Załącznik Nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia umowy

Znak sprawy: G.271.B.6.2017
U M O W A Nr ……………
zawarta w Żyrzynie w dniu …............ 2017 r.
pomiędzy :
Gminą Żyrzyn, NIP 716-268-98-05
zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez
Wójta Gminy – mgr inż. Andrzeja Bujka
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Jadwigi Polak
a ...................................................................................................................
....................................................................................................................... NIP ………………………………………….
zwanym dalej Wykonawcą , reprezentowanym przez :
…........................................................................................................
Umowa została zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w
trybie przetargu nieograniczonego na usługę polegającą na „Odbieranie i transport odpadów
komunalnych z terenu Gminy Żyrzyn pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz z
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy w 2018 roku” na podstawie przepisów
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ).

§1
1.Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot umowy, który stanowi: odbiór
odpadów komunalnych z terenu Gminy Żyrzyn pochodzących z nieruchomości zamieszkałych
oraz z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, a
także z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Żyrzynie oraz ich transport do
Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Puławach.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określony jest:
1) Szczegółowy opis przedmiotu i zakresu zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego znak G.271.B.6.2017 pn. „Odbiór i transport odpadów komunalnych pochodzących z
nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają
odpady komunalne, położonych na terenie Gminy Żyrzyn w 2018 roku.”- załącznik nr 1 do niniejszej
umowy.
2) Oferta złożoną przez Wykonawcę – załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
3. Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w
tym prawa miejscowego oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach i zgodnie z warunkami
i wymogami określonymi w SIWZ i załącznikach do SIWZ.
4. SIWZ wraz z załącznikami, oferta Wykonawcy stanowią integralną część niniejszej umowy.
5. Powołane w niniejszej umowie oraz załącznikach do umowy przepisy prawne Wykonawca
zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym
zakresie.
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§2
Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się od dnia 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 3
1. Wykonawca oświadcza, że otrzymał dokumentację niezbędną do należytego wykonania przedmiotu
umowy.
2.Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem, na którym będzie realizował przedmiot umowy i
nie wnosi w tym względzie żadnych zastrzeżeń.
3. Realizując przedmiot umowy Wykonawca zobowiązuje się dołożyć najwyższej staranności
uwzględniającej zawodowy charakter działalności wymaganej od profesjonalisty.
4. W związku z realizacją zamówienia Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe
postępowanie z odpadami, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności:
− ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2017. 519.);
− ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017
r. poz. 1289);
− ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.2016. 1987 ze zm.);
− rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów
dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U.2014.1973);
− rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów
(Dz.U.2014.1923);
− rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów
sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz
realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz.U.2016.934);
- rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych
wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
(Dz.U.2013.122);
− Planem gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego uchwalony przez Sejmik
Województwa Lubelskiego w dniu 2 grudnia 2016 r. (Uchwała nr XXIV/349/2016).
− Uchwałą Nr XII/77/2016 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Żyrzyn
− Uchwałą Nr XXII/157/2017 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 5 września 2017 roku w sprawie zmiany
Uchwały Nr XII/77/2016 z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy Żyrzyn
− Uchwałą Nr XII/78/2016 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 13 czerwca 2016 roku w sprawie
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
− Uchwałą Nr XXII/158/2017 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 5 września 2017 roku w sprawie zmiany
Uchwały Nr XII/78/2016 z dnia 13 czerwca 2016 roku w sprawie określenia szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
5. Wykonawca przez cały okres realizacji przedmiotu umowy zobowiązany jest posiadać aktualne
wszelkie niezbędne zezwolenia i wpisy do rejestrów uprawniających do prowadzenia działalności i
zobowiązuje się do przedstawienia stosownych dokumentów na każde pisemne żądanie
Zamawiającego.
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6. Wykonawca przez cały okres realizacji przedmiotu umowy, jest zobowiązany w wymaganym
zakresie posiadać ważne umowy z uprawnionymi przedsiębiorcami i zobowiązuje się do
przedstawienia stosownych dokumentów na każde pisemne żądanie Zamawiającego.
7.Wykonawca oświadcza, że osoby które będą wykonywały niniejszą umowę posiadają odpowiednie
kwalifikacje zawodowe i zobowiązuje się do przedstawienia stosownych dokumentów na każde
pisemne żądanie Zamawiającego.
8. Wykonawca oświadcza, że pojazdy oraz urządzenia przy użyciu których będzie wykonywana
niniejsza umowa są sprawne technicznie, dopuszczone do eksploatacji i zobowiązuje się do
przedstawienia stosownych dokumentów na każde pisemne żądanie Zamawiającego.

