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Załącznik Nr 2 do SWZ

UMOWA RAMOWA Nr ……………
W dniu …………………….. w Chojnie
po przeprowadzeniu, na podstawie art. 311 – 315 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia
11 września 2019 r. postępowania zarejestrowanego pod sygnaturą …...............
z odpowiednim zastosowaniem przepisów dotyczących udzielania zamówienia w trybie
przetargu nieograniczonego pomiędzy:
Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o. o. z siedzibą:
ul. Słowiańska 1, 74–500 Chojna wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000076332, NIP: 8581663165, REGON 812416522,
kapitał zakładowy 4.400.000 zł,
reprezentowanym przez …….…………– Prezesa Zarządu,
zwanym dalej Zamawiającym,
a
…............................................................
…............................................................
reprezentowany przez …....................................
zwanym dalej Wykonawcą,
zawarta została umowa o następującej treści :
§ 1.
PRZEDMIOT UMOWY I OKRES JEJ OBOWIĄZYWANIA
1. Umowa ma charakter umowy ramowej w rozumieniu art. 311 - 315 ustawy
z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych i określa warunki realizacji
zamówienia określonego w ofercie. Umowa ramowa nie powoduje dla żadnej ze stron,
które ją zawarły, jakiegokolwiek zobowiązania w zakresie kontraktowania.
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2. Zamawiający przewiduje zlecenie wykonania usługi polegającej na zagospodarowaniu
odpadów zgodnie z zapisem w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
3. Wykonawca zobowiązuje się w okresie obowiązywania niniejszej umowy ramowej
realizować przedmiot zamówienia, wg potrzeb Zamawiającego określonych odrębnie
dla każdego zamówienia w tzw. umowach wykonawczych oraz zgodnie z ofertą
z dnia …..... złożoną przez Wykonawcę, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy
i będącą jej integralną częścią.
4. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia na warunkach
określonych szczegółowo w umowach wykonawczych.
5. Zawarta na podstawie niniejszej umowy ramowej umowa wykonawcza jest umową
właściwą w sprawie zamówienia publicznego.
6. Umowę zawiera się na okres 4 lat lub do dnia wyczerpania przez Zamawiającego środków
planowanych do wydatkowania z tytułu realizacji usług wskazanych w ust. 2 powyżej,
w zależności od tego które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Prognozowana wysokość
kwoty, o której mowa w zdaniu poprzedzającym wynosi 12.000.000,00 (słownie:
dwanaście milionów) złotych netto za okres 4 lat. W wypadku wyczerpania środków
na realizację umów wykonawczych umowa ramowa wygasa bez konieczności składania
jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń. Niezależnie od pozostałych postanowień
niniejszej umowy, wygaśnięcie umowy ramowej w związku z wystąpieniem okoliczności,
o których mowa w zdaniu poprzedzającym nie stanowi podstawy dla Wykonawcy
do zgłaszania względem Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.
7. Przy realizacji usługi udzielonej w ramach niniejszej Umowy Wykonawca nie może
posługiwać się podwykonawcami lub osobami trzecimi.
§ 2.
WYNAGRODZENIE
1. W związku z zawarciem niniejszej umowy Zamawiający może udzielić Wykonawcy
na podstawie umów wykonawczych zamówień na łączną kwotę do wysokości netto:
3.000.000,00 ( słownie: trzech milionów) złotych rocznie.
2. Strony postanawiają, że szczegółowe postanowienia dotyczące wynagrodzenia
Wykonawcy z tytułu wykonania usługi wskazanej w §1 ust. 2 zostaną zawarte
w umowach wykonawczych z zastosowaniem następujących zasad: stawka będzie ustalana
corocznie w ofercie, a rozliczenie następować będzie na podstawie tonażu poszczególnych
frakcji odpadów.
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§ 3.
SPOSÓB UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ
Zamawiający przewiduje, że zamówienia objęte umową ramową udzielane będą zależnie
od bieżących potrzeb Zamawiającego.
§ 4.
WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
1. Realizacja przedmiotu umowy będzie się odbywać na podstawie karty przekazania
odpadów, szczegółowo określających rodzaj odpadów oraz zgodnie z postanowieniami
umów wykonawczych.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie przedmiotu
zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
§ 5.
WARUNKI PŁATNOŚCI
Płatność za wykonanie każdego zamówienia odbędzie się w terminie 30 dni od dnia
otrzymania faktury, na podstawie faktur zgodnie z postanowieniami umowy wykonawczej.
§ 6.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Oprócz przypadków przewidzianych w kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić
od niniejszej umowy:
1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy,
2) powierzenia przez Wykonawcę wykonywania całości lub części prac objętych umową
wykonawczą podwykonawcom w sposób sprzeczny z jej postanowieniami,
3) odmowy zawarcia przez Wykonawcę umowy wykonawczej.
2. Odstąpienie od umowy w przypadku, o którym mowa w ust.1 pkt 1 powyżej, może
nastąpić w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
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§ 7.
ZMIANY W UMOWIE
1. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień niniejszej umowy poza zmianami
przewidzianymi w ogłoszeniu o zamówieniu publicznym lub Specyfikacji Warunków
Zamówienia.
2. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 8.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Załącznikami do umowy stanowiącymi jej integralną część są:
1) umowa wykonawcza,
2) oferta Wykonawcy z dnia …….. .
2. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów powstałych w wyniku lub w związku
z realizacją przedmiotu niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla
Zamawiającego.
3. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie
znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach wraz z przepisami wykonawczymi oraz ustawy Prawo
Zamówień Publicznych.
4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

