UMOWA NR : ………………
w dniu …………………………. r. w Tuliszkowie, pomiędzy:
1. Gminą i Miastem Tuliszków, 62 - 740 Tuliszków, Plac Powstańców Styczniowych
1863r. 1, NIP: 6681929905, REGON: 311019527
reprezentowaną przez:
Krzysztofa Romana – Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy i Miasta Tuliszków Anny Nawrockiej,
zwaną dalej “Zamawiającym”,
a:
2. ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
została zawarta umowa o następującej treści:
§1
1. Na podstawie rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego – postępowania o zamówienie
publiczne nr RRG-ZP.271.5.2019 Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się
do wykonania usługi pod nazwą: „Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości
zamieszkałych i niezamieszakłaych na terenie gminy Tuliszków”, zwanej w dalszej części
„usługą”.
2. Zamówienie należy wykonać zgodnie ze SIWZ – załącznik nr 1 oraz ofertą Wykonawcy
– załącznik nr 2.:
§2

1. Strony zgodnie ustalają, iż wykonanie przedmiotu umowy następować będzie w okresie
od dnia zawarcia umowy do dnia 30 czerwca 2020 roku.
§3
1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę oraz uprawnienia, potencjał
techniczny i osobowy oraz bazę magazynowo-techniczną, niezbędne do należytego,
terminowego i zgodnego z przepisami prawa wykonania przedmiotu niniejszej Umowy,
z zachowaniem profesjonalnego charakteru świadczonych przez Wykonawcę usług,
a w szczególności:
a) posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Tuliszków, o którym
mowa w art. 9b i następnych ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach,
b) zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów w zakresie
objętym przedmiotem zamówienia wydane przez właściwy organ, o którym mowa w
ustawie o odpadach.
c) nie zostało wobec niego wszczęte postępowanie upadłościowe, ani nie otwarto jego
likwidacji jak również, że nie toczą się wobec niego postępowania egzekucyjne i nie
zachodzą inne okoliczności, które mogłyby wpływać na zdolność Wykonawcy do
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2.
3.

3.

4.

5.

wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy oraz, że według jego
najlepszej wiedzy postępowanie takie nie zagrażają w przyszłości.
Wykonawca zobowiązuje się do spełniania wymagań określonych w ust. 1 przez cały
okres realizacji postanowień niniejszej Umowy.
Wykonawca oświadcza, że, posiada środki transportu spełniające wymogi
Rozporządzenia 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), niezbędne do realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, a
każdy ze środków transportu wyposażony jest w system monitoringu bazujący na
systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający stałe monitorowanie tras ich
przejazdu oraz pracy a także miejsc wyładunku odpadów, program do obsługi ww.
systemu umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych
o położeniu i miejscach postoju pojazdów oraz o miejscach wyładunku odpadów
umożliwiający weryfikację tych danych.
Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub
podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji
zamówienia: kierowców pojazdów wykonujących odbiór odpadów.
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 w ust. 3 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów i dokonywania ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
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 ust
3 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 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez
imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do
zidentyfikowania;
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§4
1. Realizując przedmiot zamówienia Wykonawca:
a) zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy z zachowaniem należytej
staranności wymaganej od profesjonalisty oraz zgodnie z obowiązującymi w czasie
realizacji przedmiotu Umowy przepisami prawa, w szczególności:
- ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2018 poz. 799
ze zm.)
- ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r, poz. 701 ze zm.),
- ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. 2018 poz. 1454 ze zm )
- uchwałą Nr 0007.13.2019 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 29 marca 2019 r. w
sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i
Miasta Tuliszków.
- uchwałą Nr. 0007.6.2013 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 25 stycznia 2013 r. w
sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Tuliszków.
- uchwałą Nr XXXI/810/2017 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29
maja 2017 roku w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa
wielkopolskiego na lata 2016-2022,
- uchwałą Nr XXXI/811/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja
2017 roku w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa
wielkopolskiego na lata 2016-2022,
- rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie
szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości (Dz. U. z 2013r. Poz. 122)
b) zobowiązany jest posiadać stosowne zezwolenia i wpisy uprawniające do prowadzenia
działalności niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy przez cały okres realizacji
postanowień niniejszej Umowy,
c) zobowiązuje się do wykonania wszystkich obowiązków opisanych w Załączniku nr 1
Umowy w sposób w nim i w niniejszej Umowie określony, zgodnie z
zaakceptowanym przez Zamawiającego Harmonogramem wywozu odpadów
komunalnych i jego zmianą,
d) wyznaczy osobę Koordynatora Umowy, z którym Zamawiający będzie mógł się
kontaktować bezpośrednio w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30
do godziny 15.30. Koordynator Umowy odpowiedzialny będzie za nadzorowanie i
koordynowanie wykonywania przez Wykonawcę postanowień niniejszej Umowy.
e) zobowiązuje się do niezwłocznego przekazywania informacji dotyczących realizacji
Umowy, na każde żądanie Zamawiającego, jednak nie później niż w terminie 2
(dwóch) dni roboczych od dnia otrzymania żądania,
f) zobowiązuje się do terminowego sporządzania i przekazywania Zamawiającemu
miesięcznych sprawozdań i raportów z wykonania przedmiotu Umowy, zawierających
informacje wskazane w § 9 Umowie i Załączniku nr 1 do umowy,
g) zobowiązuje się do przestrzegania poufności, co do informacji lub danych
pozyskanych w związku z realizacją Umowy, w szczególności do przestrzegania
przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, które to informacje i dane nie
mogą być wykorzystywane przez Wykonawcę w celu innym niż dla potrzeb realizacji
postanowień Umowy, w szczególności informacje i dane nie mogą zostać
wykorzystane w celach marketingowych, reklamowych,
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h) zobowiązany jest do posiadania ważnej przez cały okres realizacji postanowień
niniejszej umowy polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej związanej z realizacją przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z
oryginałem kopię umowy ubezpieczenia lub polisy ubezpieczeniowej w dniu
podpisania umowy.,
i) zobowiązuje się do używania pojazdów specjalistycznych o parametrach technicznych
i wyposażeniu, gwarantujących terminowe, stałe, bezawaryjne wykonanie przedmiotu
Umowy,
j) sporządzenia i przekazania Zamawiającemu harmonogramu odbiorów odpadów
komunalnych (lub jego zmian) – zwanego dalej harmonogramem, opracowanego
zgodnie z wytycznymi określonymi w Załączniku nr 1,
k) wyposażenia do dnia 1 lipca 2017 roku wszystkich wskazanych przez Zamawiającego
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w pojemniki i worki oraz
zaakceptowane przez Zamawiającego harmonogramy, zgodnie z wytycznymi
określonymi w Załączniku nr 1,
l) przestrzegania zasad organizacji ruchu, bhp i ppoż. obowiązujących na terenie
RIPOK-u oraz stosowania się do postanowień regulaminu RIPOK-u.

