Przedmiot zamówienia:
Usługa prowadzenia Stacji Przeładunkowej dla odpadów kuchennych ulegających
biodegradacji o kodzie 20 01 08 oraz odpadów zielonych ulegających biodegradacji o
kodzie 20 02 01, poprzez przyjęcie tych odpadów i ich zagospodarowanie
Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

ZGOK/PN/55/2018

UMOWA NR ...............................
Niniejsza Umowa została zawarta w Olsztynie w dniu ……………………. pomiędzy:
Zakładem

Gospodarki

Odpadami

Komunalnymi

Spółka

z

ograniczoną

odpowiedzialnością, adres: 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 739-29-54-369, REGON 510734049, numer
rejestrowy BDO 000027736, kapitał zakładowy (w tym wniesiony) 22 118 500 zł, zwaną
dalej: “Zamawiającym” lub „Stroną”, którą reprezentują:
Marek Bryszewski - Prezes Zarządu
Michał Lubieniecki - Wiceprezes Zarządu
a
……………………………..
zwanym dalej: “Wykonawcą” lub „Stroną”, którego reprezentuje:
………………………………………………..

Preambuła
Zważywszy, że:
(1)

ZGOK jest spółką z wyłącznym udziałem samorządu terytorialnego realizującą
zadanie użyteczności publicznej powierzone przez gminy będące wspólnikami
ZGOK m.in. w postaci zagospodarowania strumienia zmieszanych odpadów
Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o. z siedzibą w Olsztynie
ul. Lubelska 53, 10-410 Olsztyn, tel. 89 555 20 10, email: zgok@zgok.olsztyn.pl,
REGON 510734049, NIP 739-29-54-369, numer rejestrowy BDO: 000027736
KRS 0000097877 Sąd Rejonowy w Olsztynie, Kapitał zakładowy wniesiony 22 118 500 zł

komunalnych oraz strumienia odpadów z selektywnej zbiórki z terenu gmin Regionu
Centralnego Gospodarki Odpadami, w tym m.in. gmin: Olsztyn, Gietrzwałd,
Stawiguda, Purda, Barczewo, Dywity, Świątki, Dobre Miasto, Biskupiec, Jeziorany,
Kolno, Lubomino, Jedwabno.;
(2)

ZGOK wpisany jako regionalna instalacja przetwarzania odpadów komunalnych
w regionie centralnym wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, określona w
uchwale nr XXIII/524/16 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia
28 grudnia 2016 roku w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla
województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2016-2022, jak również w Planie
gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2016-2022,
stanowiącego załącznik do uchwały nr XXIII/523/16 Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Planu
gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2016-2022;

(3)

Wykonawca posiada pozwolenie na zbieranie odpadów ………………. wydane w
dniu ……………….…… znak …………..……….., obejmujące m.in. kody odpadów
20 01 08, 20 02 01;

(4)

Zgodnie z treścią art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach,
odpady, które nie mogą być przetworzone w miejscu ich powstania, przekazuje się,
uwzględniając hierarchię sposobów postępowania z odpadami oraz najlepszą
dostępną technikę, o której mowa w art. 207 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, lub technologię, o której mowa w art. 143 tej ustawy, do
najbliżej położonych miejsc, w których mogą być przetworzone;

(5)

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku w
sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji
odpadów (Dz.U. 2017 poz. 19), od 1 lipca 2017 roku obowiązek selektywnej zbiórki
opadów obejmuje papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, odpady ulegające
biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów;

(6)

Wykonawca zobowiązał się prowadzić Stację Przeładunkową dla bioodpadów na
rzecz Zamawiającego na terenie Gminy Olsztyn.

(7)

Na podstawie niniejszej umowy nastąpi wskazanie przez ZGOK jako RIPOK stacji
przeładunkowej prowadzonej przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego, jako
miejsca dostarczania odpadów o kodach 20 01 08 i 20 02 01 pochodzących z
terenu Gminy Olsztyn oraz innych gmin województwa warmińsko – mazurskiego;

(8)

Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) (dalej: ustawa PZP), na
podstawie Oferty Wykonawcy z dnia …………………………..;

(9)

Wykonawca posiada stosowne uprawnienia oraz zdolność techniczną i finansową
do wykonania przedmiotu umowy;
Strony postanowiły zawrzeć Umowę o następującej treści:
§1
Interpretacja

