Dodatek nr 5 do SIWZ

Umowa Nr UG.RZI.272…...2019
zawarta w dniu ………………….. r. pomiędzy:
Gminą Poświętne ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne posiadającą NIP 768-17-35-515
reprezentowaną przez Michała Franasa – Wójta Gminy,
przy kontrasygnacie Jadwigi Kośka – Skarbnika Gminy
zwaną dalej „Zamawiającym”
a…………………………………………………………………………………………………
reprezentowanym przez:
……………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej „Wykonawcą”
Zgodnie z warunkami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) oraz wybranej oferty będącej integralną częścią umowy,
została zawarta umowa następującej treści:
§1
[Przedmiot umowy]
1. W związku z przeprowadzeniem przez Zamawiającego, postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Poświętne w
okresie od 1 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.”, Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się
do realizacji usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania (odzysk i unieszkodliwienie) stałych
odpadów komunalnych z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Poświętne oraz odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych z gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych (PSZOK).
2. Odbiór odpadów komunalnych odbywać się będzie z nieruchomości położonych na terenie Gminy
Poświętne na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których znajdują się domki
letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno- wypoczynkowe.
3. Świadczenie usługi przez Wykonawcę odbywać się będzie w sposób zapewniający osiągnięcie
odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,
przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.), a także
zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki i Odpadami przyjętego Uchwałą Nr XL/502/17 Sejmiku
Województwa Łódzkiego z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Planu gospodarki
odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028.
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4. Wykonawca wykona zamówienie zgodnie z niniejszą umową, a także zgodnie ze Specyfikacją
Istotnych Warunków Zamówienia wraz z Dodatkami oraz wyjaśnieniami do SIWZ i jej modyfikacjami,
a także zgodnie ze złożoną ofertą - stanowiącymi integralną część niniejszej umowy.

