Zp.271.1.11.2020
Załącznik nr 3 do SIWZ
dotyczy postępowania nr Zp…………………..

UMOWA Nr ………………..
(wzór umowy)
w dniu ………. ………….. r. w Brennej
pomiędzy
Gminą Brenna z siedzibą 43-438 Brenna, NIP: ……………, REGON:………………, ul. Wyzwolenia 77,
reprezentowaną przez:
……………………………………………………
zwanym w dalszej treści umowy „ZAMAWIAJĄCYM”
a .............................................................................................................................................................
KRS/ NIP: REGON:)
reprezentowaną przez:
…………………………………………………………………………………………………………
zwanym/ą dalej „WYKONAWCĄ”,
na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w przetargu nieograniczonym,
przeprowadzonym na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2019 poz. 1843 z późn. zm.) została zawarta umowa następującej treści:
§1
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi polegającej na odbieraniu
i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Brenna, w
skład, której wchodzą miejscowości Brenna, Górki Wielkie i Górki Małe, z wyłączeniem odpadów
pochodzących z nieruchomości niezamieszkałych, których definicję określa Rozdział 1 (Postanowienia
ogólne) § 2 ust. 4 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brenna, stanowiący
Załącznik do uchwały XI/118/19 Rady Gminy Brenna z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brenna z późn. zm.
2. Wykonawca odbierający odpady komunalne jest obowiązany do przekazywania odebranych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i
bioodpadów do instalacji komunalnych, przewidzianych dla obsługi regionu gospodarki odpadami,
wskazanych na stronie internetowej Województwa Śląskiego. Ponadto Wykonawca odbierający
odpady komunalne jest zobowiązany do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości
selektywnie zebranych odpadów komunalnych (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, popiół z
domowych palenisk) do instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, zgodnie z hierarchią
postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
3. Przedmiot umowy zostanie wykonany w zakresie i w sposób zgodny z opisem przedmiotu
zamówienia zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Szczegółowym opisie
przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 2 do SIWZ oraz ofertą Wykonawcy z dnia ___________ r.
będącymi integralnymi częściami niniejszej umowy.
§2
Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje okres od dnia zawarcia umowy z zastrzeżeniem, że nie
prędzej niż od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
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§3
1. Zgodnie z ofertą Wykonawcy, Zamawiający zapłaci za wykonanie przedmiotu umowy wg
następujących cen jednostkowych brutto, które są stałe i nie podlegają waloryzacji w czasie
obowiązanie umowy:
1) cena za 1 Mg odebranych i zagospodarowanych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych: ___ zł / Mg brutto,
2) cena za 1 Mg odebranych i zagospodarowanych segregowanych odpadów komunalnych
(w tym : papier, szkło, tworzywa sztuczne i metale): ___ zł / Mg brutto,
3) cena za 1 Mg odebranych i zagospodarowanych bioodpadów stanowiących odpad
komunalny: __zł / Mg brutto,
4) cena za 1 Mg odebranego i zagospodarowanego popiołu: ___zł / Mg brutto,
5) cena za 1 Mg odebranych i zagospodarowanych odpadów wielkogabarytowych wraz z ZSEE i
oponami : ___ zł / Mg brutto,
6) cena za 1 Mg odebranych i zagospodarowanych przeterminowanych lekarstw : ___ zł / Mg
brutto,
2. Ceny określone w ust. 1 zawierają należny podatek VAT oraz obejmują wszystkie koszty związane z
realizacją przedmiotu umowy.
3. Wartość brutto wynagrodzenia Wykonawcy za usługi objęte przedmiotem zamówienia na podstawie
złożonej oferty, przyjmuje się w cenach jednostkowych określonych w ust. 1, zgodnie z kalkulacją
kosztów - formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.
4. Wynagrodzenie Wykonawcy obliczane będzie jako iloczyn podanych w ust. 1 umowy cen
jednostkowych za 1 Mg zebranych odpadów z podziałem na frakcje oraz ilości wynikających z
dziennych dowodów wagowych.
5. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie miesięcznych faktur wystawionych przez Wykonawcę
po weryfikacji przez Zamawiającego protokołu odbioru usług, wykonanych w danym miesiącu.
6. Wartość brutto wynagrodzenia Wykonawcy jest ceną wynikającą z gwarantowanego ilościowego
wyliczenia zakresu minimalnego gwarantowanego przedmiotu zamówienia i wynosi: _______ zł
brutto (słownie ___________ brutto).
7. Wartość brutto wynagrodzenia Wykonawcy określona w ust. 6 nie stanowi ostatecznego
wynagrodzenia Wykonawcy, gdyż wynika z gwarantowanego ilościowego wyliczenia zakresu
minimalnego przedmiotu zamówienia. Cena jaką zapłaci Zamawiający wybranemu Wykonawcy będzie
