PROJEKT UMOWY
Przedmiot zamówienia:
Wynajem sprzętu z obsługą, odbiór i zagospodarowanie frakcji podsitowej 0-60 mm (kod 19 12 12) z
odpadów komunalnych
Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

ZGOK/PN/11/2020

UMOWA NR .............................
zawarta w Olsztynie w dniu ………………….
Strony Umowy:
1. Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
adres: 10-410 Olsztyn, ul. Lubelska 53, zarejestrowany pod numerem 0000097877, w
Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla którego akta rejestrowe
prowadzi Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS, numer NIP 739-29-54369, REGON 510734049, nr rejestrowy BDO 000027736, kapitał zakładowy (w tym wniesiony)
22 118 500,00 zł, którego reprezentuje:
Prezes Zarządu – Marek Bryszewski,
Wiceprezes Zarządu – Michał Lubieniecki,
zwany dalej: “Zamawiającym” lub „Stroną”.
2. …………………………………………………………………………………………………………,
przez:

reprezentowany

………………………………………………………….
zwany dalej: “Wykonawcą” lub „Stroną”.

Preambuła
Zważywszy, że:
(1)

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 2019 r., poz. 1843) (dalej: ustawa PZP), na podstawie Oferty Wykonawcy z dnia ………….
……………roku;

(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 22 118 500 zł

§ 1. Interpretacja
1.

Integralne części niniejszej Umowy stanowią następujące dokumenty:
1)

Załącznik nr 1 – Instrukcja dla Wykonawców wraz z ewentualnymi odpowiedziami na
pytania Wykonawców zadane w toku postępowania przetargowego dotyczącymi
wyjaśnienia treści SIWZ.

2)

Załącznik nr 2 – Umowa powierzenia danych osobowych.

2.

W przypadku rozbieżności zapisów poszczególnych dokumentów
powyżej, pierwszeństwo mają postanowienia zawarte w Umowie.

wymienionych

3.

Nagłówki umieszczone w tekście niniejszej Umowy mają charakter informacyjny i nie mają
wpływu na interpretacje niniejszej Umowy.
§ 2. Oświadczenia i zobowiązania

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 z dnia 14 grudnia 2012 roku o
odpadach, spoczywające na niej obowiązki związane z działalnością obejmującą
gospodarowanie odpadami.

2.

Wykonawca oświadcza, że zapewni wykonywanie umowy zgodnie z zapotrzebowaniem
Zamawiającego.

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.

Zgodnie z ustawą dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych
ustaw w terminie do 05.03.2020r., Wykonawca zobowiązany jest złożyć wniosek do właściwego
Urzędu o dostosowanie decyzji na zbieranie/przetwarzanie odpadów do obowiązujących
przepisów.
W związku z powyższym Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia
Zamawiającemu kopii decyzji dostosowanej do obowiązujących przepisów, wydanej przez
właściwy organ, niezwłocznie po jej otrzymaniu nie później niż w terminie 7 dni od dnia
doręczenia decyzji. Dotyczy to również decyzji ewentualnych podwykonawców Wykonawcy.
zapis nie dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca złożył decyzję dostosowaną do aktualnych
przepisów na etapie postępowania przetargowego).
§ 3. Przedmiot Umowy

1.

Przedmiotem umowy jest usługa wynajmu wraz z obsługą sprzętu do rozdrobnienia i przesiania
odpadów o kodzie 20 03 01 i innych pochodzących z odpadów komunalnych, w Zakładzie
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Olsztynie (dalej: ZUOK), ul. Lubelska 53, woj.
warmińsko-mazurskie, a następnie zapewnienie odbioru i zagospodarowania przez Wykonawcę
frakcji podsitowej 0-60 mm (kod 19 12 12).

2.

Pozyskana w czasie wykonywania usługi frakcja nadsitowa > 60 mm (kod 19 12 12) zostanie
zagospodarowana przez Zamawiającego we własnym zakresie.

3.

Wykonawca na czas wykonania umowy zapewni wynajem na rzecz Zamawiającego, wraz z
obsługą specjalistycznego i sprawnego sprzętu tj. rozdrabniacza odpadów, przesiewacza
odpadów oraz ładowarki.

4.

Koszty paliwa niezbędnego do działania sprzętu Wykonawcy ponosi Wykonawca.
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5.