§2
[Termin wykonania zamówienia]
Strony ustalają termin realizacji przedmiotu niniejszej umowy w okresie od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia
31 grudnia 2020 r.
§3
[Oświadczenia i zobowiązania Wykonawcy]
1. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia, wiedzę, doświadczenie oraz potencjał
techniczny i osobowy, w celu wykonania przedmiotu umowy, w szczególności:
1) jest wpisany do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i
gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o
odpadach, w zakresie transportu i zbierania odpadów objętych przedmiotem zamówienia
2) jest wpisany do rejestru działalności regulowanej prowadzony przez Wójta Gminy Poświętne, o
którym mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. z m.) w zakresie odpadów objętych przedmiotem
zamówienia;
2. Wykonawca oświadcza, że posiada potencjał techniczny i osobowy niezbędny do wykonywania
niniejszej umowy, w szczególności, że:
1) posiada wymaganą liczbę oraz rodzaj środków transportu- zgodnie z zapisami treści SIWZ, a
pojazdy te spełniają wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11
stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 1222);
2) posiada na terenie Gminy Poświętne bądź w odległości nie większej niż 60 km od jej granic
bazę magazynowo - transportową spełniającą wymagania określone w Rozporządzeniu
Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1222);
3. Wykonawca zobowiązany jest do rejestrowania trasy przejazdu pojazdów odbierających odpady, w
systemie monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego. Wykonawca przekaże
Zamawiającemu zapisy z systemu pozycjonowania satelitarnego w postaci czytelnych map z
zaznaczoną trasą przejazdu pojazdu odbierającego odpady lub zapewni zdalny dostęp do systemu
informatycznego rejestrującego trasy przejazdów. Mapy będą przekazywane Zamawiającemu w
formie elektronicznej na wskazany przez niego adres e-mail niezwłocznie po odebraniu odpadów z
danych miejscowości.
4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy określony w §1, z należytą starannością,
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami m. in.:
1) ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r., poz. 646);
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2) ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 992 z późn. zm.);
3) ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z
2018 r., poz. 1454 z póżn. zm.);
4) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z późn.
zm.);
5) ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz. U. z
2018 r., poz. 1466 z późn. zm. );
6) ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1803 z
późn. zm.);
7) ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.);
8) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz.
122);
9) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. Nr 104, poz. 868);
10) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. z 2014 r. poz. 1973);
11) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U.
z 2014 r. poz. 1923);
12) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów
komunalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2167);
13) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wzorów sprawozdań o
odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz
realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1627);
14) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu
selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19 ze zm.)
15) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia
składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2412);
16) Uchwała z Nr X/58/19 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Poświętne ( Dz. U. woj. łódzkiego poz. 4403)
17) Uchwała Nr XXII/135/16 Rady Gminy Poświętne z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie odpadów w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
18) Uchwała Nr XL/502/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie
uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016-2022 z
uwzględnieniem lat 2023-2028 link: https://bip.lodzkie.pl/files/sejmik/uchwaly/uchwala-502-zzalacznikami.zip;
19) Uchwała Nr XL/503/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 czerwca 2017 r. z dnia 20
czerwca 2017 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na
lata 2016-2020 z uwzględnieniem lat 2023-2028 ze zmianami;
4. W przypadku, gdy wpis do rejestru, zezwolenia lub umowy konieczne do realizacji przedmiotu umowy
tracą moc obowiązującą podczas realizacji niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do
uzyskania nowych wpisów lub zezwoleń oraz przekazania kopii tych dokumentów Zamawiającemu
w terminie 14 dni od daty wykreślenia z rejestru lub wygaśnięcia uprawnień wynikających z
zezwoleń, pod rygorem odstąpienia od umowy objętej niniejszym zamówieniem i naliczenia
stosownych kar umownych.
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5. Wykonawca odpowiada za stan techniczny i sanitarny urządzeń do gromadzenia odpadów. Co
najmniej raz na kwartał jest obowiązany do ich naprawy, systematycznych konserwacji, mycia
i dezynfekcji oraz wymiany uszkodzonych lub zniszczonych pojemników.
6. Wykonawca jest zobowiązany do naprawy lub ponoszenia kosztów napraw szkód wyrządzonych
podczas lub w związku z wykonywaniem usługi.
7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody na
mieniu lub zdrowiu osób trzecich, powstałe podczas lub w związku z realizacją przedmiotu
zamówienia.
8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstw nieszczęśliwych wypadków
pracowników i oso bób trzecich powstałe w związku z realizowaną usługą, szkody wynikające ze
zniszczenia obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia ruchomego związanego z realizowaną
usługą, szkody wynikające ze zniszczenia własności osób trzecich spowodowane zaniedbaniem
Wykonawcy, szkody wynikające z nieterminowej realizacji usług.
9. Wykonawca zobowiązany jest posiadać opłaconą polisę OC, a w przypadku jej braku inny dokument
potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu
prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną ubezpieczenia w kwocie stanowiącej co najmniej
równowartość zamówienia.
10.Wykonawca zobowiązuje się do kontynuacji polisy OC przez cały okres trwania umowy. Jednocześnie
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć potwierdzenie uiszczenia opłat na kontynuację
ubezpieczenia.
11.W przypadku jeśli Wykonawca nie wywiąże się z powyższego obowiązku w terminie 14 dni,
Zamawiający zastrzega sobie prawo zawarcia polisy OC, o której mowa w ust. 2, w imieniu i na rzecz
Wykonawcy oraz potrącenia kosztu tego ubezpieczenia z wynagrodzenia Wykonawcy.
12.Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłową organizację i zabezpieczenie prac w czasie ich
trwania.
13. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe gospodarowanie odpadami komunalnymi
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dotyczy to odbierania odpadów komunalnych i przekazania
ich do instalacji, o których mowa w §8 niniejszej umowy.
14.Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi w stosunku dla osób trzecich pełną
odpowiedzialność za szkody wyrządzone tym osobom, powstałe w związku z wykonaniem przedmiotu
umowy.
15.Wykonawca jest zobowiązany przy dokonywaniu odbioru odpadów do uporządkowania terenu
zanieczyszczonego odpadami PSZOK w trakcie realizacji usługi odbioru.
16.Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć odebrane odpady do miejsc unieszkodliwiania odpadów.
17.Wykonawca zobowiązany jest do ważenia zebranych odpadów w PSZOK w obecności pracownika
Urzędu Gminy w Poświętne.
18.Wykonawca w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy zobowiązany będzie do jednorazowego
przygotowania, wydruku oraz dystrybucji wśród mieszkańców, ulotek informacyjnych na temat
prawidłowej segregacji odpadów komunalnych. Ulotki w ilości 200 szt. Wykonawca dostarczy również
do siedziby Zamawiającego, celem propagowania informacji wśród mieszkańców. Wykonawca prześle
również koordynatorowi umowy projekt ww. informacji, celem zamieszczenia jej na stronie
internetowej Zamawiającego.
19.Zakazuje się mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami
komunalnymi, odbieranymi od właścicieli nieruchomości oraz selektywnie zebranych odpadów
komunalnych różnych rodzajów ze sobą.
20.Wykonawca zobowiązany jest do monitorowania obowiązku ciążącego na właścicielu nieruchomości,
w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W przypadku stwierdzenia, że właściciel
nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku w zakresie segregacji odpadów, Wykonawca odbiera
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odpady jako niesegregowane ( zmieszane) odpady komunalne i informuje o tym fakcie właściciela
nieruchomości. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 2 dni roboczych od dnia zaistnienia opisanej
sytuacji do pisemnego poinformowania Zamawiającego o niewywiązaniu się z obowiązków segregacji
odpadów przez właściciela nieruchomości. Do informacji Wykonawca zobowiązany jest załączyć
dokumentację – nagrania bądź zdjęcia wykonane kamerą, aparatem fotograficznym, telefonem bądź
innym urządzeniem rejestrującym obrazy ( z funkcją rejestracji obrazów wysokiej jakości) i protokół z
zaistnienia takiego zdarzenia. Z dokumentacji musi jednoznacznie wynikać, jakiej dotyczy
nieruchomości, w jakim dniu i o jakiej godzinie doszło do ustalenia ww. zdarzenia. Dokumentacja musi
być wykonana na poziomie umożliwiającym wydanie przez Zamawiającego decyzji administracyjnej
naliczającej zmianę wysokości opłaty.
21.W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę występowania nieruchomości, na których powstają
odpady komunalne, a które nie są ujęte w bazie prowadzonej przez Zamawiającego, jest on
zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o tym fakcie.
22.Wykonawca zobowiązany jest do ważenia wszystkich odebranych odpadów komunalnych na
legalizowanej wadze.
23.Wykonawca zobowiązany jest do posiadania na wszystkich wykorzystywanych do świadczenia usługi
obejmującej przedmiot umowy pojazdach, łączności o takich parametrach technicznych, które będą
zapewniały przesyłanie danych z rejestratorów tras pojazdów Zamawiającemu.
24.Wykonawca, niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o okolicznościach uniemożliwiających
prawidłowe wykonanie usługi.
25.W przypadku awarii pojazdu przeznaczonego do odbioru odpadów, Wykonawca zobowiązany jest do
poinformowania o tym fakcie Zamawiającego oraz zastąpienia go innym, spełniającym wymagania
niniejszej umowy.
§4
[Prawa i obowiązki Zamawiającego]
1. Zamawiający zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą w celu prawidłowej realizacji przedmiotu
umowy, w szczególności do:
1) Współpracy z Wykonawcą przy sporządzaniu harmonogramu odbierania odpadów, jego
akceptacji bez zbędnej zwłoki oraz do zamieszczania na swojej stronie internetowej.
2) Udostępnienia Wykonawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy, wykazu nieruchomości
objętych obowiązkiem odbierania odpadów oraz jego aktualizacji.
3) Przekazywania drogą elektroniczną informacji niezbędnych dla prawidłowego wykonywania
umowy, w szczególności informowania o zmianach dotyczących nieruchomości objętych
obowiązkiem odbierania odpadów.
4) Informowania Wykonawcy telefonicznie lub e-mailowo o konieczności odbioru odpadów z
PSZOK;
5) Odbioru protokołów oraz innych informacji przekazywanych przez Wykonawcę w związku z
realizacją przedmiotu umowy;
2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia, na warunkach i w terminach
określonych w §11 niniejszej umowy.
3. Zamawiający uprawniony jest do prowadzenia kontroli sposobu wykonywania usługi.
4. Zamawiający uprawniony jest do żądania od Wykonawcy przedstawienia dokumentów lub informacji
dotyczących lub związanych z wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy, w tym dokumentów
potwierdzających ważenie oraz zagospodarowanie odebranych przez Wykonawcę odpadów.
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5. W przypadku stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z
umowy, zamawiający zawiadomi o powyższym Wykonawcę, wyznaczając termin do usunięcia
nieprawidłowości.
6. Po bezskutecznym upływie terminu na usunięcie nieprawidłowości, Wykonawca zostanie obciążony
karą umowną o której mowa w §12.
7. W przypadku wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy przez Wykonawcę z udziałem
podwykonawców informacje lub dane opisane w ust. 4, odnoszące się do usług świadczonych przez
podwykonawców Zamawiający może żądać od Wykonawcy lub od podwykonawców.
8. Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli sposobu wykonywania przez Wykonawcę lub
podwykonawców przedmiotu Umowy bez konieczności uprzedniego informowania Wykonawcy lub
podwykonawców o zamiarze, czasie i miejscu jej przeprowadzenia. Zamawiający zobowiązany jest do
przeprowadzania kontroli w sposób nieutrudniający wykonywaniu przez Wykonawcę lub
podwykonawców przedmiotu Umowy.
9. Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszelkie żądane przez
niego informacje lub dane bez względu na formę ich utrwalenia lub przetwarzania, związane ze
sposobem lub zakresem wykonywania przedmiotu Umowy, jak również spełnianiem przez
Wykonawcę lub podwykonawców wymogów opisanych w Umowie, w terminie i w sposób określony
przez Zamawiającego.
§5
[Wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku]
1. Wykonawca jest zobowiązany do osiągnięcia na obszarze objętym przedmiotem zamówienia
poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku frakcji odpadów obejmujących
papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło, obliczonych na podstawie wzoru określonego
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie poziomów recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów
komunalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2167).
2. Wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku frakcji odpadów
obejmujących papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło wynoszą:
1) W 2019 r.- co najmniej 40%
2) W 2020 r.- co najmniej 50%
3. Wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, wynoszą:
1) W 2019 r.- co najmniej 60%
2) W 2020 r.- co najmniej 70%
4. Osiągnięcie wskazanych w ust. 2 i 3 poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i
odzysku wskazanych frakcji odpadów, wymagane jest w każdym półroczu danego roku.
§6
[Raporty i sprawozdania]
1. Wykonawca będzie zobowiązany do przekładania Zamawiającemu miesięcznych protokołów
z realizacji usługi zawierających informacje o:
 masie odebranych poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych, ich kod
(kwity wagowe);
 sposobie zagospodarowania odpadów ze wskazaniem instalacji, na którą zostały
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2.
3.
4.

