PROJEKT UMOWY NR…..
Zawarta w dniu ........................ w Gnojniku pomiędzy:
Gminą Gnojnik z siedzibą w Urzędzie Gminy Gnojnik reprezentowaną przez Wójta Gminy Gnojnik:
……………………………………………………
przy kontrasygnacie finansowej Skarbnika Gminy
zwaną w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym
a
…………………………z siedzibą w…………………….., NIP: …………REGON:….
zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym/ą przez:
………………………………………………………
Wykonawca został wyłoniony w postępowaniu przeprowadzonym przez Zamawiającego w trybie
przetargu nieograniczonego, w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.). Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego
wyboru oferty Wykonawcy została zawarta umowa o następującej treści:
§1

1. Przedmiotem umowy jest: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu
gminy Gnojnik.

2. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach określonych w postanowieniach niniejszej umowy
oraz zgodnie z:
1) Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, ewentualnymi wyjaśnieniami
do SIWZ i jej modyfikacjami
2) Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia
3) złożoną ofertą,
4) uzgodnieniami z Zamawiającym
§2

1. Usługi będące przedmiotem umowy realizowane będą w okresie: 01.11.2020 r. – 31.12.2021 r.
§3
1. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia, wiedzę, doświadczenie oraz potencjał
techniczny i osobowy, w celu wykonania przedmiotu umowy w szczególności:

1) Posiadać wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

2)
3)
4)
5)

od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez Wójta Gminy Gnojnik zgodnie z wymogami
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.:
Dz.U.2019.2010 t.j.).
Posiadać wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i
gospodarujących odpadami, prowadzonego przez właściwego Marszałka Województwa w zakresie
transportu.
Posiadać wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i
gospodarujących odpadami, prowadzonego przez właściwego Marszałka Województwa w zakresie
zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Wykonawca w okresie obowiązywania umowy winien spełniać wymagania z Rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122)
W przypadku, gdy Wykonawca zamierza przekazywać odpady innemu podmiotowi w celu ich
przetwarzania, powinien zawrzeć umowę na wskazany zakres z podmiotem posiadającym
zezwolenie w tym zakresie. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza przekazywać odpady innemu
podmiotowi prowadzącymi przetwarzanie poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, powinien

zawrzeć umowę na wskazany zakres z podmiotem posiadającym zezwolenie w tym zakresie
wynikający z prawa kraju przeznaczenia, jeżeli jest wymagane. Wykonawca musi dostarczyć kopie
tych umów lub oświadczenie o prowadzeniu przetwarzania Zamawiającemu.
6) Wykonawca winien posiadać zawartą umowę z Regionalną Instalacją do Przetwarzania Odpadów
Komunalnych na przyjmowanie odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów
komunalnych.
Wykonawca winien dostarczyć kserokopię wyżej wymienionej umowy wraz z dokumentami legalizacji
wag z instalacji, a w czasie trwania umowy przekazać aktualizacje dokumentów.
1.

2.

3.

4.

5.
6.

§4
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami, wskazaniami Zamawiającego, przy zachowaniu najwyższej staranności w sposób
zapewniający jego przydatność do wskazanego celu.
Z chwilą załadunku odpadów na przeznaczony do transportu pojazd, Wykonawca staje się
właścicielem odpadów, zgodnie z treścią art. 4 ust. 4 pkt c ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o transporcie drogowym (tekst jedn.: Dz.U.2019.2140).
Wykonawca zobowiązuję się do ustanowienia Koordynatora umowy, z którym Zamawiający będzie
mógł się kontaktować bezpośrednio w dni robocze od poniedziałku do piątku. Koordynator będzie
odpowiadał za nadzorowanie wykonywania umowy ze strony Wykonawcy.
W przypadku, gdy wpisy do rejestrów, zezwolenia lub umowy konieczne do realizacji przedmiotu
zamówienia tracą moc obowiązującą podczas realizacji niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje
się do uzyskania nowych wpisów lub zezwoleń oraz przekazania kopii tych dokumentów
Zamawiającemu w terminie 14 dni od dnia wykreślenia z rejestru lub wygaśnięcia uprawnień
wynikających z zezwoleń, pod rygorem odstąpienia od umowy objętej niniejszym zamówieniem i
naliczenia stosownych kar umownych.
Wykonawca zobowiązuje się do okazania na żądanie Zamawiającego wszelkich dokumentów
potwierdzających wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z wymogami SIWZ i przepisami prawa.
W przypadku zmiany koordynatora odpowiedzialnego za prawidłową realizację zamówienia
Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania pisemnie Zamawiającego w terminie nie później
niż 7 dni od zaistnienia zmiany.