1. Integralne części niniejszej Umowy stanowią następujące dokumenty:
1.1. Załącznik nr 1 – Instrukcja dla Wykonawców wraz z ewentualnymi odpowiedziami na
pytania Wykonawców zadane w toku postępowania przetargowego dotyczącymi
wyjaśnienia treści SIWZ.
1.2. Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy,
1.3. Załącznik nr 3 – Umowa powierzenia.
2. W przypadku rozbieżności zapisów poszczególnych dokumentów wymienionych
w pkt 1.1. – 1.3. w stosunku do treści Umowy w odniesieniu do tej samej kwestii,
pierwszeństwo mają postanowienia zawarte w Umowie, a następnie w dokumentach
wymienionych we wskazanej w ust.1 kolejności.
3. Nagłówki umieszczone w tekście niniejszej Umowy mają charakter informacyjny i nie
mają wpływu na interpretacje niniejszej Umowy.
§2
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 prowadzenie Stacji Przeładunkowej dla odpadów
kuchennych ulegających biodegradacji o kodzie 20 01 08 oraz zielonych o kodzie 20 02
01 poprzez przyjęcie tych odpadów i ich zagospodarowanie.
3. W ramach wykonywania obowiązków określonych w niniejszej umowie, Zamawiający
zobowiązuje się do:
3.1. wskazania

gminie

Olsztyn

oraz

innym

gminom

Województwa

warmińsko-

mazurskiego stacji przeładunkowej ………………. jako miejsca dostarczania
odpadów o kodach określonych w niniejszej umowie,
3.2. pozyskania od gmin informacji o podmiotach odbierających odpady i przekazania tej
informacji Wykonawcy oraz jej aktualizacji,

4. W ramach obowiązków określonych niniejszą umową, Wykonawca zobowiązuje się do:
4.1. przyjęcia odpadów wyłącznie od podmiotów odbierających odpady wskazanych
przez Zamawiającego,
4.2. weryfikacji przywiezionych odpadów i odmowy ich przyjęcia w razie nie spełniania
warunków określonych dla kodów odpadów objętych umową.
4.3. potwierdzania

przyjęcia

odpadów

poprzez

składanie

podpisów

na

kartach

przekazania odpadów oraz prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości zgodnie z
obowiązującymi przepisami,
4.4. bieżącego przekazywania Zamawiającemu dokumentów wymienionych w § 5 ust 25,
4.5. magazynowania

odpadów

do

czasu

ich

przekazania

do

dalszego

zagospodarowania,
§3
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem umowy jest prowadzenie na terenie Gminy Olsztyn Stacji Przeładunkowej
(dalej również: SP) dla odpadów ulegających biodegradacji kuchennych o kodzie 20 01
08 oraz zielonych o kodzie 20 02 01 poprzez przyjęcie tych odpadów i ich
zagospodarowanie

w

sposób

zapewniający

przejście

odpowiedzialności

za

gospodarowanie odpadami na następnego posiadacza odpadów.
2. Stacja Przeładunkowa, o której mowa w ust. 1. będzie świadczyła usługę przyjmowania
odpadów pochodzących z Gminy Olsztyn i innych gmin województwa warmińskomazurskiego.
3. Odpady ulegające biodegradacji (20 02 01) – to odpady zielone pochodzące
z gospodarstw domowych oraz osiedli mieszkaniowych zbierane przez mieszkańców lub
służby porządkowe luzem lub w workach które będą ulegały oksybiodegradacji
4. Odpady kuchenne ulegające biodegradacji (20 01 08)

to odpady kuchenne

pokonsumpcyjne – z wyjątkiem kości, mięsa i innych resztek zwierzęcych – pochodzące
z gospodarstw domowych, zbierane przez mieszkańców luzem lub w workach, które
będą ulegały oksybiodegradacji.
5. Zamawiający, w ramach niniejszego zamówienia, dopuszcza skorzystanie z prawa opcji,
o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy PZP. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji
w całości lub części, jednorazowo bądź w kilku częściach. Przewiduje się opcję
dotyczącą zwiększenia ilości odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 01 08 oraz
zielonych o kodzie 20 02 01 dodatkowo o ilości wskazane w ust. 6.

6. Maksymalną ilość odpadów kuchennych o kodzie 20 01 08 oraz zielonych o kodzie 20 02
01 przeznaczonych do zagospodarowania w ramach zamówienia podstawowego oraz w
ramach prawa opcji przedstawia poniższe zestawienie.

Kod

Masa odpadów

Masa odpadów

(Mg) w ramach

(Mg) w ramach

zamówienia

opcji

odpadu

Rodzaj

podstawowego

20 02 01

Odpady zielone (20 02 01)

5.000,00

2.500,00

20 01 08

Odpady kuchenne (20 01 08)