§4
1. Do obowiązków wykonawcy należy :
1) opracowanie harmonogramu odbioru odpadów w terminie 3 dni od daty podpisania umowy
2) odbiór od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, oraz na których nie zamieszkują mieszkańcy, a
powstają odpady komunalne następujących frakcji odpadów przygotowanych do wywozu z terenu
nieruchomości w odpowiednich pojemnikach i workach:
a) odpady zmieszane,
b) odpady zbierane selektywnie: papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, metale , opakowania
z papieru i tektury, szkła, tworzyw sztucznych oraz metalu, opakowania wielomateriałowe, odpady
ulegające biodegradacji
c) popiół.
Wykonawca zobowiązany jest do zebrania odpadów leżących obok pojemników (posprzątania), jeżeli
zajdzie taka potrzeba, oraz do odbierania odpadów zgromadzonych w pojemnikach lub workach
spełniających wymagania ujęte w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Żyrzyn, dostawionych przez właścicieli nieruchomości, informując o tym Zamawiającego. Wykonawca
będzie odbierał odpady komunalne ze wszystkich nieruchomości zgodnie z wykazem udostępnionym
przez Zamawiającego, a więc także z punktów trudniej dostępnych, poprzez zorganizowanie środków
transportu, które umożliwią odbiór odpadów z tych miejsc.
3) odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych będzie następował
zgodnie z harmonogramem i przekazanym wykazem lecz nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu.
4) odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne oraz od wspólnot mieszkaniowych, będzie następował zgodnie z
harmonogramem i przekazanym wykazem.
5) odbiór popiołu z nieruchomości wymienionych w pkt 3 i 4 będzie następował zgodnie z
harmonogramem wywozu odpadów z poszczególnych miejscowości. Popiół będzie odbierany przez

Wykonawcę w dniu odbioru zmieszanych odpadów komunalnych co najmniej 3 razy w trakcie
trwania umowy tj. w miesiącu lutym, maju i miesiącu grudniu 2017r. lub w innych terminach
uzgodnionych i zaakceptowanych przez Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek zapewnić
podczas odbioru popiołu pojazd do odbioru wyłącznie tego odpadu.
6) odbiór odpadów komunalnych odbywa się w dni robocze w godzinach od 7:00 do 20.00
7) odbiór odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych po uprzednim telefonicznym
zgłoszeniu przez Zamawiającego, w miarę potrzeb, w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia.
Odpady będą odbierane z pojemników dostarczonych przez Zamawiającego.
8) odbiór odpadów z cmentarza parafialnego w Żyrzynie (ul. Tysiąclecia ) oraz w Parafiance
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odbywa się po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu przez Zamawiającego, w miarę potrzeb, w ciągu 3
dni roboczych od otrzymania zgłoszenia .
9) dostarczanie właścicielom nieruchomości (zgodnie z wykazem przekazanym przez Zamawiającego),
którzy zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów komunalnych, worków o parametrach wskazanych
w SIWZ w ilości wystarczającej,
przy czym
pierwsza dostawa worków na co najmniej 5 dni przed terminem pierwszego odbioru
odpadów.
10) dostarczenie uzgodnionego i zatwierdzonego przez Zamawiającego harmonogramu wszystkim
właścicielom nieruchomości wraz z pierwszym dostarczeniem worków do segregacji odpadów, a w
przypadku zmiany terminu odbioru odpadów lub zmiany całego harmonogramu odbioru odpadów
Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt poinformować o tym właścicieli nieruchomości z co
najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem, w stosunku do terminu od którego ma być stosowany.
2.Wykonawca ma obowiązek przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów
zielonych, odebranych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn do
Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) lub instalacji zastępczej
wskazanej w „Planie gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2022", oraz w Regulaminie
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żyrzyn - Załączniki nr 9 i nr 10 do SIWZ
3.Wykonawca w ramach realizacji umowy nie może mieszać selektywnie zebranych odpadów
komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi, jak również poszczególnych rodzajów
selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze sobą.
4. Wykonawca zobowiązany jest do monitorowania ciążących na właścicielu nieruchomości
obowiązków w zakresie segregowania odpadów komunalnych, gromadzenia odpadów w pojemnikach i
workach – zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żyrzyn i złożoną
deklaracją.
5. W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku selektywnego
gromadzenia popiołu, Wykonawca informuje o tym fakcie pracownika zamawiającego.
6. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia i przekazywania Zamawiającemu
związanej z przedmiotem umowy, w tym m.in.:

dokumentacji

a) prowadzenie miesięcznej ewidencji odpadów komunalnych odbieranych z terenu Gminy
Żyrzyn.
Ewidencja zawiera dane za miesiąc w formie tabelarycznej: wagę poszczególnych rodzajów
odpadów z podziałem na odpady zmieszane oraz zebrane selektywnie( zmieszane, z worka
żółtego, z worka zielonego, z worka niebieskiego, z worka brązowego, popiół).
Wykonawca zamieszcza również zestawienie nieruchomości, z podaniem ich adresu, w których
stwierdzono nieprawidłową segregację odpadów.
Dla PSZOK i cmentarzy Wykonawca prowadzi odrębną ewidencję.
b) półrocznych sprawozdań określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 17
czerwca 2016 roku w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych,
odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami
komunalnymi (Dz.U.2016.934) lub innych aktualnie obowiązujących sprawozdań i
przekazywanie ich Wójtowi Gminy Żyrzyn w terminie do końca miesiąca następującego po
półroczu, którego dotyczy.
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c) kart przekazania odpadów uwzględniających datę, kod, rodzaj, wagę przekazanych odpadów
komunalnych do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych oraz do
prowadzącego działalność w zakresie recyklingu lub do odpowiedniej organizacji odzysku.
Karty przekazania odpadów, o których mowa w zdaniu poprzednim, muszą jednoznacznie
stwierdzać, że odpady pochodzą z terenu Gminy Żyrzyn . Karty przekazania odpadów muszą
spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r.
w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów
(Dz.U.2014.1973).
7. Wykonawca zobowiązany jest do:
a) posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli
oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego.
b) utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów
komunalnych.
c) spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów.
d) posiadania odpowiednio usytuowanej i wyposażonej bazy magazynowo-transportowej z
zachowaniem wszystkich wymogów wynikających z Rozporządzenia Ministra Środowiska z
dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U.2013.122).
8. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji reklamacji - np. nieodebranie odpadów zgodnie z
harmonogramem, nie pozostawienie worków- w przeciągu 24 godzin od otrzymania informacji
od Zamawiającego.
9. Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowej wymiany uszkodzonego pojemnika na własny
koszt, w przypadku gdy podczas odbierania odpadów dojdzie do uszkodzenia lub zniszczenia
pojemników z winy Wykonawcy.
10. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby (w ilości
zapewniające prawidłową realizację przedmiotowego zamówienia), które będą wykonywać niżej
wskazane czynności związane z realizacją zamówienia przez cały okres jego trwania,
- czynności polegające na odbiorze i transporcie odpadów komunalnych.
11. Wykonawca nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy przedstawi Zamawiającemu
wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i złoży Zamawiającemu oświadczenie, że
osoby przewidziane do wykonywania wyżej wskazanych czynności są zatrudnione na podstawie
umowy o pracę Wraz z tym wykazem wykonawca zobowiązany jest uzyskać i przedstawić
Zamawiającemu zgodę tych osób na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie
danych osobowych (zgodę należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej za
zgodność).
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania
przedmiotu umowy w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji
zamówienia są osobami wskazanymi przez Wykonawcę w w/w wykazie. Osoby oddelegowane przez
Wykonawcę są zobowiązane podać imię i nazwisko podczas kontroli przeprowadzanej przez
Zamawiającego. W razie odmowy podania danych umożliwiających identyfikację osób wykonujących
prace podczas odbioru i transportu odpadów, Zamawiający wzywa Wykonawcę do wydania zakazu
wykonywania przez te osoby prac do momentu wyjaśnienia podstawy ich zatrudnienia oraz wzywa
Wykonawcę do złożenia pisemnego oświadczenia wskazującego dane osób, które odmówiły podania
imienia i nazwiska podczas kontroli Zamawiającego.
Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców – wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej
umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na
umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności.
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§5
1.Wszystkie odbierane przez Wykonawcę odpady surowcowe, w tym: papier, tektura, opakowania z
papieru i tektury, tworzywa sztuczne i opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania
wielomateriałowe, metale i opakowania z metalu, odpady ulegające biodegradacji itp., Wykonawca ma
obowiązek przekazywać do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w
Puławach.
2.Wszystkie odbierane przez Wykonawcę odpady ze szkła, w tym: szkło bezbarwne i kolorowe,
Wykonawca ma obowiązek przekazywać do Regionalnej Instalacji
Przetwarzania Odpadów
Komunalnych (RIPOK) w Puławach.
3.Wszystkie odbierane przez Wykonawcę odpady wielkogabarytowe, zużyte opony Wykonawca ma
obowiązek przekazywać do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w
Puławach.
4.Wszystkie odbierane przez Wykonawcę odpady: środków chemicznych, farb, tuszy, lakierów,
środków ochrony roślin, leków – oraz opakowań po nich, zużytych opon, przepracowanych olejów oraz
opakowań po nich, Wykonawca ma obowiązek przekazywać do Regionalnej Instalacji Przetwarzania
Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Puławach lub do innej instalacji, z którą Wykonawca posiada
zawartą umowę na zagospodarowanie tych rodzajów odpadów.
5.Odbierany przez Wykonawcę zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory,
lampy fluorescencyjne, świetlówki, Wykonawca ma obowiązek przekazywać do Regionalnej Instalacji
Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Puławach lub do innej instalacji, z którą Wykonawca
posiada zawartą umowę na zagospodarowanie tych rodzajów odpadów.
6.Wykonawca ma obowiązek przekazywać odbierany przez niego popiół do Regionalnej Instalacji
Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Puławach.
7.Wykonawca zobowiązuje się do nieuszczuplania ilości odpadów zbieranych i odbieranych
selektywnie z terenu Gminy Żyrzyn.