§5
1. Zamawiający zobowiązuje się do współpracy w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy,
w szczególności do przekazywania drogą elektroniczną informacji niezbędnych dla prawidłowego
wykonywania umowy.
2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia, na warunkach i w terminach
określonych w niniejszej umowy.
§6
1. Do obowiązków Wykonawcy należy odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych
z terenu Gminy Gnojnik, obsługa PSZOK w godzinach jego funkcjonowania, oraz utrzymanie czystości
i porządku na terenie Gminy Gnojnik – zgodnie z SIWZ
2. Transport odpadów powinien odbywać się pojazdami specjalistycznymi o konstrukcji zabezpieczonej
przed rozwiewaniem i rozpylaniem oraz w sposób minimalizujący negatywne oddziaływanie czynników
atmosferycznych na odpady, jak również samych odpadów na otoczenie.
3. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów w sposób uniemożliwiający ich zmieszanie.
4. Odpady, które mieszkańcy będą dostarczać do PSZOK-u, Wykonawca zobowiązany jest przekazać do
instalacji posiadającej mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów komunalnych, zgodnie z
hierarchią postępowania z odpadami.
5. Wykonawca zobowiązuje się odpady komunalne odebrane selektywnie od właścicieli nieruchomości
oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przekazywać do instalacji odzysku
odpadów komunalnych:
1) …………………………………………………………………………………………...
2) …………………………………………………………………………………………..
3) …………………………………………………………………………………………..
6. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego
w formie pisemnej o zmianie którejkolwiek z instalacji, o których mowa powyżej i przedłożyć

w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy kserokopię zawarcia stosownych umów z danymi
instalacjami. Zmiana którejkolwiek z instalacji, o których mowa powyżej nie wymaga aneksu
do niniejszej umowy
§7
1. Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu miesięcznych raportów
zawierających informacje o:
1) ilości odebranych odpadów [Mg] (podając rodzaj, kod odpadu);
2) sposobach zagospodarowania wyżej wymienionych odpadów.
2. Do raportów miesięcznych Wykonawca dołącza kopie kart przekazania odpadów do miejsca ich
odzysku, recyklingu lub unieszkodliwiania.
3. Raporty muszą być przekazane w formie pisemnej i elektronicznej – uzgodnionej z Zamawiającym w
terminie do dnia 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
4. Prawidłowo sporządzony raport miesięczny – zaakceptowany przez Zamawiającego będzie podstawą do
wystawienia faktury za wykonaną usługę.
5. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu innych dokumentów związanych z
realizacją zamówienia a mogących mieć znaczenie dla wykazania wywiązywania się przez
Zamawiającego z obowiązków sprawozdawczości a dotyczących gospodarki odpadami.
6. Wykonawca sporządza sprawozdania, o którym mowa w art. 9n oraz 9na ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach..
§8
Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prac objętych niniejszą umową przez upoważnionych
pracowników Urzędu Gminy Gnojnik.
§9
1. Strony ustalają cenę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości:
a) za 1 Mg odpadów zebranych selektywnie w wysokości …………………
brutto
(słownie:………….
).
b) za 1 Mg odpadów zmieszanych w wysokości ………………… brutto (słownie:………….
).
c) za 1 Mg odpadów odebranych i zagospodarowanych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych w Gnojniku w wysokości …………………
brutto (słownie:………….
).
d) za utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Gnojnik – wynagrodzenie ryczałtowe w
wysokości netto za miesiąc (słownie:…………………. )
w
tym
podatek
VAT
...%
……………….zł (słownie………………
), zł brutto (słownie: ………………
)
2. Szacunkowa wartość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji usług objętych umową wynosi
……………………. netto (słownie:………………….
)
w
tym
podatek
VAT
...%
……………….zł (słownie……………… ), zł brutto (słownie: ………………
) w całym okresie
obowiązywania umowy określonym w § 2.
3. Cena kosztorysowa, o której mowa w ust. 1 uwzględnia wszystkie obowiązujące podatki oraz opłaty
związane z wykonywaniem usług i jest stała i niezmienna, z zastrzeżeniem § 13.
4. Natomiast wartość wynagrodzenia o której mowa w ust. 2 może ulec zmianie w okresie obowiązywania
umowy po uwzględnieniu faktycznej ilości odebranych ton przez Wykonawcę od Zamawiającego.
5. Rozliczenie finansowe z Wykonawcą następować będzie w systemie miesięcznym za dany miesiąc
kalendarzowy faktycznego odbioru i zagospodarowania ilości (TON) odpadów komunalnych objętych
umową. Warunkiem płatności będzie prawidłowo wystawiona faktura VAT wraz z miesięcznym
raportem zawierającym informacje o masie poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych, sposobie
ich zagospodarowania wraz z wskazaniem instalacji, do której zostały przekazane odebrane od
właścicieli nieruchomości odpady.
6. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie po zakończeniu danego miesiąca
świadczenia usługi, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, wystawionej po
zaakceptowaniu przez zamawiającego raportu, o którym mowa w § 7 ust. 1-4 umowy.
7. Faktura za miesiąc grudzień 2020 r. winna zostać wystawiona i przekazana do Zamawiającego nie
później niż 30.12.2020 r. oraz faktura za miesiąc grudzień 2021 r. winna zostać wystawiona
i przekazana do Zamawiającego nie później niż 30.12.2021 r

8. Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany w fakturze VAT do …….. dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej
faktury VAT.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikających z umowy za pośrednictwem
mechanizmu podzielonej płatności (split payment/MPP).
10. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w umowie:
a) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności,
o którym mowa powyżej,
b) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1
września 2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o
podatku od towarów i usług.
11. W przypadku gdy rachunek bankowy wykonawcy nie spełnia warunków określonych w pkt. 9,
opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w umowie, powstałe wskutek braku
możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu
podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty wykazem, nie stanowi dla
Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek/odszkodowań lub innych
roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności.
12. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
13. Poprawnie wystawiona faktura winna być zgodna z poniższymi danymi:
Płatnika – Nabywca:
Gmina Gnojnik,
Gnojnik 363, 32–864 Gnojnik
NIP: 869-11-86-447
Odbiorca:
Urząd Gminy Gnojnik,
Gnojnik 363, 32–864 Gnojnik
14. W przypadku zwłoki w płatności jakiejkolwiek kwoty należnej, Wykonawca ma prawo dochodzić
odsetek ustawowych.
15. Wszelkie kwoty należne Zamawiającemu, w szczególności z tytułu kar umownych, mogą być potrącane
z płatności realizowanych na rzecz Wykonawcy.
16. Wynagrodzenie będzie mogło ulec zmianie w przypadkach opisanych w § 13.

1.

2.
3.
4.
5.