wynikać z ilości faktycznie wykonanych i odebranych odpadów w ramach realizowanego zamówienia.
8. W przypadku gdy zakres usług będzie większy niż określono w formularzu ofertowym –
Zamawiającemu przysługuje prawo opcji opisanej w Rozdziale III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia,
czyli prawo zwiększenia przedmiotu zamówienia do maksymalnej jego wartości.
9. Warunki skorzystania z prawa opcji:
1) Skorzystanie z zamówienia opcjonalnego uzależnione będzie od bieżących potrzeb Zamawiającego
jako uprawnienie, z którego może, lecz nie musi skorzystać.
2) Zamawiający ma prawo skorzystania z prawa opcji w czasie trwania umowy.
3) Zamówienia realizowane w ramach prawa opcji są jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego.
Brak złożenia zamówienia objętego prawem opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w
stosunku do Zamawiającego.
4) Prawo opcji może dotyczyć poszczególnych rodzajów usług wskazanych w § 3 ust. 1 (każdej pozycji
z osobna).
5) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach
opisanych w SIWZ i niniejszej umowie.
10. Faktury mogą być dostarczone Zamawiającemu zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 9
listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 2191 z późn. zm.),
tj. w formie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej i za pośrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania – skrócona nazwa skrzynki: Gmina Brenna, numer PEPPOL – 5482432567. Pozostałe
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dokumenty, o których mowa w niniejszej umowie, Wykonawca dostarcza Zamawiającemu w formie
papierowej lub elektronicznej (w zależności od rodzaju dokumentu - zgodnie zapisami niniejszej
umowy).
11. Protokół odbioru usług wraz z dokumentami, o których mowa w § 5 ust. 3 niniejszej umowy,
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu w terminie nie wcześniej niż 1-go i nie
później niż 20-go dnia miesiąca następującego po miesiącu świadczenia usługi. W przypadku, gdy
dokumenty, o których mowa w § 5 ust. 3 niniejszej umowy, zawierają błąd lub braki formalne,
Wykonawca zostanie poinformowany drogą elektroniczną o konieczności wykonania korekty..
Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru usług zaakceptowany przez Zamawiającego.
12. Zamawiający zobowiązany jest do weryfikacji protokołu odbioru usług nie później niż w ciągu 14
dni roboczych od jego dostarczenia przez Wykonawcę oraz poinformowania Wykonawcy o wysokości
ewentualnie naliczonych kar umownych lub o wykonaniu korekty dokumentów, o których mowa w
§ 5 ust. 3.
13. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia prawidłowo wystawionych faktur w terminie 5 dni
roboczych od zatwierdzenia i podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru.
14. Faktury za realizację przedmiotu zamówienia Wykonawca winien wystawić na Gminę Brenna, ul.
Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna.
15. Zapłata faktury za wykonane usługi następować będzie w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na konto Wykonawcy wskazane w
fakturze.
16. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
17. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada nr
identyfikacyjny NIP: 548 243 25 67, REGON: 072182373.
18. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług i posiada nr identyfikacyjny
NIP ……………………………..
19. Przed dokonaniem zapłaty każdej faktury przez Zamawiającego, za wykonane usługi, Wykonawca
zobowiązuje się przedłożyć pisemne oświadczenia podwykonawców o wykonaniu przez Wykonawcę
wobec podwykonawców wszelkich zobowiązań i płatności oraz o zrzeczeniu się jakichkolwiek roszczeń
podwykonawców w stosunku do Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia
Zamawiającemu wymaganych oświadczeń na co najmniej 7 dni przed terminem płatności faktury.
Zamawiający powstrzyma się z wypłatą wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedstawienia wyżej
wymienionych oświadczeń (wzór oświadczenia stanowi zał. nr 1 do umowy) lub zatwierdzonej do
zapłaty kopii faktury podwykonawcy oraz cesji płatności (wierzytelności) na podwykonawcę. Złożenie
oświadczenia po wymaganym terminie skutkuje wydłużeniem terminu płatności o każdy kolejny dzień
opóźnienia.
20. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia harmonogramu odbioru odpadów do każdej
nieruchomości objętej odbiorem odpadów komunalnych na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem
świadczenia usługi na rok 2021 r.
21. Zamawiający zastrzega sobie prawo, bez konieczności zmiany umowy, do zmiany harmonogramu
w zakresie terminów odbioru odpadów komunalnych.
22. Wykonawca zobowiązany jest wprowadzić zmiany w harmonogramie, o których mowa w ust.21,
w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od zgłoszenia w formie pisemnej takiego zapotrzebowania
