PROJEKT UMOWY

Przedmiot zamówienia:
Transport odpadów zmieszanych o kodzie 20 03 01 na trasie Medyny-Olsztyn-Różanki

Numer referencyjny nadany przez Zamawiającego: ZGOK/PN/45/2018

UMOWA nr ……………………
zawarta w dniu .................................... roku w Olsztynie, pomiędzy :
Zakładem Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. siedziba: 10-410 Olsztyn
ul. Lubelska 53, zarejestrowaną w dniu 8 marca 2002 roku, pod numerem 0000097877,
w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla której akta rejestrowe
prowadzi Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS, numer NIP 739-29-54369, REGON 510734049, numer rejestrowy BDO: 000027736, kapitał zakładowy (w tym
wniesiony) 22 118 500 zł,
zwaną dalej „Zamawiającym” lub „Stroną”
reprezentowaną przez:
Pana Marka Bryszewskiego – Prezesa Zarządu
Pana Michała Lubienieckiego – Wiceprezesa Zarządu
a
…………………………………………………..
zwanym dalej: „Wykonawcą” lub „Stroną”.
Mając na uwadze fakt, że:
1.

Wykonawca został wyłoniony w trybie postępowania ofertowego, na podstawie oferty
Wykonawcy z dnia …………………, a wyłączenie ze stosowania ustawy zastosowano
na podstawie art. 4 pkt 8) w związku z art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.
z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.),
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2.

Osoby reprezentujące Strony mają stosowne umocowania, aby zaciągnąć zobowiązania
wynikające z niniejszej Umowy,
Strony postanowiły zawrzeć Umowę o następującej treści:

§1
Oświadczenia
1. Każda ze stron oświadcza, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa jest
uprawniona

do

wykonania

przedmiotu

Umowy

w

przypisanym

zakresie,

a w szczególności spełnia wszystkie wynikające z przepisów prawnych, w tym przepisów
ustawy o odpadach, spoczywające na niej obowiązki związane z działalnością
obejmującą gospodarowanie odpadami.
2. Wykonawca oświadcza, że zapewni transport odpadów komunalnych zmieszanych
z zapotrzebowaniem Zamawiającego.
3. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie stosowne zezwolenia i uprawnienia do
działalności w zakresie niniejszej umowy, a także sprzęt i pracowników niezbędnych do
wykonania usługi.
4. Wykonawca oświadcza, że dokonał obowiązku wpisu do publicznego rejestru podmiotów
wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami
(BDO):

https://bdo.mos.gov.pl/web/rejestr-publiczny/lista#$top=100

uzyskując numer

…………………….. oraz, że posiada aktualne uprawnienia do prowadzenia działalności
w zakresie transportu odpadów komunalnych zmieszanych o kodzie 20 03 01.
§2
Przedmiot i sposób realizacji Umowy
1. Przedmiotem

umowy

są

usługi

transportu

odpadów

zmieszanych

o

kodzie

20 03 01 na trasie z miejscowości Medyny 51, 11-100 Lidzbark Warmiński (stacja
przeładunkowa ZGOK przy drodze wojewódzkiej nr 513) do miejscowości Różanki, gm.
Susz (sortownia Bio – Elektra Group przy drodze wojewódzkiej nr 521) przez Olsztyn
(Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ul. Lubelska 53, dalej: ZUOK),
odległość łącznie ok. 155 km.
2. W ramach zamówienia Wykonawca będzie realizował 6 transportów tygodniowo.
3. Załadunek pojazdu z naczepą typu „ruchoma podłoga” będzie odbywał się o godz. 7:00
od poniedziałku do soboty (przed godzinami pracy stacji przeładunkowej). Zamawiający
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dopuszcza realizację tzw. sobotniego kursu w innym dniu tygodnia roboczego w godz.
11:00 – 13:00.
4. Załadunki w miejscowości Medyny, gm. Lidzbark Warmiński będą po stronie
Zamawiającego.
5. Dodatkowym założeniem transportu jest konieczność przejechania przez wagę ZUOK
w Olsztynie (ul. Lubelska 53) celem zaewidencjonowania oraz wystawienia dokumentu
wagowego.
6. Zamawiający oświadcza, że jest posiadaczem odpadów.
7. Wykonawca zobowiązuje się realizować usługę zgodnie z powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa.
8. Do rozliczeń pomiędzy Stronami, ilość odpadów przewożonych przez Wykonawcę
określana

będzie

według

pomiaru

na

elektronicznej

wadze

samochodowej

Zamawiającego.
9. Przekazanie odpadów będzie odbywać się poprzez sporządzenie przez Zamawiającego
Karty Przekazania Odpadu (KPO). Karty przekazania odpadu sporządzone będą zgodnie
z obowiązującymi przepisami
10. Wykonawca

