Załącznik Nr 6 do SIWZ
(PROJEKT)
UMOWA NR ………………..
Zawarta w dniu ……………………..w Wodzieradach pomiędzy Gminą Wodzierady z siedzibą w
Wodzieradach 24, reprezentowaną przez:
Renatę Szafrańską

- Wójta Gminy Wodzierady

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Mirosława Oberbeka
zwaną w treści umowy „Zamawiającym”
a:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
zwaną/ym w dalszej

treści umowy „Wykonawcą” wybranym na podstawie dokonanego przez

Zamawiającego wyboru oferty w przetargu nieograniczonym o wartości mniejszej niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. zgodnie z art. 91 ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) została
zawarta umowa następującej treści.
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów
komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wodzierady. W ramach zamówienia
Wykonawca zobowiązany jest odbierać i zagospodarować odpady komunalne
1) ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych
2) nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości
wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część
roku,
3) z PSZOK, punktów zbierania przeterminowanych leków i

zużytych baterii wraz z

wyposażeniem ich w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych.
2. Szczegółowy zakres i opis usługi będącej przedmiotem umowy zawarty jest w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, która zgodnie z ofertą złożoną w przetargu
nieograniczonym stanowi integralną część niniejszej umowy.
§2
Termin realizacji
1. Umowa realizowana będzie w okresie od dnia 01 stycznia 2018r. do dnia 31 grudnia 2019r.
2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia, celem zatwierdzenia przez Zamawiającego, w
terminie 14 dni przed rozpoczęciem realizacji zamówienia, harmonogramu odbioru odpadów.
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§3
Oświadczenie Wykonawcy
1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę oraz uprawnienia, potencjał techniczny i
osobowy oraz bazę magazynowo techniczną, niezbędne do należytego, terminowego i zgodnego z
przepisami prawa wykonania przedmiotu niniejszej Umowy, z zachowaniem profesjonalnego
charakteru świadczonych przez Wykonawcę usług, a w szczególności:
1) posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wodzierady, o którym mowa w art. 9b i następnych
ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z
2017 r., poz. 1289 z późn. zm.).
2) posiada zezwolenie na odzysk i unieszkodliwianie odpadów lub posiada umowę z podmiotem
posiadającym zezwolenie na odzysk i unieszkodliwianie odpadów, o których mowa w art. 41
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 z późn. zm.).
3) na dzień zawarcia niniejszej Umowy posiada bądź będzie posiadać na dzień 01 stycznia 2018 roku
własną instalację przetwarzania odpadów ujętą w „Planie Gospodarki Odpadami Województwa
Łódzkiego” lub posiada na dzień zawarcia niniejszej Umowy, umowę zawartą z Regionalną
Instalacją do Przetwarzania Odpadów Komunalnych oraz instalacjami zastępczymi, określonymi
dla regionu łódzkiego w ww. dokumencie, umożliwiającymi z dniem 01 stycznia 2018 r.
przekazywanie odebranych zgodnie z niniejszą Umową zmieszanych odpadów komunalnych oraz
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych,
4) nie zostało wobec niego wszczęte postępowanie upadłościowe, układowe ani nie otwarto jego
likwidacji jak również, że nie toczą się wobec niego postępowania egzekucyjne i nie zachodzą
inne okoliczności, które mogłyby wpływać na zdolność Wykonawcy do wykonania zobowiązań
wynikających z niniejszej Umowy oraz, że według jego najlepszej wiedzy postępowania takie nie
zagrażają w przyszłości.
2. Wykonawca zobowiązuje się do spełniania wymagań określonych w ust. 1 przez cały okres realizacji
postanowień niniejszej Umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że zgodnie ze złożoną ofertą posiada wymaganą ilość oraz rodzaj środków