przez Zamawiającego oraz przekazać Zamawiającemu zmieniony harmonogram w wersji elektronicznej
do akceptacji, a po zaakceptowaniu przez Zamawiającego, w ciągu 3 dni roboczych, dostarczyć
niezwłocznie harmonogram właścicielom nieruchomości w formie papierowej.
§4
1. Wykonawca zobowiązany jest do należytego wykonania umowy, a w szczególności:
1) Posiadać zasoby pojazdów przystosowanych do odbierania zmieszanych odpadów
komunalnych oraz pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów
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komunalnych, a także pojazdy do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej, w ilości
gwarantującej sprawną realizację przedmiotu zamówienia.
2) Trwale i czytelnie oznakować pojazdy w widocznym miejscu w następujący sposób: nazwa
firmy wraz z danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne
od właścicieli nieruchomości oraz tablicą z napisem „ODPADY”, zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu
odpadów (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1742).
3) Realizować przedmiot zamówienia za pomocą pojazdów, które powinny być zarejestrowane i
dopuszczone do ruchu oraz posiadać aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do
ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. W zakresie Potencjału technicznego oraz kryterium
„Emisja Spalin” lub „Dysponowanie pojazdem do obsługi terenów trudnodostępnych”, Wykonawca
zobowiązany jest do:
a) przedłożenia kserokopii dowodów rejestracyjnych samochodów wskazanych w wykazach - w
przypadku wszelkich zmian w zakresie Potencjału technicznego lub pojazdów zgłoszonych w
ramach kryterium, Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego aktualizowania wykazów i
kserokopii dowodów rejestracyjnych samochodów;
b) aktualizowania wykazów, o których mowa w pkt a) jw. i kserokopii dowodów rejestracyjnych
samochodów, w przypadku zmiany rodzaju pojazdu obsługującego teren Gminy Brenna, poprzez
przedłożenie Zamawiającemu pisemnej informacji (np. w przypadku awarii, zamiany pojazdu
zgodnie z postanowieniami rozdziału XXV pkt. 1.2 SIWZ, itp.); zmiana taka nie stanowi zmiany
umowy i nie wymaga podpisania aneksu do umowy;
c) realizowania przedmiotu umowy zgodnie z wykazem w zakresie wykorzystania zadeklarowanych
w ofercie pojazdów spełniających wymagania co najmniej normy EURO 5 lub pojazdu do obsługi
terenów trudnodostępnych (pojazd z napędem na cztery koła).
d) wykonania umowy w sposób rzetelny, z zachowaniem należytej staranności, nie powodując
utrudnień podczas odbioru odpadów.
4) Zatrudniać – przez cały okres obowiązywania umowy – na podstawie umowy o pracę w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1320
z późn. zm.), osoby wykonujące następujące czynności:
- obsługa pojazdów przeznaczonych do odbioru i zagospodarowania odpadów (kierowcy i
operatorzy pojazdów),
- nadzór nad realizacją zamówienia, tj. sporządzanie raportów, przyjmowanie i załatwianie
reklamacji, nadzorowanie osób realizujących odbiór odpadów (osoba odpowiedzialna za realizację
zamówienia).
5) Przedkładać na każde żądanie Zamawiającego wykaz osób lub dokumentów potwierdzających,
że osoby wykonujące czynności określone w pkt. 4 jw. są zatrudnione na umowę o pracę, zgodnie
z postanowieniami rozdziału III pkt. 5.1 - 5.5 SIWZ.
6) Zapewnić przestrzeganie przez Podwykonawcę obowiązków wynikających z pkt. 4 i 5 jw.
2. Przez należyte wykonanie umowy rozumie się bezwzględne przestrzeganie jej postanowień przy
realizacji przedmiotu zamówienia oraz przestrzeganie przepisów prawa, a w szczególności:
1) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity:
Dz. U. z 2020r. poz. 1439 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi,
2) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 797 z późn.
zm.) wraz z przepisami wykonawczymi,
3) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r.
poz. 1219) wraz z przepisami wykonawczymi,
4) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (tekst
jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1895 z późn. zm.),
5) ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r.
poz. 521 z późn. zm.),
6) aktualnego planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego,
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7) uchwały nr XI/118/19 Rady Gminy Brenna z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brenna,
8) uchwały nr XI/119/19 Rady Gminy Brenna z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie 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 opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z późn. zm.
W przypadku zmiany wyżej określonych przepisów prawa, Wykonawca jest zobowiązany stosować
przepisy prawa obowiązujące na dzień świadczenia usługi.
§5
1. Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu raport miesięczny z realizacji
