Załącznik nr 4 do siwz

UMOWA Nr ZP………………2019
zawarta w dniu ……………………………………….. roku w Lubrańcu, pomiędzy:
Gminą Lubraniec, ulica Brzeska 49; 87-890 Lubraniec zwaną dalej „Zamawiającym",
reprezentowaną przez :
1. Burmistrza Lubrańca – Pana Stanisława Budzyńskiego,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani Ewy Janickiej
a:
firmą ……………………………………………………………………………………………………
reprezentowaną przez:
1. …………………………………………………………………………………………………..
2. …………………………………………………………………………………………………..
zwanym dalej „Wykonawcą”
Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 06 grudnia
2019 roku dotyczącego zadania pn.:„ Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy
Lubraniec”, przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 tj.) została zawarta umowa następującej
treści:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na
odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych powstałych i zebranych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Lubraniec, z lokalizacji wskazanych przez
Zamawiającego oraz wyposażenie nieruchomości zamieszkałych wielolokalowych (poprzez
dostarczenie i ustawienie) kontenerów do selektywnego zbierania czterech frakcji odpadów
komunalnych i dodatkowo jednego kontenera na gromadzenie zmieszanych odpadów
komunalnych na czas realizacji przedmiotowego zamówienia. Wyposażenia właścicieli
nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej w worki do selektywnego zbierania czterech
frakcji odpadów komunalnych oraz pojemnik do gromadzenia zmieszanych odpadów
komunalnych. Wykonawca zobowiązany jest do opróżniania wszystkich rodzajów
pojemników, worków i kontenerów, w których gromadzone będą odpady komunalne przez
właścicieli nieruchomości, kontenerów zlokalizowanych na terenie PSZOK oraz pojemników
na baterie (urząd miejski, szkoły). Częstotliwość wywozu odpadów z PSZOK oraz
opróżniania pojemników na baterie i pojemnika na tonery będzie ustalana w porozumieniu z
Zamawiającym i wynikać będzie z rzeczywistych potrzeb jednak nie mniej niż 1 raz na
kwartał. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) zlokalizowany jest w
miejscowości Lubraniec ulica Słowackiego 22 (siedziba ZUK).
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca ma obowiązek ustawić
oznakowane pojemniki na zużyte baterie w Urzędzie Miejskim w Lubrańcu (jeden obiekt)
oraz szkołach na terenie gminy Lubraniec (cztery obiekty). W ramach realizacji przedmiotu

zamówienia Wykonawca dodatkowo ma obowiązek ustawić
zużyte tonery w Urzędzie Miejskim w Lubrańcu (jeden obiekt).

oznakowany pojemnik na

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z warunkami
określonymi w załączniku nr 7 do siwz - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz
w niniejszej umowie.
§2
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
1. Strony ustalają, że usługi stanowiące przedmiot umowy będą wykonywane zgodnie
z ofertą Wykonawcy od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
2. Wykonawca realizował będzie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych
w terminach wynikających z uzgodnionego z Zamawiającym harmonogramem odbioru
odpadów.

