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U M O W A 
zawarta w dniu 7.04.2021 r. w Kielcach pomiędzy: 
Nabywcą: Powiat Kielecki, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, NIP 9591645790,  
REGON 291009372, Odbiorcą: Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44,  
25-211 Kielce, 
reprezentowanym przez: 
Mirosława Gębskiego – Starostę Kieleckiego 
Mariusza Ścianę – Członka Zarządu  
przy kontrasygnacie Anny Moskwy- Skarbnika Powiatu  
zwanym dalej „Zamawiającym”  
a  
Konsorcjum Firm: 
1. Hydrogeotechnika Sp. z o. o. z siedzibą w Kielcach, ul. Ściegiennego 262 A,  

25-116 Kielce wpisaną do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach,  
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000031306, 
NIP 6570308784, REGON 290526131, reprezentowaną przez Piotra Calickiego – Członka 
Zarządu, Zastępcę Dyrektora. 

2. Geocoma Sp. z o.o., Sp. K. z siedzibą w Krakowie, ul. Aleksandra Lubomirskiego 27/1, 31-
509 Kraków wpisaną do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-
Sródmiescia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod 
numerem KRS 0000687632, NIP 9452210953, REGON 367847686,  
reprezentowaną przez komplementariusza Geocoma Sp. z o. o z siedzibą we Krakowie,  
ul. Aleksandra Lubomirskiego 27/1, 31-509 Kraków wpisaną do rejestru prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Sródmiescia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000 680466, NIP 9452209140, 
REGON 367365734, reprezentowaną przez Marcina Chaleckiego – Członka Zarządu oraz 
Jarosława Surmę – Członka Zarządu 

reprezentowanymi na podstawie pełnomocnictwa z dnia 19.01.2021 r. przez: 
Marcina Misztala – Dyrektora reprezentującego Spółkę Hydrogeotechnika Sp. z o. o.  
z siedzibą w Kielcach  
zwanym dalej „Wykonawcą” 

przedmiot zamówienia płatny z działu 900, rozdziału 90006, § 4300 
 
W rezultacie dokonania wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego  prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 
z późn. zm.), na „Usunięcie i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych, pozostałych po 
pożarze na działce nr ewid. 46/8 (obręb Wola Murowana), msc. Nowiny, gm. Sitkówka-
Nowiny” została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pod nazwą 

„Usunięcie i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych, pozostałych po pożarze na 
działce nr ewid. 46/8 (obręb Wola Murowana), msc. Nowiny, gm. Sitkówka-Nowiny”. 

2. Przedmiot umowy został szczegółowo określony w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia (zwanej dalej w umowie „SIWZ”) oraz w załączniku do niniejszej umowy pn. 
„Opis Przedmiotu Zamówienia”. 
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3. Przedmiot zamówienia musi zostać wykonany w zgodzie z obowiązującymi na 
terytorium RP przepisami prawa w tym zakresie w szczególności z ustawą z dnia 14 
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.). 

4. W przypadku wywozu odpadów, o których mowa w ust. 1 poza teren Polski, przedmiot 
zamówienia musi zostać wykonany w zgodzie z ustawą o międzynarodowym 
przemieszczaniu odpadów z dnia 29 czerwca 2007 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1792  
z późn.zm.). 
 
§ 2 

1. Realizacja zamówienia rozpocznie się od dnia podpisania umowy. 
2. Wykonawca z dniem podpisania umowy staje się posiadaczem odpadów w rozumieniu 

art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 797  
z późn. zm.), co oznacza, że ciążą na nim obowiązki wynikające z ww. ustawy oraz aktów 
wykonawczych wydanych do tej ustawy i ponosi on pełną odpowiedzialność za 
bezpieczeństwo ludzi i środowiska. 

3. Teren prac zostanie przekazany przez Zamawiającego w dniu podpisania umowy. 
Wykonawca zgodnie z kryterium zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy  
w terminie 75 dni od dnia podpisania umowy tj. do dnia 21.06.2021 r. Prace mogą być 
wykonywane wyłącznie w godz. 600 - 2200. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć 
teren przed dostępem osób trzecich oraz zapewnić zaplecze socjalne i inne media 
niezbędne do wykonania prac, we własnym zakresie i na własny koszt. 

4. Przez zakończenie realizacji umowy rozumie się dokonanie odbioru końcowego 
zakończone protokołem końcowym, o którym mowa w § 6 ust. 5-7 umowy. 
§ 3 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia, wymagania, potencjał 
techniczny i osobowy, w celu wykonania przedmiotu umowy, w szczególności: 
1) spełnia wymagania, o których mowa w Rozdziale VI SIWZ, 
2) posiada bazę transportową oraz sprzęt niezbędny do wykonania niniejszej umowy,  
3) kierowcy wykonujący transport odpadów niebezpiecznych będą posiadali 

wymagane prawem uprawnienia, 
4) osoby dokonujące identyfikacji odpadów na nieruchomości Zamawiającego będą 

posiadały doświadczenie w identyfikacji odpadów niebezpiecznych co najmniej  
w takim zakresie w jakim będzie to służyć prawidłowemu transportowi odpadów, 

5) zawarł umowy z instalacją/ami przetwarzającą/ymi usunięte odpady będące 
przedmiotem umowy lub posiada dokument zapewniający odbiór odpadów z 
miejsca przedmiotu umowy 

2. Wykonawca zobowiązuje się do spełniania uprawnień i wymagań określonych w ust. 1 
przez cały okres realizacji umowy. 

3. Na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca w wyznaczonym w tym wezwaniu 
terminie przedłoży Zamawiającemu dowody potwierdzające spełnienie wymogów,  
o których mowa w ust. 1. 

4. Wykonawca kieruje do realizacji zamówienia koordynatora w osobie: Kamilli Lipskiej,  
tel 509 772 266, e-mail: klipska@hudrogeotechnika.pl . Wykonawca za działania  
i zaniedbania koordynatora odpowiada przed Zamawiającym, jak za własne. 