500,00

400,00

7. Z uwagi na okoliczność, że Zamawiający nie ma wpływu na ilość i jakość odpadów
kierowanych do jego instalacji, nie są one gwarantowane przez Zamawiającego.
8. Zamawiający zastrzega, że korzystając z prawa opcji może również przedłużyć Termin
Realizacji Umowy, zgodnie z treścią § 4 Umowy lub też przedłużyć ten termin bez
korzystania z prawa opcji.
9. O zamiarze skorzystania z prawa opcji Zamawiający powiadomi Wykonawcę odrębnym
pismem lub pismami na etapie realizacji zamówienia (Umowy), przed upływem Terminu
Realizacji Umowy.
10. Usługa będzie świadczona zgodnie z nw. przepisami:
10.1 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z
2017 r., poz. 519 ze zm.);
10.2 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 992);
10.3 Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1454);
10.4 Uchwała Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego nr XXIII/523/16 z dnia
28.12.2016 r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki odpadami dla województwa
warmińsko-mazurskiego na lata 2016-2022
oraz innych ustaw i uchwał mających zastosowanie do przedmiotu umowy.
11. Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP, wymaga aby następujące prace
związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, tj. dotyczące przyjmowania i
zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji kuchennych o kodzie 20 01 08
oraz zielonych o kodzie 20 02 01 były wykonywane przez osoby zatrudnione przez
Wykonawcę lub podwykonawcę na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – zgodnie z art. 22 § 1* ww. ustawy (j.t. Dz. U. z
2018 r. poz. 917), tj. wszystkie prace pracowników fizycznych i biurowych, operatorów
sprzętu, kierowców i wagowych.

12. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres od
rozpoczęcia do końca upływu terminu realizacji zamówienia; w przypadku, rozwiązania
stosunku pracy przez pracownika lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego
okresu, Wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innego
pracownika.
13. Wykonawca, najpóźniej w ciągu 7 dni po podpisaniu umowy, złoży Wykaz osób, które
będą realizować zamówienie, wraz z oświadczeniem, że są one zatrudnione na
podstawie umowy o pracę.
14. W

przypadku,

gdy

Wykonawca

będzie

realizował

zamówienie

przy

udziale

Podwykonawców, jest on zobowiązany do przekazania Zamawiającemu, Wykazu osób,
które będą realizować zamówienie na rzecz Podwykonawcy, wraz z oświadczeniem
Podwykonawcy, że są one zatrudnione na umowę o pracę.
15. W przypadku zmiany osób wymienionych w Wykazie, o którym mowa w ust. 13 oraz 14,
Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu zaktualizowanego
wykazu osób wraz z oświadczeniem, że są one zatrudnione na umowę o pracę,
w terminie 7 dni od dokonania zmiany. Zmiana wykazu osób, o którym mowa w ust. 13
oraz 14 nie wymaga aneksu do umowy.
16. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania
usług w celu zweryfikowania faktu czy osoby wykonujące określone w ust. 1 czynności są
osobami wskazanymi w Wykazie osób, o którym mowa w ust. 13 oraz 14.
§4
Termin Realizacji Umowy
1. Umowa będzie realizowana przez okres do 12 miesięcy (do 31 grudnia 2019 roku)
licząc od daty wydania przez Zamawiającego pisemnego polecenia rozpoczęcia realizacji
Umowy.
2. Do upływu Terminu Realizacji Umowy Zamawiający może złożyć oświadczenie
o przedłużeniu Terminu Realizacji Umowy, nie stanowiące zmiany umowy i nie
wymagające aneksu. Oświadczenie może zostać złożone wielokrotnie i wskazywać
różne okresy przedłużenia, jednak łącznie nie więcej, niż 12 miesięcy.
3. Maksymalny Termin Realizacji Zamówienia, uwzględniając powyższe uprawnienie
Zamawiającego, może wynosić 24 miesiące liczone od dnia wydania przez
Zamawiającego pisemnego polecenia rozpoczęcia realizacji Umowy.

§5
Sposób realizacji umowy
1. Odpady ulegające biodegradacji kuchenne o kodzie 20 01 08 oraz zielone o kodzie
20 02 01 będą przyjmowane przez Stację Przeładunkową prowadzoną na rzecz
Zamawiającego.

Odpady

będą

ważone

na

wadze

samochodowej

Wykonawcy,

posiadającej ważne świadectwo legalizacji. Wykonawca przedłoży kopię takiego
świadectwa przed rozpoczęciem realizacji zamówienia.
2. Każdego dnia roboczego Wykonawca przekaże Zamawiającemu raport dotyczący przyjęć
odpadów z poprzedniego dnia roboczego. Raport przyjęć będzie przekazywany drogą
elektroniczną na adresy e-mail wskazane w § 6 ust. 2 niniejszej umowy. Raport będzie
zawierał: nazwę właściciela odpadu, nazwę firmy transportującej odpady, rejon
pochodzenia odpadu, nr rejestracyjny samochodu, datę i godzinę przyjęcia odpadu, masę
brutto, masę tara, masę netto i kod odpadu.
3. Pierwszego roboczego dnia miesiąca, Wykonawca przekaże Zamawiającemu na adresy
e-mail wskazane w § 6 ust. 2 niniejszej umowy:
3.1 raport z całego poprzedniego miesiąca dotyczący przyjętych odpadów;
3.2 raport dotyczący odpadów przekazanych do zagospodarowania innym podmiotom
posiadającym pozwolenie na zagospodarowanie/przetworzenie odpadów.
4

Wykonawca będzie uwzględniał, w prowadzonej przez siebie ewidencji odpadów, karty
przekazania odpadów wystawione przez podmioty dostarczające odpad.

5. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kopie kart przekazania odpadów, wystawionych
przez podmioty dostarczające odpad (niezwłocznie po ich otrzymaniu).
6. Faktury za odpady przyjęte do Stacji Przeładunkowej wystawia Zamawiający podmiotom
dostarczającym odpady. Załącznikami do faktur będą raporty przyjętych odpadów za
poprzedni miesiąc.
7. Do rozliczeń pomiędzy Stronami przyjmuje się ilość odpadów objętych przedmiotem
zamówienia, jaka została przyjęta przez Wykonawcę w miesiącu kalendarzowym,
według pomiaru na elektronicznej wadze samochodowej Wykonawcy.
8. Odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami, z chwilą ich przyjęcia na Stację
Przeładunkową prowadzoną na rzecz Zamawiającego przechodzi na Wykonawcę
niniejszej Umowy. Wszelkie ryzyko związane z odpadami następuje z chwilą ich przyjęcia
do Stacji Przeładunkowej.

9. Wykonawca, przekaże odpady będące przedmiotem zamówienia do zagospodarowania
podmiotom posiadającym uprawnienia do przetwarzania tych odpadów. Przekazanie
odpadów do zagospodarowania uprawnionym podmiotom będzie potwierdzone Kartą
Przekazania Odpadów, sporządzoną przez Wykonawcę. Dodatkowy egzemplarz karty
zostanie

przekazany

Zamawiającemu

niezwłocznie

po

uzupełnieniu

wszystkich

niezbędnych podpisów.
10. Wykonawca przekaże Zamawiającemu, do końca 10-go dnia każdego miesiąca
następującego po zakończonym kwartale kalendarzowym, pisemnie lub drogą mailową,
kwartalną

informację

wskazującą

instalacje,

w

których

nastąpił

proces

odzysku/unieszkodliwienia odpadów objętych przedmiotem zamówienia, z określeniem
tych procesów, ilości produktów lub odpadów z nich wytworzonych oraz ilości odpadów,
które nie przeszły pełnego procesu przetwarzania i zostały zdeponowane na składowisku
lub zostały zmagazynowane u Wykonawcy i zostaną poddane przetwarzaniu w terminie
późniejszym

§6
Komunikacja
1. Strony będą przekazywać sobie korespondencję za pośrednictwem poczty elektronicznej
lub w formie pisemnej.
2. Adresy do korespondencji – jak w preambule do umowy oraz:
a) dla Zamawiającego:
e-mail: m.radomska@zgok.olsztyn.pl , m.gorzynski@zgok.olsztyn.pl
b) dla Wykonawcy:
e-mail: ………………………………….
3. Osobami odpowiedzialnymi za realizację Umowy są:
a) ze strony Zamawiającego:
Pani Magdalena Radomska, tel.: 89 555 20 29,
b) ze strony Wykonawcy:
…………………………………………...
4. Strony zobowiązują się informować siebie nawzajem o zmianie osoby odpowiedzialnej za
kontakty. Nie stanowi to zmiany Umowy.
§7
Wynagrodzenie
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy jedynie za faktycznie przyjętą ilość odpadów
kuchennych ulegających biodegradacji o kodzie 20 01 08 oraz odpadów zielonych

ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01. Zamawiający nie gwarantuje ilości
odpadów niezależnie od przyczyn.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy wynosi maksymalnie:
2.1. w ramach zamówienia podstawowego: ………… PLN netto plus podatek VAT wg
stawki …………, co daje wartość …………….. PLN brutto, w tym:
a. za

przyjęcie

i

zagospodarowanie

odpadów

kuchennych

ulegających

biodegradacji o kodzie 20 01 08: …….. PLN netto plus podatek VAT wg stawki
…………, co daje wartość …………….. PLN brutto;
b. za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów zielonych ulegających biodegradacji
o kodzie 20 02 01: …….. PLN netto plus podatek VAT wg stawki …………, co
daje wartość …………….. PLN brutto;
2.2. w ramach opcji: ………… PLN netto plus podatek VAT wg stawki …………, co daje
wartość …………….. PLN brutto, w tym:
a. za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów kuchennych ulegających biodegradacji o
kodzie 20 01 08: …….. PLN netto plus podatek VAT wg stawki …………, co daje
wartość …………….. PLN brutto;
b. za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów zielonych ulegających biodegradacji
o kodzie 20 02 01: …….. PLN netto plus podatek VAT wg stawki …………, co
daje wartość …………….. PLN brutto;
2.3.