§3
OBOWIĄZKI STRON
1. Do obowiązków Wykonawcy należy:
- należyte wykonywanie usług objętych przedmiotem umowy z najwyższą
starannością
zgodnie
z
zasadami
ochrony
interesów
Zamawiającego,
przy wykorzystaniu posiadanej wiedzy oraz doświadczenia, przy wykorzystaniu
odpowiedniego sprzętu i technologii, a nadto przestrzeganie wskazań i zaleceń
Zamawiającego związanych z realizacją przedmiotu umowy;
- realizowanie usługi objętej przedmiotem umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2019 r., poz. 1396
ze zm.), ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz.U. 2019 r. poz. 701 ze zm.),
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U.
2018 r., poz.1454 z późn. zm.), a także z innymi obowiązującymi przepisami z zakresu
gospodarowania odpadami; Wykonawca na każdym etapie realizacji umowy winien
monitorować obowiązujące przepisy i zgodnie z nimi realizować przedmiot umowy;
- realizowanie przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami bhp i ppoż., określonymi w
aktualnych przepisach prawa, w sposób nieuciążliwy dla środowiska i okolicznych
mieszkańców, a ponadto w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób oraz mienia,
znajdujących
się
w
pobliżu
miejsca
wykonywania
prac;
- zapewnienie warunków pracy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa
i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.);
- posiadanie w okresie trwania umowy środków technicznych w ilości i rodzajach
niezbędnych dla prawidłowego wykonania niniejszej umowy;
- zapewnienie na czas trwania umowy osób do obsługi sprzętu oraz urządzeń
przeznaczonych do realizacji niniejszego zamówienia, posiadających odpowiednie
kwalifikacje wymagane przepisami prawa;
- wyposażenie pracowników w środki ochronne oraz jednolite ubrania robocze
posiadające oznaczenia identyfikujące firmę Wykonawcy;
- wyposażenie Urzędu Miejskiego w Lubrańcu oraz szkół na terenie gminy Lubraniec w
pojemniki na zużyte baterie w terminie obowiązywania umowy;

- wyposażenie Urzędu Miejskiego w Lubrańcu w pojemnik na zużyte tonery w terminie
obowiązywania umowy;
- przekazanie Zamawiającemu, w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania, kwoty
stanowiącej równowartość wszelkiego rodzaju kar pieniężnych, grzywien i innych należności
lub
opłat,
nałożonych
w
postępowaniu
administracyjnym
lub
karnym
na Zamawiającego, powstałych na skutek zaniedbań Wykonawcy lub zaniedbań osób przy
pomocy, których wykonuje on czynności wynikające z niniejszej umowy albo, którym
wykonywanie tych czynności powierza;
- posiadanie aktualnych, przewidzianych przepisami prawa wpisów do rejestrów i zezwoleń
na prowadzenie działalności związanej z przedmiotem zamówienia przez cały okres
obowiązywania niniejszej umowy;
- przekazywanie odebranych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych do
wskazanych przez siebie w ofercie instalacji komunalnych, jak poniżej:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Odbiór odpadów przez instalację komunalną do zagospodarowania odpadów Wykonawca
zapewnia we własnym zakresie.
- w przypadku selektywnie zebranych odpadów komunalnych odbieranych od mieszkańców
oraz PSZOK-u, w ramach zagospodarowania odpadów, przekazywanie ich do instalacji
odzysku i unieszkodliwiania zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa
w art. 17 i 18 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tj. Dz.U. z 2019 roku poz.
701 z późn. zm.)
- niezwłoczne powiadomienie Zamawiającego o przeszkodach w realizacji umowy,
nieleżących po stronie Wykonawcy;
- wskazanie osób do kontaktów z Zamawiającym do realizacji przedmiotu zamówienia,
- wykonywanie obowiązków sprawozdawczych dotyczących realizacji umowy,
- zakaz mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi,
niesegregowanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości,
- zakaz odbioru odpadów w niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy.
W przypadku, gdy dzień odbioru przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, dniem
odbioru odpadów są pierwsze dwa dni robocze następujące po dniu wolnym lub sobota.
- odbieranie, w wyjątkowych sytuacjach, na zgłoszenie Zamawiającego, odpadów poza
ustalonym harmonogramem, jeżeli odpady te zostaną zebrane i zgromadzone na
nieruchomości w terminach innych niż przewiduje termin ich odbioru, a zagraża to
bezpieczeństwu życia i zdrowia mieszkańców.
- przeprowadzenie edukacji ekologicznej przeprowadzeniu akcji ekologicznej, obejmującej w
szczególności edukację ekologiczną promującą selektywną zbiórką odpadów oraz zakaz
palenia odpadów w paleniskach domowych. Edukacja ekologiczna powinna zostać
przeprowadzona w pierwszym półroczu 2020 roku we wszystkich placówkach oświatowych
(cztery szkoły podstawowe i jedno przedszkole samorządowe z oddziałem integracyjnym) na
terenie gminy Lubraniec, wg ustalonego harmonogramu.
Harmonogram spotkań powinien zostać ustalony z dyrekcją placówek oraz zatwierdzony
przez inspektora ds. zarządzania gospodarką odpadami w Urzędzie Miejskim w Lubrańcu.
Czas trwania spotkania w każdej z placówek powinien wynosić co najmniej 45 minut
(godzina lekcyjna). Głównym celem warsztatów powinno być: promowanie selektywnego