transportu, potencjał techniczny niezbędny do realizacji przedmiotu niniejszej Umowy.
§4
Obowiązki Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do:
a) wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi w czasie realizacji przedmiotu
umowy przepisami prawa z zachowaniem należytej staranności, w terminach określonych w
harmonogramach.
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b) odbierania odpadów komunalnych z każdej nieruchomości zamieszkałej z zastrzeżeniem, że w
sytuacjach nadzwyczajnych ( np. zamknięcie drogi), gdy jest niemożliwa realizacja usługi zgodnie z
umową, sposób i termin odbioru odpadów winien być każdorazowo uzgodniony pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą, w takim przypadku Wykonawca wyznaczy zastępcze miejsca
gromadzenia odpadów przez właścicieli nieruchomości oraz ich odbioru,
c) należytego wykonywania wszystkich obowiązków i zadań opisanych w SIWZ w szczególności
odbioru odpadów,
d) zobowiązany jest posiadać zezwolenia i wpisy uprawniające do prowadzenia działalności,
niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy przez cały okres realizacji postanowień niniejszej
umowy.
e) niezwłocznego przekazywania informacji dotyczących realizacji umowy na każde żądanie
Zamawiającego, jednak nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania żądania,
f) zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii
zezwolenia lub umowy, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 2), w terminie 7 dni od daty zawarcia
niniejszej Umowy,
g) zobowiązuje się do używania umytych i dezynfekowanych oraz sprawnych technicznie
pojemników i pojazdów specjalistycznych oraz zapewnienia dostatecznej ilości tych pojazdów,
gwarantujące stałe, bezawaryjne i jakościowe wykonanie niniejszej umowy,
h) umożliwienia przedstawicielom Zamawiającego kompleksowej kontroli sposobu wykonywanej
usługi świadczonej przez Wykonawcę,
i) okazania na żądanie Zamawiającego wszelkich dokumentów potwierdzających wykonanie
przedmiotu umowy zgodnie z określonymi przez Zamawiającego wymaganiami i odpowiednimi
przepisami prawa,
j) postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami określonymi w
ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, oraz w sposób zgodny z zapisami art. 9e ustawy z
dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wymaganiami ochrony
środowiska oraz Planem gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego, regulaminem
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wodzierady uchwalonym przez Radę Gminy
Wodzierady oraz uchwałą Rady Gminy Wodzierady w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i
zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych
odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi,
k) osiągnięcia, zgodnie z art. 3b ust. 1 i art. 3c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach i rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy, założonych poziomów recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami następujących frakcji odpadów
komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła i innych niż niebezpieczne odpadów
budowlanych i rozbiórkowych, oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania,
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l) zobowiązuje się na żądanie Zamawiającego do zwiększenia częstotliwości odbierania odpadów
komunalnych, ze wskazanych przez Zamawiającego miejsc oraz odbioru odpadów ze zmienionych
miejsc ich gromadzenia. Wykonawca nie jest uprawniony do zmiany częstotliwości lub miejsca
odbioru odpadów bez uprzedniego dokonania zaakceptowanej przez Zamawiającego zmiany
harmonogramu wywozu odpadów,
m) zobowiązuje się do sporządzenia i przekazania Zamawiającemu harmonogramu odbiorów odpadów
komunalnych, celem jego akceptacji oraz ewentualnych jego zmian, z określeniem daty oraz dnia
tygodnia, w którym będzie realizowany wywóz,
n) zobowiązuje się do dostarczenia mieszkańcom zaakceptowanego przez Zamawiającego