1.

2.

3.

4.

5.

§5
Zamawiający uprawniony jest przez okres realizacji postanowień niniejszej umowy do:
a) nadzoru oraz dokonywania kontroli sposobu wykonywania przez Wykonawcę
postanowień niniejszej Umowy,
b) żądania od Wykonawcy w ramach kontroli sposobu wykonywania przedmiotowej
usługi, przedstawienia dokumentów lub informacji dotyczących lub związanych z
wykonywaniem przedmiotu niniejszej Umowy, w tym dokumentów potwierdzających
ważenie odebranych przez Wykonawcę odpadów,
c) posiadania nieograniczonego dostępu do systemu monitorowania lokalizacji i pracy
pojazdów, o którym mowa w § 3 ust. 3 Umowy,
d) przeprowadzania weryfikacji ilości dostarczonych do RIPOK-u odpadów
komunalnych na podstawie ilości opróżnionych pojemników i zebranych worków z
odpadami.
e) sprawdzenia dokumentów wagowych w siedzibie wykonawcy i uczestniczenia w
ważeniu pojazdów.
W przypadku wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy przez Wykonawcę z udziałem
podwykonawców informacje lub dane opisane w § 5 ust. 1 lit. b), odnoszące się do usług
świadczonych przez podwykonawców Zamawiający może żądać od Wykonawcy lub od
podwykonawców.
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.
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
§ 3, § 4 Umowy, w terminie i w sposób określony przez Zamawiającego.
Zamawiający wyznaczy osobę Koordynatora Umowy, z którym Wykonawca będzie mógł
się kontaktować bezpośrednio w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30
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do godziny 15.30. Koordynator Umowy odpowiedzialny będzie za nadzorowanie
i koordynowanie wykonywania przez Wykonawcę postanowień niniejszej Umowy.
§6
Zamawiający w trakcie realizacji postanowień niniejszej Umowy zobowiązuje się do
bieżącej i stałej współpracy z Wykonawcą w celu zapewnienia wykonania przedmiotu
Umowy zgodnie z jej postanowieniami, w szczególności do:
a) współpracy z Wykonawcą przy akceptacji harmonogramu wywozu odpadów
komunalnych oraz jego zmian,
b) odbioru miesięcznych sprawozdań i raportów oraz innych informacji przekazywanych
przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotu Umowy,
c) terminowej zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w okolicznościach uzasadniających
jego wypłatę,
d) umieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego zaakceptowanego przez
Zamawiającego harmonogramu odbioru przez Wykonawcę odpadów lub jego
zaakceptowanej przez Zamawiającego zmiany,
e) przekazywania Wykonawcy informacji niezbędnych dla prawidłowego wykonywania
Umowy, w szczególności informowania o zmianach w liczbie i w lokalizacji
nieruchomości objętych obowiązkiem odbierania odpadów oraz innych informacji
wskazanych w Załączniku nr 1 do Umowy.