Wykonawca zrealizuje Przedmiot Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, w
szczególności:
1)

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2019 roku, poz. 701 j.t. ze zm);

2)

ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.
Dz. U. z 2018 roku, poz. 1454);

6.

Ilość odpadów objętych Przedmiotem Umowy określona jest przez ilość wytworzonej frakcji
podsitowej 0-60 mm (19 12 12) i wynosi 18.000Mg.

7.

Zamawiający, w ramach niniejszego zamówienia, dopuszcza skorzystanie z prawa opcji, o
którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy PZP. Przewiduje się opcję dotyczącą zwiększenia ilości
odpadów frakcji podsitowej (19 12 12) dodatkowo o 32.000 Mg. Zamawiający może skorzystać
z prawa opcji w całości lub części, jednorazowo bądź w kilku częściach. Maksymalny możliwy
zakres zamówienia w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z opcji wynosi 50.000 Mg
odpadów 19 12 12 (18.000 Mg w ramach zamówienia podstawowego 32.000 Mg w ramach
opcji).

8.

Zamawiający zastrzega, że korzystając z prawa opcji może również przedłużyć Termin Realizacji
Umowy, zgodnie z treścią §3 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.

Załadunek odpadów do zestawu rozdrabniacz - przesiewacz zapewnia Wykonawca własną
ładowarką.

11.

Zamawiający zapewni miejsce do ustawienia maszyn Wykonawcy na placu o nawierzchni
utwardzonej, z 24-godzinnym dozorem przez system wizyjny kamer cctv. Plac znajduje się na
terenie czynnego zakładu, jest oświetlony i ogrodzony, z ograniczonym dostępem osób
postronnych, wyposażony w instalację wodociągową. Plac nie posiada zasilania z sieci
elektrycznej. Zamawiający zapewni stałą podaż odpadów z rozładunkiem na miejscu
wykonywania usługi. Zamawiający zastrzega sobie w sytuacji dużych nierównomierności
dobowych otrzymywanego strumienia odpadów czasowe wstrzymanie wykonywania umowy.
Związane to będzie z nadwyżką lub niedomiarem odpadów. Zamawiający informuje, że dzienne
nierównomierności strumienia odpadów otrzymywanych wahają się w zakresie 100-850 Mg/d.
Maksima strumienia notowane są w okresach okołoświątecznych i w sierpniu. Minimum
strumienia przychodzącego notowane jest w lutym. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o
wstrzymaniu usługi najszybciej, jak to będzie możliwe. Na czas wstrzymania wykonywania
usługi Zamawiający zabezpieczy sprzęt i przechowa je do wznowienia usługi, chyba że
Wykonawca postanowi inaczej.

12.

Wykonawca zapewni załadunek frakcji podsitowej i transport własnymi środkami transportu.
Pozyskana frakcja nadsitowa będzie zbierana przez obsługę Wykonawcy na odkład i
sukcesywnie usuwana przez Zamawiającego własnymi środkami załadunku i transportu.

13.

Rozdrabnianie i przesiewanie odpadów będzie wykonywane przez 5 dni w tygodniu od
poniedziałku do piątku w godz. 6-22.

14.

Wykonawca odbierze i zagospodaruje frakcję podsitową wyłącznie zgodnie z obowiązującymi
przepisami na podstawie stosownych zezwoleń. Zamierzony docelowy sposób
zagospodarowania oraz ewentualne etapy pośrednie zostaną przez Wykonawcę opisane w
ofercie. Do oferty (na wezwanie Zamawiającego w toku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego) wykonawca zobowiązany jest załączyć pozwolenia pozwalające na przejście na
Wykonawcę odpowiedzialności za zagospodarowanie odpadów w rozumieniu art. 27 ust. 3
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach.
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15.

Wykonawca na bieżąco będzie odbierał powstałą frakcję podsitową. Maksymalna ilość frakcji
podsitowej, która może być zmagazynowana na terenie ZUOK przed jej odbiorem przez
Wykonawcę wynosi 50 Mg.

16.

Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP, wymaga, aby następujące prace
związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia 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 (Dz.U.2019.1040 t.j.
z dnia 2019.06.05), tj. wszystkie prace pracowników fizycznych, operatorów sprzętu oraz
kierowców.

17.

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.

18.

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.

19.

W przypadku zmiany osób wymienionych w Wykazie, 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
nie wymaga aneksu do umowy.

20.

Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania usług w
celu zweryfikowania faktu czy osoby wykonujące określone w ust. 16 czynności są osobami
wskazanymi w Wykazie osób, o którym mowa w ust. 17 i 18 oraz czy prace wykonywane są
zgodnie z przepisami BHP i ppoż.

21.

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)

innych stosownych dowodów
zawierających dane niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.
§ 4. Termin Realizacji Umowy

1.

Termin Realizacji Umowy wynosi do 6 miesięcy od 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 6 miesięcy.
§ 5. Sposób realizacji Umowy

1.

Wytworzone odpady odbierane przez Wykonawcę będą ważone na elektronicznej wadze
samochodowej Zamawiającego jako podstawy do rozliczeń.

2.

Przekazanie odpadów będzie potwierdzone poprzez wystawienie w systemie BDO Karty
Przekazania Odpadów z kodem QR wg zasad obowiązujących na podstawie przepisów prawa.
Karta zostanie przekazana kierowcom transportów w formie papierowej lub elektronicznej. W
przypadku awarii serwera BDO Zamawiający może wygenerować standardowy kwit wagowy
bądź wystawić ręcznie KPO wg wzoru Załącznika nr 1 do ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. o
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zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 150). Każdy taki
przypadek będzie konsultowany z Wykonawcą i do niego należy decyzja co do sposobu
postępowania.
3.

Wykonawca może skorzystać z usług podwykonawcy w zakresie transportu, posiadającego
pozwolenie na transport odpadu 19 12 12. Podwykonawca powinien mieć nadany i aktywny
numer rejestrowy i być wpisany do działu VII w rejestrze BDO, co potwierdzi posiadane
pozwolenie na transport odpadu 19 12 12.

4.

Wykonawca posiada stosowne decyzje w zakresie gospodarki odpadami, których poświadczone
kopie przekazał Zamawiającemu.

5.

Wykonawca w okresach półrocznych przekaże Zamawiającemu oświadczenie informujące o
sposobie przetworzenia odebranego odpadu, określając nazwę i adres instalacji, rodzaj procesu
jakiemu odpad został poddany wraz z ilością i rodzajami odpadów które powstały podczas
przetwarzania. Oświadczenie zostanie przekazane najpóźniej w ciągu 7 dni kolejnego
rozpoczętego kalendarzowego półrocza.

6.

W przypadku wystąpienia awarii lub innej okoliczności, kiedy Zamawiający nie będzie mógł
przetwarzać odpadów, Zamawiający i Wykonawca wspólnie ustalą harmonogram odbioru
odpadów.

7.

Wykonawca ma obowiązek wskazać transportującemu odpady miejsce prowadzenia
działalności, do którego ma je dostarczyć.

8.

Odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami, z chwilą ich przekazania przez Zamawiającego
przechodzi na Wykonawcę niniejszej Umowy. Wszelkie ryzyko związane z odpadami przechodzi
z chwilą ich załadunku na środek transportu Wykonawcy oraz z chwilą wyładunku odpadów ze
środka transportu Zamawiającego.

9.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone w mieniu Zamawiającego
przez transportujących odpady.

10.

Wykonawca i jego podwykonawcy obowiązani są stosować regulamin wewnętrzny w zakresie
organizacji pracy i bezpieczeństwa ppoż. oraz podporządkowywać się poleceniom pracowników
Zamawiającego.

11.

Ryzyka związane z operowaniem wynajmowanym sprzętem ponosi Wykonawca.
§ 6. Wynagrodzenie

1.

Wynagrodzenie będzie miało charakter ryczałtowy (za Mg odebranej frakcji 0-60) i będzie
zawierało wszystkie koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy, w tym koszty wynajmu i
pracy sprzętu, materiałów eksploatacyjnych, ubezpieczenia, obsługi, ryzyko awarii sprzętu.
Ceny jednostkowe są stałe w okresie realizacji Umowy.

2.

Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy w ramach zamówienia podstawowego wyniesie
…………………….. PLN netto, ……………………… PLN brutto.

3.

Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy w ramach prawa opcji wyniesie …………………….. PLN
netto, ……………………… PLN brutto.

4.

Maksymalne łączne wynagrodzenie Wykonawcy w ramach prawa opcji wyniesie ……………………..
PLN netto, ……………………… PLN brutto

5.

Wypłata wynagrodzenia następować będzie na podstawie faktur wystawionych po
zakończonych miesiącach kalendarzowych.

6.

Termin płatności wynosi 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

7.