…...............................
Zamawiający

…................................
Wykonawca
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Załącznik Nr 1 do Umowy Ramowej
Umowa Wykonawcza nr ………………..
w rezultacie wyboru oferty w trybie umowy ramowej
o numerze postepowania ZP/DEO/01/2021
zawarta w dniu …………………. w Chojnie
pomiędzy:
Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o. z siedzibą:
ul. Słowiańska 1, 74–500 Chojna wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000076332, NIP: 8581663165, REGON 812416522,
kapitał zakładowy 4.400.000 zł,
reprezentowanym przez …………………………– Prezesa Zarządu,
w dalszej części niniejszej Umowy zwanym „Zamawiającym”
a
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
reprezentowaną przez ………………………………….
w dalszej części Umowy zwanym dalej „Wykonawcą”
W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie art. 132 - 139 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), strony zawierają niniejszą Umowę.
Strony niniejszym postanawiają, co następuje:
§1
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem umowy jest zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gm. Chojna
oraz gm. Widuchowa a także z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(PSZOK) znajdującego się na terenie gm. Chojna przez okres 48 miesięcy.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zagospodarowanie:
1) Odpady komunalne o kodzie odpadu:
a) 20 02 03 (Inne odpady nie ulegające biodegradacji) w szacunkowej ilości 360 Mg,
b) 20 03 01 (Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne) w szacunkowej ilości
17600 Mg,
c) 20 03 02 (Odpady z targowisk) w szacunkowej ilości 160 Mg,
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3.
4.
5.

6.
7.