5.

6.

7.

przekazane, potwierdzone kartami przekazania odpadów, sporządzonych zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
 W karcie przekazania odpadów winna znajdować się adnotacja, że przedmiotowe
odpady pochodzą z terenu Gminy Poświętne. Ilość przekazanych odpadów do
instalacji powinna odpowiadać ilości określonej w Rozdziale III pkt. 5 ppkt. 19) lit a)
SIWZ;
 informacje o zaobserwowanych nieprawidłowościach dot. prowadzonej przez
właścicieli nieruchomości selektywnej zbiórki odpadów;
Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu półrocznych sprawozdań,
o których mowa w art. 9n ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach.
Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie do końca
miesiąca następującego po półroczu, którego dotyczy.
Sprawozdania powinny być sporządzone zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Środowiska z
dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wzorów sprawozdań
o odebranych i zebranych odpadach
komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania
odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1627);
W celu umożliwienia sporządzenia przez Zamawiającego rocznego sprawozdania z realizacji zadań z
zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, o którym mowa w art. 9q ustawy z 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Wykonawca zobowiązany będzie przekazywać
Zamawiającemu niezbędne informacje umożliwiające sporządzenie sprawozdania.
Wykonawca zobowiązany będzie również do przekazania Zamawiającemu innych informacji
dotyczących odbioru, unieszkodliwiania i segregacji odpadów jeśli w trakcie realizacji zamówienia na
Zamawiającego nałożony zostanie obowiązek sporządzania innych sprawozdań z zakresu gospodarki
odpadami.
Wykonawca zobowiązany będzie do przekazywania Zamawiającemu kart przekazania odpadów do
RIPOK-ów bądź innej jednostki do odbioru odpadów selektywnie zebranych zgodnie z obowiązującymi
wzorami, o jakich mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 12 grudnia 2014r. w sprawie
wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji i odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1973).
§7
[Urządzenia do gromadzenia odpadów]