to jest łącznie ………… PLN netto, plus podatek VAT wg stawki ……….. %,
co daje wartość ………… PLN brutto, zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia
………………….:

3. Wynagrodzenie powyższe ma charakter ryczałtowy i zawiera wszystkie koszty
Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy.
4. Wypłata wynagrodzenia następuje na podstawie faktur wystawionych za miesiące
kalendarzowe w oparciu o miesięczne raporty dotyczące przyjętych odpadów objętych
zamówieniem. Raport miesięczny będzie stanowił załącznik do faktury.
5. Termin płatności wynosi 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz
z załącznikami.
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. Strony postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia
w wypadku wystąpienia jakiejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5
ustawy PZP, tj. zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług;
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002
roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
c) 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.
9. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia zawarcia aneksu, o
którym mowa w ust. 7, nie wcześniej jednak niż po wejściu w życie zmienionych
przepisów oraz otrzymaniu przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa w ust.
10.
10. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 lit. a) wartość netto wynagrodzenia
Wykonawcy nie zmieni się, a określoną w aneksie wartość brutto wynagrodzenia
zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
11. Za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. 7 lit. a), wprowadzenie zmian wysokości
wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia pisemnego wniosku zawierającego:
a) w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 lit. b) wyczerpujące uzasadnienie
faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego
Wykonawcy po zmianie umowy, w tym wykazanie związku pomiędzy wnioskowaną
kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany, o której mowa w ust. 6 lit.
b) na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe
koszty realizacji umowy, które Wykonawca obowiązkowo poniesie w związku z
podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie
akceptował kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom
Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości
minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty podwyższenia
wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej.
b) w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 lit. c) wyczerpujące uzasadnienie
faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po
zmianie umowy, w tym wykazanie związku pomiędzy wnioskowaną kwotą
podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 7 lit.
c) na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe
koszty realizacji umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze
zmianą zasad, o których mowa w ust. 7 lit. c).

12. Zamawiającemu przysługuje w terminie 7 dni od daty otrzymania wniosku, o którym
mowa w ust. 10 żądanie udostępnienia do wglądu, księgowych dokumentów źródłowych,
w zakresie niezbędnym do oceny zasadności wprowadzenia zmiany, pod rygorem
odmowy wprowadzenia zmiany.
13. Zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 7 lit. a),
b) i c) obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany
odpowiednio stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i
stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano.
§8
Wykonanie zastępcze
1. W przypadku braku możliwości przyjęcia lub zagospodarowania przez Wykonawcę
odpadów objętych umową we wskazanej instalacji, w szczególności w razie jej awarii,
Wykonawca zobowiązuje się zapewnić rezerwową instalację w celu wykonania usługi, w
ramach wynagrodzenia określonego w umowie. Oznacza to w szczególności, że
Wykonawca poniesie wszelkie zwiększone koszty Zamawiającego lub podmiotów
odbierających i transportujących odpady oraz zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z
ewentualnych roszczeń tych podmiotów.
2. Strony ustalają, że w przypadku, gdy Wykonawca nie wywiąże się ze swoich obowiązków
należytego wykonania umowy i nie przyjmie odpadów ulegających biodegradacji o
kodach 20 01 08 i 20 02 01 do zagospodarowania, Zamawiającemu przysługiwać będzie
prawo do zlecenia zastępczego wykonania umowy na koszt i ryzyko Wykonawcy.
§9
Kary umowne
1.

Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych w następujących
przypadkach i wysokościach:
a)

za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po
jego stronie lub bez podania przyczyny – w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o
którym mowa w §7 ust. 2 pkt 2.3.;

b) w razie stwierdzenia wykonywania umowy przez osoby niezatrudnione na podstawie
umowy o pracę – 2.000,00 PLN za każdy przypadek,
c) w razie wykonywania umowy przez podwykonawcę niezatwierdzonego przez
Zamawiającego – 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 2 odpowiednio
dla zamówienia podstawowego pkt 2.1. lub dla zamówienia w ramach opcji - pkt 2.2.,
z zastrzeżeniem postanowień zawartych w lit. następnej,

d) w razie wykonywania umowy w zakresie określonym w § 3 ust. 1 umowy przez
podwykonawcę

nie

wskazanego

w

ofercie

lub

niezatwierdzonego

przez

Zamawiającego – 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 2
odpowiednio dla zamówienia podstawowego pkt 2.1. lub dla zamówienia w ramach
opcji - pkt 2.2.,
e) w razie niedotrzymania terminu przekazania dokumentu, o którym mowa w § 5 ust. 10
- 0,01% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 2 za każdy dzień opóźnienia.
f)

za nie przyjęcie odpadu objętego umową od podmiotu wskazanego przez
Zamawiającego: 2 500,00 PLN za każdy przypadek,

2. Kary umowne z poszczególnych punktów powyżej są liczone niezależnie.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego
wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.
4.