d) 20 03 03 (Odpady z czyszczenia ulic i placów) w szacunkowej ilości 360 Mg,
e) 20 02 01 (Odpady ulegające biodegradacji) w szacunkowej ilości 1520 Mg,
f) 19 08 02 (Zawartość piaskowników) w szacunkowej ilości 60 Mg,
g) 19 08 01 (Skratki) w szacunkowej ilości 24 Mg,
h) 20 01 11 (Tekstylia) w szacunkowej ilości 4 Mg.
2) Odpady segregowane komunalne o kodzie odpadu:
a) 15 01 01 (Opakowania z papieru i tektury) w szacunkowej ilości 640 Mg,
b) 15 01 02 (Opakowanie z tworzyw sztucznych) w szacunkowej ilości 1240 Mg,
c) 15 01 06 (Zmieszane odpady opakowaniowe) w szacunkowej ilości 1880 Mg,
d) 15 01 07 (Opakowania ze szkła) w szacunkowej ilości 1480 Mg,
e) 20 03 07 (Odpady wielkogabarytowe) w szacunkowej ilości 2440 Mg.
3) Pozostałe segregowane odpady pochodzące z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
o kodzie odpadu:
a) 20 01 31*, 20 01 32 (Leki cytotoksyczne i cytostatyczne, leki inne niż wymienione
w 20 01 31) w szacunkowej ilości 2 Mg,
b) 13 02 08*, 14 06 03*, 15 01 10* (Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe,
inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników, opakowania zawierające
pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone) w szacunkowej
ilości 2 Mg,
c) 20 01 35* (Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione
w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składnik) w szacunkowej ilości
44 Mg,
d) 20 01 36 (Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione
w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35) w szacunkowej ilości 44 Mg,
e) 16 01 03 (Zużyte opony) w szacunkowej ilości 100 Mg,
f) 17 01 01 (Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów)
w szacunkowej ilości 460 Mg.
Łączna szacunkowa ilość odpadów całego zamówienia (48 miesięcy) wynosi
ok. 28420 Mg.
Zamawiający oszacował wartość usług podobnych na poziomie 10% w skali roku.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia ilość przekazanych
odpadów oraz prawo do zmiany rodzaju odpadów komunalnych w zależności
od faktycznych potrzeb i ilości bez prawa Wykonawcy do roszczeń odszkodowania
z tego tytułu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odbioru innych niż w/w odpadów podyktowane
koniecznością ich zagospodarowania.
Zagospodarowanie odpadów ma zostać potwierdzone kartą przekazania odpadów
rozumianą zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 797 z późn. zm.) dalej określana jako „Karta Przekazania Odpadów”,
którą bezpośrednio przed każdym transportem Zamawiający dostarczy za pośrednictwem
systemu BDO Wykonawcy. Wykonawca dostarczy kopie kwitów wagowych,
potwierdzających czas i wagę odpadów komunalnych przyjętych do instalacji.
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8. Zestawienie kwitów wagowych z danego miesiąca, zawierające dane poszczególnych
dostaw, dołączone będzie do faktury VAT, która będzie stanowiła podstawę do obciążenia
Zamawiającego.
9. Wykonawca zapewni, by zgodnie z art. 20 ustawy o odpadach (tj. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 797 z późn. zm) miejsca operacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
komunalnych spełniały kryteria technologiczne – odpowiadały wymaganiom określonym
w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U.
z 2020 r., poz. 1219 z późn. zm.) i innym właściwym przepisom.
10. Przy realizacji usługi udzielonej w ramach niniejszego zamówienia publicznego
Wykonawca nie może posługiwać się podwykonawcami lub osobami trzecimi.
§2
Oświadczenia Wykonawcy
1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę oraz uprawnienia, potencjał
techniczny i osobowy oraz Instalację komunalną na zagospodarowanie odpadów
komunalnych w odległości do 90 km od siedziby Zamawiającego, tj. ul. Słowiańska 1,
74 – 500 Chojna, niezbędne do należytego, terminowego i zgodnego z przepisami prawa
wykonania przedmiotu niniejszej Umowy z zachowaniem profesjonalnego charakteru
świadczonych usług, a w szczególności:
1) posiada wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty
w opakowaniach i gospodarujących odpadami, zgodnie z wymogami ustawy
o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm),
2) posiada zezwolenie, o którym mowa w art. 41 ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r.
(Dz. U. z 2020 r., poz. 797 ze zm.),
3) nie zostało wobec niego wszczęte postępowanie upadłościowe, układowe
ani nie otwarto jego likwidacji jak również, że nie toczą się wobec niego
postępowania egzekucyjne i nie zachodzą inne okoliczności, które mogłyby wpływać
na zdolność Zleceniobiorcy do wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej
Umowy oraz, że według jego najlepszej wiedzy postępowanie takie nie zagraża
mu w ciągu najbliższych 12 miesięcy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do spełniania wymagań określonych w ust. 1 przez cały
okres realizacji niniejszej Umowy, z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących
przepisów prawa.
§3
Obowiązki Wykonawcy
Realizując obowiązki określone w niniejszej Umowie, Wykonawca:
1. Zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy z zachowaniem należytej staranności,
wymaganej od profesjonalisty oraz w zakresie nieuregulowanym w niniejszej Umowie - zgodnie
z obowiązującymi w czasie realizacji przedmiotu Umowy przepisami prawa w szczególności:
1) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219,
1378, 1565),
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2) ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797, 875).
3) wyznacza koordynatorów Umowy: ……………oraz …………….. e-mail: …………….,

4)

5)

6)

7)