zbierania odpadów komunalnych w gospodarstwach domowych, promocja wykorzystania
surowców wtórnych, uświadomienie uczniom zagrożeń i szkodliwości wynikających ze
spalania odpadów w paleniskach domowych. Program spotkań wymaga zatwierdzenia przez
Urząd Miejski w Lubrańcu, a każde przeprowadzone spotkanie winno być potwierdzone
przez poszczególnych dyrektorów placówek oświatowych (jeżeli dotyczy)
1. Wykonawca na każdym etapie realizacji zamówienia powinien monitować obowiązujące
przepisy i zgodnie z nimi realizować przedmiot zamówienia.
2. Wykonawca podczas realizacji zamówienia zapewni, w stosunku do faktycznie odebranej
ilości odpadów osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z
przepisami Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz.U. z 2018 r. poz.1454 ze. zm.), Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia
2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku
innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. z 2016r., poz. 2167),
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów
ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz.U. z
2017 r., poz. 2412),
3. Wykonawca jest zobowiązany do zebrania odpadów leżących obok pojemników, jeśli
będzie to wynikiem jego działania.
4. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia nie będzie mógł mieszać
selektywnie zebranych odpadów komunalnych z niesegregowanymi (zmieszanymi)
odpadami komunalnymi.
5. Wykonawca zobowiązany będzie do monitorowania obowiązku ciążącego
na właścicielu nieruchomości w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W
przypadku stwierdzenia podczas odbioru odpadów, że właściciel nieruchomości nie
wywiązuje się z obowiązku w zakresie segregacji odpadów. Wykonawca w terminie 2 dni
roboczych od dnia zaistnienia opisanej powyżej sytuacji będzie obowiązany do pisemnego
powiadomienia Zamawiającego pocztą tradycyjną na adres Urząd Miejski w Lubrańcu ul.
Brzeska 49, 87-890 Lubraniec bądź faxem nr 54 284 24 98 lub drogą elektroniczną na adres
urząd@lubraniec.pl
Do informacji Wykonawca zobowiązany będzie załączyć protokół z zaistnienia takiego
zdarzenia. Z dokumentacji musi jednoznacznie wynikać, jakiej dotyczy nieruchomości w
jakim dniu i o jakiej godzinie doszło do ustalenia ww. zdarzenia. Do dokumentacji należy
dołączyć nagranie wykonane kamerą lub fotografie sporządzone na miejscu zdarzenia.
6. Wykonawca zobowiązany jest do ważenia wszystkich odebranych odpadów komunalnych
na legalizowanej wadze.
7. Wykonawca jest zobowiązany do odebrania każdej ilości odpadów, stanowiących
przedmiot zamówienia.
1) Zebrane odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone, niesegregowane
(zmieszane) odpady komunalne przeznaczone do składowania, Wykonawca
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa będzie dostarczał do instalacji
komunalnych.
2) selektywnie zbierane odpady komunalne Wykonawca winien na bieżąco
przekazywać do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, uwzględniając

hierarchię sposobów postępowania z odpadami oraz najlepszą dostępną
technikę lub technologię, o której mowa w art. 143 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska do najbliżej położonego
miejsca, w którym mogą być przetwarzane (art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach),

2. Do obowiązków Zamawiającego należy:
- przekazanie Wykonawcy w dniu podpisania umowy wykazu nieruchomości, który
będzie szczegółowo określać wszystkie informacje niezbędne do realizacji przedmiotu
zamówienia,
- przekazanie Wykonawcy wszelkich niezbędnych informacji dla prawidłowego
wykonania umowy, w szczególności informowania Wykonawcę o zmianach w liczbie
i lokalizacji nieruchomości objętych obowiązkiem odbierania odpadów.
- terminowe regulowanie zobowiązań finansowych wobec Wykonawcy.