Kary umowne mogą podlegać łączeniu.

5.

Zamawiający ma prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
§ 10
Zmiany umowy

1. Każda zmiana Umowy musi być dokonana na piśmie w formie aneksu pod rygorem
nieważności.
2. Możliwość zmian Umowy istnieje w razie:
2.1. nadzwyczajnej zmiany stosunków, określonej w art. 3571 kodeksu cywilnego,
2.2. zaistnienia siły wyższej,
2.3. wystąpienia okoliczności, na które żadna ze Stron nie miała wpływu,
2.4. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
2.5. 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 odpadów
przeznaczonych do odbioru i zagospodarowania, oraz wartości umowy.
4. Zmiana umowy jest możliwa w przypadkach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamówień publicznych.
§ 11
Siła wyższa
1. Żadna ze Stron nie będzie uznana winną naruszenia swoich zobowiązań wynikających
z Umowy, jeżeli wykonanie takich zobowiązań będzie uniemożliwione przez wystąpienie
siły wyższej, powstałej po dacie podpisania Umowy.

2. W niniejszej Umowie termin „siła wyższa” oznacza wyjątkowe wydarzenia lub
okoliczności:
a)

na które Strony nie mają wpływu,

b)

przed którymi Strony nie mogły się zabezpieczyć przed zawarciem Umowy,

c)

których, gdyby wystąpiły, Strony nie mogłyby uniknąć,

d)

których nie można przypisać drugiej Stronie.

3. Strona, której dotyczą okoliczności siły wyższej podejmie uzasadnione kroki w celu
usunięcia przeszkód, aby wywiązać się ze swoich zobowiązań minimalizując zwłokę.
4. Obie Strony nie poniosą odpowiedzialności za odstąpienie od Umowy z powodu
uchybienia, jeżeli ich opóźnienie w wywiązywaniu się lub inne niewypełnienie ich
zobowiązań wynikających z Umowy jest wynikiem wyłącznie wystąpienia siły wyższej.
Zamawiający nie jest zobowiązany do płacenia odsetek od nieterminowych płatności,
jeżeli jest to wynikiem wystąpienia siły wyższej.
5. Jeżeli w opinii jednej ze Stron zaistniały jakiekolwiek okoliczności siły wyższej mogące
mieć wpływ na wywiązanie się z jej zobowiązań, Strona ta powinna bezzwłocznie, nie
później niż w terminie 7 dni od zdarzenia, powiadomić drugą Stronę podając szczegóły
dotyczące charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i możliwych skutków takich
okoliczności. O ile Zamawiający nie poleci inaczej na piśmie, Wykonawca będzie
kontynuował wypełnianie swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim zakresie,
w

jakim

będzie

to

możliwe

i

będzie

poszukiwał

wszystkich

uzasadnionych,

alternatywnych środków w celu wypełnienia swoich zobowiązań, których nie uniemożliwia
wystąpienie siły wyższej. Wykonawca nie zastosuje w praktyce takich środków, jeżeli nie
otrzyma od Zamawiającego polecenia do takiego działania.
6. W przypadku wystąpienia siły wyższej trwającej przez okres 60 dni, niezależnie od
jakiegokolwiek wydłużenia okresu realizacji, jakie może zostać przyznane Wykonawcy
z wyżej wymienionej przyczyny, każda ze Stron będzie miała prawo złożyć drugiej
Stronie oświadczenie o odstąpieniu od Umowy z zachowaniem 30 dniowego terminu
wypowiedzenia.
7. Brak powiadomienia w wymaganym terminie o wystąpieniu siły wyższej powoduje utratę
prawa powoływania się Strony na fakt jej zaistnienia.
§ 12
Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego
1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w każdym z niżej opisanych przypadków, jeżeli:
a) wystąpił po stronie Wykonawcy brak zdolności do czynności prawnych utrudniający
wykonanie Umowy;

b) w przypadku określonym w art. 145 ust. 1 ustawy PZP, w trybie i ze skutkami tam
wskazanymi;
c) w przypadku opóźnienia Wykonawcy w spełnieniu świadczenia, gdy opóźnienie
Wykonawcy w spełnieniu świadczenia wynosi co najmniej 4 dni w stosunku do
zapotrzebowania

