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Ogłoszenie nr 540081635-N-2019 z dnia 25-04-2019 r.

Otwock:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMAOE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 535489-N-2019
Data: 09/04/2019

SEKOA I: ZAMAWIAJĄCY

Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM, Krajowy numer identyfikacyjny 10240430000000, ul. ul. Andrzeja
Sołtana 7, 05-400 Otwock, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 273 17 00, 273 17 Ol, e-mail w.wozniak@polatom.pl, faks 22 718 03 50.
Adres strony internetowej (url): www.polatom.pl

SEKOA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

11.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: I.ZAMAWIAJACY
Punkt: I.IV) KOMUNIKAOA

w ogłoszeniu jest: Wymagane jest przesianie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak Inny
sposób: Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym. Ofertę należy złożyć w
zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, oznakować w następujący sposób: Oferta - Nr sprawy 06/P/2019, Odbiór odpadów
komunalnych z Ośrodka Radioizotopów POLATOM w systemie odbiorów sukcesywnych w okresie czterech lat, Nie otwierać przed 26.04.2019
r. przed godz. 12:05, oraz opatrzyć nazwą I dokładnym adresem Wykonawcy. Adres: Oferty należy składać do 26.04.2019 ro do godz. 12:00
w siedzibie Zamawiającego: NCBJ Ośrodek Radioizotopów POLATOM, ul. Andrzeja Soltana 7, 05-400 Otwock, Budynek Nr 24, Pokój nr 122 Sekretariat. Oferty zostaną otwarte 26.04.2019 r. o godz.12:05 w siedzibie Zamawiającego: NCBJ Ośrodek Radioizotopów POLATOM, ul.
Andrzeja Soltana 7, 05-400 Otwock, Budynek Nr 24, Pokój nr 128A
W ogłoszeniu powinno być: Wymagane jest przesianie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak

Inny sposób: Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym. Ofertę naieży złożyć w
zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, oznakować w następujący sposób: Oferta - Nr sprawy 06/P/2019, Odbiór odpadów
komunalnych z Ośrodka Radioizotopów POLATOM w systemie odbiorów sukcesywnych w okresie czterech lat, Nie otwierać przed 06.05.2019
r. przed godz. 12:05, oraz opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. Adres: Oferty należy składać do 06.05.2019 ro do godz. 12:00
w siedzibie Zamawiającego: NCBJ Ośrodek Radioizotopów POLATOM, ul. Andrzeja Soltana 7, 05-400 Otwock, Budynek Nr 24, Pokój nr 122 Sekretariat. Oferty zostaną otwarte 06.05.2019 r. o godz.: 12:05 w siedzibie Zamawiającego: NCBJ Ośrodek Radioizotopów POLATOM, ul.
Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock, Budynek Nr 24, Pokój nr 128A

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV:PROCEDURA
Punkt: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-04-26, godzina: 12:00,
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-05-06, godzina: 12:00,

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV:PROCEDURA

k

Punkt: IV.4)
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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
W ogłoszeniu jest: WZÓR UMOWY: § 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem umowy jest usługa sukcesywnego odbioru odpadów

komunalnych stałych, określonych w Załączniku A do SIWZ, z terenu - NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM w okresie czterech lat od daty
podpisania niniejszej umowy lub do czasu wyczerpania kwoty określonej w niniejszej umowie. 2. Wykonawca będzie odbierał odpady z
wyznaczonych punktów odbioru zgodnie z ustalonym harmonogramem (Załącznik A) lub zgłoszeniem indywidualnym i postępował z nimi
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zamawiający będzie składował odpady do czasu ich odbioru w pojemnikach dostarczanych przez
Wykonawcę. 3. Odbiory odpadów nietypowych (odpady wielkogabarytowe, odpady elektryczne i elektroniczne) oraz wskazanych w Załączniku
A będą zgłaszane indywidualnie z odpowiednim wyprzedzeniem 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszego tj. przed upływem
czterech iat od daty podpisania umowy, wykorzystania wartości umowy a Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać żadne roszczenia.
5. Pierwszy odbiór Wykonawca zrealizuje w terminie do dnia

2019 r. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości

odbiorów niektórych typów odpadów na rzecz innych, zaś Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać żadne roszczenia, w tym w
szczególności roszczenia odszkodowawcze z tytułu utraconych korzyści. § 2 Wynagrodzenie Wykonawcy 1. Wynagrodzenie Wykonawcy z
tytułu zrealizowania umowy w całości wynosi odpowiednio: wartość netto:
słownie: ....