§4
KONTROLA WYKONANIA UMOWY
1. Zamawiający jest uprawniony do dokonywania kontroli w zakresie stanowiącym przedmiot
umowy. Kontrole będą przeprowadzone w obecności Wykonawcy, w terminie określonym
przez Zamawiającego.
2. Z każdej kontroli zostanie spisany protokół, do którego dołączona zostanie dokumentacja
fotograficzna. Protokół winien być podpisany przez obie strony umowy.
3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykonaniu przedmiotu umowy,
Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na usunięcie nieprawidłowości. Brak
usunięcia nieprawidłowości w wyznaczonym terminie upoważnia Zamawiającego
do naliczenia Wykonawcy kary umownej, o której mowa w § 8 ust. 1 ppkt a).
4. W przypadku wystąpienia czynników niezależnych od Wykonawcy, uniemożliwiających
wykonanie usługi, np.: zastawienie dojazdu do pojemników, brak odśnieżenia dróg
dojazdowych w okresie zimy, przypadające w dzień wywozu święta itp., Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialności za przesunięcie terminu odbioru odpadów z pojemników i nie
stanowi to podstawy do naliczenia kar umownych.
5. Wykonawca każdorazowo na żądanie i w terminie wskazanym przez Zamawiającego (14
dni) przedstawi do wglądu zanonimizowane dokumenty potwierdzające zatrudnienie
dwóch osób związanych z obsługą pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów.
6. Wymóg zatrudnienia i udokumentowania osób dotyczy również podwykonawcy.
§5
WYNAGRODZENIE ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY
I SPOSÓB ZAPŁATY
1. Miesięczne wynagrodzenie Wykonawcy (w okresie obowiązywania niniejszej umowy)
będzie stanowiło iloczyn odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych
wyrażonych w Mg i ceny podanej w ofercie Wykonawcy tj. …………….
2. Podstawę zapłaty wynagrodzenia miesięcznego stanowić będą faktury VAT wystawione
za wykonane usługi objęte przedmiotem umowy z załączeniem
dokumentów
potwierdzających
ich
wykonanie,
tj.:
kwity wagowe,
raporty miesięczne,
karty przekazania odpadów.
3. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury przez
Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT.
§6
PODWYKONAWCY

1. Na warunkach określonych w niniejszej umowie dopuszcza się wykonanie przy pomocy
podwykonawców:
…………………………………………………… następujących prac:
………………………………………………………………………………………………………….
2. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego do przedstawienia
Zamawiającemu zawartych umów z podwykonawcami.
3. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego
realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa
w art. 25a ust. 1 i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia wobec tego
podwykonawcy.
4. Zlecenie wykonania części usług podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy
wobec Zamawiającego za wykonanie tej części usług. Wykonawca jest odpowiedzialny za
działania uchybienia i zaniedbania podwykonawców takim samym stopniu jakby to były
działania, uchybienia lub zaniedbania Wykonawcy.
§7
SPRAWOZDAWCZOŚĆ. WYMAGANE POZIOMY RECYKLINGU
1. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia i przekazywania Zamawiającemu
dokumentacji związanej z działalnością objętą zamówieniem, tj.:
a) kart przekazania odpadów sporządzonych zgodnie z art. 67 i art. 69 ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.). Kartę przekazania
odpadów sporządza wykonawca, który przekazuje odpady. Kartę przekazania
odpadów sporządza się w 3 egzemplarzach: dla przejmującego odpady,
przekazującego i Zamawiającego.