5. Ewentualna zmiana osoby, o której mowa w ust. 4 wymaga uzasadnionego pisemnego 
zgłoszenia Zamawiającemu i jego akceptacji i nie wymaga zmiany treści umowy. 

mailto:klipska@hudrogeotechnika.pl
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6. W przypadku, gdy zawarta umowa/y wskazana/e w ust. 1 pkt 5 wygaśnie/ą lub ulegnie/ą 
rozwiązaniu lub w przypadku zmiany instalacji, Wykonawca obowiązany jest do zawarcia 
nowej/ych umowy/ów oraz przekazania jej/ich kopii Zamawiającemu w terminie 14 dni 
od dnia wygaśnięcia (rozwiązania/zmiany) umowy, pod rygorem odstąpienia od umowy 
(przez Zamawiającego z winy Wykonawcy). Zmiana instalacji nie stanowi zmiany umowy 
w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania: 
1) przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z zachowaniem 

należytej staranności wymaganej od profesjonalisty, 
2) wszystkich obowiązków opisanych w niniejszej umowie, SIWZ, Opisie Przedmiotu 

Zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania niezwłocznie informacji 
dotyczących realizacji umowy na każde żądanie Zamawiającego, jednak nie później 
niż w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania zapytania. 

2. Zamawiający będzie mógł się skontaktować bezpośrednio z koordynatorem realizacji 
zadania, o którym mowa w § 3 ust. 4 umowy od poniedziałku do piątku w godzinach od 
6:00 do 22:00. Koordynator realizacji zadania będzie odpowiadał za nadzorowanie 
wykonywania umowy ze strony Wykonawcy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się: 
1) współdziałać z Zamawiającym we wszelkich sytuacjach konfliktogennych mających 

lub mogących mieć wpływ na wizerunek Zamawiającego, 
2) do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 

działalności gospodarczej, związanej z przedmiotem niniejszej umowy na kwotę nie 
niższą niż 200 000,00 PLN przez cały okres realizacji umowy. W przypadku, gdy polisa 
obejmuje okres krótszy niż okres realizacji umowy Wykonawca obowiązany jest do 
zachowania ciągłości ubezpieczenia na wymaganą kwotę oraz przedkładania kopii 
kolejnych umów (polis). W przypadku nieprzedłożenia umowy ubezpieczenia (polisy) 
o której mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający uprawniony jest do zawarcia 
umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy, 

3) dostarczenia w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy harmonogramu działań, 
zawierającego: wykaz planowanych do podjęcia czynności od chwili załadunku do 
przetworzenia/unieszkodliwienia, daty podejmowanych czynności, osoby 
odpowiedzialne za wykonanie poszczególnych czynności (z  podaniem imienia, 
nazwiska oraz numerów telefonów), 

4) dostarczenie w terminie do 7 dni kalendarzowych liczonych od podpisania niniejszej 
umowy Zamawiającemu Wykaz pracowników realizujących przedmiotową umowę. 
Wykaz powinien zawierać następujące dane: imię i nazwisko pracownika, informacje 
dotyczące formy zatrudnienia, wymiaru etatu. Wykaz należy sporządzić w dwóch 
egzemplarzach i przekazać do Referatu Zamówień Publicznych.  

5) przekazania harmonogramu, o którym mowa w pkt 3) powyżej służbom ratunkowym 
tj.: Komendzie Miejskiej Policji w Kielcach, Komendzie Miejskiej Państwowej Straży 
Pożarnej w Kielcach, Świętokrzyskiemu Centrum Ratownictwa Medycznego  
i Transportu Sanitarnego w Kielcach, Wojewódzkiemu Centrum Zarządzania 
Kryzysowego, na minimum 2 dni przed przystąpieniem do realizacji usługi, w celu 
zapewnienia gotowości tych służb, 

6) przejęcia pełnej odpowiedzialności za wszelkie skutki związane z nieprzestrzeganiem 
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lub naruszeniem przez niego obowiązujących przepisów w zakresie gospodarowania 
odpadami, 

7) odpowiedzialności przed organami kontrolnymi: Świętokrzyskim Wojewódzkim 
Inspektorem Ochrony Środowiska, Państwową Inspekcją Pracy i innymi, 

8) pełnej dyspozycyjności w zakresie wykonywania przedmiotu umowy, 
9) poinformowania Zamawiającego na minimum 2 dni przed przystąpieniem do realizacji 

usługi i zakończeniu wykonywania prac telefonicznie: 41 200-14-71; 41 200-14-86 oraz 
drogą e-mail: pedrycz.z@powiat.kielce.pl skalska.d@powiat.kielce.pl 
kumor.m@powiat.kielce.pl, aby Zamawiający mógł powiadomić odpowiednie służby, 

10) systematycznego czyszczenia nawierzchni dróg, w tym drogi powiatowej w obrębie 
wyjazdu z działki nr ewid. 46/8, jeżeli zachodzić będzie taka potrzeba, 

11) pokrycia  całości strat materialnych powstałych na skutek niewłaściwego lub 
nieprawidłowego wykonania usługi, 

12) uporządkowania terenu prac z chwilą zakończenia wywozu odpadów. 
4. Wymagania dotyczące załadunku: 

a) odpady ładowane będą do pojemników, big – bagów, beczek metalowych, 
kontenerów i innych posiadających odpowiednie atesty a następnie na samochody 
wykonawcy lub zamiennie do kontenerów różnego typu, podstawionych przez 
wykonawcę  
w zależności od potrzeb, 

b) dopuszcza się w ramach wykonywanej usługi np. przepakowywanie odpadów do 
odpowiednich pojemników, mechaniczne rozdrobnienie odpadów, pocięcie na 
drobniejsze elementy w celu zmniejszenia objętości i łatwiejszego załadunku do 
pojemników/opakowań oraz na środki transportu, bez stosowania środków 
chemicznych, 

c) teren prowadzenia prac objętych zamówieniem wyposażony zostanie przez 
Wykonawcę w zapas sorbentów oraz podstawowy sprzęt gaśniczy, 

d) Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia kart przekazania odpadów, zgodnie  
z przepisami obowiązującymi w tym zakresie, 

e) Wykonawca zobowiązany będzie ważyć na miejscu każdą partię odpadów w celu 
określenia ilości odpadów zabieranych z terenu prac. Dowód wagowy winien 
zawierać: kod odpadu, rodzaj odpadu, waga netto, waga brutto, waga tara, nr 
rejestracyjny pojazdu. 