harmonogramu wywozu odpadów zmieszanych oraz odpadów segregowanych w formie kalendarza
usług. Harmonogram wywozu, o którym mowa wyżej, powinien określać datę oraz dzień tygodnia,
w którym będzie realizowany wywóz. Wykonawca opracuje harmonogram wywozu i dostarczy
mieszkańcom na 14 dni przed pierwszym odbiorem odpadów. Po uaktualnieniu bazy
nieruchomości Zamawiający udostępni Wykonawcy adresowy wykaz nieruchomości.
o) zobowiązuje się do przestrzegania poufności co do informacji i danych pozyskanych w związku lub
w wyniku realizacji Umowy, w szczególności do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony
danych osobowych, które to informacje i dane nie mogą być wykorzystywane przez Wykonawcę w
celu innym niż dla potrzeb realizacji postanowień umowy, w szczególności informacje i dane nie
mogą zostać wykorzystane w celach marketingowych, reklamowych,
p) dostarczenia na polecenie Zamawiającego pojemników, o określonej ilości i rodzaju na
nieruchomości zamieszkałe Gminy Wodzierady w terminie do 7 dni kalendarzowych od
podpisania umowy.
q) zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu
prowadzonej działalności gospodarczej związanej z realizacją przedmiotu umowy na kwotę
ubezpieczenia o wartości nie mniejszej niż cena złożona w niniejszym postępowaniu
przetargowym, ważnej przez cały okres realizacji postanowień niniejszej umowy. Wykonawca
zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopie
umowy ubezpieczenia lub polisy ubezpieczeniowej w terminie popisania niniejszej umowy. W
przypadku, gdy okres ubezpieczenia wskazany w umowie ubezpieczenia, zawartej przez
Wykonawcę jest krótszy niż okres realizacji niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest
do kontynuacji umowy ubezpieczenia na warunkach tożsamych lub ni mniej korzystnych niż
dotychczasowa umowa ubezpieczenia, na kwotę ubezpieczenia wskazaną w zadaniu
pierwszym. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć nową umowę z
Ubezpieczycielem i przedłożyć z Zamawiającemu kopią nowo zawartej umowy ubezpieczenia
lub polisy ubezpieczeniowej, potwierdzonej za zgodność z oryginałem, w terminie 2 dni od
daty wygaśnięcia poprzednio obowiązującej umowy ubezpieczenia.
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r) zobowiązuje się, że co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem świadczenia usług tj. 01 stycznia
2018 roku wszystkie wskazane przez Zamawiającego nieruchomości będą wyposażone (w
ramach wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z oferty) w należące do Wykonawcy
pojemniki do składowania odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych w liczbie i o
rodzaju wskazanym przez Zamawiającego oraz worków na odpady zmieszane, selektywne,
bioodpady oraz popiół każdorazowo przy odbiorze tych frakcji odpadów.
s) zobowiązuję się o dostarczenie mieszkańcom zamieszkałych nieruchomości i nieruchomości
na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez cześć roku, worków na odpady
zmieszane, selektywne, bioodpady każdorazowo przy odbiorze tych frakcji odpadów.
t) zobowiązuje się do wyposażenia punktu selektywnej zbiórki odpadów w pojemniki do
selektywnej zbiórki odpadów w liczbie i o rodzaju wskazanym przez Zamawiającego, oraz
opróżniania w terminie 1 dnia od zgłoszenia pzrze upoważnionego pracownika Urzędu
Gminy,
u) zobowiązuje się do terminowego sporządzania i przekazywania Zamawiającemu sprawozdań
z wykonania przedmiotu Umowy, zawierających informacje wskazane w umowie,
v) zobowiązuje się do prowadzenia ewidencji ilości wszystkich odebranych odpadów z każdej
nieruchomości(na podstawie ilości pojemników i worków).
w) prowadzenia ewidencji nieruchomości, których właściciele nie realizują obowiązku w zakresie
segregacji zbieranych odpadów komunalnych. Do informacji przekazywanej Zamawiającemu
Wykonawca zobowiązany jest załączyć dokumentację fotograficzną i notatkę zaistnienia
takiego zdarzenia.

