Wykonawca nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie, w szczególności
w wypadku co najmniej pięciokrotnego stwierdzenia realizacji obowiązków wynikających
z Umowy z opóźnieniem powyżej trzech dni w stosunku do któregokolwiek z terminów
określonych w Umowie, wypowiedzenie może nastąpić ze skutkiem natychmiastowym;
2) pięciokrotnie naliczono Wykonawcy kary umowne z tytułu nienależytego wykonania
obowiązków wynikających z Umowy, wypowiedzenie następuje z zachowaniem 10
miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca;
2. Wypowiedzenie Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, do wypowiedzenia
należy dołączyć pisemne uzasadnienie.
3. Każda ze stron może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 6 miesięcznego okresu
wypowiedzenia, jednakże nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy
ze skutkiem na koniec miesiąca. Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej pod rygorem
nieważności, do wypowiedzenia należy dołączyć pisemne uzasadnienie.
4. Wypowiedzenie Umowy nie pozbawia strony uprawnionej do dochodzenia kar umownych.
§ 30

Porozumiewanie się Stron
1. Wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszące się do lub wynikające
z realizacji przedmiotu Umowy, wymagają formy pisemnej.
2. Pisma Stron powinny powoływać się na numer Umowy i jej tytuł. Za datę otrzymania
dokumentów, o których mowa w ust. 1 powyżej, Strony uznają dzień ich otrzymania pocztą lub
faksem, jeżeli ich treść zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie, chyba że postanowienia
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Umowy stanowią inaczej.
3. Korespondencję należy kierować na wskazane adresy:
Korespondencja kierowana do Zamawiającego:
Imię i Nazwisko:
Adres:
Telefon:
e-mail:
Korespondencja kierowana do Wykonawcy:
Imię i Nazwisko: ………………………………………………….
Adres:
………………………………………………….
Telefon kom.:
………………………………………………….
Fax:
………………………………………………….
e-mail:
………………………………………………….
§ 31

Rozstrzyganie sporów
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego, o ile ustawa Prawo Zamówień Publicznych nie
stanowi inaczej oraz przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
2. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania, by rozstrzygnąć ewentualne spory
i nieporozumienia wynikające z Umowy ugodowo poprzez bezpośrednie mediacje.
3. Strony ustalają, iż w przypadku braku możliwości polubownego zakończenia sporu powstałego
na tle realizacji niniejszej Umowy, sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 32
1. Następujące dokumenty stanowią integralną część Umowy:
1)
Formularz ofertowy Wykonawcy – załącznik nr 1,
2)
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych – załącznik nr 2,
3)
Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) – załącznik nr 3.
2. Strony ustalają, iż w przypadku zmian przepisów mających wpływ na realizację niniejszej Umowy,
zastosowanie maja aktualne w danej materii akty prawne.
3. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz dla
Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.
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