5. Wymagania dotyczące transportu: 
a) odpady podczas transportu należy zabezpieczyć w taki sposób, aby uniemożliwić ich 

rozprzestrzenianie poza środki transportu w szczególności wyciek, 
b) dobór środków transportu przewidzianych do świadczenia usługi transportu musi być 

dokonany z uwzględnieniem właściwości chemicznych i fizycznych odpadów, w tym 
stanu skupienia, 

c) Zamawiający wymagać będzie pełnej sprawności technicznej taboru samochodowego 
wykonawcy używanego do realizacji przedmiotu zamówienia (potwierdzonego 
aktualnymi przeglądami technicznymi), 

d) każda jednostka transportowa przewożąca odpady niebezpieczne powinna być 
wyposażona w co najmniej jedną gaśnicę, 

e) Wykonawca zobowiązany jest przekazać osobom (kierowcom) wykonującym transport 
odpadów objętych zamówieniem pisemne instrukcje tzw. Instrukcje wypadkowe, 
dotyczące przewożonego odpadu i sposobu postępowania w razie wypadku, 

mailto:pedrycz.z@powiat.kielce.pl
mailto:skalska.d@powiat.kielce.pl
mailto:kumor.m@powiat.kielce.pl
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f) Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność, za prawidłowe wykonanie usługi  
i zapewnia dysponowanie narzędziami, sprzętem specjalistycznym oraz 
wyposażeniem zapewniającym właściwą realizacje przedmiotu zamówienia, 

g) każdorazowy odbiór odpadów z terenu prac będzie potwierdzony kartą przekazania 
odpadów, sporządzoną przez wykonawcę, opatrzoną datą wykonania usługi  
z wyszczególnieniem faktycznej ilości odbieranych odpadów. Karta będzie wystawiona 
na posiadacza odpadów. Jeden egzemplarz karty przekazania odpadów należy 
przekazać Zamawiającemu. 

6. Wymagania dotyczące przetworzenia/unieszkodliwienia odpadów: 
a) Wykonawca zobowiązany jest do przetworzenia/unieszkodliwienia odpadów, na 

zasadach wskazanych w § 6 ust. 1, w instalacjach zapewniających wydajność procesu, 
b) Wykonawca zobowiązany jest do podania adresu, miejsca lokalizacji instalacji 

unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, w której realizowany będzie przedmiot 
zamówienia w tym zakresie, 

c) Dokument potwierdzający proces przetworzenia/unieszkodliwienia odpadów 
objętych zamówieniem, stanowi załącznik do protokołu końcowego sporządzonego z 
chwilą zakończenia przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, 

§ 5 
1. Wykonawca, który zamierza wykonywać przedmiot umowy przy udziale 

podwykonawców (o ile jest to zgodne z ustawą Prawo zamówień publicznych) 
zobowiązany jest uprzednio wskazać Zamawiającemu na piśmie czynności (części 
przedmiotu umowy), które zamierza zlecić podwykonawcom, jak i nazwy (firmy) tych 
podwykonawców. 

2. Podwykonawca realizujący umowę musi posiadać uprawnienia do jej realizacji zgodnie  
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i SIWZ. 

3. Zamawiający zastrzega, że podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy, 
Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania pracy 
podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, w takim zakresie, jak gdyby były 
one jego działaniami, uchybieniami, zaniedbaniami, jego lub jego przedstawicieli lub 
jego pracowników. 

4. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z winy podwykonawcy 
będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy. 

5. Wykonawca pełni funkcję koordynatora w stosunku do wszystkich podwykonawców 
podczas wykonywania przedmiotu umowy. 

6. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odstąpienia od umowy  
z podwykonawcą, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje 
podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, 
określonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku 
rozstrzygnięcia którego zawarto niniejszą umowę lub nie dają rękojmi należytego 
wykonania powierzonych podwykonawcy usług lub dotrzymania terminów realizacji tych 
usług. 

7. Wykonawca pozostaje w pełni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego za zlecone 
do podwykonawstwa części zamówienia (umowy). 

8. Przed wystawieniem faktury VAT, obejmującej kwotę należną podwykonawcy, 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dowód, że podwykonawca otrzymał wszystkie 
kwoty należne mu na mocy wcześniejszych faktur VAT dotyczących realizacji przedmiotu 
niniejszej umowy (nie dotyczy pierwszej faktury). 
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9. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności. 

10. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 
Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Na potwierdzenie 
wyżej wymienionego Wykonawca obowiązany jest przedstawić odpowiednie 
dokumenty,  
o których mowa w Rozdziale VI SIWZ (dopuszczalna jest forma pisemna w oryginale lub 
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
nowego podwykonawcę, na którego zasoby powołuje się Wykonawca). 

§ 6 
1. Kompleksowa usługa powinna polegać na załadunku odpadów na środki transportu, 

przetransportowaniu do miejsca przeznaczonego na ich ostateczne przetworzenie 
(termiczne przekształcanie z odzyskiem lub bez odzysku energii, unieszkodliwienie) lub 
do miejsca gdzie zostaną poddane procesowi odzysku, jeżeli w wyniku przeprowadzonej 
analizy okaże się, że odpad może zostać zagospodarowany w procesie odzysku na 
podstawie posiadanej przez Wykonawcę decyzji, dokonaniu procesu unieszkodliwienia 
lub odzysku odpadów, sporządzeniu i wydaniu stosownych dokumentów 
potwierdzających prawidłowe unieszkodliwienie lub odzysk wszystkich zgromadzonych 
na działce odpadów, stanowiących przedmiot umowy. 