Z dokumentacji

musi

jednoznacznie

wynikać,

której

dotyczy

nieruchomości, w jakim dniu i o jakiej godzinie doszło do ustalenia ww. zdarzenia. Powyższe
informacje powinny zostać przekazane Zamawiającemu jako informacja zbiorcza na koniec
każdego miesiąca.
x) Wykonawca wyznaczy osobę Koordynatora Umowy, z którym Zamawiający będzie mógł się
kontaktować bezpośrednio w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy
Urzędu. Koordynator Umowy będzie odpowiadał za nadzorowanie wykonywania przez
Wykonawcę postanowień niniejszej Umowy. Dane koordynatora ze strony Zamawiającego:
Aneta Stępień – stanowisko ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska, tel. 43 677-49-72, e-mail:
a.stepien@wodzierday.pl.
§5
Uprawnienia Zamawiającego
1. Zamawiający uprawniony jest przez okres realizacji postanowień niniejszej umowy do:
a) nadzoru oraz dokonywania kontroli sposobu wykonywania przez Wykonawcę
postanowień niniejszej Umowy,
b) żądania od Wykonawcy przedstawienia dokumentów lub informacji dotyczących lub
związanych z wykonywaniem przedmiotu niniejszej Umowy, w tym dokumentów
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potwierdzających ważenie oraz zagospodarowanie odebranych przez Wykonawcę
odpadów,
2. W przypadku wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy przez Wykonawcę z udziałem
podwykonawców informacje lub dane opisane w ust. 1 lit. b), odnoszące się do usług
świadczonych przez podwykonawców Zamawiający może żądać od Wykonawcy lub od
podwykonawców.
3. Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli sposobu wykonywania przez
Wykonawcę lub podwykonawców przedmiotu Umowy bez konieczności uprzedniego
informowania Wykonawcy lub podwykonawców o zamiarze, czasie i miejscu jej
przeprowadzenia. Zamawiający zobowiązany jest do przeprowadzania kontroli w sposób
nieutrudniający wykonywania przez Wykonawcę lub podwykonawców przedmiotu Umowy.
4. Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszelkie
żądane przez niego informacje lub dane bez względu na formę ich utrwalenia lub
przetwarzania, związane ze sposobem lub zakresem wykonywania przedmiotu Umowy, jak
również spełnianiem przez Wykonawcę lub podwykonawców wymogów opisanych w § 3
Umowy, w terminie i w sposób określony przez Zamawiającego.
§6
Obowiązki Zamawiającego
1. Zamawiający w trakcie realizacji postanowień niniejszej umowy zobowiązuje się do bieżącej i stałej
współpracy z Wykonawcą w celu zapewnienia wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami, w szczególności do:
1) współpracy z

Wykonawcą

przy akceptacji

Harmonogramu

wywozu

odpadów

komunalnych oraz jego zmian,
2) informowania

Wykonawcy

o

zaistnieniu

okoliczności

uzasadniającej

zmianę

częstotliwości odbioru odpadów komunalnych zmieszanych lub segregowanych, jak
również o konieczności zmiany ilości lub rodzajów pojemników przeznaczonych do
gromadzenia odpadów,
3) odbioru miesięcznych sprawozdań oraz innych informacji przekazywanych przez
Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotu Umowy,
4) terminowej zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w okolicznościach uzasadniających jego
wypłatę,
5) umieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego lub na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Gminy Wodzierady zaakceptowanego przez Zamawiającego harmonogramu odbioru
przez Wykonawcę odpadów lub jego zaakceptowanej przez Zamawiającego zmiany.
Zamawiający zobowiązany jest do wykonania obowiązku opisanego w zdaniu pierwszym
w terminie 3 dni od daty zaakceptowania harmonogramu lub jego zmiany,
6) przekazania Wykonawcy ostatecznego wykazu nieruchomości objętych obowiązkiem
odbierania odpadów oraz miejsc lokalizacji punktów wywozowych nie później niż w
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terminie 14 dni przed dniem rozpoczęcia wykonywania przedmiotu Umowy,
7) przekazywania Wykonawcy drogą elektroniczną, telefoniczną lub faxem informacji
niezbędnych dla prawidłowego wykonywania Umowy, w szczególności informowania o
zmianach w liczbie i w lokalizacji nieruchomości objętych obowiązkiem odbierania
odpadów oraz innych informacji niezbędnych do prawidłowej realizacji umowy,
§7
Odpowiedzialność Wykonawcy
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w zakresie prowadzonych przez siebie usług za:
1) szkody wyrządzone osobom trzecim przez działania lub zaniechanie Wykonawcy, w
zakresie objętym niniejszą umową, w stopniu zwalniającym od tej odpowiedzialności
Zamawiającego;
2) prowadzenie usług zgodnie z przepisami bhp.
2. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca ponosi ewentualne kary związane z
zanieczyszczaniem środowiska oraz za niewłaściwe postępowanie z odpadami, wynikające z
działalności Wykonawcy.
3. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę odpadami, zgodnie z
obowiązującymi przepisami. Dotyczy to między innymi przeładunku, transportu, uregulowań
dotyczących bazy magazynowo – sprzętowej oraz wszelkich spraw formalno-prawnych związanych z
odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za naruszenie przepisów dotyczących
ochrony środowiska z uwzględnieniem zanieczyszczenia powietrza, wody i gruntu oraz postępowania
z odpadami, w stopniu zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego.
§8
Wynagrodzenie
1. Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu zamówienia ma charakter wynagrodzenia
ryczałtowego i wynosi zgodnie z ofertą przetargową Wykonawcy:
……………………. zł netto(słownie: ………………………………………zł netto) plus
podatek

