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Załącznik Nr 7 do SIWZ 
 

WZÓR   U M O W Y 
ZP-PGO/17/2020 

 
zawarta w dniu ………….…… w Siedliskach k/Ełku,  
pomiędzy:  
Przedsiębiorstwem Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY" Sp. z o.o., Siedliska 77, 19-300 Ełk, 
wpisanym do rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000289055, NIP: 8481791107, 
Regon: 280239333, Kapitał zakładowy: 31 506 000,00 PLN, Numer rejestrowy w ramach BDO (Bazy 
danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami): 000034346, w imieniu którego 
działa: 
……………………………………………………………………………………………………………………….  
zwanym dalej Zamawiającym,  
 
a 
…………………………………………………………………………….………………………………………… 
zwanym dalej Wykonawcą, 
o treści następującej: 
 

§ 1 
Tryb zawarcia umowy 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy  
z dnia ……….r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.). 

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z niniejszej umowy jest tożsamy z jego 
zobowiązaniem zawartym w ofercie.  

 
§ 2 

Przedmiot umowy 
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi „Odbioru i dalszego zagospodarowania odpadów 

o kodzie 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej 
obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, wytwarzanych w Zakładzie Unieszkodliwiania 
Odpadów komunalnych w Siedliskach k/Ełku na okres 12 miesięcy”. 

2. Szacunkowa ilość odpadów wyniesie 7.200 Mg w ramach zamówienia podstawowego oraz 
ewentualnie poszerzenie zamówienia o: 2.160 Mg w ramach 30% prawa opcji (o którym mowa  
w art. 34 ust. 5 Ustawy PZP) – zakres fakultatywny tj. uprawnienie Zamawiającego  
do rozszerzenia zamówienia podstawowego o wskazany zakres w przypadku zwiększenia 
zapotrzebowania Zamawiającego w okresie 12 miesięcy. 

3. Zamawiający w trakcie realizacji niniejszego zamówienia może, ale nie musi skorzystać z prawa 
opcji. Realizacja usługi z prawa opcji nastąpi na wniosek Zamawiającego po przekroczeniu 
szacunkowej ilości odpadów z zamówienia podstawowego. W przypadku nie skorzystania przez 
Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tego tytułu. 

4. Ponadto Zamawiający zastrzega, iż podana szacunkowa ilość przedmiotu zamówienia  
w ramach zamówienia podstawowego jest wielkością prognozowaną i w zależności od bieżących 
potrzeb Zamawiającego może ulec również zmniejszeniu maksymalnie do -30%. Wykonawcy  
nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu ograniczenia wykorzystania przez 
Zamawiającego szacunkowej ilość przedmiotu zamówienia.  

5. Do dalszego zagospodarowania przeznaczony jest odpad o kodzie: 19 12 12 – Inne odpady  
(w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne  
niż wymienione w 19 12 11, który powstaje po procesie mechanicznego przetworzenia odpadów  
komunalnych. Proces mechanicznego przetwarzania przebiega z wykorzystaniem: 1 szt. sito 
bębnowe >80 mm, 2 szt. separatory magnetyczne do metali żelaznych, 1 szt. separator prądów 
wirowych do metali nieżelaznych, 1 szt. separator balistyczny oraz 6 szt. separatory 
optopneumatyczne „NIR”. W wyniku tego sortowania – po wydzieleniu surowców wtórnych  
i balastu – powstaje frakcja odpadów (19 12 12) o parametrach:  8,98 MJ/kg s.m. < ciepło spalania 
< 18,9 MJ/kg s.m.  

6. Koordynatorem realizacji umowy ze strony Zamawiającego jest: …………………………………….. 
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7. Koordynatorem realizacji umowy ze strony Wykonawcy jest: …………………………………………. 
 

§ 3 
Wartość umowy i zasady rozliczenia  

1. Wartość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy nie może przekroczyć wysokości: 
1) wynagrodzenie netto: …………………………….. zł, (słownie: ……………………………………) 
plus należny podatek VAT …….%, w wysokości: ………...… zł (słownie: ………………………), 
2) wynagrodzenie brutto: …………………………….. zł (słownie: ……………………………………). 

2. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy jest 
wynagrodzenie określone na podstawie iloczynu: 
1) ceny jednostkowej netto (zł/Mg) za tonę odpadów wynoszącej: ……...………………………. zł 

(słownie: …………………………………………………………………………………..…………....) i 
2) faktycznej ilości odebranego do zagospodarowania odpadu, stwierdzonej na podstawie dowodu 

ważenia. 
3. Wynagrodzenie naliczone zgodnie z zasadami określonymi w ust. 2. niniejszego paragrafu należy 

każdorazowo powiększyć o podatek VAT. 
4. Wartość podana w § 3. ust. 1 pkt 2) niniejszej umowy obejmuje wszystkie koszty i składniki 

związane z wykonaniem zamówienia, określonego w § 4. niniejszej umowy. 
5. Przekazanie/przejmowanie odpadów następować będzie w oparciu o prowadzoną w należyty 

sposób ewidencję odpadów, zgodnie z właściwymi przepisami prawnymi, a w szczególności 
przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. 
zm.).  

6. Dokumentami stanowiącymi podstawę do rozliczenia się pomiędzy stronami będą wystawiane 
faktury VAT oraz karty przekazania odpadów.  

7. Należność będzie płatna przelewem, wyłącznie na firmowy rachunek bankowy wykonawcy  
z Białej Listy Podatników VAT, metodą podzielonej płatności (konto bankowe zgłoszone  
w wykazie KAS). Wskazanie do zapłaty numeru rachunku niezaewidencjonowanego w Białej 
Liście Podatników VAT, uniemożliwi przekazanie płatności. W takiej sytuacji termin, wskazany  
w ust. 3 powyżej, biegnie od daty dostarczenia właściwego numeru rachunku bankowego. 

8. Termin płatności dla Wykonawcy: 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury wraz                      
z dokumentami potwierdzającymi wykonanie usługi.   

9. Za dzień zapłaty uważać się będzie dzień wykonania przelewu przez Zamawiającego  
na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. 

10. Wszelkie rozliczenia, pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, będą prowadzone w PLN. 
11. Wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi, w tym wszystkie opłaty, składki i podatki 

obowiązujące na terenie Polski i poza jej granicami, w tym koszty transportu i ubezpieczenia 
przedmiotu umowy, ponosi Wykonawca. 

12. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT). 
13. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT). 
14. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury adresat faktury 

złoży pisemną reklamację. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie  
14 dni. W przypadku uznania reklamacji Wykonawca wystawi fakturę korygującą. 

 
§ 4 

Obowiązki stron  
1. Odbiór odpadów odbywać się będzie z terenu Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych 

(tzw. Instalacji Komunalnej) prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami  
„Eko-MAZURY” Sp. z o.o., Siedliska 77, 19-300 Ełk, woj. warmińsko-mazurskie, powiat ełcki, 
gmina Ełk. Wykonawca zapewni do odbioru samochody przystosowane do przewozu odpadów 
komunalnych. 

2. Odbiór odpadów realizowany będzie według potrzeb Zamawiającego, przy ilości kursów dziennych 
wynoszącej od 0 do 2, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, 
w godzinach od 7:00 do 15:00. Zamawiający każdorazowo poinformuje Wykonawcę  
o zapotrzebowaniu na daną ilość kursów. Za zgodą stron umowy ilość kursów w ciągu jednego 
dnia może być większa niż 2.  

3. Odbiór następować będzie transportem zorganizowanym przez Wykonawcę i na jego koszt, także 
w zakresie kosztów przewozu, ubezpieczenia na czas transportu oraz rozładunku, zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań dla transportu odpadów (Dz.U. 2016 r. poz. 1742). 

4. Załadunek odpadu na podstawione przez Wykonawcę pojazdy jest obowiązkiem Zamawiającego. 
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5. Odbierane odpady będą ważone na zalegalizowanej wadze samochodowej, zlokalizowanej  
na terenie Instalacji Komunalnej. Dla określenia wagi odbieranego odpadu, pojazd Wykonawcy 
musi być zważony przed załadunkiem i po załadunku. 

6. Do rozliczeń zostanie przyjęte każdorazowe ważenie odebranych odpadów potwierdzone 
dowodem ważenia. 

7. Zakres pomiarowy wagi zlokalizowanej na terenie Instalacji Komunalnej wynosi 60 Mg, długość 
podestu - 18,75  m, szerokość podestu - 3 m. 

8. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody, jak i również za utratę, ubytki 
oraz uszkodzenia odpadów, powstałe w czasie transportu odpadów od chwili wydania z Instalacji 
Komunalnej oraz w trakcie transportu, rozładunku odpadów do czasu poddania ich i zakończenia 
procesów odzysku. 

9. Wykonawca ponosi w szczególności odpowiedzialność za działania oraz zaniechania swego 
personelu oraz podmiotów, którymi posłużył się wykonując przedmiot zamówienia,  
np. przewoźników. 

10. Zamawiający może żądać od Wykonawcy wykazania się dokumentami potwierdzającymi 
wykonania usługi w zakresie poddania odpadów procesowi odzysku.  

11. Zamawiający zastrzega możliwość decydowania o formie przygotowania frakcji do przekazania  
tj. w postaci luźnej bądź też zbelowanej. Zamawiający przewiduje przekazywanie frakcji wyłącznie 
w formie zbelowanej, jednak dopuszcza się możliwość przekazania frakcji w postaci luźnej  
w przypadku wystąpienia awarii maszyny belującej lub szczególnych potrzeb Wykonawcy 
kontraktu. 

12. W przypadku belowania frakcji Zamawiający dokona opakowania przekazywanych odpadów  
w następujący sposób: 
1) odpad zostanie sprasowany i zbelowany,  
2) do zbelowania zostanie użyty stalowy drut o przekroju Ø 3,2 mm, 
3) wymiary pojedynczej beli - ok. 80x110x130 cm, 
4) średnia waga jednej beli odpadów wynosi ok. 600 kg. 

13. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących na terenie Zakładu Unieszkodliwiania 
Odpadów w Siedliskach uregulowań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony 
przeciwpożarowej, organizacji ruchu oraz czasu pracy. 

14. Naruszenie obowiązków opisanych w ust. powyższym niniejszego paragrafu stanowi nienależyte 
wykonanie umowy.  

15. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa w zakresie gospodarki odpadami,  
w tym ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.) oraz 
postępować zgodnie z posiadanymi decyzjami. 

 
§ 5 

Okres obowiązywania umowy 
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony: od dnia rozpoczęcia realizacji umowy przez okres  

12 miesięcy lub od dnia rozpoczęcia realizacji umowy do dnia wyczerpania ogólnej wartości 
umowy (w zależności, który warunek ziści się jako pierwszy). Realizacja umowy rozpocznie  
się z dniem rozpoczęcia świadczenia usługi, z zastrzeżeniem iż rozpoczęcie świadczenia usługi 
nastąpi na pisemny wniosek Zamawiającego zgłoszony do Wykonawcy nie później niż do dnia               
4 maja 2021 r. 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa  
lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie  
30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może 
żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego za usługi wykonane do dnia odstąpienia od umowy. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość rozwiązania umowy, gdy nastąpi zmiana powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa w zakresie bezwzględnie mającym wpływ na realizację 
przedmiotu umowy. 

4. Zamawiający jest uprawiony do odstąpienia od umowy w terminie 21 dni od dnia uzyskania przez 
niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli Wykonawca: 
1) utracił wpis do rejestru w ramach BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz  

o gospodarce odpadami) w zakresie posiadania zezwolenia na realizację transportu 
odbieranych odpadów,  
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2) rozwiązał umowę z podmiotem posiadającym wpis do rejestru w ramach BDO (Baza danych  
o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) w zakresie posiadania zezwolenia 
na realizację transportu odbieranych odpadów, 

3) utracił decyzję w zakresie gospodarowania odbieranym rodzajem odpadu, tzn.: pozwolenie 
zintegrowane w zakresie termicznego przekształcania odpadów w procesach odzysku 
odbieranego rodzaju odpadu, lub inne pozwolenie zgodnie z wymaganiami przepisów prawa, 

4) rozwiązał umowę z podmiotem prowadzącym termiczne przekształcanie odpadów  
w procesach odzysku, lub utracił inne pozwolenie zgodnie z wymaganymi przepisami prawa, 

5) narusza obowiązki opisane w umowie, 
6) nie przestrzega uregulowań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony 

przeciwpożarowej, organizacji ruchu oraz czasu pracy obowiązujących na terenie Zakładu 
Unieszkodliwiania Odpadów, 

7) nie rozpoczął realizacji usługi bez uzasadnionej przyczyny mimo pisemnego wezwania 
Zamawiającego przez okres dłuższy niż 5 dni; 

8) przerwał realizację usługi i przerwa trwa dłużej niż 7 dni; 
9) popada w stan likwidacji lub grozi mu stan upadłości. 

5. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 6 
Kary umowne 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za wady, niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu 
umowy w formie kar umownych. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez 
Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca oraz za odstąpienie od 
umowy przez Wykonawcę z przyczyn nienależących do Zamawiającego, w wysokości  
10% umownego wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, określonego w § 3. ust. 1. pkt 2) 
umowy. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę  
z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 10% umownego 
wynagrodzenia brutto, poza okolicznościami o których mowa w § 5. ust. 2. niniejszej umowy oraz 
w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

4. Kary umowne mogą być potrącane z należnego Wykonawcy wynagrodzenia bez konieczności 
uzyskania zgody Wykonawcy.  

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie wywiąże się ze swoich obowiązków i nie wykona usługi odbioru 
odpadów, Zamawiającemu przysługuje prawo do obciążenia Wykonawcy kosztami 
magazynowania odpadów w wysokości 500 zł za 1 transport za każdy dzień magazynowania.  

6. Niezależnie od kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia  
od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych. 

7. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający 
może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 
 

§ 7 
Oświadczenia 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada: 
1) aktualny (ważny) wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty  

w opakowaniach i gospodarujących odpadami w zakresie posiadania zezwolenia na realizację 
transportu odbieranych odpadów o numerze rejestrowym BDO: ………………,  

2) i / lub aktualną (ważną) umowę z podmiotem posiadającym aktualny (ważny) wpis do rejestru  
w ramach BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami)  
w zakresie zezwolenia na realizację transportu odbieranych odpadów o numerze rejestrowym 
BDO: …………., 

3) aktualną (ważną) decyzję administracyjną w zakresie gospodarowania odbieranym rodzajem 
odpadu, tzn.: pozwolenie zintegrowane w zakresie termicznego przekształcania odpadów  
w procesach odzysku odbieranego rodzaju odpadu, lub inne pozwolenie zgodnie  
z wymaganiami przepisów prawa tj. ………………………………..………………………………….., 

4) i / lub aktualną (ważną) umowę z podmiotem posiadającym aktualną (ważną) decyzję 
zezwalającą na termiczne przekształcanie odpadów w procesach odzysku zawartą  
z ………………………., lub posiadającym inne pozwolenie zgodnie z wymaganymi przepisami 
prawa w tj.: ……………………..………………………………………………………………..………. 
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2.  W przypadku, gdy termin ważności dokumentów, o których mowa w § 8. ust. 1. niniejszej umowy, 
kończy się w trakcie realizacji niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego 
przedstawienia Zamawiającemu ważnych dokumentów, umożliwiających realizację przedmiotu 
umowy zgodnie z przepisami prawa. 

3.  Wykonawca oświadcza, że posiadane decyzje i zezwolenia umożliwiają mu natychmiastową 
realizację przedmiotowej usługi i na podstawie ważnych decyzji i zezwoleń jest możliwość 
wystawiania dokumentów potwierdzających odzysk (DPO). W przypadku gdy Wykonawca całość 
strumienia odebranych odpadów skieruje do odzysku, pisemne potwierdzenie o poddaniu 
odebranych odpadów procesowi odzysku z oznaczeniem procesu. 

4.  Wykonawca ma obowiązek informowania Zamawiającego o każdorazowych zmianach w zakresie 
posiadania wymaganych uprawnień, stanowiących podstawę do realizacji umowy przy zachowaniu 
formy pisemnej. 

 
§ 8 

Informacje poufne 
1. Wszystkie informacje i dokumenty uzyskane przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem 

Umowy będą traktowane jako poufne. Wykonawcę zobowiązuje się do zachowania ich w tajemnicy 
bez ograniczenia w czasie. Wykonawca jest zobowiązany do kontroli przestrzegania zobowiązania 
do zachowania w tajemnicy tych informacji przez wszystkie osoby zatrudnione przez Wykonawcę. 

