Przedmiot zamówienia:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01 ze Stacji
Przeładunkowej w Trelkowie gmina Szczytno
Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

ZGOK/PN/88/2019

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 22 188 500 zł – wniesiony
w całości, zwaną dalej: “Zamawiającym” lub „Stroną”, którą reprezentują:
Marek Bryszewski - Prezes Zarządu
Michał Lubieniecki - Wiceprezes Zarządu
a
……………………………..
zwanym dalej: “Wykonawcą” lub „Stroną”, którego reprezentuje:
………………………………………………..

Mając na uwadze fakt, że:
(1)

Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego zgodnie z
postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27) (dalej: ustawa PZP), na podstawie Oferty Wykonawcy z
dnia …………………………..;

(2)

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

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 22 188 500 zł

§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 odbieranie i zagospodarowanie odpadów ulegających
biodegradacji o kodzie 20 02 01 ze Stacji Przeładunkowej w Trelkowie gmina Szczytno.
3. Wykonawca oświadcza, że usługa zostanie wykonana zgodnie z przepisami prawa, w
szczególności ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U z 2019
poz. 1781) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Wykonawca zobowiązuje się, iż w terminie do 05.03.2020 r. złoży wniosek do właściwego Urzędu
Marszałkowskiego o dostosowanie decyzji na zbieranie/przetwarzanie odpadów do
obowiązujących przepisów, i przedłoży Zamawiającemu dokument potwierdzający ten fakt.
5. Wykonawca zobowiązuje się również do przedłożenia Zamawiającemu kopii decyzji wydanej
przez właściwy Urząd Marszałkowski dostosowanej do obowiązujących przepisów, niezwłocznie
po jej otrzymaniu. Dotyczy to również decyzji ewentualnych podwykonawców Wykonawcy.

§3
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem umowy jest usługa odbioru i zagospodarowania odpadów ulegających
biodegradacji o kodzie 20 02 01 w sposób powodujący przejście odpowiedzialności za
gospodarowanie odpadami na następnego posiadacza odpadów.