§ 10
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn , za które ponosi
odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto.
2) za nie terminowe przekazywanie miesięcznych raportów w wysokości 0,1% wynagrodzenia za
przedmiot Umowy, za każdy dzień zwłoki,
3) w przypadku wykonywania usługi w sposób nie gwarantujący utrzymania właściwego stanu
higieniczno-sanitarnego i porządkowego miejsc zbierania odpadów (np. poprzez nieterminowy
wywóz, powodujący przepełnienie pojemników i kontenerów) powstałego z winy Wykonawcy, to
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w kwocie 500,00 zł za każdy przypadek,
4) w przypadku nie usunięcia w ciągu 24 godzin od daty zgłoszenia przez Zamawiającego
zanieczyszczenia powstałego z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w kwocie 500,00 zł za każdy dzień zwłoki.
5) Wykonawca pokryje również ewentualne kary związane z zanieczyszczeniem środowiska oraz z
niewłaściwym postępowaniem z odpadami wynikające z działalności Wykonawcy.
6) Za nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, w terminie wskazanym przez Zamawiającego,
w związku z niewypełnieniem obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o prace
- kara umowna w wysokości 500,00 zł, za każdy przypadek
W/w kary mogą ulec sumowaniu.
Jeżeli szkoda przewyższy wysokość zastrzeżonych kar umownych, Zamawiający ma prawo dochodzić
odszkodowania uzupełniającego na zasadach kodeksu cywilnego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy
z tytułu wykonania niniejszej umowy.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego
w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, która przypadałaby do zapłaty do końca okresu
obowiązywania umowy, gdyby od umowy nie odstąpiono,
2) Łączny limit kar umownych nie może przekroczyć wartości przedmiotu umowy.
§ 11
Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto
przedstawionej w ofercie, co stanowi kwotę: …………………. zł. Zabezpieczenie zostało wniesione
w formie ……………………………………….
2. Zabezpieczenie to zabezpiecza w szczególności terminowe wykonywanie obowiązków umownych
oraz roszczenia o szkodę powstałą na skutek niewykonywania lub nienależytego wykonania umowy.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie innej niż w pieniądzu nie może
wygasać wcześniej niż w terminie 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę raportu, o którym
mowa w §7 ust. 3. Zwrot dokumentu zabezpieczenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
4. Zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub w formie poręczenia
powinno być ustanowione jako bezwarunkowe i nieodwołalne. Zabezpieczenia wynikające z
poręczenia lub gwarancji powinny podlegać wyłącznie prawu polskiemu oraz zgodnie z wyborem
Zamawiającego wskazywać sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
5. Koszty wystawienia zabezpieczenia ponosi Wykonawca.
6. Zamawiający zastrzega sobie, iż w zabezpieczeniu należytego wykonania umowy złożonym w formie
niepieniężnej nie może znaleźć się zapis, uzależniający uruchomienie zabezpieczenia należytego
wykonania umowy na rzecz Zamawiającego od złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia
Wykonawcy o uznaniu roszczenia oraz kwoty roszczenia, będącego przedmiotem wezwania do
zapłaty.
§ 12
1. Poza przypadkami określonymi w Kodeksie cywilnym Zamawiającemu przysługuje prawo
odstąpienia od umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego, jeżeli:
1) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionej przyczyny pomimo
wezwania Zamawiającego,
2) Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z postanowieniami umowy,
3) w przypadku nie wywiązania się w terminie z obowiązków określonych w umowie.
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, w przypadkach, o których mowa w ust. 1 (odstąpienie
umowne) powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpienia, w terminie do 30
dni od daty powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o tej przyczynie.
3. Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na zasadach określonych
w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz.
1843 z późn. zm.).
§ 13
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie:
1) wynagrodzenia w przypadku zmiany wysokości innych opłat wynikających wprost z przepisów
prawa, a mających istotny wpływ na koszty świadczenia usługi,
2) wynagrodzenia w przypadku zmiany prawa powszechnie obowiązującego mającego wpływ na
zasady odbierania i zagospodarowania odpadów,
3) Wynagrodzenia
a) wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT
b) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie
art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.
U. z 2015 r. poz. 2008 z późn. zm.),
c) wynagrodzenia w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne
– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę
4) Odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części zamówienia i związanej
z tym zmiany wynagrodzenia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których
Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie przygotowania postępowania, a które powodują, że
1.

wykonanie przedmiotu zamówienia bez ograniczenia zakresu zamówienia, powodowałoby dla
Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia i
związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych.
5) Zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia przez Strony w przypadku
nieprzewidzianych zdarzeń losowych między innymi takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku
pracy
§ 14