1. Wykonawca ma obowiązek wyposażenia miejsc gromadzenia odpadów w niezbędne urządzenia do
gromadzenia odpadów (kontenery, pojemniki, worki), bez dodatkowej opłaty, do dnia 30 czerwca
2019 r.
1) Na potwierdzenie dostarczenia urządzeń, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w terminie do
dnia 1 lipca 2019 r. potwierdzenia od właścicieli nieruchomości opatrzone datą przekazania i
podpisem właściciela bądź jego przedstawiciela.
2) W przypadku niemożności spełnienia tego warunku z przyczyn niezależnych od Wykonawcy
wskaże on Zamawiającemu te przyczyny na piśmie i udokumentuje ich zaistnienie.
3) Za dowód mogą być uznane wskazania urządzeń kontrolujących czas ich przebieg tras pojazdów
takich jak tachograf czy GPS.
4) Za przyczyny niezależne od Wykonawcy można będzie uznać w szczególności co najmniej
trzykrotne nie zastanie właściciela nieruchomości pod wskazanym adresem w odstępach co
najmniej trzydniowych w godzinach 7:00 – 20:00.
2. W przypadku zmian w wykazie nieruchomości o którym mowa w §4 ust. 1 pkt. 2) umowy,
skutkujących zwiększeniem listy punktów odbioru lub urządzeń do gromadzenia odpadów nieujętych
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w omawianym wykazie Wykonawca zobowiązany będzie do:
1) wyposażenia nieruchomości w urządzenia do gromadzenia odpadów, ich oznaczenie
potwierdzające przynależność do gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
2) odbioru odpadów komunalnych z tych nieruchomości/punktów odbioru począwszy od tygodnia
następującego po tygodniu, w którym Zamawiający poinformował Wykonawcę o zmianie wykazu.
3. W przypadku zmian w wykazie nieruchomości o którym mowa w §4 ust. 1 pkt. 2) umowy skutkujących
zmniejszeniem listy punktów wywozowych lub urządzeń do gromadzenia odpadów ujętych w w/w
wykazie, Wykonawca będzie zobowiązany do:
1) odebrania urządzeń do gromadzenia odpadów z nieruchomości,
2) zakończenie świadczenia usług odbioru odpadów komunalnych z tych nieruchomości, począwszy
od tygodnia następującego po tygodniu, w którym otrzymał informację o wykreśleniu punktu
wywozowego z wykazu.
4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia do PSZOK oznakowanych urządzeń do gromadzenia
odpadów z podziałem na poszczególne kategorie odpadów.
5. Wykonawca odpowiada za stan techniczny i sanitarny urządzeń do gromadzenia odpadów. Co
najmniej raz na kwartał jest obowiązany do ich naprawy, systematycznych konserwacji, mycia i
dezynfekcji oraz wymiany uszkodzonych lub zniszczonych pojemników
§8
[Zagospodarowanie odebranych odpadów]
Wykonawca usług odbierania i zagospodarowania odpadów jest obowiązany do przekazywania
odebranych od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych do instalacji do przetwarzania odpadów
komunalnych wskazanych w złożonej ofercie, przy czym Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania
odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych
bezpośrednio do instalacji wskazanych w Planie Gospodarki Odpadami Województwa Łódzkiego, oraz
przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych
do instalacji odzysku i unieszkodliwiania, zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, o
której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz.992 ze zm.).
§9
[Harmonogram odbioru odpadów]
1. Odbiór poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych winien być realizowany według
harmonogramu ramowego, określającego trasy i terminy odbioru poszczególnych rodzajów
odpadów komunalnych.
2. Adresy nieruchomości zamieszkanych, które muszą zostać wyposażone w urządzenia do
gromadzenia odpadów, ich rodzaj oraz ilość Zamawiający dostarczy Wykonawcy, który złoży
najkorzystniejszą ofertę niezwłocznie po zawarciu umowy na odbiór i zagospodarowanie
odpadów wraz ze szczegółowym wykazem punktów odbioru objętych przedmiotem zamówienia.
3. Harmonogram ramowy odbioru odpadów komunalnych z uwzględnieniem poszczególnych
rodzajów odpadów, obejmujący okres od 1 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., powinien być
opracowany i przekazany Zamawiającemu przez Wykonawcę w wersji elektronicznej w ciągu 15
dni od daty zawarcia umowy.
4. Zamawiający nie później niż w ciągu 5 dni od otrzymania harmonogramu od Wykonawcy ma
prawo wnieść uwagi, które Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić i przekazać
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Zamawiającemu w ciągu 5 dni, a Zamawiający ma kolejne 5 dni roboczych na sprawdzenie czy
uwagi zostały wniesione i zaakceptowanie harmonogramu,
5. Harmonogram ramowy odbioru odpadów komunalnych z uwzględnieniem poszczególnych
rodzajów odpadów, obejmujący realizację usługi w roku 2020, powinien być opracowany w
wersji elektronicznej i przedstawiony Zamawiającemu do 15 listopada 2019 roku.
6. Zamawiający nie później niż w ciągu 5 dni od otrzymania harmonogramu ramowego od
Wykonawcy ma prawo wnieść uwagi, które Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić i przekazać
Zamawiającemu w ciągu 5 dni, a Zamawiający ma kolejne 5 dni na sprawdzenie czy uwagi zostały
wniesione i zaakceptowanie harmonogramu ramowego,
7. Zaakceptowany przez Zamawiającego harmonogram ramowy odbioru odpadów komunalnych z
uwzględnieniem poszczególnych rodzajów odpadów, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć
właścicielom nieruchomości w formie papierowej, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od
zaakceptowania przez Zamawiającego,
§ 10
[Rodzaj i częstotliwość odbioru stałych odpadów komunalnych]
1.

Niesegregowane, zmieszane odpady komunalne Kod: 20 03 01
a) Częstotliwość załadunku i wywozu przez Wykonawcę – 1 raz na miesiąc;
b) Zbierane będą do odpowiednio oznaczonych pojemników ustawionych w miejscach
wskazanych przez właściciela nieruchomości;

2.