2. W ramach zamówienia Wykonawca będzie odbierał ww. odpady własnym transportem od
Zamawiającego z lokalizacji Stacja Przeładunkowa Trelkowo 80, Gmina Szczytno (dalej również
Miejsce Przekazania).
3. Ilość odpadu przeznaczona do odbioru i zagospodarowania w ramach zamówienia wynosi
200 Mg.
4. Ze względu na przedmiot, zamówienie musi być realizowane, w szczególności zgodnie z nw.
przepisami:
a. ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396,
j.t. ze zm.);
b. ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2019 roku, poz. 701 j.t. ze zm.);
c. ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z
2018 roku, poz. 1454 j.t. ze zm.);
oraz innych ustaw i uchwał mających zastosowanie do przedmiotu zamówienia.
5. Wykonawca zobowiązuje się, że prace związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia,
dotyczące odbierania i zagospodarowania odpadów o kodzie 20 02 01, będą wykonywane przez
osoby zatrudnione na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
– Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.).
6. 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.
7. 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.
8. W przypadku zmiany osób wymienionych w wykazach powyżej, 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 wykazów, o
których mowa powyżej, nie wymaga aneksu do umowy.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania usług w
celu zweryfikowania faktu czy osoby wykonujące określone w ust. 6 czynności są osobami
wskazanymi w wykazach oraz czy prace wykonywane są zgodnie z przepisami BHP i ppoż.
10. W celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o
pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji
zamówienia, Zamawiający w każdym czasie ma możliwość żądania od Wykonawcy:
1) aktualnego oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o pracę,
2) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,
3) innych dokumentów
zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę
zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika.
§4
Termin Realizacji Umowy
1. Umowa będzie realizowana przez okres do 2 miesięcy (do 28 lutego 2020 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. Oświadczenie może zostać złożone wielokrotnie i wskazywać różne
okresy przedłużenia, jednak łącznie nie więcej, niż 3 miesiące.
3. Maksymalny Termin Realizacji Zamówienia, uwzględniając powyższe uprawnienie
Zamawiającego, może wynosić 5 (pięć) miesięcy, licząc od daty wydania przez Zamawiającego
pisemnego polecenia rozpoczęcia realizacji Umowy.
§5
Sposób realizacji umowy
1. Odpady ulegające biodegradacji o kodzie 20 02 01 będą odbierane przez Wykonawcę od
Zamawiającego z Miejsca Przekazania, o którym mowa w§ 3 ust. 2 niniejszej Umowy.
2. Najpóźniej po wydaniu polecenia rozpoczęcia realizacji Umowy, Wykonawca podstawi do Miejsca
Przekazania jeden kontener (25-33m3). Po jego załadunku, w ciągu 48 godzin od informacji
Zamawiającego przekazanej Wykonawcy mailowo na adres wskazany w § 6 ust. 2 lit. b), kontener
zostanie odebrany z jednoczesnym podstawieniem kolejnego pustego. Załadunek na transport
Wykonawcy po stronie Zamawiającego.
3. Wykonawca zapewni odbiór odpadów na zasadach określonych w niniejszej Umowie zgodnie z
zapotrzebowaniem Zamawiającego. Odbiór odpadów jest możliwy przez 5 dni w tygodniu, w
godzinach 8-16.
4. Odpady będące przedmiotem zamówienia odbierane przez Wykonawcę będą ważone na
elektronicznej wadze samochodowej Zamawiającego.
5. Przekazanie odpadów będzie potwierdzone poprzez Kartę Przekazania Odpadu sporządzoną
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca będzie przygotowany do potwierdzania
odebranych, transportowanych oraz przyjętych odpadów poprzez elektroniczne karty przekazania
odpadów, jeżeli będą obowiązywać od dnia 01.01.2020 r. w BDO (rejestr podmiotów
wprowadzających produkty, produkty opakowaniowe i gospodarujących odpadami), o którym
mowa w Ustawie o odpadach z 14 grudnia 2012 r.
6. Transport odpadów będzie odbywał się pojazdem przystosowanym do przewozu odpadów
objętych umową.
7. Transportujący odpady wykonujący wyłącznie usługę transportu jest obowiązany prowadzić
uproszczoną ewidencję odpadów z zastosowaniem kart przekazania odpadów. Transportujący
odpady zobowiązany jest do posiadania numeru rejestrowego BDO (rejestr podmiotów
wprowadzających produkty, produkty opakowaniowe i gospodarujących odpadami), o którym
mowa w Ustawie o odpadach z 14 grudnia 2012 r. oraz aktywny wpis w dziale VII rejestru BDO
uprawniający do transportu odpadów o kodzie 20 03 01. Numer rejestrowy BDO transportującego
odpady Wykonawca przekazuje Zamawiającemu przed odebraniem pierwszej partii odpadów.
8. Transportujący odpady jest obowiązany potwierdzić odbiór odpadów na Karcie Przekazania
Odpadu, wygenerowanej przez Zamawiającego przekazującego odpady – zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
9. Wykonawca ma obowiązek wskazać transportującemu odpady miejsce przeznaczenia odpadów,
do którego ma je dostarczyć.