b) Wykonawca ma obowiązek prowadzenia ewidencji rodzajowej i ilościowej
przyjmowanych odpadów poprzez zważenie na legalizowanej wadze, a
następnie odnotowanie jej w ewidencji.
c) Wykonawca będzie zobowiązany do sporządzania Zamawiającemu rocznych
sprawozdań o jakich mowa w art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 z
późn. zm.). - w terminie do dnia 31 stycznia za poprzedni rok
kalendarzowy. W przypadku gdy sprawozdanie jest sporządzone
nierzetelnie, Wykonawca zobowiązany będzie do jego uzupełnienia lub
poprawienia w terminie 14 dni
d) miesięcznych raportów zawierających informacje o:
- nazwie i adresie instalacji, do której zostały przekazane odebrane odpady
komunalne,
- kodach odebranych odpadów,
- masie odebranych odpadów,
- sposobach zagospodarowania w/w odpadów,
Zamawiający wymaga by miesięczne raporty były sporządzone oddzielnie dla
odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych odbieranych:
- od właścicieli nieruchomości,
- z punktu selektywnego zbierania odpadów
Raporty będą przekazywane w formie pisemnej Zamawiającemu. Raport miesięczny
będzie m. in. podstawą do wystawienia faktury za wykonanie usługi.
e) W celu umożliwienia sporządzenia przez Zamawiającego, rocznego
sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami
komunalnymi, o których mowa w art. 9q ustawy z dnia 16 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1454 z
późn. zm.), Wykonawca zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu
niezbędne informacje umożliwiające sporządzenie sprawozdania. Wykonawca

zobowiązany będzie również do przedkładania Zamawiającemu innych
informacji nt. odbioru, unieszkodliwienia i segregacji odpadów jeżeli w trakcie
realizacji zamówienia na Zamawiającego nałożony zostanie obowiązek
sporządzenia innych sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami. Dotyczy to
tylko informacji w posiadaniu których będzie Wykonawca, a nie Zamawiający.
f) Wykonawca jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu najpóźniej
wraz z fakturą za dany okres rozliczeniowy raportów miesięcznych, kwitów
wagowych zawierających wyszczególnienie miejsca odbioru odpadów oraz
ilości i rodzaju odebranych odpadów (zgodnie z obowiązująca klasyfikacją
odpadów), na których znajdować się winna adnotacja, że odpady pochodzą z
terenu Gminy Lubraniec.
g) Wykonawca zobowiązany będzie do przekazywania Zamawiającemu kart
przekazania odpadów do instalacji komunalnych bądź innej jednostki do
odbioru odpadów selektywnie zebranych .
b) półrocznych sprawozdań o których mowa w art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach, zawierające n/w informacje:
- o masie poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych oraz sposobie ich
zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji, do której zostały przekazane odebrane
od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania,
- o masie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji:
- przekazanych do składowania na składowisku odpadów,
-nieprzekazanych do składowania na składowisku odpadów i sposobie ich
zagospodarowania
- liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne,
- wskazanie właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne w sposób
niezgodny z regulaminem,
oraz dodatkowo informację i dokumenty:
- o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku
innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania.
W przypadku gdy sprawozdanie jest sporządzone nierzetelnie, Wykonawca zobowiązany
będzie do jego uzupełnienia lub poprawienia w terminie 14 dni.
c) miesięcznych raportów zawierających informacje o:
nazwie i adresie instalacji, do której zostały przekazane odebrane odpady komunalne,
kodach odebranych odpadów,
masie odebranych odpadów,
sposobach zagospodarowania w/w odpadów,
Zamawiający wymaga by miesięczne raporty były sporządzone oddzielnie dla odbioru i
zagospodarowania odpadów komunalnych odbieranych:
- od właścicieli nieruchomości zamieszkałych,
- z punktu selektywnego zbierania odpadów
2. Wykonawca zobowiązany jest do osiągnięcia w danym roku kalendarzowym
w odniesieniu do masy odebranych przez siebie i na podstawie niniejszej umowy odpadów
komunalnych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.
U.
z
2016r.
Poz.
2167).
3. Wykonawca zobowiązany jest do osiągnięcia w danym roku kalendarzowym

w odniesieniu do masy odebranych przez siebie i na podstawie niniejszej umowy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie ograniczenia
masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania oraz
sposobu obliczenia poziomu ograniczenia masy tych odpadów (Dz. U. z 2017 r., poz. 2412).
§8
KARY UMOWNE
1.

Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu kary umowne, w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego:
a. za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, stwierdzone podczas kontroli
zleconych prac w zakresie postępowania z odpadami – w wysokości 100,00 zł
(słownie: sto złotych) za każdy stwierdzony przypadek,
b. za niewyposażenie pracowników w elementy ubioru identyfikujące firmę Wykonawcy
– w wysokości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) za każdą stwierdzoną osobę,
c. w przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę, w trybie natychmiastowym,
stwierdzonych i zgłoszonych przez Zamawiającego uchybień/nienależytego
wykonania usług objętych przedmiotem umowy, tj. w ciągu 24 godzin liczonych
od czasu i daty zgłoszenia tego faktu przez Zamawiającego, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc
złotych) za każde rozpoczęte kolejne 24 godzin,
d. w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
e. w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych
od Zamawiającego – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).
2. Zamawiający ma prawo do sumowania kar umownych, o których mowa wyżej
i naliczenia ich w łącznej wysokości. Kara umowna powinna być zapłacona przez
Wykonawcę w terminie 14 dni od daty otrzymania od Zamawiającego żądania
zapłaty.
3. W przypadku nieosiągnięcia wymaganych poziomów recyklingu w zakresie realizacji
zamówienia, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
następujących frakcji odpadów: papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło (określonego
w § 7 ust. 1 niniejszej umowy), Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary pieniężnej
liczonej jako iloczyn stawki opłaty za zmieszane odpady komunalne określonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 290 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony środowiska i brakującej masy odpadów komunalnych wyrażonej w Mg,
wymaganej do osiągnięcia odpowiedniego poziomu recyklingu, przygotowania
do ponownego użycia i odzysku innymi metodami lub ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.
4. W przypadku nieosiągnięcia w zakresie realizacji zamówienia wskazanego w § 7 ust. 2
niniejszej umowy poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazanych do składowania Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty
kary pieniężnej za przekroczenie limitu dotyczącego dopuszczenia do składowania
odpadów ulegających biodegradacji, liczonej jako iloczyn stawki opłaty za zmieszane
odpady komunalne, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 290 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska i masy odpadów ulegających

biodegradacji wyrażonej w Mg, deponowanych na składowisku ponad ustalony
dopuszczalny poziom.
5. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu
umowy, kary określone w ust. 1 niniejszego paragrafu umowy będą przez
Zamawiającego potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy lub zaspokojone
z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
6. Niewykonanie usługi powinno być każdorazowo zgłoszone Wykonawcy przez
Zamawiającego telefonicznie, faksem lub pismem. Zapłata kary umownej nie zwalnia
Wykonawcy z obowiązku niezwłocznego i prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
7. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych
wynikających z Kodeksu cywilnego.
8. Podstawę do naliczenia kar będą stanowiły także protokoły z kontroli
przeprowadzanych przez pracowników Zamawiającego.
9. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego,
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 50 000,00 zł (słownie:
pięćdziesiąt tysięcy złotych)..
10. W przypadku odstąpienia od umowy postanowienia niniejszego paragrafu oraz paragrafu
12 pozostają wiążące dla stron.
11. W przypadku gdy Wykonawca/podwykonawca nie dochowa terminu (14 dni) lub nie
udokumentuje zatrudnienia osób na umowę o prace Zamawiający ma prawo do zlecenia
przeprowadzenia kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.

§9
UBEZPIECZENIE
1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt umowy ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) w zakresie prowadzonej
działalności, obejmującej przedmiot niniejszej umowy w wysokości co najmniej połowy
łącznej ceny oferty brutto.
§ 10
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Tytułem zabezpieczenia
należytego wykonania umowy – Wykonawca składa
zabezpieczenie w wysokości 8 % wartości brutto niniejszej umowy, tj. ………………
kwotę………………………złotych, w formie: ………………………………………………….
2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
3. Zamawiający zwróci/zwolni zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, na zasadach
określonych w ustawie Pzp.
§ 11
ZMIANY W UMOWIE
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian istotnych postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy,

w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej,
z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia.
- Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy (wydłużenie)