jest

obowiązany

prowadzić

uproszczoną

ewidencję

odpadów

z zastosowaniem Karty Przekazania Odpadów.
11. Zamawiający dopuszcza sporządzenie zbiorczej karty przekazania odpadów o kodzie
20 03 01 za okres miesiąca kalendarzowego. Zbiorczą kartę przekazania odpadu
sporządza się niezwłocznie po zakończeniu miesiąca, którego dotyczy.
12. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone w mieniu
Zamawiającego przez Wykonawcę.
13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu zagrożeń w środowisku, powstałych
na skutek niewłaściwej realizacji przedmiotu umowy.
14. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia ewentualnych szkód, powstałych na trasie
przewozu, w tym usunięcia wszelkich powstałych zanieczyszczeń na własny koszt.
§3
Termin Realizacji Umowy
1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 1 października 2018 roku do dnia
31 października 2018 roku
2. Do upływu terminu realizacji umowy, Zamawiający może złożyć oświadczenie/-a o jego
przedłużeniu, łącznie maksymalnie dodatkowo o 10 tygodni.
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§4
Wynagrodzenie
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy jedynie za faktycznie przewiezioną przez Wykonawcę
ilość odpadów komunalnych zmieszanych o kodzie 20 03 01.
2. Cena za transport 1 Mg odpadów komunalnych zmieszanych kodzie 20 03 01 wynosi:
………… zł netto, tj. ……. zł brutto, zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia …………….
roku.
3. Wynagrodzenie powyższe ma charakter ryczałtowy i zawiera wszystkie koszty
Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy.
4. Wypłata wynagrodzenia następuje na podstawie faktury wystawionej za realizację
zamówienia w oparciu o Karty Przekazania Odpadów.
5. Termin płatności wynosi 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz
z załącznikami (KPO).
6. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień złożenia dyspozycji zapłaty z rachunku
Zamawiającego.
7. Zamawiający wyraża zgodę na przekazywanie faktur, wraz z załącznikami, drogą
elektroniczną, zapisanych w formacie PDF, wyłącznie z/na adresu/adres mailowy
wskazany poniżej.
adres mailowy Zamawiającego:

adres mailowy Wykonawcy:

faktury@zgok.olsztyn.pl

…………………………………

8. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§5
Wykonanie zastępcze
1. W przypadku braku możliwości transportu odpadów przez Wykonawcę, w szczególności
w razie awarii środków transportu, Wykonawca zobowiązuje się zapewnić rezerwowy
transport w celu wykonania usługi.
2. Strony ustalają, że w przypadku, gdy Wykonawca nie wywiąże się ze swoich obowiązków
należytego wykonania umowy i nie odbierze odpadów w wyznaczonym terminie,
Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do zlecenia zastępczego wykonania umowy
na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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§6
Kary umowne
1.

Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych w następujących
przypadkach i wysokościach:
1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy lub odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po
jego stronie lub bez podania przyczyny – w wysokości 5 000,00 zł brutto.
2) w przypadku świadczenia usługi niezgodnie z umową, w szczególności nie
zapewnienia

wykonania

6

kursów

tygodniowo

(zgodnie

z

wymaganiami

Zamawiającego) – 500,00 zł brutto za każdy przypadek,
2. Kary umowne z poszczególnych punktów powyżej są liczone niezależnie i podlegają
sumowaniu.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego
wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.
4.

Zamawiający ma prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
§7
Zmiany umowy

1. Każda zmiana Umowy musi być dokonana na piśmie w formie aneksu pod rygorem
nieważności.
2. Możliwość zmian Umowy istnieje w razie:
a) nadzwyczajnej zmiany stosunków, określonej w art. 3571 kodeksu cywilnego,
b) zaistnienia siły wyższej,
c) wystąpienia okoliczności, na które żadna ze Stron nie miała wpływu,
d) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
e) zmiany wielkości strumienia odpadów wpływających do Zamawiającego.
3. W okolicznościach określonych w ust. 2 powyżej, Zamawiający przewiduje, iż zmianie
mogą ulec postanowienia umowy dotyczące terminu wykonania, ilości kursów, godzin
załadunku, wynagrodzenia.
9. W razie zmiany stawki podatku VAT mającej zastosowanie do Umowy, wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmianie stosownie do zmiany tej stawki i odpowiednio do okresu,
w którym zastosowanie ma zmieniona stawka.
10. W żadnym przypadku postanowień niniejszej klauzuli (z zastrzeżeniem postanowień
dotyczących zmiany Umowy w razie zmiany stawki podatku VAT) nie należy
interpretować jako udzielenie zgody na dowolne roszczenie stron do żądania zmiany
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Umowy, a jedynie możliwość dokonania zmiany Umowy. Każda zmiana Umowy wymaga
zgody drugiej Strony.
§8
Osoby do kontaktu
Osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy są:
1) ze strony Wykonawcy : …………………………., tel. ……….., e-mail: ….;
2) ze strony Zamawiającego : ………………………, tel. ……….., e-mail: …..
§9
Postanowienia końcowe
1. Do Umowy niniejszej stosuje się Prawo obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie stosowne przepisy
prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Strony podejmą wszelkie wysiłki w celu polubownego rozwiązania jakichkolwiek sporów
dotyczących Umowy, które mogą powstać pomiędzy nimi.
4. W przypadku nie osiągnięcia polubownego rozstrzygnięcia sporu, wszelkie spory
wynikające z niniejszej Umowy lub powstające w związku z nią, w tym z wszelkich
roszczeń związanych z odstąpieniem od umowy, będą rozstrzygane przez sąd
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. Za zgodą obu Stron, Strony mogą podjąć próbę rozwiązania sporu w trybie mediacji
(sądowej lub pozasądowej).
6. Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach
w języku polskim, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla
Zamawiającego.
7. Podpisując Umowę każda ze Stron oświadcza, że zapoznała się z jej treścią oraz przyjęła
ją do wiadomości i wykonania oraz podpisała i otrzymała taki sam egzemplarz umowy jak
niniejszy egzemplarz.

______________________

______________________

Zamawiający

Wykonawca

Załącznik:
1. Umowa powierzenia danych osobowych
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