2. Podczas wykonywania usługi Wykonawca zobowiązany będzie do bieżącego obmiaru 
ilości i rodzaju odpadów oraz przekazywania Zamawiającemu raportów tygodniowych  
z wykonania przedmiotu umowy. Raport tygodniowy powinien zawierać między innymi: 
kod odpadu, rodzaj odpadu, waga netto, waga brutto, waga tara, nr rejestracyjny 
pojazdu. Wykonawca przesyła raport na adres e-mail wskazany w § 14 ust. 3 umowy, w 
terminie do poniedziałku następnego tygodnia. 

3. Dla partii usuniętych i przetworzonych/unieszkodliwionych odpadów Wykonawca jest 
zobowiązany do przekazania Zamawiającemu miesięcznych raportów częściowych (które 
będą podstawą do wystawienia faktur) zawierających, informacje o: masie i rodzaju 
wywiezionych i usuniętych odpadów z terenu nieruchomości, drodze ich transportu, 
miejscu docelowym ich transportu i sposobie unieszkodliwienia oraz będzie zawierać  
w szczególności: 

 podpis koordynatora realizacji zadania stwierdzający zgodne z umową usunięcie partii 
odpadów z terenu nieruchomości, 

 podpis Wykonawcy (osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy), podpis 
umocowanego przedstawiciela instalacji/miejsca unieszkodliwienia odpadów lub 
potwierdzenie (np. w formie załącznika) unieszkodliwienia przewiezionych odpadów 
wydane przez umocowanego przedstawiciela instalacji/miejsca unieszkodliwienia 
odpadów, ze wskazaniem danych kontaktowych przedstawiciela instalacji/miejsca 
unieszkodliwienia odpadów wraz z fakturą potwierdzającą 
przetworzenie/unieszkodliwienia odpadów, 

 karty przekazania odpadów wydrukowane z rejestru BDO (Bazy Danych o Produktach 
i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 
2012 r. o odpadach), w przypadku awarii rejestru BDO dopuszczalne jest złożenie kart 
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w formie papierowej lub dokument równorzędny w przypadku transportu odpadów 
poza terytorium RP. 

4. Wykonawca sporządza miesięczny raport częściowy w formie elektronicznej  
i papierowej, i przesyła go Zamawiającemu, nie później niż 7 dnia miesiąca następnego 
za miesiąc poprzedni za który chce otrzymać wynagrodzenie. 

5. Zakończenie realizacji umowy zostanie potwierdzone protokołem końcowym odbioru 
prac, potwierdzonym przez koordynatora realizacji zadania, Wykonawcę (osobę 
uprawnioną do reprezentacji) oraz pracownika lub pracowników Zamawiającego. 

6. Protokół końcowy musi być zgodny z przekazywanymi na bieżąco raportami 
tygodniowymi oraz raportami częściowymi. 

7. Protokół końcowy sporządza się po przetworzeniu/unieszkodliwieniu ostatniej partii 
odpadów do maksymalnej wartości umowy, o której mowa w § 7 ust. 1 lub mniejszej 
ilości w przypadku przetworzenia/unieszkodliwienia wszystkich odpadów. 

§ 7 
1. Strony zgodnie postanawiają, że przewidywane wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu 

realizacji przedmiotu umowy zgodnie z Ofertą Wykonawcy wyniesie netto: 6  467 500,00 
złotych, co stanowi wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości 8 % kwotę brutto:  
6 984 900,00 złotych (słownie: sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące 
dziewięćset złotych 00/100 ), z zastrzeżeniem, o którym mowa w ust. 2 i 3 niniejszego 
paragrafu. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter orientacyjny (szacunkowy). Wynagrodzenie, 
które będzie przysługiwało Wykonawcy określone zostanie na podstawie faktycznej 
ilości wywiezionych i przetworzonych odpadów oraz odpowiednio ceny jednostkowej 
brutto zaoferowanej przez Wykonawcę za 1 Mg danego odpadu. Zgodnie z poniższą 
kalkulacją - jednostkowa cena ryczałtowa brutto za usunięcia i unieszkodliwienia 1 Mg 
odpadów niebezpiecznych: 

1) zmieszane odpady po pożarze z gruntem w wysokości: 7 020,00 zł, 
2) odpady znajdujące się w pojemnikach DPPL, zbiorniki pełne i zbiorniki nadpalone  

w wysokości: 7 020,00 zł, 
3) 57 sztuk mauzerów 1000 l wypełnionych mieszaniną substancji chemicznych  

w wysokości: 7 020,00 zł. 
3. Strony ustalają, że w przypadku wyczerpania wartości umowy, o której mowa w ust. 1 

Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym. 
4. Obowiązek nadzorowania wartości umowy spoczywa na Zamawiającym w porozumieniu 

z Wykonawcą. Zamawiający kontroluje wartość przedmiotu umowy po każdym 
otrzymanym raporcie tygodniowym, natomiast Wykonawca zobowiązuje się do 
przekazywania Zamawiającemu na każde jego żądanie informacji o łącznej dziennej ilości 
wywiezionych odpadów. Jeżeli z kolejnego raportu tygodniowego/częściowego, będzie 
wynikać że pozostała kwota nie pozwoli na dalszy wywóz odpadów, strony sporządzają i 
podpisują stosowne oświadczenie, o zakończeniu dalszego wywozu odpadów. 

5. Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec Zamawiającego,  
w przypadku, gdy wartość umowy za zrealizowanie przedmiotu umowy będzie niższa od 
wartości, o którym mowa w ust. 1. 

6. Wynagrodzenie płatne będzie wyłącznie po usunięciu i unieszkodliwieniu odpadów  
z możliwością wystawienia przez Wykonawcę faktur częściowych po przetworzeniu 
partii odpadów, z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej. 
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7. Wynagrodzenie płatne będzie w częściach raz w miesiącu, po przedstawieniu raportu 
częściowego, o którym mowa w § 6 ust. 3 niniejszej umowy. Raport częściowy winien 
być podpisane ze strony Zamawiającego przez minimum 2 osoby wymienione w § 14 
ust. 3. Raport należy przedstawić nie później niż 7 dnia miesiąca następnego za miesiąc 
poprzedni. W przypadku podwykonawstwa zapłata faktur nastąpi po przedstawieniu 
przez Wykonawcę również dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom. 