........ złotych VAT ( stawka i kwota):
........................................... złotych słownie: ....

................................ PLN
......... 23% ..

. PLN brutto:

... PLN 2. Ceny jednostkowe odbioru poszczególnych rodzajów

odpadów zawiera Formularz cenowy - Załącznik nr 6 do SIWZ. § 3 Warunki wykonania zamówienia 1. Wszelkie ustalenia i decyzje dotyczące
wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez ustanowionych przedstawicieli Zamawiającego: 1)
....... (imię, nazwisko, telefon kontaktowy i adres e-mail) z
ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy: ...
.

(imię, nazwisko, telefon

kontaktowy i adres e-mail) 2. Każdy odbiór odpadów będzie potwierdzany podpisem przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy na
protokole odbioru, który będzie stanowił podstawę do zrealizowania płatności częściowej na rzecz Wykonawcy. 3. Wykonawca odbiera
pojemniki z odpadami po uzyskaniu zgody dozymetrysty Wykonawcy. § 4 Warunki płatności 1. Zamawiający będzie dokonywał płatności na
rzecz Wykonawcy w cyklu miesięcznym, na podstawie prawidłowo wystawianych przez Wykonawcę faktur VAT. Warunkiem dokonania
płatności na rzecz Wykonawcy z tytułu prawidłowo zrealizowanych odbiorów jest załączenie do każdej faktury kart przekazania odpadów 2.
Termin płatności prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT będzie wynosił

dni od daty jej wystawienia, z zastrzeżeniem,

że doręczenie faktury nastąpi na co najmniej 23 dni przed tak określonym terminem płatności, a w przypadku niezachowania tego terminu,
termin płatności przedłuża się automatycznie o czas opóźnienia dostarczenia faktury. 3. Prawidłowo wystawiona faktura powinna zawierać co
najmniej następujące dane: - zapis,, Nr sprawy 06/P/2019, umowa Nr DE/ .... /2019", - specyfikacje odebranych pojemników z odpadami wyrażoną w złotych wartość netto, stawkę i kwotę podatku VAT oraz wartość brutto usługi, - dane identyfikacyjne Zamawiającego i
Wykonawcę (adres, NIP), - numer rachunku bankowego Wykonawcy, na które zostanie przekazane wynagrodzenie z tytułu zrealizowania
usługi, - termin płatności. § 5 Kary umowne 1. Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kar umownych w następujących przypadkach
i w następującej wysokości: 1.1 Za każdy dzień opóźnienia w stosunku do uzgodnionego z Zamawiającym terminu realizacji odbiorów - w
wysokości 0,1 % wartości brutto tego odbioru za każdy dzień opóźnienia. 1.2. Za odstąpienie od wykonywania umowy z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy - 50 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy. 2. Naliczone kary umowne Zamawiający będzie potrącał z
wynagrodzenia należnemu Wykonawcy za realizację dostaw częściowych na podstawie wystawionych not księgowych. 3. Wykonawcy
przysługuje prawo do naliczenia Zamawiającemu odsetek ustawowych w każdym przypadku niedotrzymania przez niego terminu płatności
faktury. 5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może odstąpić od naliczania kar umownych, o których mowa w niniejszym paragrafie.
§ 6 Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca przy podpisywaniu niniejszej umowy przedłożył

Zamawiającemu dokument potwierdzający wniesienie Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy w wysokości 10% (słownie: dziesięć
procent) wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy, co stanowi kwotę:
.............................................................................................................................................PLN
(słownie:

złotych) zabezpieczenie zostało wniesione w

formie:

.

---·-·············· a.