8)

faks:…………………., z którymi Zamawiający będzie mógł się kontaktować bezpośrednio
w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do godziny 15.00. Koordynatorzy
Umowy odpowiedzialni będą za nadzorowanie i koordynowanie postanowień niniejszej
Umowy. W razie zmiany koordynatora Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego
na piśmie, wskazując nowego koordynatora i jego dane kontaktowe jak wyżej;
Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie wymagane sprawozdania określone
obowiązującymi przepisami w sprawie zagospodarowania odpadów, w terminach wskazanych
w tychże przepisach;
zobowiązuje się do przestrzegania poufności, co do informacji lub danych pozyskanych
w związku lub w wyniku realizacji Umowy, w szczególności do przestrzegania przepisów
dotyczących ochrony danych osobowych, które to informacje i dane nie mogą
być wykorzystywane przez Wykonawcę w celu innym niż dla potrzeb realizacji postanowień
Umowy, w szczególności informacje i dane te nie mogą zostać wykorzystane w celach
marketingowych lub reklamowych;
zobowiązuje się do posiadania ważnej przez cały okres realizacji niniejszej Umowy polisy
ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej związanej z realizacją przedmiotu Umowy, na kwotę nie niższą niż 1.000.000
złotych (słownie: jeden milion zł). W przypadku, gdy okres obowiązywania Umowy
ubezpieczenia zawartej przez Wykonawcę jest krótszy niż okres realizacji niniejszej Umowy,
Wykonawca zobowiązany jest do kontynuacji umowy ubezpieczenia na warunkach nie mniej
korzystnych niż dotychczasowa umowa ubezpieczenia, na kwotę ubezpieczenia nie mniej
niż 1.000.000 złotych (słownie: jeden milion zł). W takim przypadku Wykonawca zobowiązany
jest przedłożyć Zamawiającemu kopię nowo zawartej umowy ubezpieczenia lub polisy
ubezpieczeniowej, potwierdzonej za zgodność z oryginałem, w terminie 2 dni od daty
wygaśnięcia poprzednio obowiązującej umowy ubezpieczenia;
zobowiązuje się do prowadzenia na bieżąco ewidencji ilościowej i jakościowej zgodnie
z katalogiem odpadów poprzez zważenie na legalizowanej wadze lub określenie
w inny sposób ilości przyjętych odpadów, a następnie odnotowanie jej w ewidencji.
Wykonawca w okresie obowiązywania Umowy zobowiązany jest podejmować wszelkie
niezbędne działania zmierzające do zapewnienia utrzymania stanu spełniania przesłanek
stanowiących podstawę udzielenia niniejszej umowy, jak również do zaniechania wszelkich
czynności, które kolidują lub mogą kolidować z utrzymaniem wskazanego stanu.

§4
Obowiązki Zamawiającego
Realizując obowiązki określone w niniejszej Umowie Zamawiający:
1. Przekaże Wykonawcy wszelkie inne dane i informacje niezbędne do realizacji Umowy,
a w razie ich niekompletnego przekazania, uzupełni o dane wskazane przez Wykonawcę,
koordynatorów
Umowy:
Krzysztof
Sienkiewicz
tel.
508242733,
e-mail: k.sienkiewicz@pukchojna.pl, z którym Wykonawca będzie mógł się kontaktować
bezpośrednio w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 15.00. Koordynator
Umowy odpowiedzialny będzie za nadzorowanie i koordynowanie wykonywania
przez Wykonawcę jego obowiązków, wynikających z niniejszej Umowy.