przedmiotu zamówienia.
2. Raport miesięczny w formie elektronicznej Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu
w terminie nie później niż w ciągu 5 dni roboczych po zakończeniu miesiąca, w którym świadczył usługi
objęte umową oraz w formie papierowej nie wcześniej niż 1 i najpóźniej do 20 dnia następnego
miesiąca.
3. Raport miesięczny winien zawierać informacje oraz dokumenty określone w pkt 4.22.1
Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia - Załącznika nr 2 do SIWZ.
4. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania sprawozdań rocznych, zgodnie z art. 9n ustawy z
dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z
późn. zm.).
5. Obowiązkiem Wykonawcy jest w szczególności:
a) terminowy, zgodny z ustalonym harmonogramem odbiór odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości,
b) niemieszanie odpadów zebranych przez właścicieli nieruchomości w sposób selektywny ze
zmieszanymi odpadami komunalnymi,
c) odbieranie nieprawidłowo posegregowanych przez właścicieli nieruchomości odpadów
komunalnych, klasyfikując je jako odpady zmieszane i niezwłoczne powiadomienie o tym fakcie
Zamawiającego oraz właściciela nieruchomości,
d) porządkowanie terenu zanieczyszczonego odpadami wysypanymi z pojemników, kontenerów,
worków lub pojazdów w trakcie realizacji usługi wywozu,
e) ważenie każdorazowo wszystkich odebranych z terenu gminy Brenna odpadów komunalnych na
legalizowanej wadze każdorazowo z oznaczeniem m.in. daty i numeru rejestracyjnego pojazdu, na
wadze wskazanej przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, a w przypadku awarii
wskazanej wagi Wykonawca zapewni dostęp do legalizowanej wagi, w uzgodnieniu z
Zamawiającym.
f) przekazywanie odebranych odpadów komunalnych do instalacji, o których mowa w § 1,
g) rozliczanie się z wykonanych usług poprzez przedstawienie wymaganych dokumentów, o których
mowa w ust. 3,
h) posiadanie na wszystkich wykorzystywanych do świadczenia usługi pojazdach łączności, o takich
parametrach technicznych, które będą zapewniały kontakt z Zamawiającym,
i) niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego o okolicznościach uniemożliwiających prawidłowe
wykonanie usług w przypadku ich zajścia,
j) niezwłoczne powiadomienie Zamawiającego o awarii lub zmianie pojazdu do odbioru odpadów
komunalnych i zastąpienie go nowym spełniającym wymagania niniejszej umowy,
k) zapewnienie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości także w przypadku
wystąpienia utrudnień z powodu prowadzonych remontów dróg, dojazdów, panujących warunków
atmosferycznych itp. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu wzrostu
kosztów realizacji przedmiotu zamówienia,
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l) naprawa i doprowadzenie do stanu poprzedniego na własny koszt pojemników lub innych
elementów wyposażenia nieruchomości, w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia wynikłego z
winy Wykonawcy,
m) ponoszenie odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody na mieniu i
zdrowiu osób trzecich, powstałe podczas i w związku z realizacją przedmiotu zamówienia,
n) nieprzekroczenie ustalonego limitu dotyczącego dopuszczenia do składowania odpadów
ulegających biodegradacji oraz osiągnięcie poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia
następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła o których
mowa w art. 3b ust. 1 pkt.1 i art. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 z późn. zm.).
§6
1. Prowadzącym i koordynatorem realizacji usług, wynikających z niniejszej umowy ze strony
Zamawiającego będzie ………………………….. tel……………………………………, e-mail ………………
2. Osoba odpowiedzialną za realizację usług wynikających z niniejszej umowy ze strony Wykonawcy
będzie ………………………………………………………….tel…………….., e-mail ……………………
§7
1. Zamawiający ma prawo prowadzenia na bieżąco kontroli sposobu wykonywania usługi.
2. W przypadku stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z
umowy, Zamawiający sporządzi notatkę służbową i zawiadomi o powyższym Wykonawcę, wyznaczając
termin do usunięcia nieprawidłowości. Załatwienie reklamacji należy niezwłocznie potwierdzić na
e-mail lub fax Zamawiającego, co dodatkowo weryfikowane będzie poprzez raporty systemu GPS.
3. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu na usunięcie nieprawidłowości Wykonawca
zostanie obciążony karą umowną, określoną na podstawie § 8 ust.2. umowy. Zamawiający może zlecić
w tym przypadku (niezależnie od naliczenia kary umownej) również wykonanie usługi innemu
podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz obciążyć Wykonawcę kosztami Wykonania tej usługi, a
Wykonawca wyraża na to zgodę. Wykonawca wyraża również zgodę na pokrycie kosztów wykonania