Zabezpieczenie może zostać wykorzystane przez Zamawiającego na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy. Zamawiający zobowiązuje się do zwrotu zabezpieczenia, jeżeli nie zostanie ono zarachowane na pokrycie roszczeń Zamawiającego
wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy będzie dokonany
przy zachowaniu zasad określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych. b. Koszt ustanowienia i zwolnienia Zabezpieczenia Należytego

k " "'" '" '· , , . .,

Wykonania Umowy obciąża Wykonawcę. c. Jeżeli zabezpieczenie wniesione w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych albo
na ,,,.,.,,...

=~ .,.,,,,~,. ·-· ,....... ., """"' __.... -·-· _ "'
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zakończeniem, Wykonawca na 14 dni roboczych przed wygaśnięciem takiego zabezpieczenia ma obowiązek ustanowić odpowiednie nowe
zabezpieczenie i wnieść Zamawiającemu. § 7 Zmiana umowy 1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że nie dopuszcza się istotnych zmian
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty złożonej przez Wykonawcę. 2. Dopuszcza się możliwość zmiany postanowień
umowy w stosunku do treści oferty złożonej przez Wykonawcę w następujących przypadkach: 2.1 Zmiany wysokości wynagrodzenia
należnego Wykonawcy, w stosunku do wynagrodzenia określonego w umowie, zgodnie z art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych,
są możliwe w przypadku zmiany: - stawki podatku od towarów i usług, - 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 2018, poz. 2177), - 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. - zasad gromadzenia i wysokości wpłat do
pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U.
poz. 2215), jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 2.2. w przypadku zaistnienia siły wyższej
(w tym powódź, pożar, zamieszki, strajki, epidemie, ataki terrorystyczne, przerwy w dostawie energii) mającej wpływ na realizację umowy.
2.3 jeżeli zmiany, niezależnie od Ich wartości, nie są istotne w rozumieniu zapisów art. 144 ust. le ustawy Pzp. § 8 Odstąpienie od umowy 1.
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w następujących przypadkach: 1.1. Zostanie ogłoszona upadłość
Wykonawcy lub otwarta likwidacja Wykonawcy, 1.2 Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym
wykonywanie przedmiotu niniejszej umowy, 1.3 Wykonawca nie przystąpi do realizacji umowy lub przerwał jej realizację i na wezwanie
zamawiającego złożone na piśmie nie podejmie jej realizacji w terminie 14 dni od daty przekazania wezwania. 1.4 Zaistnienia siły wyższej,
mającej wpływ na realizację umowy lub uniemożliwiającej jej wykonywanie. 2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej
umowy w przypadku, gdy: 2.1 Zamawiający zalega z płatnością wymagalnych należności i na wezwanie Wykonawcy złożone na piśmie nie
ureguluje ich w terminie 14 dni od daty przekazania wezwania. 2.2 Jeśli w trakcie trwania umowy nastąpi zmiana przepisów dotyczących
postępowania z odpadami, których Wykonawca nie może wypełnić. 3. Odstąpienie od niniejszej umowy wymaga formy pisemnej oraz
uzasadnienia pod rygorem nieważności. 4. W każdym przypadku odstąpienia od umowy Strony zobowiązane są uregulować wzajemne
zobowiązania wynikające z prawidłowej jej realizacji do momentu odstąpienia. 5. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy, o których mowa w pkt.1 niniejszego § 8, wyklucza roszczenia odszkodowawcze Wykonawcy wobec
zamawiającego, z zastrzeżeniem powyższego pkt. 4. § 9 Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że: a) administratorem danych
osobowych Wykonawcy jest NCBJ OR POLATOM, z siedzibą w Otwocku, kod pocztowy 05-400, ul. Andrzeja Sołtana 7 b) inspektorem ochrony
danych osobowych w NCBJ OR POLATOM jest Pan Łukasz Jóźwiak tel. 22 273 22 03; e-mail: Lukasz.Jozwiak@ncbj.gov.pl c) dane osobowe
Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celach związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego Nr sprawy: 06/P/2019 Nazwa zdania: Odbiór odpadów komunalnych z Ośrodka Radioizotopów POLATOM w systemie odbiorów
sukcesywnych w okresie czterech lat d) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), e) dane osobowe
Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 208 tygodni od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; f)
obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w
przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp; g) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. Wykonawca posiada: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych
osobowych - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych - 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 - prawo
do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących
narusza przepisy RODO Wykonawcy nie przysługuje: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lube RODO prawo do usunięcia danych osobowych prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO § 10
Postanowienia końcowe 1. Wszystkie spory, kontrowersje lub różnice zdań, które mogą wyniknąć między Stronami z niniejszej umowy lub w
związku z nią odnośnie jej ważności i interpretacji i które nie mogą być załatwione w sposób polubowny, będą rozstrzygane przez sąd
~powszechny właściwy dla siedziby zamawiającego. 2. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
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Stron. 3. Wszystkie dopuszczone przepisami prawa zmiany umowy, określone w § 7 niniejszej umowy, dodatki bądź uzupełnienia, wymagają
formy pisemnej i podpisów Stron pod rygorem nieważności. 4. Umowa wchodzi w życie z dniem pod pisania przez Strony. 5. SIWZ wraz z
załącznikami, w szczególności Załącznikiem A do SIWZ, oraz oferta złożona przez Wykonawcę stanowią integralne części umowy. 6. W
sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks cyw ilny.