VAT

(………)%

tj.

……………………….zł

(słownie:

………………………………………zł, co stanowi łącznie kwotę brutto w wysokości
……………… zł ( słownie: …………………………………………………. zł brutto)
2. Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą w okresach miesięcznych. Kwota ryczałtowa
zostanie wypłacona wykonawcy w równych 24 częściach tj. …………zł brutto (słownie:
…………………………… zł).
3. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust 1. obejmuje wszelkie koszty niezbędne do
wykonania

przedmiotu

umowy

objętych

w

SIWZ

z

załącznikami
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i wyjaśnieniami, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych
z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących
mieć wpływ na koszty, w szczególności koszty transportu i zagospodarowania odpadów, opłatę za
umieszczenie odpadów na składowisku tzn. „opłatę marszałkowską” - dla masy odpadów, których
unieszkodliwienie przez składowanie będzie konieczne podczas zagospodarowania odpadów
odebranych przez Wykonawcę.
4. W w/w cenie ryczałtowej zawarte są wszystkie obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej podatki
oraz wszelkie inne opłaty związane z wykonywaniem usług będących przedmiotem umowy.
§9
Tryb fakturowania i forma zapłaty.
1. Rozliczenie za przedmiot umowy, następować będzie miesięcznie na podstawie częściowych
faktur wystawianych przez Wykonawcę po upływie danego miesiąca kalendarzowego.
2. Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy określony w fakturze w ciągu
30 dni od dnia wpływu faktury do Urzędu Gminy Wodzierady.
3. Za nieterminową płatność faktur Wykonawcy przysługują naliczone odsetki ustawowe.
4. Wraz z fakturą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu:
a) kopie kart przekazania odpadów zawierające m.in. kod, rodzaj oraz masę odebranych
odpadów (ważonych na legalizowanej wadze).
b) protokóły wykonania usług będących przedmiotem zamówienia,
c) raport kwartalny, zawierający określenie ilości i rodzajów przekazywanych pojemników w
danym kwartale, który ma być załączony do faktury raz na kwartał,
d) comiesięczną aktualizacje wykazu nieruchomości, z których odebrane zostały odpady, zmiany
do wykazu powinny zawierać informacje o ilości i rodzaju pojemników znajdujących się na
poszczególnych zamieszkałych nieruchomościach Gminy Wodzierady.
§ 10
Odstąpienie od umowy
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie zamówienia nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym
wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części
zamówienia.
2. Zamawiającemu przysługuje ponadto prawo odstąpienia od umowy:
a) w przypadku zaprzestania prowadzenia działalności przez Wykonawcę – w terminie 5 dni od
dnia otrzymania informacji o zaprzestaniu działalności;
b) gdy Wykonawca nie rozpoczął w terminie 7 dni od dnia określonego w § 2 umowy realizacji
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usług lub ich nie kontynuuje zgodnie z obowiązującym harmonogramem bez uzasadnionej
przyczyny, pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego. Odstąpienie od umowy może
nastąpić wówczas po upływie 7 dni od wezwania do rozpoczęcia lub kontynuacji usług;
c) gdy Wykonawca nie zapewnia świadczenia właściwej jakości usługi, zgodnej z SIWZ i