usługi przez inny podmiot w przypadku określonym w art. 6s ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach.
§8
1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie przedmiotu umowy będą kary umowne. Kary będą naliczane w przypadkach i
wysokościach, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych za:
a) każdorazowy przypadek zwłoki wykonania usługi względem terminu określonego w wezwaniu
Zamawiającego, o którym mowa w § 7 ust. 2 umowy - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto za
miesiąc, w którym stwierdzono opóźnienie, za każdy dzień opóźnienia;
b) działania niezgodne z przepisami prawa lub postanowieniami umowy (inne niż wskazane w
pozostałych punktach niniejszego ustępu) pomimo wcześniejszego jednokrotnego pisemnego
wezwania do zaniechania naruszeń – w wysokości 50 % wynagrodzenia brutto za miesiąc, w którym
stwierdzono nieprawidłowości.
c) każde naruszenie któregokolwiek z postanowień § 4 ust. 1 pkt. 3,4,5 lub 6 umowy – w wysokości
500,00 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy przypadek naruszenia.
d) każdorazowy przypadek dostarczenia worków niezgodnych z opisem, o którym mowa w pkt. 4.2
szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) – w wysokości 500,00 zł
(słownie: pięćset złotych).
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e) każdorazowy przypadek naruszenia zakazu obioru odpadów komunalnych z terenu
nieruchomości niezamieszkałych lub pochodzących z działalności gospodarczej w wysokości 1,5 %
wynagrodzenia brutto należnego za miesiąc, w którym stwierdzono naruszenie.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z przysługującego mu
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca uiści kary umowne wynikające z
niniejszej umowy, na podstawie wystawionej przez Zamawiającego noty obciążeniowej, bez
konieczności składania oświadczenia o potrąceniu kar umownych.
4. Wysokość naliczonych w danym miesiącu kar umownych nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia
miesięcznego należnego Wykonawcy za usługi świadczone w tym miesiącu.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli
wysokość kar umownych nie pokrywa wysokości rzeczywiście poniesionych szkód.
6. Informację o naliczeniu kary wraz z uzasadnieniem jej nałożenia Zamawiający przekaże Wykonawcy
niezwłocznie na piśmie.
7. W przypadku wypowiedzenia umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, Zamawiający zapłaci
Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia brutto miesięcznego należnego
Wykonawcy za usługi świadczone w ostatnim miesiącu.
§9
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia zaistnienia istotnej zmiany
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2. Zamawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o zaistnieniu jednej z niżej wymienionych okoliczności:
1) jeżeli Wykonawca nie realizuje przedmiotu zamówienia zgodnie z ustalonym z Zamawiającym
harmonogramem odbioru lub w przypadku niewykonania obowiązków wynikających z umowy oraz
z SIWZ lub regulowanych wprost przepisami prawa,
2) w przypadku nienależytego wykonania obowiązków wynikających z umowy w szczególności
naliczenia kar umownych w danym miesiącu w wysokości powyżej 10% wynagrodzenia
miesięcznego należnego Wykonawcy za usługi świadczone w tym miesiącu,
3) stwierdzenia, że Wykonawca został skreślony z prowadzonego przez Wójta Gminy Brenna
Rejestru działalności regulowanej bądź organ ochrony środowiska wstrzymał działalność
Wykonawcy lub wycofał zezwolenie na prowadzenie działalności związanej z gospodarowaniem
odpadów,
4) za niezgodne z obowiązującymi przepisami, a w szczególności ustawy o odpadach oraz ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wykonywanie przedmiotu zamówienia,
5) w przypadku rezygnacji z realizacji umowy przez podwykonawcę, będącego jednocześnie
podmiotem trzecim, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art.
22a ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w art. 22 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP w sytuacji gdy Wykonawca samodzielnie nie spełnia warunków
udziału w postępowaniu lub nie wskaże nowego podwykonawcy, który jako podmiot trzeci
spełniałby warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagane w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania obowiązków określonych w § 4 ust. 1
pkt. 4 do 6 umowy, przed rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę do wykonania
obowiązku w terminie 14 dni, a bezskuteczny upływ tego terminu upoważnia Zamawiającego do
rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
4. W przypadku wykonywania usługi samochodami niespełniającymi wymagań dopuszczenia do ruchu
drogowego oraz w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków określonych w
§ 4 ust. 1 pkt. 3 umowy, Zamawiający wezwie Wykonawcę do wykonania obowiązku w terminie 14 dni,