w ogłoszeniu

powinno być: WZÓR UMOWY : § 1 Przecmiot umowy 1. Przecmiotem umowy jest usługa sukcesywnego odbioru odpadów

komunalnych stałych, określonych w Załączniku A do SIWZ, z terenu - NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM w okresie czterech lat od daty
pod pisania niniejszej umowy lub do czasu wyczerpania kwoty określonej w niniejszej umowie. 2. Wykonawca będ zie odbierał odpady z
wyznaczonych punktów odbioru zgodnie z ustalonym harmonogramem (Załącznik A) lub zgłoszeniem indywidualnym i postępował z nimi
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zamawiający będ zie składował odpady do czasu ieh odbioru w pojemnikach dostarczanych przez
Wykonawcę. 3. Odbiory odpadów nietypowych (odpady wielkogabarytowe, odpady elektryczne i elektroniczne) oraz wskazanych w Załączniku
A będ ą zgłaszane indywidualnie z odpowiednim wyprzed zeniem 4. Zamawiający zastrzega sob ie prawo do wcześniejszego tj. przed upływem
czterech lat od daty podpisania umowy, wykorzystania wartości umowy a Wykonawcy z tego tytułu nie będ ą przysługiwać żadne roszczenia.
5. Pierwszy odbiór Wykonawca zrealizuje w terminie do dnia .......... 2019 r. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości
odbiorów niektórych typów odpadów na rzecz innych, zaś Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać żadne roszczenia, w tym w
szczególności roszczenia odszkodowawcze z tytułu utraconych korzy ści. § 2 Wynagrodzenie Wykonawcy 1. Wynagrodzenie Wykonawcy z
tytułu zrealizowania umowy w całości wynosi odpowlednio: wartość netto:
słownie:

. PLN

.... złotych VAT ( stawka i kwota):
... złotych słownie:

. PLN brutto:

... 23% ....