Za dzień zapłaty Strony uznają dzień złożenia dyspozycji zapłaty z rachunku Zamawiającego.
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8.

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.

9.

Zamawiający będzie dokonywał płatności z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności.
Podane rachunki bankowe muszą być rachunkami związanymi z prowadzoną działalnością
gospodarczą oraz muszą być wskazane na tzw. „Białej liście podatników VAT”, chyba że
Wykonawcy lub Podwykonawcy nie dotyczy obwiązek ujawnienia na tzw. „Białej liście
podatników VAT”.

10.

Brak Wykonawcy lub Podwykonawcy na tzw. „Białej liście podatników VAT”, wskazanie przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę rachunku bankowego innego niż związany z prowadzoną
działalnością gospodarczą lub niewskazanego na tzw. „Białej liście podatników VAT” uprawnia
Zamawiającego do wstrzymania zapłaty wynagrodzenia lub zapłaty na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na tzw. „Białej liście podatników VAT”, nie jest okolicznością, za która
ponosi odpowiedzialność Zamawiający i w takim wypadku Zamawiający nie jest zobowiązany
do zapłaty odsetek za opóźnienie w płatności.

11.

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,
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

12.

Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia zawarcia aneksu, o którym
mowa w ust. 11, nie wcześniej jednak niż po wejściu w życie zmienionych przepisów oraz
otrzymaniu przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa w ust. 11.

13.

W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 11 lit. a) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy
nie zmieni się, a określoną w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na
podstawie nowych przepisów.

14.

Za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. 11 lit. a), wprowadzenie zmian wysokości
wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia pisemnego wniosku zawierającego:
a) w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 11 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. 11 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. 11 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. 11 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. 11 lit. c).
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c) w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 11 lit. d) 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. 11 lit. d) na kalkulację
wynagrodzenia oraz oświadczenie Wykonawcy zawierające informację o uczestnictwie
pracowników realizujących umowę w PPK, wraz ze wskazaniem wysokości wpłaty
finansowanej przez pracodawcę na rzecz tych pracowników w porównaniu do wysokości
wpłaty wnoszonej przed zmianą przepisów prawa o PPK lub wykazanie ponoszenia
dodatkowych obciążeń z tego tytułu mających wpływ na koszt wykonania zamówienia.
Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, które Wykonawca
obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 11 lit. d), tj.
wynikających z konieczności odprowadzenia wpłat do PPK finansowanej przez Wykonawcę
jako podmiot zatrudniający w rozumieniu ustawy z dnia 4 października 2018 r. o
pracowniczych planach kapitałowych na rzecz osób zatrudnionych na umowę o pracę,
będących uczestnikami PPK, wynikających ze zmiany zasad przynależności do programu,
zasad finansowania PPK przez podmiot zatrudniający lub wysokości wskaźnika procentowego
wynagrodzenia na potrzeby ustalenia wysokości wpłaty finansowanej przez podmiot
zatrudniający w stosunku do pracowników biorących udział w realizacji Umowy, przy
założeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osób.
15.

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.

16.

Zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 11 lit. a), b), c) i
d) 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.
§ 7. Komunikacja i sprawozdawczość

1.

Strony będą przekazywać sobie korespondencję za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w
formie pisemnej.

2.

Adresy do korespondencji – jak w petitum Umowy oraz:

3.

4.

1)

dla Zamawiającego e-mail: …………………………………

2)

dla Wykonawcy e-mail: ……………………………………………

Osobami odpowiedzialnymi za realizację Umowy są:
1)

ze strony Zamawiającego: .………………………………………………………….;

2)

ze strony Wykonawcy: …………………………………………………………….

Strony zobowiązują się informować siebie nawzajem o zmianie osoby odpowiedzialnej za
kontakty. Nie stanowi to zmiany Umowy.
§ 8. 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 odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego
stronie lub bez podania przyczyny – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego
w § 66 za zamówienie podstawowe lub prawo opcji, zależnie, w jakim zakresie nastąpiło
odstąpienie,
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2)

w przypadku nieodbierania wytworzonej frakcji podsitowej (przekroczenie 50 Mg
zmagazynowanej ilości odpadu) – 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 66
odpowiednio za zamówienie podstawowe lub prawo opcji, za każdy dzień nie odbierania
odpadów, przy czym łączna wysokość tych kar nie przekroczy 10% całkowitego
wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 4 umowy,

3)

w razie stwierdzenia wykonywania umowy przez osoby niezatrudnione na podstawie
umowy o pracę – 2.000,00 PLN za każdy przypadek,

4)

w razie wykonywania umowy przez podwykonawcę niezatwierdzonego przez
Zamawiającego – 1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 66, odpowiednio od
zamówienia podstawowego lub prawa opcji, za każdy stwierdzony przypadek,

5)

w razie nie przestrzegania obowiązujących u Zamawiającego zasad ochrony bhp lub
ochrony p.poż – 250,00 PLN za każdy przypadek.