8. Raport częściowy, o którym mowa w ust. 7, niezawierający uwag, stanowić będzie 
podstawę do wystawienia faktur. 

9. Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie przelewem na rachunek bankowy 
Wykonawcy nr 18 1050 1416 1000 0005 0000 2084, w terminie 14 dni od daty 
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur 
VAT. 

10. Jeżeli dotyczy, Zamawiający ma prawo regulowania płatności w ramach mechanizmu 
podzielnej płatności (split payment) zgodnie z art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r.  
o podatku od towarów i usług. 

11. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w ust. 9 jest rachunkiem 
umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielnej płatności, o którym mowa  
w ust. 10 powyżej. 

12. W przypadku, gdy rachunek Wykonawcy nie spełnia warunku określonego w ust. 11 
powyżej, opóźnienie w dokonaniu płatności wskutek braku możliwości realizacji przez 
Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej 
płatności w terminie określonym w ust. 9, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do 
żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych 
rekompensat/odszkodowań z tytułu dokonania nieterminowej płatności. 

13. W  przypadku  gdy rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w ust. 9 nie będzie 
znajdował się w Wykazie podatników VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej 
Administracji Skarbowej Zamawiający ma prawo do niezapłacenia wynagrodzenia 
Wykonawcy  w terminie wskazanym ust. 9. 

14. W takim przypadku opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w ust. 9, 
nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek 
odsetek, jak również innych rekompensat/odszkodowań z tytułu dokonania 
nieterminowej płatności. 

15. Wykonawca nie ma prawa przenieść wierzytelności wynikających z umowy,  
a dotyczących wynagrodzenia na rzecz osób trzecich, bez uprzedniej zgody 
Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

16. Fakturę VAT należy wystawić w następujący sposób: 
 Nabywca: Powiat Kielecki, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, NIP: 9591645790 
 Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce. 
17. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 
18. Wykonawcy nie przysługuje żadne inne dodatkowe wynagrodzenie niż przewidziane  

w niniejszej umowie ani roszczenie o zwrot kosztów poniesionych w związku  
z wykonaniem umowy. 

19. W przypadku opóźnienia w płatności jakiejkolwiek kwoty należnej Wykonawcy, 
Wykonawca uprawniony będzie do dochodzenia odsetek w wysokości ustawowej. 
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20. Wszelkie kwoty należne Zamawiającemu, w szczególności z tytułu kar umownych, będą 
potrącane z bieżącego wynagrodzenia.  
§ 8 

1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej: 
1) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron, z winy Wykonawcy  

w wysokości 10% całkowitej wartość umowy, o której mowa w § 7 ust. 1 niniejszej 
umowy; 

2) w wysokości 2 000,00 zł za każdy dzień zwłoki w terminie realizacji umowy 
przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 3 umowy, z zastrzeżeniem pkt 3); 

3) w przypadku zwłoki Wykonawcy, który zaoferował skrócony termin, zgodnie  
z kryterium oceny ofert, w wysokości 3 000,00, za każdy dzień zwłoki w stosunku do 
terminu określonego w § 2 ust. 3 niniejszej umowy,  

4) za każdy stwierdzony przypadek przez Zamawiającego lub Państwową Inspekcję Pracy 
braku spełnienia wymogu, o którym mowa w § 11 ust. 1 Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł; 

5) w przypadku niedostarczenia Zamawiającemu w wymaganym terminie: 

a) dowodów (na żądanie Zamawiającego) pozwalających potwierdzić zatrudnienie danej 
osoby na umowę o pracę w terminie, o którym mowa § 11 ust. 5 lub za brak 
żądanego dokumentu/oświadczenia, w wysokości 50 zł za każdy dzień zwłoki. 

b) wykazu lub zaktualizowanego wykazu osób wyznaczonych do wykonywania usługi,  
o którym mowa w § 4 ust. 3 pkt 4), w wysokości 50 zł za każdy dzień zwłoki, 

c) dokumentów potwierdzających opłacenie ubezpieczenia OC lub jego kontynuację, na 
warunkach określonych w § 4 ust. 3 pkt 2), w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki, 

d) harmonogramu, o którym mowa w § 4 ust. 3 pkt 3), w wysokości 50 zł za każdy dzień 
zwłoki, 

e) raportu, o którym mowa w § 6 ust. 2, w wysokości 50 zł za każdy dzień zwłoki, 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych uregulowanych  
w Kodeksie Cywilnym. 

3. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kary umownej z tytułu 
odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn zawinionych od Zamawiającego  
w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, która przypadłaby do zapłaty do końca okresu 
obowiązywania umowy, gdyby od umowy nie odstąpiono, z zastrzeżeniem § 10 ust. 5. 

4. Suma kar umownych nie może przekroczyć 10% całkowitej wartości umowy, o której 
mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu 
wynagrodzenia. 
§ 9 

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 10 % całkowitej 
wartość umowy określonej w § 7 ust. 1 niniejszej umowy tj. w wysokości:  
698 490,00 PLN. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zabezpiecza w szczególności terminowe 
wykonywanie obowiązków umownych oraz roszczenia o szkodę powstałe na skutek 
niewykonywania lub nienależytego wykonania umowy. 

3. Dowód wniesienia zabezpieczenia określonego w ust. 1 został przedstawiony 
Zamawiającemu do momentu zawarcia umowy. 
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4. Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia podpisania 
protokołu końcowego, o którym mowa w § 6 ust. 5. 

5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, w formie 
niepieniężnej, Wykonawca zobowiązany jest do zachowania jego ciągłości w całym 
okresie realizacji umowy. 