..... PLN 2. Ceny jednostkowe odbioru pos zczególnych rodzajów

odpadów zawiera Formularz cenowy - Załącznik nr 6 do SIWZ. § 3 Warunki wykonania zamówienia 1. Wszelkie ustalenia i decyz je dotyczące
wykonywania zamówienia uzgadniane będ ą przez ustanowionych przedstawklef Zamawiającego: 1)
.. (imię, nazwisko, telefon kontaktowy i adres e-mail) z
ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy:.
.. .......... (imię, nazwisko, teiefon
kontaktowy i adres e-mail) 2. Każdy odbiór odpadów będ zie potwierdzany pod pisem przecstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy na
protokole odbioru, który będ zie stanowił pod stawę do zrealizowania płatności częściowej na rzecz Wykonawcy. 3. Wykonawca odbiera
pojemniki z odpadami po uzyskaniu zgody dozymetrysty Wykonawcy. 4. Zamawiający z 30 dniowym wvprzedzenlern pisemnie powiadomi
Wykonawcę o przewidywanym terminie wyczerpania środków i zakończeniu umowy. § 4 Warunki płatności 1. Zamawiający będ zie dokonywał
płatności na rzecz Wykonawcy w cyklu miesięcznym, na pod stawie prawidłowo wystawianych przez Wykonawcę faktur VAT. Warunkiem
dokonania płatności na rzecz Wykonawcy z tytu łu prawidłowo zrealizowanych odbiorów jest załącz enie do każdej faktury kart przekazania
odpadów 2. Termin płatności prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT będ zie wynosił.. ......... dni od daty jej wystawienia, z
zastrzeżeniem, że doręcz enie faktury nastąpi na co najmniej 23 dni przed tak określonym terminem płatności, a w przypadku niezachowania
tego terminu, termin płatności przedłuża się automatycznie o czas opóźnienia dostarczenia faktury. 3. Prawidłowo wystawiona faktura
powinna zawierać co najmniej następujące dane: - zapis,, Nr sprawy 06/P/2019, umowa Nr DE/ .... /2019", - specyfi kacje odebranych
pojemników z odpadami - wyrażoną w złotych wartość netto, stawkę i kwotę pod atku VAT oraz wartość brutto usługi, - dane identyfikacyjne
Zamawiającego i Wykonawcę (adres, NIP), - numer rachunku bankowego Wykonawcy, na które zostanie przekazane wynagrodzenie z tytułu
zrealizowania usługi, - termin płatności. § 5 Kary umowne 1. Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kar umownych w
następujących przypadkach i w następującej wysokośc i: 1.1 Za każdy dzień opóźnienia w stosunku do uzgodnionego z Zamawiającym terminu
realizacji odbiorów - w wysokości 0,1 % wartości brutto tego odbioru za każdy dzień opóźnienia. 1.2 Za odstąpienie od wykonywania umowy
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - 50 % wartości brutto niezrealizowanej części. 2. Naliczone kary umowne Zamawiający będ zie
potrącał z wynagrodzenia należnemu Wykonawcy za realizację dostaw częściowych na pod stawie wystawionych not księgowych. 3.
Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia Zamawiającemu odsetek ustawowych w każdym przypadku niedotrzymania przez niego terminu
płatności faktury. 4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może odstąpić od naliczania kar umownych, o których mowa w niniejszym
paragrafie. § 6 Wymagania dotyczące zabez piecz enia należyt ego wykonania umowy Wykonawca przy pod pisywaniu niniejszej umowy
przedłożył Zamawiającemu dokument potwierdzający wniesienie Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy w wysokości 10% (słownie:
dziesięć procent) wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy, co stanowi kwotę:
................................................................................................•............................................ PLN
złotych) zabezpieczenie zostało wniesione w

(słownie:
formie:

..

..

a.