Zamawiającego,

Zamawiający

może

odstąpić

od

Umowy,

zachowując roszczenie o zapłatę kar umownych należnych mu za okres od dnia
powstania opóźnienia do dnia odstąpienia od Umowy;
d) gdy łączna wysokość kar umownych przekroczy 20% wartości wynagrodzenia
Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 2;
e) utraty przez Wykonawcę lub podwykonawcę zezwoleń bądź innych dokumentów
uprawniających do zagospodarowania odpadów o kodach 20 01 08 i 20 02 01,
f)

naruszenia innych postanowień umowy i nie usunięciu uchybienia mimo udzielenia
7-mio dniowego terminu na jego usunięcie,

g) stwierdzenia wykonywania umowy przy pomocy niezatwierdzonego podwykonawcy.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 (wyjąwszy lit. c)
w terminie dwóch miesięcy od daty dowiedzenia się o okoliczności stanowiącej podstawę
odstąpienia.
3. Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i wskazania
przyczyny odstąpienia.
4. Zamawiający poświadczy, w możliwie najkrótszym terminie, wysokość należnego
Wykonawcy wynagrodzenia w dacie odstąpienia od Umowy, o ile będzie ono należne.
5. W razie odstąpienia od Umowy, Wykonawcy należy się wyłącznie część wynagrodzenia
za wykonany zakres Przedmiotu Umowy.
§ 13
Podwykonawstwo
1. Zamawiający

dopuszcza

powierzenie

usług,

stanowiących

Przedmiot

Umowy

podwykonawcom.
2. Najpóźniej w dniu podpisania Umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wykaz
podwykonawców, wraz z zakresem usług wykonywanych przez poszczególnych
podwykonawców, z zastrzeżeniem ust. 5.
3. Treść umowy zawartej przez Wykonawcę z podwykonawcą nie może być sprzeczna
z treścią umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą.
4. Każde porozumienie, na mocy którego Wykonawca powierza wykonanie części usług
osobie trzeciej uważane jest za umowę zawartą z podwykonawcą.

5. Wykonawca przed zawarciem umowy z podwykonawcą musi uprzednio uzyskać pisemną
zgodę

Zamawiającego

na

powierzenie

wykonania

części

zamówienia

temu

podwykonawcy. Podstawą do uzyskania takiej zgody będzie wniosek Wykonawcy
przedstawiający

część

zamówienia,

którego

wykonanie

zamierza

powierzyć

podwykonawcy wraz z wykazaniem zdolności podwykonawcy do jej wykonania, tj.
przedstawienia zezwolenia na przetwarzanie lub zbieranie odpadów o kodzie 20 01 08 (o
ile podwykonawstwo będzie dotyczyło tej części zamówienia).
6. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o swojej decyzji w terminie 2 dni, licząc od dnia
otrzymania wniosku, z podaniem powodów, w przypadku odmowy udzielenia zgody.
Zgoda jest ważna wyłącznie w zakresie wskazanego podwykonawcy.
7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania podwykonawców, jak za
swoje własne oraz ponosi ryzyko przejęcia przez te podmioty odpowiedzialności za
gospodarowanie odpadami zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o
odpadach.
8. Zgoda Zamawiającego na wykonanie jakiejkolwiek części Umowy przez podwykonawcę
nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowiązań wynikających z niniejszej
Umowy.
9. Usługi powierzone podwykonawcy przez Wykonawcę nie mogą zostać powierzone przez
podwykonawcę osobie trzeciej bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na
piśmie pod rygorem nieważności.
10. W przypadku utraty przez podwykonawcę zezwoleń bądź innych dokumentów
uprawniających do zagospodarowania odpadów o kodach

20 01 08 i 20 02 01,

Wykonawca ma prawo (w celu zapobieżenia odstąpieniu od umowy, o którym mowa w
§12 ust. 1 lit. f) zgłosić innego podwykonawcę, który będzie legitymował się zezwoleniami
bądź innymi dokumentami uprawniającymi do zagospodarowania odpadów o kodach 20
01 08 i 20 02 01 w zakresie określonym w SIWZ.
11. Postanowienia niniejszego paragrafu nie mogą być poczytywane za tworzące pomiędzy
Zamawiającym, a podwykonawcami jakikolwiek stosunek prawny bądź też stanowić
podstawę do roszczeń podwykonawców bezpośrednio do Zamawiającego o zapłatę
wynagrodzenia.

Zamawiający

może

jednak

dokonać

bezpośredniej

płatności

wynagrodzenia podwykonawcy, w razie opóźnienia w płatności Wykonawcy oraz potrącić
zapłaconą kwotę z wynagrodzenia Wykonawcy lub zaspokoić się z zabezpieczenia
należytego wykonania.
12. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać
Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie

spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

§ 14
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, Ubezpieczenie
1.