6. Jeżeli zabezpieczenie wniesione jest w postaci niepieniężnej winno być ono 
bezwarunkowe, nieodwołalne i wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
dokument gwarancyjny winien zawierać klauzulę, w której gwarant zobowiązuje się do 
wypłaty kwoty gwarancyjnej w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie 
Zamawiającego, złożone wraz z oświadczeniem, że Wykonawca nie wywiązał się ze 
swoich zobowiązań w terminie przewidzianym w umowie lub zgodnie z 
postanowieniami umowy. 

7. Zabezpieczenie składane w formie niepieniężnej musi zawierać następujące zapisy: 
a) Oświadczenie, że żadna zmiana, uzupełnienie lub modyfikacja warunków umowy, 

które zostaną uzgodnione pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w trakcie realizacji 
umowy, nie zwolnią poręczyciela/gwaranta z zobowiązania 

b) Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem 
Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby 
Zamawiającego. 

8. Zamawiający ma prawo zaspokoić z zabezpieczenia wszelkie roszczenia z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niezależnie, czy wynikają one 
z umowy czy przepisów prawa. 
§ 10 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy wraz z prawem do naliczenia kary umownej 
w wysokości 10% całkowitej wartość umowy, o której mowa w § 7 ust. 1 umowy, jeżeli 
Wykonawca narusza w sposób istotny postanowienia umowy, zapisów SIWZ lub 
załączników do SIWZ.  

2. Istotne naruszenia umowy, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności 
przypadki: 

1) utratę przez Wykonawcę prawa do wykonywania działalności będącej przedmiotem 
niniejszej umowy; 

2) nierozpoczęcie wykonywania przedmiotu umowy bez uzasadnionej przyczyny 
pomimo wezwania Zamawiającego; 

3) przerwanie wykonywania przedmiotu umowy na okres dłuższy niż 14 dni, bez 
obiektywnego uzasadnienia; 

4) gdy Wykonawca znajduje się w stanie zagrażającym niewypłacalnością lub przechodzi 
w stan likwidacji w celach innych niż przekształcenia przedsiębiorstwa lub połączenia 
się z innym przedsiębiorstwem; 

5) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub gdy zostanie wszczęte 
postępowanie egzekucyjne w stopniu uniemożliwiającym realizacje umowy; 

6) cofnięcia zezwolenia do transportu odpadów, przetwarzania odpadów lub utrata 
wpisu do BDO, 

7) postępowania niezgodnego z obowiązującym prawem, 
8) gdy Wykonawca nie zawrze nowej/ych umowy/ów, o której/ych mowa w§ 3 ust. 1 

pkt 5 lub nie przekaże jej/ich kopii Zamawiającemu w terminie 14 dni od dnia 
wygaśnięcia (rozwiązania/zmiany) poprzedniej umowy, 
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9) gdy Wykonawca przy wykonywaniu zamówienia nie podoła obowiązkowi 
zapewnienia pojazdów elektrycznych we flocie użytkowanych pojazdów, w udziale 
określonym  
w art. 68 ust. 3 Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach 
alternatywnych (Dz. U. z 2020 poz. 908) z uwzględnieniem zmian tego przepisu. 

3. Zamawiający odstępuje od umowy jeżeli suma kar umownych przewyższa 10 % 
całkowitej wartość umowy, o której mowa w § 7 ust. 1 umowy. 

4. Warunkiem odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w przypadkach opisanych  
w ust. 2 pkt 2), 3), 7), 8) i 9) jest uprzednie wezwanie Wykonawcy do wykonywania 
swoich obowiązków w terminie wyznaczonym w wezwaniu. 

5. 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 dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

6. W przypadku zaistnienia okoliczności określonych w ust. 5 powyżej Wykonawca może 
żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

7. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

8. Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone w terminie 30 dni od dnia powzięcia 
wiadomości o przyczynach stanowiących podstawę odstąpienia. 

§ 11 
1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie 

umowy o pracę, w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 
Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320) wszystkich osób wykonujących czynności 
określone w Opisie przedmiotu zamówienia. Obowiązek zatrudnienia obowiązuje przez 
cały okres wykonywania wyżej wymienionych czynności w trakcie trwania umowy. 

2. O każdej planowanej zmianie personalnej, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić 
Zamawiającego w terminie wskazanym w zapisach w § 4 ust. 3 pkt 4). Każdorazowa 
zmiana osobowa z wykazu będzie wymagała akceptacji Zamawiającego, zmiana nie 
wymaga aneksu do umowy. 

3. Wymóg zatrudnienia, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy osób fizycznych, które 
jednocześnie są wykonawcami w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
czynności, o których mowa w ust. 1. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wyżej 

wymienionych wymogów i dokonywania ich oceny, 
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

wyżej wymienionych wymogów, 
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia, 
4) w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 
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5. W ramach wykonywania czynności kontrolnych, o których mowa w ust. 4 na każde 
wezwanie Zamawiającego Wykonawca w terminie nie krótszym niż 5 dni roboczych 
przedłoży Zamawiającemu w szczególności wskazane poniżej dowody w celu 
potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w ust. 1: 

1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy  
o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego; 
oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz 
ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę, daty 
jej zawarcia i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia  
w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; 

2) 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  
(wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia 
umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę 
danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi 
ochrony danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). 
Imię  
i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji; informacje takie jak: data zawarcia 
umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 
zidentyfikowania; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie odpowiednio przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z 
tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 
osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony 
danych osobowych; imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 
§ 12 

1. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w sytuacji gdy nastąpi 
zmiana spowodowana: 

1) Zmianą prawa powszechnie obowiązującego jeśli zmiana ta wpływa na zakres, 
warunki lub termin wykonania przez strony świadczeń wynikających z umowy,  
a zmiana ta polega na dostosowaniu jej postanowień do zmienionych przepisów  
i realizacji celu umowy; 

2) Odstąpieniem 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 wykonanie przedmiotu zamówienia bez ograniczenia zakresu 
zamówienia, powodowałoby dla Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na 
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zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia i związane z tym racjonalne 
wydatkowanie środków publicznych; 