10.Transportujący odpady jest obowiązany dostarczyć odpady do miejsca przeznaczenia wskazanego
przez Wykonawcę niniejszego zamówienia zgodnie z ust. 9 powyżej.
11.Odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami, z chwilą ich przekazania przez Zamawiającego
przechodzi na Wykonawcę niniejszej Umowy. Przekazanie oraz wszelkie ryzyko związane z
odpadami następuje z chwilą ich załadunku na środek transportu Wykonawcy oraz z chwilą
wyładunku odpadów ze środka transportu Zamawiającego.
12.Wykonawca ponosi solidarną z transportującym odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone
w mieniu Zamawiającego przez transportujących odpady.
13.Odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami, z chwilą ich przekazania przez Zamawiającego
przechodzi na Wykonawcę niniejszej Umowy. Przekazanie oraz wszelkie ryzyko związane z
odpadami następuje z chwilą ich załadunku na środek transportu.
14.Zagospodarowanie odebranych odpadów będzie zgodne z hierarchią postępowania z odpadami.
W pierwszej kolejności odpady zostaną poddane odzyskowi lub recyklingowi, a odpady których nie
można poddać odzyskowi/recyklingowi – mogą być przekazane do unieszkodliwienia. W terminie
do dnia 10 stycznia Wykonawca przekaże Zamawiającemu oświadczenie informujące o
instalacji/instalacjach w których odpad był przetwarzany, jakim procesom został poddany, jakie
odpady powstały w wyniku przetwarzania oraz do jakich ostatecznych instalacji odpad trafił.
Wykonawca przekaże Zamawiającemu kopię ważnej decyzji dot. instalacji posiadającej pozwolenie
na przetwarzanie odpadu. W przypadku zmagazynowania odebranego odpadu przez Wykonawcę,
informacja ta zostanie przekazana w kolejnym okresie rozliczeniowym.
15.Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest dostarczyć w terminie 7 dni od
wezwania- zbiorcze zestawienie danych, zawierających ilości odebranych i przetworzonych
odpadów z informacją jakim procesom zostały one poddane.
§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 ulegających
biodegradacji o kodzie 20 02 01.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy wynosi maksymalnie: …………………….. PLN netto, tj. ……………….. PLN
brutto, przy czym cena za odbiór i zagospodarowanie 1 Mg odpadów ulegających biodegradacji o
kodzie 20 02 01 wynosi …………………….. PLN netto, tj. ………………. PLN brutto zgodnie z ofertą
Wykonawcy z dnia …………………..
3. Stawka jednostkowa wynagrodzenia 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 odebranych odpadów, zgodny z kartami przekazania
odpadów Załącznikiem do faktury będzie miesięczny raport odebranych odpadów wygenerowany
przez Zamawiającego i potwierdzony przez Wykonawcę.
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 informuje, że posiada konto na Platformie Elektronicznego Fakturowania PEF, która
umożliwia przesyłanie ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych na numer PEPPOL,
którym jest numer NIP Zamawiającego: 7392954369.
8. 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:
faktury@zgok.olsztyn.pl

adres mailowy Wykonawcy:
…………………………………..

§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, w szczególności 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 odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie lub – w
wysokości 20% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §7 ust. 2;

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% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 2,
d) w razie niedotrzymania terminu przekazania dokumentu, o którym mowa w § 5 ust. 15 0,01% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 2 za każdy dzień opóźnienia,
e) w przypadku nie dotrzymania zasad odbierania odpadów, o których mowa w § 2 ust. 2, § 5
ust. 3 i 14, w szczególności przekazania odpadów do unieszkodliwienia bez wcześniejszego
procesu odzysku/recyklingu - 5% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 2;
f)

w przypadku użycia przez Wykonawcę do transportu odpadów jednostek transportowych nie
spełniających określonej w ofercie normy euro - 0,5% łącznego wynagrodzenia brutto, o
którym mowa w § 7 ust. 2, za każdy przypadek, po uprzednim bezskutecznym upływie terminu
wyznaczonego do naprawy uchybienia [zapis będzie wprowadzony do umowy w przypadku
przyznania Wykonawcy punktów w ramach kryterium emisji spalin].

g) w przypadku opóźnienia w odbiorze odpadów w stosunku do terminu określonego zgodnie z §
5 ust. 2 Umowy, - 0,01% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 2, za
każdy dzień opóźnienia;
h) w przypadku opóźnienia w przedłożeniu dokumentu potwierdzającego złożenie wniosku, o
którym mowa w § 2 ust. 4, w terminie tam zakreślonym - w wysokości 0,01% łącznego
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 2, za każdy dzień opóźnienia;
i)

w przypadku opóźnienia w przedłożeniu kopii decyzji, o której mowa w § 2 ust. 5 Umowy, w
terminie tam zakreślonym - w wysokości 0,01% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym
mowa w § 7 ust. 2, za każdy dzień opóźnienia;

j)

w przypadku wygaśnięcia umowy, o którym mowa w § 12 ust.1 pkt 6 Umowy - w wysokości
20% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §7 ust. 2.