Selektywnie zbierane odpady komunalne:
a) Bioodpady (Kod: 20 01 08, 20 02 01)- zbierane w workach koloru brązowego oznaczone
napisem „BIO”;- na zgłoszenie Zamawiającego, jednak nie częściej niż raz na kwartał
b) Papier, w tym odpady z tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z
tektury (Kod: 15 01 01)- zbierane w workach koloru niebieskiego, oznaczonych napisem
„Papier”,- 1 raz na miesiąc;
c) Szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła (Kod: 15 01 07)- zbierane w workach koloru
zielonego oznaczonych napisem „Szkło”-1 raz na miesiąc;
d) Metale i tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z metali i odpady opakowaniowe
z tworzyw sztucznych (Kod: 15 01 02, 15 01 04, 15 01 06)- zbierane w pojemnikach koloru
żółtego oznaczonych napisem „metale i tworzywa sztuczne- 1 raz na miesiąc.

3. Odbiór odpadów z PSZOK odbywać się będzie w miarę potrzeb na telefoniczne lub e – mailowe
zgłoszenie przez Zamawiającego.
4. Wykonawca odbierze odpady z PSZOK w ciągu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia.
5. Odbiór i wywóz odpadów komunalnych Wykonawca będzie realizował również z PUNKTÓW
ZBIORCZYCH zlokalizowanych w miejscowości Ponikła i Wólka Kuligowska ze zmienną
częstotlowością wynikającą z ilością powstałych odpadów w danym okresie roku
kalendarzowego. Odbiory będą realizowane z częstotliwością zapewniającą możliwość stałego
dostarczania odpadów do punktów zbiorczych przez właścicieli nieruchomości rekreacyjnych
(letniskowych) tj. w terminie 2 dni od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego takiej potrzeby
drogą elektroniczną, telefoniczną lub faksem. Ogólna liczba odbiorów odpadów z ww, punktów
zbiorczych ( Ponikła, Wólka Kuligowska) w danym roku kalendarzowym wyniesie maksymalnie
28 odbiorów (14 w stosunku półrocznym).
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§ 11
[Wynagrodzenie i warunki rozliczeń]
1. Wartość zamówienia, zgodnie ze złożoną ofertą wynosi:
Wartość netto………………………zł, powiększona o należny podatek VAT…..% w wysokości………………….,
co daje wartość brutto…………………………………..zł (słownie:…………………………..)
2. Wartość zamówienia została wskazana w formularzu ofertowym jako iloczyn ceny jednostkowej
brutto za 1 Mg odebranych i zagospodarowanych odpadów oraz szacunkowej masy odpadów
komunalnych (w Mg), w okresie realizacji umowy, określonej przez Zamawiającego.
3. Strony ustalają, iż Wykonawca z tytułu realizacji zamówienia, otrzyma wynagrodzenie, stanowiące
iloczyn ceny jednostkowej brutto w wysokości ................. zł/Mg oraz rzeczywistej masy odebranych i
zagospodarowanych odpadów komunalnych (w Mg).
4. Strony zgodnie oświadczają, iż świadome są tego, że rzeczywista masa odpadów komunalnych
odebranych na podstawie niniejszej umowy może różnić się od szacunkowej masy odpadów (w Mg)
określonej przez Zamawiającego.
5. Rozliczanie wynagrodzenia Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia odbywać się będzie
w okresach miesięcznych.
6. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie miesięcznych faktur wystawionych przez Wykonawcę po
protokolarnym zatwierdzeniu przez Zamawiającego wykonania usług w danym miesiącu
kalendarzowym.
7. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania prawidłowo wystawionych faktur miesięcznych do
dnia 15 każdego miesiąca przypadającego po miesiącu kalendarzowym, w którym świadczył usługi
objęte umową.
8. Wynagrodzenie
Zamawiający
reguluje
na
rachunek
bankowy
Wykonawcy
nr
………………………………………………, w terminie do ………… dni od dnia otrzymania prawidłowego
zewnętrznego dowodu księgowego zaakceptowanego przez Zamawiającego.
9. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
10. W przypadku zawarcia umowy z Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia,
w terminie 14 dni od zawarcia umowy, wskażą oni członka konsorcjum upoważnionego do
wystawiania faktur i do odbioru wynagrodzenia w imieniu wszystkich członków konsorcjum.
Dokonanie zapłaty na rachunek bankowy upoważnionego członka konsorcjum zwalnia
Zamawiającego z odpowiedzialności w stosunku do wszystkich członków konsorcjum.
§ 12
[Kary umowne]
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w następujących
przypadkach:
a) każdorazowego przypadku opóźnienia wykonania usługi odbioru odpadów komunalnych
wzglądem terminu określonego w harmonogramie ramowym, w wysokości 0,01 %
wynagrodzenia brutto za miesiąc, w którym stwierdzono opóźnienie, za każdy dzień opóźnienia.
Zamawiający może zlecić w tym przypadku wykonanie usługi odbioru odpadów komunalnych
innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy i obciążyć Wykonawcę kosztami wykonania tej usługi,
a Wykonawca wyraża na to zgodę;
b) każdorazowego przypadku pozostawienia nieodebranych odpadów zgromadzonych poza
pojemnikami -w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto za miesiąc, w którym stwierdzono
nienależyte wykonanie usługi, za każdy dzień występowania nieprawidłowości,;
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c) każdorazowego przypadku pozostawienia nieuporządkowanego miejsca gromadzenia odpadów w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto za miesiąc, w którym stwierdzono nienależyte
wykonanie usługi, za każdy dzień występowania nieprawidłowości;
d) każdorazowego przypadku zanieczyszczenia trasy przejazdu pojazdu odbierającego odpady -w
wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto za miesiąc, w którym stwierdzono nienależyte
wykonanie usługi, za każdy dzień występowania nieprawidłowości;
e) każdorazowego przypadku nieodstawiania pojemnika, z którego odbierane są odpady
komunalne, w miejsce w którym pojemnik był ustawiony, w wysokości 0,01 % wynagrodzenia
brutto za miesiąc, w którym stwierdzono nienależyte wykonanie usługi;
f) każdorazowego przypadku opóźnienia w przekazaniu raportu z ważenia pojemników, względem
terminu ustalonego przez Zamawiającego w wysokości 0,02 % wynagrodzenia brutto za miesiąc,
w którym stwierdzono opóźnienie, za każdy dzień opóźnienia;
g) nieprzekazania Zamawiającemu prawidłowego harmonogramu, względem terminu określonego
przez Zamawiającego w wysokości 1000 zł brutto, za każdy dzień opóźnienia;
h) każdorazowego przypadku realizacji usługi odbioru odpadów komunalnych pojazdem innym niż
wymieniony w ofercie -w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto za miesiąc, za każdy dzień
świadczenia usługi odbioru odpadów komunalnych nieuprawnionym pojazdem;
i) każdorazowego przypadku niepowiadomienia Zamawiającego o awarii pojazdu do odbioru
odpadów komunalnych w wysokości 500 zł brutto, za każdy ujawniony przypadek,;
j) nieosiągnięcia wymaganego poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia w
wysokości równej iloczynowi stawki opłaty za umieszczenie niesegregowanych (zmieszanych)
odpadów komunalnych na składowisku, określonej w przepisach wydanych na podstawie art.
290 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, i brakującej masy
odpadów komunalnych wyrażonej w Mg, wymaganej do osiągnięcia odpowiedniego poziomu.
2.