Zabezp iecz enie maze zostać wykorzystane przez Zamawiająceqo na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależyt ego wykonania
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umowy. Zamawiający zobowiązuje się do zwrotu zabezpieczenia, jeżeli nie zostanie ono zarachowane na pokrycie roszczeń Zamawiającego
wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy będzie dokonany
przy zachowaniu zasad określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych. b. Koszt ustanowienia i zwolnienia Zabezpieczenia Należytego
Wykonania Umowy obciąża Wykonawcę. c. Jeżeli zabezpieczenie wniesione w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych albo
poręczeniach, a z uwagi na przedłużenie czasu wykonywania umowy, niezależnie od przyczyn tego wydłużenia, wygasłoby przed ich
zakończeniem, Wykonawca na 14 dni roboczych przed wygaśnięciem takiego zabezpieczenia ma obowiązek ustanowić odpowiednie nowe
zabezpieczenie i wnieść Zamawiającemu. § 7 Zmiana umowy 1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że nie dopuszcza się istotnych zmian
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty złożonej przez Wykonawcę. 2. Dopuszcza się możliwość zmiany postanowień
umowy w stosunku do treści oferty złożonej przez Wykonawcę w następujących przypadkach: 2.1 Zmiany wysokości wynagrodzenia
należnego Wykonawcy, w stosunku do wynagrodzenia określonego w umowie, zgodnie z art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych,
są możliwe w przypadku zmiany: - stawki podatku od towarów i usług, - 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 2018, poz. 2177), - 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. - zasad gromadzenia i wysokości wpłat do
pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych pianach kapitałowych (Dz. U.
poz. 2215), jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 2.2. w przypadku zaistnienia siły wyższej
(w tym powódź, pożar, zamieszki, strajki, epidemie, ataki terrorystyczne, przerwy w dostawie energii) mającej wpływ na realizację umowy.
2.3 jeżeli zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu zapisów art. 144 ust. le ustawy Pzp. § 8 Ddstąpienie od umowy 1.
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w następujących przypadkach: 1.1. Zostanie ogłoszona upadłość
Wykonawcy lub otwarta likwidacja Wykonawcy, 1.2 Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym
wykonywanie przedmiotu niniejszej umowy, 1.3 Wykonawca nie przystąpi do realizacji umowy lub przerwał jej realizację i na wezwanie
Zamawiającego złożone na piśmie nie podejmie jej realizacji w terminie 14 dni od daty przekazania wezwania. 1.4 Zaistnienia siły wyższej,
mającej wpływ na realizację umowy lub uniemożliwiającej jej wykonywanie. 2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej
umowy w przypadku, gdy: 2.1 Zamawiający zalega z płatnością wymagalnych należności i na wezwanie Wykonawcy złożone na piśmie nie
ureguluje ich w terminie 14 dni od daty przekazania wezwania. 2.2 Jeśli w trakcie trwania umowy nastąpi zmiana przepisów dotyczących
postępowania z odpadami, których Wykonawca nie może wypełnić. 3. Jeśli w trakcie trwania umowy Wykonawca wystąpi z wnioskiem o
zmianę cen z przyczyn obiektywnych za świadczone usługi to w przypadku braku akceptacji tych cen przez Zamawiającego stronom umowy
przysługuje prawo wypowiedzenia umowy bez naliczania jakichkolwiek kar z tego tytułu. 4. Odstąpienie od niniejszej umowy wymaga formy
pisemnej oraz uzasadnienia pod rygorem nieważności. 5. W każdym przypadku odstąpienia od umowy Strony zobowiązane są uregulować
wzajemne zobowiązania wynikające z prawidłowej jej realizacji do momentu odstąpienia. 6. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, o których mowa w pkt.1 niniejszego§ 8, wyklucza roszczenia odszkodowawcze Wykonawcy wobec
Zamawiającego, z zastrzeżeniem powyższego pkt. 5. § 9 Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że: a) administratorem danych
osobowych Wykonawcy jest NCBJ OR POLATOM, z siedzibą w Otwocku, kod pocztowy 05-400, ul. Andrzeja Sołtana 7 b) inspektorem ochrony
danych osobowych w NCBJ OR POLATOM jest Pan Łukasz Jóźwiak tel. 22 273 22 03; e-mail: Lukasz.Jozwiak@ncbj.gov.pl c) dane osobowe
Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celach związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego Nr sprawy: 06/P/2019 Nazwa zdania: Odbiór odpadów komunalnych z Ośrodka Radioizotopów POLATOM w systemie odbiorów
sukcesywnych w okresie czterech lat d) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), e) dane osobowe
Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 208 tygodni od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; f)
obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w
przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp; g) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. Wykonawca posiada: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych
osobowych - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych - 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 - prawo
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do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących
narusza przepisy RODO Wykonawcy nie przysługuje: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lube RODO prawo do usunięcia danych osobowych prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO - na pod stawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych osobowych, gdyż pod stawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO § 10
Postanowienia końcowe 1. Wszystkie spory, kontrowersje lub różnice zdań, które mogą wyniknąć między Stronami z niniejszej umowy lub w
związku z nią odnośnie jej ważności i interpretacji i które nie mogą być załatwione w sposób polubowny, będ ą rozstrzygane przez sąd
powszech ny właściwy dla siedziby zamawiającego. 2. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron. 3. Wszystkie dopuszczone przepisami prawa zmiany umowy, określone w § 7 niniejszej umowy, dodatki bądź uzupełnienia, wymagają
formy pisemnej i pod pisów Stron pod rygorem nieważności. 4. Umowa wchodzi w życie z dniem pod pisania przez Strony. 5. SIWZ wraz z
załącznikami, w szczególności załącznikiem A do SIWZ, oraz oferta złożona przez Wykonawcę stanowią integralne części umowy. 6. W
sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks cyw ilny.
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