3) Zmianą sposobu realizacji przedmiotu umowy w zakresie wykonania prac 
niewykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, jeżeli zmiana będzie 
korzystna i przyczyni się do poprawy jakości lub efektywności świadczonych usług;  

4) Zmianą danych wynikających z przekształceń podmiotowych po stronie Wykonawcy 
skutkujących zastępstwem prawnym pod tytułem ogólnym, a także zmiany adresu, 
nazwy, osób reprezentujących Wykonawcę,  

5) Zmianą terminów wynikających z umowy, pod warunkiem, że: 
a) zaszła konieczność wykonania dodatkowych prac wykraczających poza przedmiot 

zamówienia określony w SIWZ wraz z załącznikami, których wykonanie w sposób 
obiektywny uniemożliwia terminowe zrealizowanie przedmiotu zamówienia, 

b) nastąpiła zmiana przepisów powodujących koniczność wprowadzenia innych 
rozwiązań, niż zakładano w SIWZ wraz z załącznikami, 

c) nastąpiła zmiana przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, 
które te przepisy narzucają, 

d) z powodu działań podmiotów trzecich uniemożliwiających wykonanie 
poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia, które to działania nie są 
konsekwencją winy Wykonawcy. 

e) nastąpiła zwłoka w przekazaniu przez Zamawiającego terenu prac, o czas tej 
zwłoki. 

6) W przypadku zaistnienia okoliczności powodującej konieczność podjęcia działań  
w trybie ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1856z późn. zm.) w zakresie wynikającym z tych działań; 

7) Zmianą terminu i zakresu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia 
sił wyższych przez co rozumie się w szczególności: pożar, stan epidemii, zamieszki, 
deszcz nawalny, śnieg nawalny, decyzje instytucji i organów niezależnych od 
Zamawiającego, decyzji lub wniosków właścicieli działek sąsiednich (w przypadku 
stwierdzenia naruszenia ich nieruchomości- w tym również w przypadku ograniczenia 
emisji na działki sąsiednie). 

 Jeżeli działanie siły wyższej uniemożliwia, utrudnia lub opóźnia wykonywanie przez 
którąkolwiek ze Stron jej zobowiązań określonych w umowie lub ma na nią inny 
negatywny wpływ, Strona ta winna powiadomić drugą Stronę, przekazując jej pismo 
informujące o zaistnieniu takiego zdarzenia i jego okolicznościach tak szybko, jak to 
możliwe po jego zaistnieniu (co do zasady, w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze, 
chyba że ze względu na zaistnienie siły wyższej, dotrzymanie tego terminu było 
obiektywnie niemożliwe).W przypadkach, w których dostarczenie zawiadomienia na 
piśmie jest niemożliwe lub znacznie utrudnione ze względu na okoliczności niezależne 
od Stron, zawiadomienie może zostać dokonane e-mailem, faksem, a w szczególnych 
przypadkach – również telefonicznie (w tym ostatnim jednak przypadku – powinno 
być potwierdzone na piśmie tak szybko, jak to będzie obiektywnie możliwe w celu 
potwierdzenia daty zaistnienia siły wyższej, jej natury oraz skutków). Wykonawca jest 
zobowiązany udowodnić, że opóźnienie zostało spowodowane przez zdarzenie, za 
które nie ponosi odpowiedzialności, będące poza kontrolą Wykonawcy  
i Podwykonawcy oraz że nie istnieje żaden alternatywny, racjonalny i możliwy do 
akceptacji sposób realizacji przedmiotu zamówienia; 
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8) W związku ze wskazanymi w pkt 1) i 2) okolicznościami dopuszczalne jest zwiększenie 
wynagrodzenia w drodze negocjacji między stronami przy czym zwiększenie 
wynagrodzenia dopuszczalne jest o kwotę nie większą niż udokumentowany przez 
Wykonawcę wzrost kosztów świadczenia usługi, a następnie zatwierdzony przez 
Zamawiającego. 

9) W związku ze wskazanymi w pkt 1) i 2) okolicznościami dopuszczalne jest 
zmniejszenie wynagrodzenia w drodze negocjacji między stronami przy czym 
zmniejszenie wynagrodzenia według cen jednostkowych wskazanych w ofercie 
Wykonawcy. 

2. Zgodnie z art. 139, art. 140 i art. 142 ustawy Pzp, umowa w sprawie niniejszego 
zamówienia: 
a) zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 
b) mają do niej zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie 

stanowią inaczej, 
c) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o 

dostępie do informacji publicznej, 
d) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego 

zobowiązaniem zawartym w ofercie, 
e) podlega unieważnieniu w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w art. 140 

ust. 3 i art. 146 ustawy Pzp. 
3. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej  

w postaci dwustronnie zaakceptowanego aneksu pod rygorem nieważności.  
4. W trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego 

powiadamiania Zamawiającego o: 
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy; 
2) zmianie osób reprezentujących; 
3) ogłoszeniu upadłości; 
4) ogłoszeniu likwidacji; 
5) zawieszeniu działalności; 
6) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca. 
§ 13 

1. Wykonawca przy wykonywaniu zamówienia ma obowiązek zapewnienia – o ile w tym 
okresie Wykonawca realizować będzie zamówienie, od dnia 1 stycznia 2022 r. udziału 
pojazdów elektrycznych we flocie użytkowanych pojazdów, w udziale określonym w art. 
68 ust. 3 Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach 
alternatywnych (Dz. U. z 2020 poz. 908) z uwzględnieniem ewentualnych zmian tego 
przepisu (szczególnie w zakresie wymaganego udziału pojazdów, terminów tam 
wskazanych). 

2. Wykonawca zapewnia spełnienie warunku, o którym mowa w ust. 1 na własny koszt  
i bez dodatkowego wynagrodzenia w całym okresie trwania umowy. 