§6
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie w formie ryczałtu w wysokości ceny
ofertowej.
Za prawidłowe wykonanie całego przedmiotu umowy, Wykonawcy przysługuje łączne całkowite
wynagrodzenie w wysokości ceny ofertowej ……………….. zł ( słownie………. ) brutto, w tym VAT ( ….
%) ………. zł., netto ………………………. .
Wynagrodzenie określone w ust. 2 obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu
umowy.
Rozliczenia za usługi odbywać się będą w okresach miesięcznych.
Wynagrodzenie miesięczne Wykonawcy ustala się w wysokości brutto … zł (słownie zł..) (jako iloraz
ceny ofertowej i ilości miesięcy trwania umowy tj. 12 m-cy)
W przypadku powstania nowych punktów odbioru odpadów (rozumianych jako nowe
nieruchomości do realizacji usług objętych przedmiotem umowy), Wykonawca wykona usługę w
ramach niniejszej umowy bez dodatkowego wynagrodzenia.
§7

1.

Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawiania faktur VAT.

2.

Płatności na podstawie faktury będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę
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rachunek bankowy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.
3.

Podstawą wystawienia faktury są dokumenty rozliczeniowe wymienione w § 4 ust. 6 pkt a) i c)
umowy oraz :
protokół realizacji usług za okres rozliczeniowy sporządzony przez Wykonawcę i zatwierdzony przez
Zamawiającego. Wzór protokołu realizacji usług stanowi załącznik nr 3 do umowy.
4. Strony ustalają,, że dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. W przypadku gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy przy pomocy Podwykonawcy, wypłata
wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie usług będzie każdorazowo uzależniona od przedłożenia
oświadczenia podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawcę na jego rzecz należności za
zrealizowane przez podwykonawcę usługi; brak takiego oświadczenia będzie stanowił podstawę do
wstrzymania płatności na rzecz Wykonawcy.
§8
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości ceny
przedstawionej w ofercie za wykonanie całego przedmiotu umowy , co stanowi kwotę
.................................................... zł (słownie: ...................................), w formie .......................................................
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy, w tym z tytułu przewidzianych w umowie kar umownych.
3. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
§9
1.Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej związanej z wykonywaniem przedmiotu umowy na kwotę nie
mniejszą niż …………………………….zł (………………………………………… złotych).
2.Obowiązek ubezpieczenia, o którym mowa wyżej, dotyczy całego okresu obowiązywania umowy.
3. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia aktualnej polisy
ubezpieczeniowej lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej oraz dowodu opłacania składek.
§ 10
1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za profesjonalną, należytą realizację
przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli wykonywania przez Wykonawcę obowiązków
wynikających z niniejszej umowy, w tym przeprowadzania kontroli w miejscu prowadzenia przez
Wykonawcę działalności, żądania dokumentów związanych z realizacją niniejszej umowy.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody
w mieniu i zdrowiu osób trzecich, powstałe w związku z realizacją przedmiotu niniejszej
umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia wszelkich szkód związanych z wykonywaniem
przedmiotu umowy wyrządzonych Zamawiającemu oraz osobom trzecim.
§ 11
Zamawiający w trakcie realizacji niniejszej umowy zobowiązuje się do bieżącej i stałej współpracy z
Wykonawcą w celu zapewnienia wykonania przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, w
szczególności do:
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1) współpracy z Wykonawcą przy akceptacji harmonogramu odbierania odpadów komunalnych
oraz jego zmian,
2) odbioru dokumentów oraz innych informacji przekazywanych przez Wykonawcę w związku z
realizacją przedmiotu umowy,
3) umieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego lub na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy
zaakceptowanego przez Zamawiającego harmonogramu odbioru odpadów komunalnych,
4) przekazania Wykonawcy wykazu nieruchomości objętych obowiązkiem odbierania odpadów,
5) przekazywania Wykonawcy informacji niezbędnych dla prawidłowego wykonywania umowy, w
szczególności informowania o zmianach w liczbie i lokalizacji nieruchomości objętych
obowiązkiem odbierania odpadów.

§ 12
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:
1) za niedostarczenie właścicielom nieruchomości worków na odpady w wymaganych terminach
w wysokości 10,00 zł (dziesięć złotych) za każdy dzień zwłoki, za każde miejsce.
2) za zwłokę w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu, w terminowym odebraniu odpadów
z miejsc gromadzenia odpadów lub z nieruchomości, w wysokości 100,00 zł (sto złotych) za
każdy dzień zwłoki za każde miejsce,
3) za zanieczyszczenie i pozostawienie nieuporządkowanego miejsca gromadzenia odpadów oraz
zanieczyszczenie trasy przejazdu, gdy jest to wynikiem działania Wykonawcy, w wysokości
1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) za każdy stwierdzony przypadek,
4) za przekazanie nierzetelnego sprawozdania lub zestawienia określonych w § 4 ust. 6, w
wysokości 2.000,00 zł ( dwa tysiące złotych) za każde nierzetelne sprawozdanie lub
zestawienie,
5) za stosowanie do odbioru odpadów pojazdów niezgodnych z obowiązującymi przepisami, w
wysokości 500,00 zł ( pięćset złotych ) za każdy stwierdzony przypadek,
6) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10%
całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust 2.
7) za uszczuplenie ilości odpadów zbieranych i odbieranych selektywnie z terenu Gminy Żyrzyn, w
wysokości 2000,00 zł (dwa tysiące złotych) za każdy stwierdzony przypadek.
2. Kary umowne, o których mowa w ust.1 są naliczane niezależnie od siebie i podlegają kumulacji.
3.

Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron nie wyłącza dochodzenia kar umownych.

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w
§ 6 ust 2.
5. Kara umowna określona w ust. 4 nie będzie naliczana w przypadku odstąpienia przez
Zamawiającego od umowy z przyczyn określonych w art. 145 ustawy Pzp.
6. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej wysokość naliczonych kar umownych strony mogą
dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego.
7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należności Wykonawcy
wynikających z faktur VAT przedstawionych Zamawiającemu do zapłaty za usługi objęte
niniejszą umową lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wykonawca wyraża zgodę
na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia oraz z zabezpieczenia
należytego wykonania umowy — bez uprzedniego wezwania do zapłaty.
8