złożoną ofertą, pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego. Odstąpienie od umowy może
nastąpić wówczas po upływie 7 dni od dnia wezwania do poprawy jakości usług.
3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacji, gdy Zamawiający nie wywiąże
się z obowiązku zapłaty faktury, po upływie 60 dni od upływu terminu zapłaty, po bezskutecznym
wezwaniu złożonym na piśmie przez Wykonawcę, wyznaczającym dodatkowy co najmniej 5-cio
dniowy termin zapłaty.
4. Odstąpienie od umowy nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać
uzasadnienie faktyczne i prawne.
§ 11
Zmiana umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach:
1) wystąpienia działania siły wyższej,
2) działań osób trzecich, w szczególności uniemożliwiających wykonywanie usługi, które to
działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,
3) zmiany przepisów prawnych mających wpływ na realizację umowy,
4) zmiany kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiającego.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia wskutek zmiany stawki podatku od
towarów i usług [VAT]. Zmiana ustawowej wysokości podatku VAT powoduje odpowiednią zmianę
wynagrodzenia od daty wprowadzenia zmiany. Naliczenie podatku VAT w nowej wysokości
dopuszcza się tylko od wynagrodzenia za tę część umowy realizowaną po dniu wejścia w życie
przepisów ustalających zmiany stawki VAT. W przypadku zmiany stawki podatku VAT
wynagrodzenie brutto pozostałe do końca realizacji umowy – może wzrosnąć o zwiększoną wartość
tego podatku i wymaga sporządzenia aneksu do umowy w formie pisemnej – pod rygorem nieważności.
3. Zmiany umowy będą wymagały sporządzenia pisemnego aneksu do umowy – pod rygorem
nieważności.
§ 12
Ochrona danych osobowych

1. Wykonawca zapewnia przestrzeganie w trakcie realizacji przedmiotu umowy zasad
przetwarzania i ochrony danych osobowych określonych w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922).
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2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność określoną przepisami prawa za ewentualne skutki
działania niezgodnego z przepisami, o których mowa w ust. 1.
3. Wykonawca oświadcza, że systemy wykorzystywane w procesie przetwarzania danych
osobowych spełniają wymogi określone w ustawie o ochronie danych osobowych
oraz rozporządzeniach wykonawczych do niej.
4. Wykonawca zapewnia, że przetwarzane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu
realizacji umowy.
5. Wykonawca

jest

zobowiązany

do

natychmiastowego

powiadamiania

Zamawiającego

o stwierdzeniu próby lub faktu naruszenia poufności danych osobowych przetwarzanych w
związku z realizacją umowy.
§ 13
Kary umowne
1. Strony ustalają, że w razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy będą mogły
naliczać następujące kary umowne.
2. Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia:
a) w wyposażeniu każdej nieruchomości zamieszkałej w niezbędne pojemniki określone w
SIWZ;
b) za każdy potwierdzony przypadek nieodebrania lub odebrania odpadów z nieruchomości
objętej obowiązkiem odebrania odpadów w terminie niezgodnym z harmonogramem, o
którym mowa w § 4 umowy: kara będzie naliczona jako iloczyn kwoty 100 zł oraz ilości
nieruchomości, od których nie odebrano odpadów lub odebrano odpady w terminie niezgodnym
z harmonogramem;
3.