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
wypowiedzeniu 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:

1) wystąpił po stronie Wykonawcy brak zdolności do czynności prawnych utrudniający
wykonanie Umowy;
2) w przypadku określonym w art. 145 ust. 1 ustawy PZP, w trybie i ze skutkami tam
wskazanymi;
3) 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;
4) gdy łączna wysokość kar umownych przekroczy 20% wartości wynagrodzenia
Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 2;
5) utraty przez Wykonawcę lub podwykonawcę zezwoleń bądź innych dokumentów
uprawniających do zagospodarowania odpadów o kodzie 20 02 01,
6) w przypadku nie dotrzymania zasad odbierania odpadów, o których mowa w § 2 ust. 2, §
5 ust. 3 i 14, w szczególności przekazania odpadów do unieszkodliwienia bez
wcześniejszego procesu odzysku/recyklingu
7) naruszenia innych postanowień umowy i nie usunięciu uchybienia mimo udzielenia
7-mio dniowego terminu na jego usunięcie,
8) stwierdzenia wykonywania umowy przy pomocy niezatwierdzonego podwykonawcy,
9) w przypadku nieprzestrzegania lub naruszenia przez Wykonawcę zasad ochrony danych
osobowych określonych w Załączniku nr 3 lub w powszechnie obowiązujących przepisach
prawa,
10) w przypadku niezłożenia wniosku , o którym mowa w § 2 ust. 4 umowy, w terminie tam
zakreślonym;
11) w przypadku nie przedłożenia dokumentu potwierdzającego złożenie wniosku, o którym
mowa w § 2 ust. 4 w terminie tam zakreślonym;
12) w przypadku nie przedłożenia kopii decyzji, o której mowa w § 2 ust. 5 Umowy, w
terminie tam zakreślonym.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 (wyjąwszy lit. b) 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 prac, stanowiących Przedmiot umowy podwykonawcom, w

zakresie określonym w ofercie Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Najpóźniej w dniu podpisania Umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wykaz
podwykonawców, wraz z zakresem prac wykonywanych przez poszczególnych podwykonawców.
Zakres prac wykonywanych przez podwykonawców musi być tożsamy z zakresem wskazanym
przez Wykonawcę w ofercie.
3. W przypadku powierzenia prac stanowiących Przedmiot umowy podwykonawcom w trakcie
realizacji umowy, wykaz podwykonawców wraz z zakresem prac wykonywanych przez
poszczególnych podwykonawców, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, przed rozpoczęciem
realizacji prac przez podwykonawców.
4. Treść umowy zawartej przez Wykonawcę z podwykonawcą nie może być sprzeczna z treścią
umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą.
5. Każde porozumienie, na mocy którego Wykonawca powierza wykonanie części umowy osobie
trzeciej uważane jest za umowę zawartą z podwykonawcą.
6. 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.
7. 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.
§ 15
Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
1. Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres realizacji niniejszej umowy ubezpieczenie
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (polisę OC).
2. Suma ubezpieczenia nie może być niższa niż łączne wynagrodzenie Wykonawcy brutto.
3. Koszty ubezpieczenia ponosi wyłącznie Wykonawca. Wykonawca nie może rozpocząć
świadczenia usług przed przedstawieniem Zamawiającemu kopii polisy ubezpieczeniowej wraz z
potwierdzeniem opłacenia wymagalnych składek.
4. 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.

5. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał przy realizacji Przedmiotu Umowy z Podwykonawców, polisy
ubezpieczeniowe muszą również obejmować tych Podwykonawców.
6. 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