2. Wyznacza
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§5
Uprawnienia Zamawiającego
1. Zamawiający uprawniony jest przez okres realizacji postanowień niniejszej Umowy do:
1) nadzoru oraz dokonywania kontroli sposobu wykonywania przez Wykonawcę
postanowień niniejszej Umowy,
2) żądania od Wykonawcy przedstawienia dokumentów lub informacji dotyczących
lub związanych z wykonywaniem przedmiotu niniejszej Umowy, w tym dokumentów
potwierdzających ważenie odebranych przez Zamawiającego odpadów.
2. Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli sposobu wykonywania przez
Zleceniobiorcę przedmiotu Umowy, bez konieczności uprzedniego informowania
Zleceniobiorcy o zamiarze, czasie i miejscu jej przeprowadzenia. Działania kontrolne
wymagające obecności przedstawiciela Zleceniobiorcy, powinny być przeprowadzone
po wcześniejszym poinformowaniu.
§6
Wynagrodzenie
1. Zamawiający za wykonanie zadania zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie nie wyższe
niż 3.000.000,00 zł netto rocznie, ustalone w sposób następujący, jako suma za:
1) Odpady komunalne o kodzie odpadu:
a) 20 02 03 (Inne odpady nie ulegające biodegradacji) w kwocie netto wg …………../
1 Mg (słownie:……………..);
b) 20 03 01 (Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne) w kwocie netto
wg …………../1 Mg (słownie:……………..);
c) 20 03 02 (Odpady z targowisk) w kwocie netto wg …………../1 Mg
(słownie:……………..);
d) 20 03 03 (Odpady z czyszczenia ulic i placów) w kwocie netto wg …………../1 Mg
(słownie:……………..);
e) 20 02 01 (Odpady ulegające biodegradacji) w kwocie netto wg …………../1 Mg
(słownie:……………..);
f) 19 08 02 (Zawartość piaskowników) w kwocie netto wg …………../1 Mg
(słownie:……………..);
g) 19 08 01 (Skratki) w kwocie netto wg …………../1 Mg (słownie:……………..);
h) 20 01 11 (Tekstylia) w kwocie netto wg …………../1 Mg (słownie:……………..).
2) Odpady segregowane komunalne o kodzie odpadu:
a) 15 01 01 (Opakowania z papieru i tektury) w kwocie netto wg …………../1 Mg
(słownie:……………..);
b) 15 01 02 (Opakowanie z tworzyw sztucznych) w kwocie netto wg …………../1 Mg
(słownie:……………..);
c) 15 01 06 (Zmieszane odpady opakowaniowe) w kwocie netto wg …………../1 Mg
(słownie:……………..);
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2.

3.
4.

5.

d) 15 01 07 (Opakowania ze szkła) w kwocie netto wg …………../1 Mg
(słownie:……………..).
3) 20 03 07 (Odpady wielkogabarytowe) w kwocie netto wg …………../1 Mg
(słownie:……………..).
4) Pozostałe segregowane odpady pochodzące z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
o kodzie odpadu:
a) 20 01 31*, 20 01 32 (Leki cytotoksyczne i cytostatyczne, leki inne niż wymienione
w 20 01 31) w kwocie netto wg …………../1 Mg (słownie:……………..);
b) 13 02 08*, 14 06 03*, 15 01 10* (Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe,
inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników, opakowania zawierające
pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone) w kwocie netto
wg …………../1 Mg (słownie:……………..);
c) 20 01 35* (Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione
w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składnik) w kwocie netto
wg …………../1 Mg (słownie:……………..);
d) 20 01 36 (Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione
w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35) w kwocie netto wg …………../1 Mg
(słownie:……………..);
e) 16 01 03 (Zużyte opony) w kwocie netto wg …………../1 Mg
(słownie:……………..);
f) 17 01 01 (Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów) w kwocie
netto wg …………../1 Mg (słownie:……………..).
W przypadku przekroczenia rocznej wysokości ustalonego wynagrodzenia, o którym
mowa w ust. 1, Strony mogą zwiększyć jego wysokość na podstawie odrębnego aneksu
w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Do wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1, zostanie każdorazowo doliczony podatek VAT
w obowiązującej wysokości.
Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia
przelewem na rachunek bankowy ………………………………w terminie 14 dni od daty
wystawienia faktury.
Strony zgodnie postanawiają, iż za termin zapłaty uznają dzień wpływu środków
na rachunek bankowy Wykonawcy.
§7
Kary umowne

1. W przypadku powierzenia wykonywania usługi podwykonawcy, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% łącznego, rocznego wynagrodzenia
brutto.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 20% łącznego, rocznego
wynagrodzenia brutto za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
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3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego
wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody
i utraconych korzyści, na zasadach ogólnych uregulowanych w Kodeksie Cywilnym.
§8
Zmiana Umowy, odstąpienie od umowy oraz rozwiązanie umowy
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, rozwiązanie umowy za zgodą obu stron, odstąpienie od niej
albo jej wypowiedzenie, wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać przelewu wierzytelności
wynikających z niniejszej umowy.
3. Strony mogą wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu
wypowiedzenia w przypadkach:
1) Rozpoczęcia likwidacji wykonawcy, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu
przekształcenia;
2) Niewykonywania bądź nienależytego wykonywania obowiązków umownych przez
Wykonawcę;
3) Stwierdzenia przez Zamawiającego, że przedmiot umowy odbywa się niezgodnie
z obowiązującymi przepisami, w szczególności jeżeli Wykonawca utracił zezwolenie(a)
niezbędne do wykonywania przedmiotu umowy lub został wykreślony z rejestru, o którym
mowa w art. 49 ust. 1 ustawy o odpadach.