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a bezskuteczny upływ tego terminu upoważnia Zamawiającego do rozwiązania umowy bez
zachowania okresu wypowiedzenia..
5. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy musi zostać złożone w formie pisemnej pod rygorem
nieważności, z podaniem uzasadnienia.
6. W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami ust. 1, Wykonawca ma prawo
żądać od Zamawiającego wynagrodzenia należnego za zakres prac wykonanych i zatwierdzonych przez
Zamawiającego do dnia wypowiedzenia umowy.
7. W przypadku rozwiązania umowy z winy Wykonawcy z przyczyn, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4
Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia brutto należnego
za ostatni miesiąc.
§ 10
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłową organizację i zabezpieczenie prac w czasie ich
trwania.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe gospodarowanie odpadami komunalnymi
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dotyczy to w szczególności odbierania odpadów komunalnych i
przekazania ich do instalacji, o których mowa w § 1.
3. Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi w stosunku do osób trzecich pełną
odpowiedzialność za szkody wyrządzone tym osobom, powstałe w związku z wykonywaniem
przedmiotu umowy.
4. W przypadku określonym w pkt. 3 oraz wystąpienia osób trzecich z roszczeniami bezpośrednio do
Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić wszelkie koszty poniesione przez
Zamawiającego, w tym kwoty zasądzone prawomocnymi wyrokami łącznie z kosztami postępowania
sądowego i kosztami zastępstwa procesowego.
§11
1. Wykonawca może realizować część przedmiotu umowy przy pomocy Podwykonawców.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za Podwykonawców.
2. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi nastąpi w trakcie jego
realizacji, Wykonawca jest zobowiązany w terminie 5 dni przed terminem rozpoczęcia świadczenia
usługi przez podwykonawcę, poinformować Zamawiającego o powierzenia części zamówienia
podwykonawcy, a następnie niezwłocznie dostarczyć Zamawiającemu kopię umowy o
podwykonawstwo.
3. Umowa z podwykonawcą (-cami) musi zawierać co najmniej zakres prac powierzonych
podwykonawcy (-om) oraz kwotę wynagrodzenia za powierzone prace.
4. W przypadku realizacji przedmiotu umowy z podwykonawcą (-cami), Wykonawca odpowiada w
trakcie realizacji zamówienia wobec Zamawiającego za wszelkie działania, uchybienia i zaniechania
podwykonawcy (-ców) jego przedstawicieli lub pracowników jak za działania, uchybienia i zaniechania
własne jego przedstawicieli lub pracowników.
5. W przypadku wykonania części zamówienia przy udziale osób trzecich, Zamawiający zapłaci fakturę
Wykonawcy po złożeniu przez podwykonawcę oświadczenia, z którego będzie wynikać, że Wykonawca
wypłacił podwykonawcy wynagrodzenie za wykonane prace zgodnie z postanowieniami § 3 ust.198
umowy.
6. Zawinione naruszenie w/w postanowień stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez
Zamawiającego.
7. W kwestiach dotyczących podwykonawstwa nieuregulowanych w niniejszej umowie mają wprost
zastosowanie przepisy ustawy Pzp.
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§12
1. Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy w
wysokości 5% ceny całkowitej wskazanej w ofercie, tj. kwoty …………….. zł (słownie: ………..………), w
formach dopuszczonych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i jest zobowiązany do
utrzymania ważności zabezpieczenia przez okres obowiązywania umowy.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu w kwocie ………… zł, (słownie:
………………) winno być przekazane na konto Zamawiającego nr …………………………………., a w formie
……………… w siedzibie Zamawiającego (pok. 4 Skarbnik Gminy Brenna).
3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu Zamawiający zobowiązuje się przechowywać
je na oprocentowanym rachunku w banku obsługującym Zamawiającego.
4. Zamawiający zwróci 100% zabezpieczenia należytego wykonania umowy z odsetkami wynikającymi
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy
Wykonawcy, w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia wykonania całości zamówienia publicznego i
uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany.
§13
1. Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności przez cały okres trwania umowy, gdzie wysokość sumy gwarancyjnej będzie
nie mniejsza niż 700.000,00 zł.
2. Wykonawca zobowiązuje się do kontynuacji ubezpieczenia OC przez cały okres trwania umowy.
Wykonawca przez cały okres trwania umowy zobowiązany jest do uzupełnienia kwoty ubezpieczenia
do kwoty wskazanej w ust. 1 w przypadku dokonania wypłat odszkodowań z zawartej umowy
ubezpieczenia. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć potwierdzenie uiszczenia opłat