2. Do informacji poufnych w rozumieniu niniejszej Umowy nie zalicza się: 
1) informacji powszechnie dostępnych i informacji publicznych, 
2) informacji opracowanych przez lub będących w posiadaniu Wykonawcy przed zawarciem 

niniejszej Umowy, o ile na mocy wcześniejszych porozumień lub umów zawartych przez 
Wykonawcę nie zostały one określone jako zastrzeżone lub poufne bądź tajne lub ściśle tajne, 

3) informacji uzyskanych przez Wykonawcę w związku z pracami realizowanymi dla innych 
klientów, o ile na mocy wcześniejszych porozumień lub umów zawartych przez Wykonawcę           
nie zostały określone jako poufne bądź zastrzeżone, tajne lub ściśle tajne. 

3. Zastrzeżenie tajemnicy, o której mowa w ust. 1, nie dotyczy informacji, których ujawnienie jest 
wymagane przepisami obowiązującego prawa, w tym między innymi orzeczeniami sądu lub organu 
władzy publicznej. 

4. Wykonawca zapewni bezpieczne przechowywanie kopii wszystkich materiałów  i dokumentów  
oraz przekazanie ich oryginałów Zamawiającemu niezwłocznie po zakończeniu trwania Umowy. 

5. Informacje nie stanowiące informacji poufnych w rozumieniu niniejszej Umowy mogą być 
ujawniane publicznie jedynie za wyrażoną wprost zgodą Zamawiającego i w sposób określony 
przez Zamawiającego. 
 

§ 9 
Zmiany terminu Umowy 

1. Strony przewidują możliwość zmiany terminów realizacji Umowy, wyłącznie z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy, a mających wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy lub jego 
poszczególnych Etapów Umowy, w następujących przypadkach: 
1) siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było 

niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i któremu nie można było zapobiec 
mimo dochowania należytej staranności, 

2) zmiany przepisów prawa mających wpływ na Przedmiot umowy, 
2. Do zmiany terminu Umowy § 10 stosuje się odpowiednio. 
 

§ 10 
Zmiany Umowy 

1. Strony (poza przypadkami przewidzianymi w ustawie Pzp), przewidują możliwość dokonania  
w Umowie następujących zmian: 
1) skrócenia albo wydłużenia terminu wykonania przedmiotu Umowy w przypadku zaistnienia 

okoliczności wskazanej w § 9 
2. Zamawiający nadto przewiduje możliwość zmiany Umowy w następujących okolicznościach  

w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy: 
1) w razie zmiany ustawowej stawki podatku VAT – stosownie do zmiany tej stawki.  
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub wysokości minimalnej stawki godzinowej 

ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu 
za pracę  
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3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub zasad gromadzenia i wysokości 
wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 
2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa 
w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. 

3. Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
4. Zamawiający przewiduje możliwość rozwiązania umowy, gdy nastąpi zmiana powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezwzględny wpływ na realizację 
przedmiotu umowy. 

5. W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 
stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę oraz zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, lub zasad 
gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie 
z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, które w ocenie Wykonawcy 
mają wpływ na koszt wykonania przez niego zamówienia i winny skutkować zwiększeniem jego 
wynagrodzenia za wykonanie Umowy, obowiązkiem Wykonawcy jest zgłoszenie do 
Zamawiającego pisemnego wniosku o zmianę wynagrodzenia wraz ze wskazaniem kwoty 
zwiększonego wynagrodzenia oraz uzasadnieniem takiego zwiększenia, zawierającego:  
1) W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt. 2, wyczerpujące uzasadnienie faktyczne 

i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie 
Umowy, w tym wykazanie związku pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia 
wynagrodzenia, a wpływem zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt. 2 na kalkulację wynagrodzenia. 
Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca 
obowiązkowo poniesie w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej lub minimalnej 
stawki godzinowej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował, kosztów wynikających 
z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich 
dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty 
podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej lub 
minimalnej stawki godzinowej; 

2) W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt. 3, wyczerpujące uzasadnienie faktyczne 
i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie 
Umowy, w tym wykazanie związku pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia 
wynagrodzenia, a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 2 pkt. 3 na kalkulację 
wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które 
Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 2 pkt. 3. 

6. Zamawiającemu przysługuje w terminie 28 dni od daty otrzymania wniosku Wykonawcy, żądanie 
udostępnienia do wglądu lub przedłożenia odpisów, księgowych dokumentów źródłowych,  
w zakresie niezbędnym do oceny zasadności wprowadzenia zmiany, pod rygorem odmowy 
wprowadzenia zmiany. 

7. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 2  obejmować 
będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, 
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i stawki na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne, jeszcze nie wykonano. 

8. O zmianach teleadresowych, zmianach rachunku bankowego Wykonawca powiadomi pisemnie 
Zamawiającego. Takie zmiany nie wymagają sporządzenia Aneksu do Umowy. 

 
§ 11 

Cesja wierzytelności 
Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić ani obciążać praw wynikających 
z umowy w tym w szczególności : 

1) zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności  powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy, 
2) zawierać innych umów, których skutkiem jest zamiana wierzyciela, 
3) zawierać umów zastawu oraz innych umów zmierzających do ustanowienia zabezpieczenia na 

wierzytelności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego. 
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§ 12 
Ochrona danych osobowych 

1. Realizacja niniejszej Umowy nie wiąże się z przetwarzaniem przez Wykonawcę danych 
osobowych, których administratorem jest Przedsiębiorstwem Gospodarki Odpadami                          
„Eko-MAZURY" Sp. z o.o. i nie zachodzi potrzeba powierzenia ich przetwarzania w trybie art. 31 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., 
poz. 138 ze zm.) w zw. z art. 175 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 
(tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1781) 

2. Zamawiający oświadcza, że będzie przetwarzał dane osobowe personelu Wykonawcy wskazanego 
wyłącznie w celu realizacji Umowy, z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami 
wewnętrznymi Zamawiającego w zakresie ochrony danych osobowych i ochrony tajemnicy 
przedsiębiorstwa. 

 
§ 13 

Solidarna odpowiedzialność konsorcjantów 
1.  Jeżeli Wykonawcą jest Konsorcjum, wówczas podmioty wchodzące w skład Konsorcjum  

są solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiającym za wykonanie umowy. 
2.  Wykonawcy wchodzący w skład Konsorcjum zobowiązani są do pozostawania w Konsorcjum przez 

cały czas trwania umowy. 
3.  Lider Konsorcjum jest upoważniony do podejmowania decyzji, składania i przyjmowania 

oświadczeń woli w imieniu i na rzecz każdego z podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum  
w zakresie wskazanym w pełnomocnictwach potrzebnych do realizacji umowy i przedłożonych 
Zamawiającemu. Upoważnienie to może zostać zmienione za zgodą Zamawiającego. 

 

§ 14 
Wymagania dotyczące zatrudniania na podstawie umowy o pracę 

1. Usługi objęte Przedmiotem Umowy będą świadczone przez osoby zatrudnione na podstawie 
umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.  

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, wchodzących w skład personelu kierowniczego 
budowy, przy pomocy których Wykonawca świadczyć będzie Przedmiot Umowy, na inne 
posiadające co najmniej taką samą wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje opisane w SIWZ. Na 
dokonanie takiej zmiany Wykonawca musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego. 

3. Wykonawca przed rozpoczęciem usług zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu pisemne 
oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1. Oświadczenie powinno zawierać w 
szczególności: określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 
wskazanie, że czynności o których mowa w ust. 1 przy realizacji niniejszej umowy 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. Załącznikiem do oświadczenia, o którym 
mowa w zdaniu poprzednim będą kopie umów o pracę wszystkich osób wskazanych w 
oświadczeniu, zanonimizowane w zakresie wszystkich danych osobowych zatrudnionych (w 
szczególności numerów PESEL, adresów zamieszkania) z wyjątkiem: imienia i nazwiska, daty 
zawarcia umowy, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu. Wykonawca jest zobowiązany do 
aktualizacji oświadczenia nie później niż przed dopuszczeniem do pracy osób niewskazanych w 
poprzednio przekazanym oświadczeniu. Zamawiający uprawniony jest do przeprowadzenia w 
każdym czasie, podczas realizacji umowy niezapowiedzianej kontroli, w zakresie czy czynności, o 
których mowa w ust. 1 wykonywane są przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w 
szczególności poprzez wstęp na miejsce świadczenia usług a wykonawca oświadcza, iż wyraża 
zgodę na podanie się ww. kontroli.  

 
§ 15 

Postanowienia końcowe 
1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej, w postaci Aneksu 

do Umowy, pod rygorem nieważności, chyba że Umowa przewiduje inaczej. 
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej Umowy będą rozstrzygane 

przez sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego. 
3. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

stron. 
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