4. Stronom przysługuje w każdym czasie prawo odstąpienia od umowy w terminie
30 (słownie: trzydziestu) dni od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu wystąpienia
istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
5. W sprawach nieuregulowanych umową, mają zastosowanie:
1) przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 2019, z późniejszymi zmianami);
2) przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U z 2020 r., poz. 1740
z późniejszymi zmianami).

§9
Ochrona danych osobowych.
1. Strony zgodnie oświadczają, iż zapewniają przestrzeganie zasad przetwarzania
i ochrony danych osobowych, które będą przekazywane lub udostępnione w związku
lub w wyniku realizacji postanowień Umowy zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie
danych osobowych. Obowiązek ten obejmuje zarówno informacje wynikające z niniejszej
Umowy jak również informacje uzyskane przez Wykonawcę lub pracowników
Wykonawcy oraz osoby, którymi się posługuje w związku lub przy okazji wykonywania
niniejszej Umowy.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne skutki udostępnienia, przekazania,
przetworzenia, wykorzystania dla celów własnych lub osób trzecich danych lub informacji
opisanych w punktach powyżej, lub inne działania lub zaniechania skutkujące lub mogące
skutkować wykorzystaniem tych danych w celu innym niż realizacja przedmiotu Umowy.
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3. Wykonawca oświadcza, że sposób pozyskiwania, wysyłania i przetwarzania danych
lub informacji opisanych w ustępach powyżej spełnia wymogi określone w ustawie
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)
oraz rozporządzeniach wykonawczych do ustawy;
4. Wykonawca zapewnia, że przetwarzane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie
w celu realizacji Umowy.
§10
Poufność i tajemnica przedsiębiorstwa
1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności odnośnie usług świadczonych
na rzecz Zamawiającego w zakresie w jakim nie są one jawne, chyba że odrębne przepisy
będą go zobowiązywać do ujawnienia określonych informacji. Wykonawca może
przekazywać uzyskane informacje swoim pracownikom, wspólnikom oraz osobom
lub podmiotom działającym na jego zlecenie w zakresie potrzebnym do realizacji Umowy,
jak również podmiotom należącym do grupy Wykonawcy dla potrzeb określonych
procedurami wewnętrznymi Wykonawcy. Przekazywanie i przechowywanie poufnych
informacjii dokumentów może następować za pomocą infrastruktury teleinformatycznej
Wykonawcy. Wykonawca może posługiwać się nazwą Zamawiającego i powoływać się
na fakt współpracy z Zamawiającym, może przedstawiać ogólny opis świadczonych usług
oraz wykorzystywać wybrane informacje odnośnie efektów współpracy z Zamawiającym
dla celów marketingowych lub celem przedstawienia swojego doświadczenia, jak również
w wewnętrznych systemach i zbiorach danych.
2. Informacje dotyczące wykonania przedmiotu Umowy stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
Wykonawcy. Zamawiający zobowiązuje się do zachowania poufności odnośnie
świadczonych usług, a w szczególności zobowiązuje się nie udostępniać stronom trzecim
tajemnicy przedsiębiorstwa Wykonawcy bez wcześniejszej jego zgody, chyba że odrębne
przepisy będą zobowiązywać go do ujawnienia określonych informacji. Zamawiający
przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa
Wykonawcy stronom trzecim może narazić Wykonawcę na szkodę. Przekazywanie
i przechowywanie poufnych informacji i dokumentów może następować za pomocą
infrastruktury teleinformatycznej Zamawiającego.
3. Zamawiający może udzielić Wykonawcy pisemnych referencji oraz może udzielać stronom
trzecim informacji o swojej subiektywnej ocenie sposobu świadczenia usług przez
Wykonawcę oraz o efektach współpracy z Wykonawcą, jednakże bez udzielania
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy.
§ 11
Postanowienia końcowe
1. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów powstałych w wyniku lub w związku
z realizacją przedmiotu niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy
dla Zamawiającego.
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2. Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, jeden egzemplarz
dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
3. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie znajdują
przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi oraz ustawy
Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający

……………………………

Wykonawca

…………………………….
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