na kontynuację ubezpieczenia.
3. W przypadku jeśli Wykonawca nie wywiąże się z powyższego obowiązku w terminie 14 dni
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy ubezpieczenia OC w zakresie określonym w
ust. 1, w imieniu i na rzecz Wykonawcy oraz potrącenia kosztu tego ubezpieczenia z wynagrodzenia
Wykonawcy.
§ 14
1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20106/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1), Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie
danych osobowych właścicieli nieruchomości, od których będą odbierane odpady komunalne, przy
czym przetwarzanie to będzie dokonywane wyłącznie w zakresie i w celu niezbędnym do prawidłowego
wykonania umowy.
2. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zostanie zawarta w dniu podpisania umowy.
3. Osobą dopuszczoną do przetwarzania danych osobowych powierzonych przez Zamawiającego jest
osoba odpowiedzialną za realizację usług wynikających z niniejszej umowy ze strony Wykonawcy.
§ 15
1. Działając na podstawie art. 144 ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający
dopuszcza możliwość zmiany treści umowy w stosunku do oferty w następujących przypadkach:
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a) wystąpienia urzędowej zmiany stawki podatku VAT zaistniałej po dacie zawarcia umowy. W takim
przypadku możliwa jest zmiana umowy w zakresie stawki podatku VAT na stawkę wynikającą z
obowiązujących w tym czasie przepisów prawa;
b) gdy Wykonawcą jest konsorcjum firm, Zamawiający dopuszcza zmianę podmiotu wchodzącego w
skład konsorcjum, pod warunkiem że nowy podmiot przystępujący do konsorcjum lub podmioty
pozostałe po ustąpieniu jednego z konsorcjantów, spełniają warunki udziału w postępowaniu i nie
zachodzą w stosunku do nich podstawy do wykluczenia, oraz gdy zmiana taka nie pociąga za sobą
innych istotnych zmian umowy;
c) gdy Wykonawcą są przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej,
Zamawiający dopuszcza zmianę wspólnika spółki cywilnej, pod warunkiem że nowy wspólnik lub
wspólnicy pozostali w spółce po ustąpieniu jednego ze wspólników, spełniają warunki udziału w
postępowaniu i nie zachodzą w stosunku do nich podstawy do wykluczenia, oraz gdy zmiana taka nie
pociąga za sobą innych istotnych zmian umowy;
d) zmiany uregulowań prawnych dokonanych już po zawarciu niniejszej umowy, mających wpływ na
podniesienie kosztów świadczenia usług. W takim przypadku możliwa jest zamiana umowy w zakresie
wynagrodzenia Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu kalkulację
wykazującą wpływ zmian prawnych na wysokość wynagrodzenia – wynagrodzenie może zostać
podniesione wyłącznie o kwotę wynikającą z takiej kalkulacji, po uprzednim zweryfikowaniu rzetelności
kalkulacji przez Zamawiającego;
e) zmiany uregulowań prawnych dokonanych już po zawarciu niniejszej umowy, mających wpływ na
sposób świadczenia usług. W takim przypadku możliwa jest zamiana umowy w zakresie sposobu
świadczenia usługi w celu dostosowania go do aktualnie obowiązujących przepisów prawa,
f) gdy dochodzi do zmiany formy zabezpieczenia na wniosek Wykonawcy, zgodnie z postanowieniami
art. 149 ust. 1 oraz ust. 3 ustawy PZP;
g) w przypadku zmiany podwykonawcy, będącego jednocześnie podmiotem trzecim, na którego
zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP. Zmiana
takiego podwykonawcy jest możliwa pod warunkiem że nowy podwykonawca lub sam Wykonawca
spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż poprzedni podwykonawca;
h) w przypadku zmiany podwykonawcy, nie będącego jednocześnie podmiotem trzecim, na którego
zasoby powołuje się Wykonawca.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmian do umowy, innych niż opisane w ust. 1,
jeżeli będą one dozwolone na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 2-6 ustawy PZP.
§ 16
Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 17
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) wraz
z przepisami wykonawczymi oraz kodeksu cywilnego.
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2. Postanowienia niniejszej umowy interpretowane i stosowane będą zgodnie ustawą z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz.
1439 z p. zm.), ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 797 z
p. zm.) oraz Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Brenna z późn. zm.
§ 18
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarza, dwa dla Zamawiającego, a jeden
dla Wykonawcy.
§ 19
Integralną część umowy stanowią:
1. Formularz oferty
2. Wykaz pojazdów przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia (zawierający markę i
nr rejestracyjny pojazdu.
3. SIWZ
4. Szczegółowym opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami.
5. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.
ZAMAWIAJĄCY