W

wysokości

200

zł

za

każdy

przypadek

zanieczyszczenia

lub

pozostawienia

nieuporządkowanego miejsca gromadzenia odpadów lub zanieczyszczenia trasy przejazdu;
4. W wysokości 1000 zł za każdy ujawniony przypadek mieszania zmieszanych i selektywnie
zebranych odpadów komunalnych odbieranych na podstawie niniejszej umowy;
5. Wykonawca zapłaci karę umowną za brak osiągnięcia poziomów odzysku i recyklingu
wymaganych przepisami prawa oraz poziomu ograniczenia składowania odpadów ulegających
biodegradacji w wysokości równej karze przewidzianej przepisami prawa dla gminy za
niewywiązanie się z tego obowiązku.
6. Wykonawca zapłaci karę umowną za rozwiązanie umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w
wysokości 20% wynagrodzenia umownego o którym mowa w § 8 ust 1 niniejszej umowy.
7. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie 14 dni od dnia wystąpienia przez
Zamawiającego z żądaniem zapłacenia kary.
8. Zapłata kar umownych następuje w pierwszej kolejności, poprzez potrącenie dokonane z faktur
wystawionych przez Wykonawcę i z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
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9. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone
kary umowne w przypadku, gdy nie pokrywają wartości poniesionych szkód.
§ 14
Postanowienia końcowe
1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania całości Umowy w sposób i na warunkach
określonych w niniejszej Umowie oraz zgodnie z przepisami prawa, w tym prawa miejscowego.
2. Wykonawcy wspólnie realizujący przedmiot Umowy ponoszą solidarną odpowiedzialność za jej
wykonanie.
3. W przypadku wykonania przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawców, Wykonawca ponosi
odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wszelkie działania lub zaniechania podwykonawców,
jak za własne.
4. W przypadku wykonania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawców, podwykonawcy
zobowiązani są do posiadania na dzień zawarcia z Wykonawcą umowy świadczenia usług wszelkich
stosowanych zezwoleń oraz wpisów do właściwych rejestrów umożliwiających wykonanie
postanowień Umowy w sposób zgodny z jej treścią i odpowiednimi przepisami prawa.
§ 15
Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
1. Wykonawca oświadcza, że osoby realizujące czynności w ramach przedmiotu umowy, tj.:
a) kierowanie pojazdami samochodowymi - śmieciarkami,
b) wszelkie prace fizyczne w zakresie transportu odpadów z posesji do punktu odbioru odpadów
lub punktu przeładunku odpadów,
c) weryfikacja stanu pojemników, ewentualna ich wymiana,
d) prace dotyczące sortowania, przeładunku odpadów i ich selekcji,
e) czynności dotyczące bieżących napraw pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów
są zatrudnione na umowę o pracę.
2.

W terminie 5 dni od daty podpisania umowy, wykonawca przekaże dowody w celu
potwierdzenia, że osoby wykonujące czynności określone w ust. 1 są zatrudnione na podstawie
umowy o pracę.

3.

Ponadto w trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę
lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji
zamówienia:
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a) 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 i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę
kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności,
których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna
zostać zanonimizowana(zamazana) w sposób zapewniający ochronę danych osobowych
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji(zamazaniu). Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę
kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń,
zanonimizowaną(zamazana)

w

sposób

zapewniający

ochronę

danych

osobowych

pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji(zamazaniu).
4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności oraz w przypadku uchybienia
terminom określonym w ust. 2 i 3 umowy zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku
zapłaty przez wykonawcę kary umownej za każdy dzień opóźnienia, w wysokości 0,2%
całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy. Niezłożenie
przez

wykonawcę

w

wyznaczonym

przez

zamawiającego

terminie

żądanych

przez

zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez
wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.
5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub
podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową
Inspekcję Pracy.
§ 16
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Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia warunków umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod
rygorem nieważności, o ile nie będzie to sprzeczne z ustawą Prawo zamówień publicznych.
2. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 17
Sprawy nieuregulowane
W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
§ 18
Postanowienia końcowe
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze
stron.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA :

KONTRASYGNATA SKARBNIKA
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