3.

4.
5.
6.

7.

W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania obowiązków wynikających z umowy, o których
mowa w ust. 1 lit od a) – e), Zamawiający sporządzi notatkę służbową wraz z dokumentacją
fotograficzną oraz niezwłocznie wezwie Wykonawcę do wykonania usługi, wskazując termin jej
wykonania oraz rozpocznie naliczanie kar umownych. Informację o wysokości kar umownych z
uzasadnieniem ich nałożenia Zamawiający przekaże Wykonawcy wraz z protokołem odbioru usług
wykonanych w danym miesiącu kalendarzowym.
W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania obowiązków wynikających z umowy,
o których mowa w ust. 1 lit. f) - j), niezwłocznie wezwie Wykonawcą do prawidłowego wykonania
usługi oraz rozpocznie naliczanie kar umownych. Informację o wysokości kar umownych z
uzasadnieniem ich nałożenia Zamawiający przekaże Wykonawcy wraz z protokołem odbioru usług
wykonanych w danym miesiącu kalendarzowym.
Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych określonych w § 12 ust. 2 z
wynagrodzenia Wykonawcy, a Wykonawca wyraża zgodą na potrącenie.
Strony umowy mogą dochodzić odszkodowania w wysokości przekraczającej wysokość kar
umownych.
W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od
Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karą umowną w wysokości 10 % kwoty określonej
w §11 ust. 1.
W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od
Wykonawcy -Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% kwoty określonej
w §11 ust. 1.
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8.

Odstąpienie od umowy nie wyłącza możliwości dochodzenia kar umownych.
§13
[Odstąpienie od umowy]

1.

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o niżej
wymienionych okolicznościach:

a) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
b) Wykonawca utracił zdolność finansowania przedmiotu umowy albo uprawnienia do jej
wykonywania;
c) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania przedmiotu umowy w pełnym zakresie albo zaprzestał
realizacji umowy w pełnym zakresie na okres powyżej 7 dni kalendarzowych;
d) Wykonawca pomimo trzykrotnego uprzedniego wezwania nie realizuje przedmiotu umowy
zgodnie z jej postanowieniami;
e) w przypadku naliczenia kar umownych w wysokości 50% wynagrodzenia miesięcznego należnego
Wykonawcy za usługi świadczone w danym miesiącu.
2. Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.
3. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, o których mowa w ust. l, Wykonawca ma prawo
żądać od Zamawiającego wynagrodzenia należnego za zakres prac wykonanych i zatwierdzonych
przez Zamawiającego do dnia odstąpienia od umowy.
§ 14
[Zabezpieczenie należytego wykonania umowy]
1.

2.
3.

4.
5.

6.

Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy
w wysokości 10% kwoty, o której mowa w § 11 ust. 1 tj. ………… zł brutto (słownie złotych brutto:
…………………………) i jest zobowiązany do utrzymania ważności zabezpieczenia przez okres
obowiązywania umowy do dnia podpisania umowy.
Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie……………………..
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu w kwocie
………………………………. zł słownie złotych …………………………., winno być przekazane na konto
Zamawiającego nr ………………………………………………………….., a w formie ……………………………………………..
w siedzibie Zamawiającego.
Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym.
Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na rachunek bankowy Wykonawcy.
Zamawiający zwróci Wykonawcy (zwolni w przypadku gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej)
zabezpieczenie o którym mowa w ust. 1w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji usługi.
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§ 15
[Podwykonawstwo]
1. Wykonawca wykona zamówienie samodzielnie* / Wykonawca powierzy podwykonawcy (om)
wykonanie następującego zakresu przedmiotu umowy (zgodnie z treścią oferty złożonej przez
Wykonawcę), tj: …………………...............................*
*Niepotrzebne usunąć
2. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi.
3. Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umowy przez podwykonawcę z dalszym
podwykonawcą.
4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.), w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest
zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż 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.
5. Zmiana podwykonawcy lub rezygnacja z podwykonawcy wskazanego w ofercie, na którego
zasoby Wykonawca powoływał się wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.
6. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia nastąpi w trakcie jego realizacji,
Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust.
1 ustawy Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec
tego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą
podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub
zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego z jego wynagrodzenia
niezapłaconych w terminie należności dla podwykonawcy, który zawarł przedłożoną
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, w przypadku
uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, i dokonania zapłaty wymagalnego,
należnego podwykonawcy wynagrodzenia bezpośrednio na jego rzecz. Jeżeli faktura końcowa
obejmować będzie wynagrodzenie należne podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do
przedłożenia wraz z fakturą oświadczenia podwykonawcy, że Wykonawca uregulował należne
mu wynagrodzenie.
8. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 7 dotyczy wyłącznie należności powstałych po
przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi.
9. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace, które wykonuje
przy pomocy podwykonawcy.