……………………………………………

WYKONAWCA

…………………………………

,
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Załącznik nr 1 do umowy nr ……………..
Zadanie pn.:
„……………………………………………………………………………………………………………………………………….”

Wykonane zgodnie z umową z podwykonawcą nr: ………………… z dnia ………………..…….………..
Nazwa podwykonawcy ………………………………………………………………….
Oświadczenie podwykonawcy usługi, który uczestniczył w wykonywaniu zadania
w okresie od daty rozpoczęcia usługi do …..

W okresie rozliczeniowym wystawiono niżej wymienione faktury:
Zakres
wykonywanych
usług

Nr faktury

Wartość
faktury brutto

Data
wystawienia

Termin
płatności

Fakturę
zapłacono / nie
zapłacono

Oświadczamy, że do dnia ……………………………….. otrzymaliśmy wynagrodzenie za prace przez nas wykonane w
ramach przedmiotowego zadania, w związku z powyższym nie będziemy dochodzić żadnych kwot od
Zamawiającego.

Data ………………………………….

……………………………………….
Podpis podwykonawcy
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Zp.271.1.11.2020
Załącznik nr 2 do umowy nr ……………..
Zadanie pn.:
„……………………………………………………………………………………………………………………………………….”

/WZÓR/
SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE
do faktury nr ...... za miesiąc .......... r.
Zbiorcze zestawienie masy wszystkich odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych z
nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Brenna.

Lp.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

Masa
[Mg]

Miejsce i sposób
zagospodarowan
ia odpadów

Nr karty
przekazania
odpadów

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

………….……..…….
(miejscowość)

………….………..…….
(data)

……………….………..……………………………………………………….
podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie upoważniającym do występowania
w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo
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