w przypadku

przedłużającej się procedury przetargowej wyłaniającej wykonawcę na kolejny okres.
- Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy (skrócenie) w przypadku zmiany
obowiązującego prawa powszechnego, w wyniku której wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
- Zmiana terminu i sposobu realizacji umowy w przypadku wystąpienia zdarzeń
określonych jako siła wyższa, których nie można było przewidzieć w chwili podpisania
umowy i które nie wynikają z winy żadnej ze stron oraz na których powstanie lub co do
których zapobieżenia żadna ze stron nie mogła mieć wpływu,
2. Wydłużenie lub skrócenie terminu realizacji przedmiotu umowy, skutkować będzie
wypłatą wynagrodzenia za faktyczny termin realizacji umowy.
3. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r., poz. 1843 j.t.):
a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana
nr rachunku bankowego);
b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między
Stronami;
c) udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach
publicznych.
4. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy wykonawca, który wniósł
zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniądz zobowiązany jest
do przedłużenia terminu jego ważności.
5. Zmiany umowy, o których mowa w niniejszym punkcie zostaną dokonane na podstawie
protokołów zawierających uzasadnienie zmian i uzupełnień podpisanych przez strony oraz
wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności i mogą zostać wprowadzone,
jedynie w przypadku jeżeli obydwie strony umowy (Zamawiający i Wykonawca) zgodnie
uznają, że zaszły wskazane okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest konieczne dla
prawidłowej
realizacji
zamówienia
§ 12
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na
piśmie pod rygorem nieważności z uwzględnieniem zakazu określonego w art. 144 ust.1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986
t.j.)
§ 13

ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w każdym czasie, po bezskutecznym
upływie wyznaczonego terminu, w przypadku ujawnienia, iż:
a. Wykonawca utracił uprawnienia niezbędne do prowadzenia działalności będącej
przedmiotem umowy,
b. złożone przez Wykonawcę oświadczenia okażą się nieprawdziwe,
c. Wykonawca bez uzasadnienia nie podjął wykonywania obowiązków wynikających
z niniejszej umowy wg ustalonego harmonogramu świadczenia usług, lub przerwał
ich wykonywanie,
d. Wykonawca narusza podstawowe obowiązki wynikające z niniejszej umowy lub
spowodował działaniem albo zaniechaniem swoim lub osób, którzy w jego imieniu
realizują przedmiot niniejszej umowy, zagrożenie życia lub zdrowia mieszkańców,
e. Wykonawca nie posiada (nie kontynuuje lub nie przedłuża) polisy ubezpieczeniowej
od odpowiedzialności cywilnej.
2. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia od umowy w przypadkach
określonych w ustawie Pzp.
§ 14
PRZEDSTAWICIELE STRON
1. Upoważnionym do nadzoru nad realizacją umowy oraz odbioru prac ze strony
Zamawiającego jest: Pani Danuta Lewandowska nr tel. 54 286 24 98
2. Ze strony Wykonawcy do kontaktów w sprawie realizacji umowy upoważniona jest
Pan / Pani…………………………………………………………………………………………
3. Strony ustalają, że w przypadku konieczności zmiany upoważnionych przedstawicieli
nie jest wymagana forma aneksu, lecz pisemne zawiadomienie.
§ 15
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wykonawca
ponosi
pełną
odpowiedzialność
za
szkody
wyrządzone
w majątku Zamawiającego oraz osobom trzecim w związku z realizacją przedmiotu
umowy.
2. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, dokonać przelewu
wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy
Pzp, a w sprawach w ustawie tej nieunormowanych przepisy Kodeksu cywilnego oraz
innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
4. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej
zmianie adresu siedziby i o każdej innej zmianie w działalności mogącej mieć wpływ
na realizację umowy. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Wykonawcę będą
obciążać ewentualne koszty mogące powstać wskutek zaniechania. Pisma wysłane na
ostatni ze znanych adresów stron uznaje się za skutecznie doręczone.
5. Wszystkie spory związane z wykonaniem umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny
właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.
6. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden
egzemplarz dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