6)

w przypadku opóźnienia w przedłożeniu kopii decyzji, o której mowa w § 2 ust. 4 Umowy,
w terminie tam zakreślonym - w wysokości 0,01% łącznego wynagrodzenia brutto, o
którym mowa w § 6 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.
§ 9. Zmiany Umowy

1.

Każda zmiana Umowy musi być dokonana na piśmie w formie aneksu pod rygorem
nieważności.

2.

Możliwość zmian Umowy istnieje w przypadkach określonych przepisami prawa oraz w razie:

3.

1)

nadzwyczajnej zmiany stosunków, określonej w art. 3571 kodeksu cywilnego,

2)

zaistnienia siły wyższej,

3)

zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

4)

zmiany wielkości strumienia odpadów dostarczanych do Zamawiającego albo
przeznaczonych do rozdrobnienia i przesiania,

5)

awarii wyposażenia technicznego Zamawiającego lub innej
uniemożliwiającej stałą i nieprzerwaną dostawę odpadów Wykonawcy;

6)

utraty, cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia zintegrowanego.

okoliczności

W okolicznościach określonych w ustępie powyżej, Zamawiający przewiduje, że zmianie mogą
ulec postanowienia umowy dotyczące terminu wykonania, ilości odpadów przeznaczonych do
odbioru i zagospodarowania, sposobu wykonania umowy oraz wartości umowy w takim
zakresie, jak powyższe okoliczności będą pozostawały w adekwatnym związku przyczynowo
skutkowym ze zmianą umowy we wskazanym powyżej zakresie.
§ 10. 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:
1)

na które Strony nie mają wpływu,
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2)

przed którymi Strony nie mogły się zabezpieczyć przed zawarciem Umowy,

3)

których, gdyby wystąpiły, Strony nie mogłyby uniknąć,

4)

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.
§ 11. Odstąpienie od Umowy

1.

2.

Zamawiający może odstąpić od Umowy w każdym z niżej opisanych przypadków:
1)

wystąpił po stronie Wykonawcy brak zdolności do czynności prawnych utrudniający
wykonanie Umowy;

2)

w przypadkach określonych w art. 145 ust. 1 ustawy PZP, w trybie i ze skutkami tam
wskazanymi;

3)

w przypadku zwłoki Wykonawcy w spełnieniu świadczenia, gdy zwłoka Wykonawcy w
spełnieniu świadczenia wynosi co najmniej 7 dni w stosunku do zapotrzebowania
Zamawiającego, Zamawiający może odstąpić od Umowy, zachowując roszczenie o zapłatę
kar umownych należnych mu za okres od dnia powstania zwłoki do dnia odstąpienia od
Umowy;

4)

gdy łączna wysokość kar umownych przekroczy 10% wartości wynagrodzenia
Wykonawcy, odpowiednio w zakresie zamówienia podstawowego lub prawa opcji;

5)

Wykonawca utracił zezwolenia bądź inne dokumenty uprawniające do transportowania
lub zagospodarowania odpadów o właściwym kodzie,

6)

Wykonawca naruszył inne postanowienia umowy i nie usunął uchybienia mimo
udzielenia 14-to dniowego terminu na jego usunięcie,

7)

stwierdzenia wykonywania umowy przy pomocy niezatwierdzonego podwykonawcy.

Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1, w terminie dwóch
miesięcy od daty dowiedzenia się o okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia.
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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.
§ 12. 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.

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 w zakresie posiadania odpowiednich pozwoleń i zezwoleń
z zakresu gospodarowania odpadami.

6.

Zamawiający powiadomi Wykonawcę o swojej decyzji w terminie 3 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.

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.

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.

11.

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 PZP, 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.
§ 13. Postanowienia końcowe

1.

Do Umowy niniejszej stosuje się Prawo obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej.
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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
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