1. W przypadku, gdy Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie części zamówienia
zastosowanie mają zapisy niniejszego paragrafu.
2. Wykonawca może zaangażować podwykonawcę na wykonanie części zamówienia w trakcie trwania
wykonywania usługi o czym Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować
Zamawiającego.
3. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje w trakcie jego
realizacji, wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art.
25a ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych lub oświadczenia lub
dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
4. Podwykonawca nie może zlecić wykonania części zamówienia dalszemu podwykonawcy.
5. Umowa z podwykonawcą musi być zawierana w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji projekt umowy zawieranej z
podwykonawcą.
7. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu każdą umowę zawartą
z podwykonawcą poświadczoną za zgodność z oryginałem kopii.
8. Wykonawca zapewnia, że podwykonawca będzie przestrzegać wszystkie postanowienia niniejszej
umowy.
9. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli
lub pracowników, jak za własne działania i zaniechania.
10. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dowód zapłaty zgodnie z zawartą umową pomiędzy
Wykonawcą i podwykonawcą.
§ 15

1. Z chwilą rozpoczęcia przez Wykonawcę wykonywania przedmiotu umowy, Wykonawca ponosi pełną
odpowiedzialność za:
1) szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich powstałe
w związku z realizowaną usługą,
2) szkody wynikające ze zniszczenia obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia ruchomego
związanego
z realizowaną usługą,
3) szkody wynikające ze zniszczenia własności osób trzecich spowodowane zaniedbaniem
Wykonawcy,
4) szkody wynikłe z nieterminowej realizacji usług,
5) szkody wynikłe z niewłaściwego wykonania przedmiotu umowy.
2.
Wykonawca, zapewni następujące polisy ubezpieczeniowe w okresie od daty rozpoczęcia do daty
zakończenia robót:
1) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
na kwotę nie niższą niż 100 000,00 zł
§ 16
Osobami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację zamówienia są:
ze strony Zamawiającego: ……………………….
ze strony Wykonawcy: …………………………
§ 17
1. Zamawiający wymaga aby niniejsze zamówienie odbywało się poprzez wykonywanie czynności w
warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy - na rzecz
Wykonawcy lub podwykonawcy, w miejscu i czasie wskazanym przez Wykonawcę lub podwykonawcę

- Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga, zatrudnienia przez Wykonawcę lub
podwykonawcę osób wykonujących czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie
umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z
wykonywaniem robót w szczególności związanych z:
a) Obsługą bieżąco zadania: operatorzy, kierowcy, ładowacze
2. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. Wykonawca
zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy,
dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1, tj.
pisemnego oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy potwierdzającego, że pracownicy
Wykonawcy lub podwykonawcy są zatrudnieni, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za
pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265). Oświadczenie to
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę
złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności wymienione w ust. 1 wykonują osoby zatrudnione na
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy.
3. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których
mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.
W trakcie realizacji zamówienia 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 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

1.
2.
3.
4.
5.



oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,
datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby
zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o
pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy,



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 dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Informacje takie jak:
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do
zidentyfikowania

§ 18
Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego przenieść,
ani zbyć wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią.
Przy realizacji niniejszej Umowy mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa
polskiego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, raz ustawy
Prawo zamówień publicznych.
Wszystkie spory wynikające z wykonania niniejszej Umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte
polubownie, z zastrzeżeniem ust. 5, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
Na wypadek sporu między stronami na tle wykonania niniejszej Umowy, Zamawiający jest
zobowiązany do wyczerpania przede wszystkim drogi postępowania reklamacyjnego polegającego na
skierowaniu do Wykonawcy konkretnego roszczenia. Wykonawca ma obowiązek pisemnego
ustosunkowania do zgłoszonego roszczenia w terminie 14 dni od daty zgłoszenia roszczenia na piśmie.
W razie odmowy Wykonawcy uznania roszczenia Zamawiającego, względnie nie udzielenia
odpowiedzi na roszczenie w terminie, Zamawiający jest uprawniony do wystąpienia na drogę sądową.

6. Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 3 egzemplarze
otrzymuje Zamawiający, a 1 egzemplarz Wykonawca.
7. Integralną część Umowy stanowi:
A) Oferta Wykonawcy z dnia ……. załącznik nr 1
do Umowy
B) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
z dnia 26.08.2020r. wraz z załącznikami

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY:

.................................

.................................
KONTRASYGNATA SKARBNIKA GMINY
...........................................