§ 16
[Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
wskazane przez zamawiającego czynności]
1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę osób wykonujących bezpośrednio prace związane z wykonaniem zamówienia:
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- załadunek odpadów,
- prowadzenie samochodu wywożącego odpady,
- wykonywanie czynności administracyjno-biurowych.
2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej
czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów
i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę
lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w opisie przedmiotu zamówienia wskazane
czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych
osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia
oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności,
których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna
zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych(t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1000 ze zm.)
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d) poświadczoną za zgodność z
oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu
potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń,
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych(t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 1000 ze zm.)
4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w opisie przedmiotu zamówienia czynności
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 zł za każdy dzień
nierealizowania obowiązku zatrudnienia wobec jednej osoby wykonującej czynności wskazane w
ust. 1. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych
przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub
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Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako
niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności.
5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową
Inspekcję Pracy.

1.
a)
b)

2.

3.
4.
5.

1.

2.
a)
b)

§ 17
[Koordynatorzy umowy]
W celu zapewnienia koordynacji prac wynikających z realizacji niniejszej Umowy Strony
ustanawiają Koordynatorów Umowy w osobach:
ze strony Zamawiającego:
....................................................email:..........................., tel...............................................
ze strony Wykonawcy:
.....................................................email:...............................,tel...............................................
Koordynatorzy są dostępni dla drugiej strony umowy w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w
godzinach od 8.00 do godziny 15.30.
Zmiana danych osób lub danych wskazanych w ust. 1 wymaga każdorazowego, pisemnego
zawiadomienia drugiej strony Umowy. Zmiana ta nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga
sporządzenia do niej aneksu. Zmiana ta jest skuteczna z chwilą złożenia drugiej Stronie Umowy
oświadczenia o zmianie.
Wykonawca oświadcza, iż udzieli osobie wskazanej w ust. 1 lit. b) wszelkich niezbędnych
pełnomocnictw do działania w imieniu Wykonawcy w związku z realizacją postanowień niniejszej
Umowy.
Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu oryginału pełnomocnictwa
udzielonego Koordynatorowi Umowy każdorazowo w terminie 7 dni od daty jego udzielenia.
Koordynator nie jest uprawniony do składania oświadczeń woli w imieniu Zamawiającego.

§ 18
[Porozumiewanie się stron]
Strony zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego, pisemnego powiadamiania się
o zmianach dotyczących określonych w umowie nazw, adresów, danych kontaktowych bez
konieczności sporządzania aneksu do niniejszej umowy Korespondencję doręczoną na adresy
do korespondencji wskazane w ust. 2, każda ze Stron uznaje za prawidłowo doręczoną w
przypadku nie powiadomienia drugiej Strony o zmianie swego adresu. Każda ze Stron przyjmuje
na siebie odpowiedzialność za wszelkie negatywne skutki wynikłe z powodu nie wskazania
drugiej Stronie aktualnego adresu.
Strony ustalają, że ich aktualne adresy do korespondencji oraz dane kontaktowe
są następujące:
Zamawiający:
Gmina Poświętne z siedzibą …..........................................
Tel. …...................... faks – ….................................. e-mail......................................
Wykonawca: ..............................................................................................................
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3. Strony zgodnie postanawiają, iż z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w Umowie, wszelkie
zawiadomienia, zapytania informacje lub dane związane lub wynikające z realizacji przedmiotu
Umowy będą przekazywane drugiej Stronie Umowy w formie pisemnej lub elektronicznej.
4. Korespondencja pisemna Stron kierowana będzie na adres wskazany w ust. 2 Umowy.
5. Każda ze stron zobowiązana jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni potwierdzić
drugiej Stronie otrzymanie korespondencji wysłanej w formie elektronicznej za pośrednictwem
poczty elektronicznej. Nieotrzymanie potwierdzenia otrzymania korespondencji równoznaczne
jest z jej nieotrzymaniem.
6. Z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w Umowie, Strona żądająca udzielenia wykonania
określonego obowiązku, udzielenia informacji, danych lub ich jej przekazania, bez względu na
formę w jakiej wykonanie obowiązku lub udzielenie lub przekazanie informacji lub danych
miałoby nastąpić, zobowiązana jest do wyznaczenia drugiej Stronie Umowy odpowiedniego w
tym zakresie terminu.
§ 19
[Cesja wierzytelności]
1. Zamawiający dopuszcza możliwość przeniesienia wierzytelności wynikających z niniejszej umowy
na inny podmiot, na warunkach określonych w niniejszym paragrafie.
2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy
wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego. W tym celu wykonawca przedłoży
Zamawiającemu pisemny wniosek o wyrażenie takiej zgody wraz z informacją o osobie
(przyszłego) nabywcy wierzytelności, stosunku prawnym pomiędzy Wykonawcą a (przyszłym)
nabywcą wierzytelności.
3. Zamawiający nie jest związany złożonym wnioskiem o wyrażenie zgody.
4. Wyrażona zgoda jest warunkowa, a jej skuteczność zależy od niezwłocznego dostarczenia przez
Wykonawcę Zamawiającemu po podpisaniu umowy przelewu wierzytelności - jej kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem i jej oryginał do wglądu.
5. Dopóki Wykonawca nie zawiadomi Zamawiającego o przelewie, spełnienie świadczenia do rąk
Wykonawcy ma skutek względem nabywcy - przepis ten stosuje się odpowiednio do innych
czynności prawnych dokonanych między Zamawiającym a Wykonawcą.
6. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie pisemnie informować Zamawiającego o zmianach lub
ustaniu umowy przelewu wierzytelności załączając stosowne dokumenty na potwierdzenie tych
okoliczności, pod rygorem nieuwzględnienia tych okoliczności przy wypłacie wynagrodzenia.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje nierzetelnego lub braku
informowania przez Wykonawcę o okolicznościach mających wpływ na zasady wypłaty
wynagrodzenia.
7. Powyższe zapisy stosuje się także do zawarcia przez nabywcę wierzytelności umowy przelewu
wierzytelności z dalszym nabywcą – o czym Wykonawca ma obowiązek zawiadomić nabywcę
wierzytelności”.
§ 20
[Zmiana umowy]
1. Zamawiający, dla zapewnienia prawidłowej realizacji inwestycji dopuszcza możliwość zmian
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w następujących przypadkach:
1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ
na realizację przedmiotu zamówienia,
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2.