Wykonawca

wniesie

zabezpieczenie

należytego

wykonania

Umowy

w

formie

………………. nie później niż w dniu podpisania Umowy (zgodnie z zasadami opisanymi
w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy). Całkowita wartość zabezpieczenia wyniesie:
………… PLN (słownie: ………………) , tj. 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w
§ 7 ust 2 pkt 2.3. tj. za podstawowy zakres zamówienia wraz z opcją.
2.

Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w terminie 30 dni od
dnia wykonania Umowy i uznania Umowy przez Zamawiającego za należycie wykonaną.

3.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

4.

Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku
formach przewidzianych w art. 148 ustawy Prawo zamówień publicznych.

5.

Zamawiający zastrzega, że w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej – gwarancja winna mieć charakter abstrakcyjny, to jest
zobowiązywać Gwaranta nieodwołalnie i bezwarunkowo do wypłacenia Beneficjentowi,
na pierwsze pisemne żądanie wskazujące na niewykonanie lub nienależyte wykonanie
umowy, kwoty do wysokości wniesionego zabezpieczenia, bez obowiązku wykazywania
niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Termin obowiązywania
gwarancji będzie nie krótszy, niż Termin Realizacji Umowy (wliczając możliwe
przedłużenie terminu), powiększony o 30 dni.

6.

Gwarancja musi również zawierać klauzule o:
a) zgodzie Gwaranta na to, aby żadna zmiana ani uzupełnienie lub jakakolwiek
modyfikacja umowy nie zwalniała Gwaranta w żaden sposób z odpowiedzialności
wynikającej z gwarancji.
b) rezygnacji Gwaranta z konieczności zawiadamiania o takiej zmianie, uzupełnieniu
lub modyfikacji oraz uzyskiwania na nią zgody Gwaranta.
c) treści: „Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie
z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają wyłącznej właściwości sądu
powszechnego właściwego dla siedziby Beneficjenta.”

7.

W przypadku, gdy zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu,
Zamawiający zwraca je, wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego,

na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy – na rachunek Wykonawcy.
8. Wykonawca utrzyma zabezpieczenie przez cały okres wykonywania Umowy w pełnej
wysokości. W razie przedłużenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawca
odpowiednio przedłuży termin obowiązywania gwarancji.
9. Niezależnie od uprawnień do żądania wypłaty przysługujących na podstawie umowy lub
przepisów prawa, Zamawiający może nadto zgłosić żądanie wypłaty całości lub części
kwoty z zabezpieczenia, a zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zatrzymać, w razie:
a. nie przedłużenia przez Wykonawcę ważności zabezpieczenia na co najmniej 30
naprzód przed końcem ważności aktualnego zabezpieczenia,
b. odstąpienia przez Zamawiającego od umowy; w szczególności Zamawiający może
zatrzymać kwotę zabezpieczenia do czasu dokończenia przedmiotu umowy.
10. Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres realizacji niniejszej umowy
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej (polisę OC).
11. Suma ubezpieczenia nie może być niższa niż łączne wynagrodzenie Wykonawcy brutto.
12. Koszty ubezpieczenia ponosi wyłącznie Wykonawca. Wykonawca nie może rozpocząć
świadczenia usług przed przedstawieniem Zamawiającemu kopii polisy ubezpieczeniowej
wraz z potwierdzeniem opłacenia wymagalnych składek.
13. Jeżeli w trakcie świadczenia usług okaże się, że Wykonawca nie jest w stanie
przedstawić

dowodów

opłacenia

składek

ubezpieczeniowych

i

ważności

polis

ubezpieczeniowych, to Zamawiający może wstrzymać świadczenie usług ze skutkiem
natychmiastowym, przy czym skutki i koszt takiego wstrzymania prac poniesie wyłącznie
Wykonawca. Zamawiający może również potrącić koszt utrzymania, wznowienia lub
opłacenia ubezpieczenia z należności Wykonawcy lub pokryć ten koszt z Zabezpieczenia
Należytego Wykonania Umowy.
14. Jeżeli

Wykonawca

Podwykonawców,

będzie
polisy

korzystał

przy

ubezpieczeniowe

realizacji
muszą
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Umowy
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z

tych

Podwykonawców.
15. Wszelkie pojazdy używane do świadczenia usług muszą posiadać ważne i opłacone
polisy OC, zgodnie z właściwymi przepisami.
§ 15
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. Zamawiający oraz Wykonawca 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. Sąd ten jest również właściwy dla
roszczeń Zamawiającego względem Wykonawcy związanych z bezpośrednią płatnością
przez Zamawiającego wynagrodzenia podwykonawcom.
5. Za zgodą obu Stron, Strony mogą podjąć próbę rozwiązania sporu w trybie mediacji
(sądowej lub pozasądowej).
6. Zmiana Umowy wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej w postaci aneksu.
7. Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach
w języku polskim, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla
Zamawiającego.
8. 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