§ 13
1. Poza przypadkami określonymi przepisami kodeksu cywilnego Zamawiający może odstąpić od
umowy:
1) w razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim
przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie należnego wynagrodzenia z tytułu wykonania części
umowy.
2) Wykonawca utracił uprawnienia do wykonania usług będących przedmiotem umowy,
3) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania usług w pełnym zakresie objętym umowa w terminie do
31. 01. 2018 r.,
4) Wykonawca zaniechał realizacji umowy, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje jej przez
kolejnych 20 dni kalendarzowych,
5) Wykonawca nie wykonuje usług zgodnie z postanowieniami umowy pomimo uprzedniego
wezwania złożonego na piśmie przez Zamawiającego; odstąpienie może wówczas nastąpić po
upływie 7 dni od dnia wezwania do wykonywania umowy zgodnie z jej postanowieniami.
6) W przypadku 14- dniowego opóźnienia w przedstawieniu Zamawiającemu wykazu osób oraz
oświadczenia o którym mowa w § 4 ust. 11.
§ 14
Wykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw i wierzytelności
powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiającego.
§ 15
1.Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona siłami własnymi / przy pomocy
podwykonawcy w zakresie następujących usług ….......... - zgodnie ze złożoną ofertą.
2.Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za przedmiot umowy
realizowany przy pomocy podwykonawców.
3. Umowy z podwykonawcami nie zwalniają Wykonawcy z żadnego zobowiązania lub
odpowiedzialności wynikającej z niniejszej umowy. Wykonawca odpowiada za działania lub
zaniechania podwykonawców jak za własne.
§ 16
1. Strony zgodnie oświadczają, iż zapewniają przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych
osobowych, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, które będą przekazywane lub
udostępnione w związku lub w wyniku realizacji postanowień umowy.
2. Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się nie ujawniać, nie przekazywać, nie przetwarzać, nie
wykorzystywać dla celów własnych lub osób trzecich danych opisanych w ust. 1 jak również wszelkich
innych informacji lub danych przekazanych w związku lub w celu realizacji niniejszej umowy, chyba że
stan tajemnicy wobec tych informacji lub danych ustał i są one znane publicznie lub ich ujawnienia
zażąda uprawniony organ w przewidzianej prawem formie i treści, jednakże wówczas dane zostaną
ujawnione tylko w niezbędnym zakresie.
3. Obowiązek zachowania poufności nie ma ograniczeń czasowych i nie wygasa po rozwiązaniu umowy.
Obowiązek ten obejmuje zarówno informacje wynikające z niniejszej umowy jak również informacje
uzyskane przez Wykonawcę lub pracowników Wykonawcy oraz osoby, którymi się posługuje w
związku lub przy okazji wykonywania niniejszej umowy.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne skutki udostępnienia, przekazania,
przetworzenia, wykorzystania dla celów własnych lub osób trzecich danych lub informacji opisanych w
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ust.1-2, lub inne działania lub zaniechania skutkujące lub mogące skutkować wykorzystaniem tych
danych w celu innym niż realizacja przedmiotu umowy.
5. Wykonawca oświadcza, że sposób pozyskiwania, wysyłania i przetwarzania danych lub informacji
opisanych w ustępach powyżej spełnia wymogi określone w ustawie o ochronie danych osobowych
oraz rozporządzeniach wykonawczych do ustawy.
6. Wykonawca zapewnia, że przetwarzane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu
realizacji umowy.
7. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę próby lub faktu naruszenia poufności przekazanych
mu danych lub informacji, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia
Zamawiającego, nie później niż w dniu następnym po dniu, w którym stwierdził ten fakt.
8. W przypadku naruszenia postanowień ust. 1-7, Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody
jaką druga Strona poniosła z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania na
zasadach ogólnych.
§ 17
1.Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z
zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w następujących przypadkach:
1) zmianę osób podanych w ofercie Wykonawcy, przy pomocy których Wykonawca realizuje
przedmiot umowy, zmiana nie wymaga aneksu do umowy – zmiana jest możliwa na osoby
spełniające wymogi SIWZ, a dla skutecznej zmiany niezbędne jest uzyskanie zgody
Zamawiającego na zaproponowaną osobę
2) wykonanie usług w nowszej technologii ( w tym zastosowaniem innego sprzętu niż
przewidzianego w ofercie) dla istniejących warunków , a pozwalającej na zaoszczędzenie
czasu i kosztów realizacji przedmiotu umowy , lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości
usług;
3) zmianę wynagrodzenia związaną ze zmianą obowiązującej stawki VAT;
3. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić
zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
§18
1. Spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy strony poddają pod
rozstrzygnięcie właściwego dla Zamawiającego sądu powszechnego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, a także inne właściwe przepisy.
§19
Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający
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Wykonawca