3. W razie niewykonania przez Wykonawcę obowiązku określonego w ust. 1 i wystąpienia  
z tego powodu skutków prawnych określonych przepisami prawa, w szczególności 
wcześniejszego wygaśnięcia niniejszej umowy na podstawie przepisów Ustawy z dnia 11 
stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2020 poz. 908), 
Wykonawca ponosi względem Zamawiającego pełną odpowiedzialność za szkodę 
Zamawiającego z tego wynikającą (Zamawiający w takim przypadku może dochodzić 
kary umownej określonej w § 8 ust. 1 pkt 1 umowy). 
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§ 14 
1. Wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszące się do lub wynikające  

z realizacji przedmiotu umowy, wymagają formy pisemnej lub elektronicznej.  
2. Pisma stron powinny powoływać się na tytuł umowy. Za datę otrzymania dokumentów, 

o których mowa w ust. 1, Strony uznają dzień ich przekazania pocztą elektroniczną, jeżeli 
ich treść zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie, chyba, że postanowienia umowy 
stanowią inaczej. 

3. Korespondencje należy kierować na wskazane adresy: 
1) Korespondencja kierowana do Zamawiającego: 

a) Imię i nazwisko: Dorota Skalska  
Adres email: skalska.d@powiat.kielce.pl  
Telefon: 41 200 14 71 
b) Imię i nazwisko: Magdalena Kumor 
Adres email: kumor.m@powiat.kielce.pl  
Telefon: 41 200 14 86  

2) Korespondencja kierowana do Wykonawcy: 
Imię i nazwisko: Kamilla Lipska (Koordynator realizacji zadania) 
Adres email: klipska@hydrogeotechnika.pl  
Telefon: 509 772 266 

4. Zmiana danych wskazanych w ust. 3, nie stanowi zmiany umowy i wymaga jedynie 
pisemnego powiadomienia drugiej Strony. 
§ 15 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy 
Pzp oraz odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych nie stanowią inaczej. 

2. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania, by rozstrzygnąć ewentualne spory  
i nieporozumienia wynikające z umowy ugodowo poprzez bezpośrednie negocjacje. 

3. Jeżeli po upływie 30 dni od daty powstania sporu Zamawiający i Wykonawca nie będą  
w stanie rozstrzygnąć sporu ugodowo, spór zostanie rozstrzygnięty przez sąd właściwy 
dla siedziby Zamawiającego. 
§ 16 

1. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden 
egzemplarz dla Wykonawcy, a dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

2. Następujące załączniki do umowy stanowią jej integralną część: 
1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dotycząca postępowania, w wyniku 

rozstrzygnięcia którego zawarto niniejszą umowę, w tym załącznik pn.  
„Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)”, 

2) oferta Wykonawcy, 
3) wykaz pracowników, 
4) harmonogram działań. 
§ 17 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 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. U. 
UE. L. z 2016 r. poz. 119, str. 1), dalej zwany „RODO”, informuję że: 

mailto:skalska.d@powiat.kielce.pl
mailto:kumor.m@powiat.kielce.pl
mailto:klipska@hydrogeotechnika.pl
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1. W związku z procedurą zawarcia umowy, Administratorem danych osobowych 
będzie Powiat Kielecki – Starostwo Powiatowe w Kielcach, reprezentowany przez  
Starostę Kieleckiego z siedzibą w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce. 

2. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane może skontaktować się z Inspektorem 
Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@powiat.kielce.pl   

3. Dane osobowe, osoby której dane dotyczą, przetwarzane będą na podstawie art. 6 
ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 
publicznego oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b w celu zawarcia umowy  
z wybranym Wykonawcą. 

4. Dane, osoby której dotyczą, zostaną pozyskane na podstawie zawartej umowy. 
Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia umowy. Brak ich 
podania spowoduje brak możliwości zawarcia umowy.  

5. Odbiorcami danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Zamawiającego oraz 
osoby lub podmioty, którym na wniosek, w przypadkach przewidzianych przepisami 
prawa udostępniona będzie dokumentacja postępowania. Dane, osoby której 
dotyczą będą publikowane na stronie BIP Wykonawcy zgodnie z przepisami prawa. 

6. Dane osobowe, osoby której dotyczą, będą udostępniane organom kontrolnym oraz 
innym podmiotom wyłącznie w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.  

7. Dane osobowe, osoby której dotyczą, pozyskane w celu związanym z zawarciem 
umowy  
z wybranym Wykonawcą będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 
wyżej określonych celów, przewidzianych przepisami prawa oraz wewnętrznymi 
aktami prawnymi obowiązującymi u Zamawiającego. Okres przetwarzania danych 
osobowych może zostać przedłużony jeżeli przetwarzanie danych osobowych przez 
klienta będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed 
roszczeniami.  

8. Osoba, której dane dotyczą posiada:  

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych  

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych  
z zastrzeżeniem, iż skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować 
zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy,  

 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 
w art. 18 ust. 2 RODO z zastrzeżeniem, iż prawo do ograniczenia przetwarzania 
nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby 
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego,  

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych  narusza przepisy RODO.  

9. Wykonawca nie przekazuje danych osobowych poza teren Polski ani żadnym 
organizacjom międzynarodowym. 

§ 18 
1. Wykonawca ubiegając się o zamówienie jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich 

obowiązków związanych z udziałem w postępowaniu wynikających z RODO tj.:  

 obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, 
których dane osobowe dotyczą i od których dane Wykonawca bezpośrednio 
pozyskał (chyba, że dysponuje już tymi informacjami – art. 13 ust. 4 RODO),  

mailto:iod@powiat.kielce.pl
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 obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, 
których dane przekazuje Zamawiającemu (administratorowi danych osobowych)  
i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno  
z wyłączeń o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO,  

 w celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz 
ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały 
przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, 
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia stosownego oświadczenia o wypełnieniu 
przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 
RODO.  

2. W związku z powyższym Wykonawca w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik 
nr 2 do SIWZ, składa stosowne oświadczenie. 
 
.................................................     ........................................... 
(Zamawiający)         (Wykonawca) 
Starosta Mirosław Gębski 
Członek Zarządu Mariusz Ściana  
Dyrektor mgr inż. Marcin Misztal  