3.

4.
5.

6.

7.

2) wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a
zmiana ta będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu
jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony,
3) nastąpi działanie siły wyższej.
4) zajdzie konieczność dokonania zmiany przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy
wskazanych w umowie.
Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy,
o którym mowa w § 11 umowy, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku
wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
1) zmiany stawki podatku od towarów i usług;
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
- na zasadach i w sposób określony w ust. 3 i nast., jeżeli zmiany te będą miały wpływ na
koszty wykonania umowy przez Wykonawcę.
Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki,
o której mowa w ust.2 pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy
zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów
zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy,
do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług.
W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się,
a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 2 pkt
2 lub 3, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy,
w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez
Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość
minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości
wynagrodzeń pracowników świadczących usługi do wysokości aktualnie obowiązującego
minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca
wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia
pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej
zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.
W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą
wynagrodzenia pracownikom świadczącym usługi. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu
Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących
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8.

9.
10.

11.

usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują
oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.
Dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich
wprowadzenia na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie wpłynęłaby na
krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie, ani na wynik postępowania. Takimi zmianami są
zmiany o charakterze administracyjno- organizacyjnym umowy np. zmiana numeru konta
bankowego, zmiany dotyczące nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjnoprawnej w trakcie trwania umowy, innych danych identyfikacyjnych. Zmiany prowadzące do
likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy musza mieć formę pisemną pod rygorem
nieważności.
Strona występująca o zmianę umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia
którejkolwiek z ww. przesłanek. Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być
wyrażony na piśmie.
W przypadku konieczności zmiany terminu realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest
wystąpić z wnioskiem do Zamawiającego. Wniosek powinien zawierać szczegółowe uzasadnienie
zmiany terminu. Zamawiający zatwierdzi lub odrzuci proponowany przez Wykonawcę okres
przedłużenia terminu wykonania umowy w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania wniosku
Wykonawcy. Okres przedłużenia terminu wykonania robot zostanie potwierdzony przez Strony w
aneksie do umowy.

§ 21
[Ochrona danych osobowych]
1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych
niezbędnych do realizacji zamówienia, zamawiający będzie ich administratorem w rozumieniu
art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej
„Rozporządzeniem”), a Wykonawca – podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8
tego przepisu.
2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe do
przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się:
a. przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową,
Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które
chronią prawa osób, których dane dotyczą,
b. do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich środków
technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa
odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa
w art. 32 Rozporządzenia,
c. dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,
d. do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które
będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,
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9.
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12.
13.
14.

15.

16.

e. zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia)
przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych
osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w
Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.
Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca Zamawiającemu wszelkie
dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa
członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.
Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku
odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków
określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.
Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza
je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.
Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki
zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych
osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.
Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informując o
kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie
nie dłuższym niż 7 dni
Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia
obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.
Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania
podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiającego.
Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na
Wykonawcę.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie podwykonawcy
w zakresie obowiązku ochrony danych.
Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o jakimkolwiek
postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez
Wykonawcę danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej
lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o
wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez
inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego oraz danych
uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej
lub elektronicznej („dane poufne”).
Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku z zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy
danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane w innym celu niż
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wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika
z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.

1.

2.
3.

4.
5.

§ 22
[Postanowienia końcowe]
Strony umowy są zobowiązane traktować jako poufne wszelkie otrzymane informacje dotyczące
spraw drugiej strony. Strony umowy nie użyją tych informacji do innych celów niż związanych z
realizacją niniejszej umowy i nie ujawnią ich osobom trzecim bez uprzedniej, pisemnej zgody
drugiej strony. Informacje te mogą być ujawnione tylko pracownikom Zamawiającego i
Wykonawcy w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Zasada
poufności obowiązuje również pracowników.
W sprawach nieregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy
Prawo zamówień publicznych,
Integralną część umowy stanowią:
1) SIWZ;
2) oferta Wykonawcy;
3) wykaz adresów nieruchomości zamieszkałych oraz miejsc gromadzenia odpadów wraz ze
szczegółowym wykazem punktów odbioru,
4) harmonogram odbioru odpadów.
Spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
Umowę sporządza się w 3 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem 2 egz. dla
Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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