1.
2.

3.

4.

§7
Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców, zawierając
z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Wykonawca jest zobowiązany przedstawić zamawiającemu projekt umowy lub zmianę
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi w terminie 7 dni od
sporządzenia projektu lub zmiany projektu. Nie zgłoszenie przez zamawiającego w
terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu lub jego zmian pisemnych zastrzeżeń, uważa
się za akceptacje projektu umowy lub jego zmiany.
Wykonawca jest zobowiązany przedstawić zamawiającemu poświadczoną za zgodność z
oryginałem umowę o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia jak również
zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jeśli zamawiający w
terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do umowy o
podwykonawstwo nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że wyraził zgodę na
zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.
Umowa na usługi z Podwykonawcą musi zawierać w szczególności:
a) zakres usług powierzony Podwykonawcy,
b) kwotę wynagrodzenia - kwota ta nie powinna być wyższa, niż wartość tego zakresu
usług wynikająca z oferty Wykonawcy,
c) termin wykonania usług objętych umową wraz z harmonogramem - harmonogram
robót musi być zgodny z harmonogramem robót Wykonawcy,
d) termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia
doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy usługi,
e) w przypadku podzlecenia przez Wykonawcę prac obejmujących przedmiot
zamówienia Podwykonawcy, termin wynagrodzenia płatnego przez Wykonawcę za
wykonane prace Podwykonawcy powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał
wcześniej niż termin zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy przez
Zamawiającego (za okres zlecony Podwykonawcy).
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5. Umowa pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą musi zawierać zapisy
określone w ust. 4 niniejszego paragrafu. Załącznikiem do umowy jest zgoda
Wykonawcy na zawarcie umowy o dalsze podwykonawstwo.
6. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich
informacji dotyczących Podwykonawców.
§8
1. Za wykonanie całego przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy zgodnie z
jego ofertą wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie ………………… zł netto, (słownie: ….
…………………………………..) + podatek VAT …%, tj. ………………. zł (słownie:
………………………………), co stanowi łącznie ………………….zł brutto (słownie:
………………………………)
2. Miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe strony ustalają zgodnie z ofertą wykonawcy na
kwotę ……………………. zł netto, (słownie: ……………………………………….. ) +
podatek VAT …………%, tj. ……………. zł (słownie: ………………………
………………..), co stanowi łącznie ………………….. zł brutto (słownie: ………….
………………………………………………..)
3. Wynagrodzenie wskazane w § 8 ust 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia, wynikające z niniejszej Umowy, specyfikacji istotnych
warunków zamówienia i oferty wykonawcy.
4. Rozliczenie przedmiotu umowy następować będzie w okresach miesięcznych, fakturami
częściowymi wystawionymi przez Wykonawcę.
5. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia będzie zatwierdzone przez Zamawiającego
miesięczne sprawozdanie ilości odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy
i Miasta Tuliszków sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy.
6. Faktury należy wystawić na:
Gmina i Miasto Tuliszków
Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie
Plac Powstańców Styczniowych 1863 r 1
62-740 Tuliszków
NIP: 6681929905
7. Płatność będzie dokonana przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy nr
…………………………………, do …. dni licząc od daty otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Błędnie wystawiona faktura VAT lub
brak zatwierdzonego sprawozdania, o którym mowa w § 8 ust 6, spowodują naliczenie
ponownego …. dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionych lub
brakujących dokumentów. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku
Wykonawcy.
8. W przypadku zatrudnienia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, dodatkowym,
warunkującym wypłatę wynagrodzenia załącznikiem do faktury częściowej, jest dowód
zapłaty wymagalnego wynagrodzenia dla Podwykonawcy i dalszych Podwykonawców
wynikającego z zawartych i zaakceptowanych przez Zamawiającego umów. Za dowód
zapłaty należy rozumieć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopie przelewu
płatności na konto Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.
9. W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę,
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, Zamawiający dokona bezpośrednio zapłaty
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, zgodnie z
zaakceptowanymi przez siebie umowami o podwykonawstwo, którego przedmiotem są
roboty budowlane, dostawy lub usługi.
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10. Bezpośrednia zapłata wg ust. 9 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek
należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
11. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 9. Termin
zgłaszania uwag – 8 dni od daty doręczenia tej informacji do Wykonawcy.
12. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 11, Zamawiający może:
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo
b) złożyć do depozytu sadowego kwotę potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
wątpliwości zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu
płatność się należy, albo
c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność
takiej zapłaty.
13. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 9, Zamawiający potraci kwotę
wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
14. Zamawiający wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, płatność faktury - w całości lub w
części - w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy, z któregokolwiek ze zobowiązań
wynikających z umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują odsetki z tytułu
opóźnienia w zapłacie.
§9
1. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu wraz z fakturą tj. w
terminie 7 dni po zakończenia danego miesiąca wykonywania usługi:
a) raportu miesięcznego zawierającego informację o nieruchomościach, na których nie
jest realizowany zadeklarowany przez właściciela nieruchomości obowiązek
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wynikający z przekazanego wykonawcy
szczegółowego wykazu adresów nieruchomości objętych odbiorem odpadów
z zaznaczeniem nieruchomości deklarujących segregację odpadów. Raport musi być
sporządzony w wersji pisemnej i elektronicznej, wg miejscowości i ulic z podaniem
adresów nieruchomości,
b) sprawozdania miesięcznego z ilości odpadów komunalnych odebranych z terenu
Gminy i Miasta Tuliszków sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 1 do Umowy,
sporządzonego w wersji pisemnej i elektronicznej.
c) danych będących zapisem elektronicznym systemu monitoringu bazującego na
systemie pozycjonowania satelitarnego, dotyczącym świadczenia usługi w danym
miesiącu. (dane o przejazdach , położeniu i miejscach postoju i wyładunku odpadów).
d) wykazu odebranych odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych z
podaniem ich ilości (liczba pojemników) i nr. nieruchomości
2. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu w terminie 14 dni po
upływie każdego kwartału świadczenia usługi: kopię Kart Ewidencji Odpadów
odebranych z gminy Tuliszków.
3. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu sprawozdań z
wykonywanych usług zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2012r. poz. 391 ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi do ustawy.
§ 10
1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej:
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2.
3.
4.
5.

6.

1.

2.
3.

1.

a) w wysokości 50,00 zł za każdy dzień opóźnienia w złożeniu któregokolwiek z
dokumentów, o których mowa w § 9,
b) w wysokości 50,00 zł za każdy nieuzasadniony przypadek nieodebrania lub odebrania
odpadów w terminie niezgodnym z harmonogramem, kara będzie liczona jako iloczyn
kwoty 50,00 zł oraz ilości nieruchomości, od których nie odebrano odpadów
komunalnych lub odebrano w terminie niezgodnym z harmonogramem,
c) wysokości 50,00 zł za każdorazowy przypadek niedostarczenia właścicielowi
nieruchomości pojemników, worków lub harmonogramu z winy Wykonawcy,
d) w wysokości 500,00 zł, za każdy dzień, w którym z przyczyn nieleżących po stronie
Zamawiającego, system monitorowania pracy sprzętu Wykonawcy nie działał lub nie
było możliwe bieżące kontrolowanie pracy sprzętu Wykonawcy,
e) w wysokości 100,00 zł za każdy stwierdzony przypadek nie uprzątnięcia lub
nienależytego uprzątnięcia terenu nieruchomości z powstałych w wyniku realizacji
przedmiotowej usługi,
f) w wysokości 10.000,00 zł za każdy stwierdzony zmieszania poszczególnych frakcji
odpadów komunalnych (Odpady zbierane selektywnie: „frakcja sucha”, „szkło
odpadowe” i „popiół paleniskowy”, Odpady zbierane nieselektywnie: „frakcja
mokra”).
g) w przypadku braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 1 000 zł za każde
zdarzenie.
h) w przypadku nie przedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub projektu jej zmiany, w wysokości
1 000 zł za każde zdarzenie.
i) w przypadku nie przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 1 000 zł za każde zdarzenie.
Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron nie wyłącza dochodzenia kar
umownych.
Zapłata kary umownej winna nastąpić w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania do
jej zapłaty, z zastrzeżeniem ust.4.
Zamawiający uprawniony jest do potrącenia przypadających jemu kwot kar umownych
z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.
W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z winy Zamawiającego,
Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłaty kary umownej w wysokości
20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych.)
W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z winy Wykonawcy,
Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości
20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych.)
§ 11
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy stanowiącego równość 10 % ceny oferty brutto, co stanowi kwotę w wysokości:
……………. zł słownie złotych: …………………………….., w ……………...
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania postanowień Umowy.
Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia rozliczenia
wykonania przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiającego usługi za należycie
wykonaną.
§ 12
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących
okolicznościach:
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a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,
b) w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji usługi bez uzasadnionych
przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na
piśmie,
c) w przypadku, gdy Wykonawca przerwał realizację usługi i przerwa ta trwa dłużej niż
jeden miesiąc,
d) w przypadku, gdy Wykonawca wykonuje usługę wadliwie, niezgodnie z warunkami
umowy,
e) ogłoszenia upadłości lub likwidacji Wykonawcy,
f) utraty przez Wykonawcę prawa do wykonywania działalności będącej przedmiotem
niniejszej umowy.
2. W sytuacji opisanej w ust 1, Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty kary umownej
wg. § 10 ust 5 niniejszej umowy.
3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:
a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego
wezwania w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur,
określonego w niniejszej umowie,
b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec
Wykonawcy.
4. W sytuacji opisanej w ust 3, Wykonawca nie jest zobowiązany do zapłaty kary umownej
wg. § 10 ust 6 niniejszej umowy.
5. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie od umowy może
nastąpić w terminie do 30 dni od dnia zajścia zdarzenia uzasadniającego odstąpienie.
§ 13
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących, istotnych zmian
postanowień umowy:
a) w przypadku zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu
Umowy zgodnie z jej postanowieniami lub przepisami prawa,
b) zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia będącej następstwem zdarzeń obiektywnie
niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, które zasadniczo i istotnie
utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z niniejszej
Umowy, których Zamawiający lub Wykonawca nie mógł przewidzieć i którym nie
mógł zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać,
c) zmiany Umowy w zakresie sposobu spełnienia przez Wykonawcę świadczenia usługi
w przypadku zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego wpływającego
na sposób spełnienia świadczenia.
d) zmiany wynikające z odstąpienia przez Zamawiającego od części zamówienia i
związanej z tym zamiany wynagrodzenia pod warunkiem wystąpienia obiektywnych
okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie przygotowania
postępowania, a które powodują, że wykonanie przedmiotu zamówienia bez
ograniczenia jego zakresu powodowałoby dla Zamawiającego niekorzystne skutki z
uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia i związane z tym
racjonalne wydatkowanie środków publicznych,

9

e) zmian w zakresie wprowadzenia prac nie wykraczających poza zakres przedmiotu
zamówienia, w sytuacji konieczności usprawnienia procesu realizacji zamówienia,
3. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych w ust. 2, okoliczności nie stanowi
bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian w umowie, ani nie
może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.
§ 14
1. Strony zgodnie oświadczają, iż zapewniają przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony
danych osobowych, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U.
Nr 101 poz. 926, ze zm.), które będą przekazywane lub udostępnione w związku z
realizacją 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 z
realizacją 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 tylko w niezbędnym zakresie.
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 z wykonywaniem niniejszej
Umowy.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne skutki udostępnienia, przekazania,
przetworzenia, wykorzystania dla celów własnych lub osób trzecich danych lub
informacji opisanych w ust.1-2, lub inne działania lub zaniechania skutkujące lub mogące
skutkować wykorzystaniem tych danych w celu innym niż realizacja przedmiotu Umowy.
4. 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.
5. Wykonawca zapewnia, że przetwarzane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie
w celu realizacji umowy.
6. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę próby lub faktu naruszenia poufności
przekazanych jemu danych lub informacji, Wykonawca zobowiązany jest do
niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego, nie później niż w dniu następnym po
dniu, w którym stwierdził ten fakt.
7. W przypadku naruszenia postanowień ust. 1-6 Strona, która dokonała naruszenia
zobowiązana jest do naprawienia szkody, jaką druga Strona poniosła z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania na zasadach ogólnych.

1.
2.
3.

4.
a)
b)

§ 15
Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostępnianiu na zasadach określonych w
przepisach o dostępie do informacji publicznej.
Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sądy
właściwe dla siedziby Zamawiającego.
Przedstawicielami Stron odpowiedzialnymi za bieżące kontakty są:
a) Zamawiający: …………………….
b) Wykonawca: ……………………..
Integralną częścią niniejszej umowy są:
specyfikacja istotnych warunków zamówienia - załącznik nr 1
oferta wykonawcy – załącznik nr 2
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5. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),
przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z
2018 r. poz. 1986 ze zm.) oraz inne przepisy prawa.
6. Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa
egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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