Załącznik nr 7 do SIWZ
UMOWA
zawarta w dniu _______ w Ostródzie pomiędzy:
Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o. o. Rudno 17, 14-100
Ostróda, adres biura 14-100 Ostróda, ul. Stępowskiego 10, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS
przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000311869, NIP
741-20-74-997, REGON 280320880, reprezentowaną przez: Prezesa Zarządu Leszka Rochowicza,
zwaną dalej: Zamawiającym
a
[dane Wykonawcy], zwanym dalej: Wykonawcą
w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie „przetargu
nieograniczonego” na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.
U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) została zawarta umowa następującej treści:

§1
1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi polegającej na odbiorze
zagospodarowaniu, w procesie odzysku lub recyklingu odpadów o kodzie 19 12 12 (dalej:
Odpady) w ilości 4.200 Mg w okresie od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2017r. – z
możliwością zmniejszenia lub zwiększenia o 30% ilości Odpadów w okresie realizacji Umowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz procesami wyszczególnionymi
w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21
ze zmianami) oraz postanowieniami Umowy.
2. Wykonawca będzie odbierał Odpady w ilości 700 Mg/miesiąc z możliwością zmniejszenia lub
zwiększenia ilości Odpadów o 30% w ciągu miesiąca.
3. Odbiór Odpadów odbywał się będzie z terenu Zakładu Zamawiającego w Rudnie, 14-100, Rudno
17, gmina Ostróda na koszty i ryzyko Wykonawcy.
4. Wykonawca oświadcza, że spełnia wszystkie wymogi formalne i prawne związane z przedmiotem
umowy, w tym że posiada decyzje zezwalające na:
1) transport odpadów o kodzie 19 12 12;
2) prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub recyklingu odpadów o kodzie 19 12 12 lub
prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów o kodzie 19 12 12 oraz umowę zawartą z
podmiotem posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub
recyklingu odpadów o kodzie 19 12 12 z terminem obowiązywania przez cały okres realizacji
zamówienia.
5. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie
umowy o pracę, jeżeli osoby te wykonują czynności w zakresie realizacji zamówienia, których
wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 roku –Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r, poz. 1502 z późn.zm.).
6. Zamawiający wymaga, aby prace niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia przy transporcie
odpadów (kierowców) wykonane były przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.
7. Wykonawca na każde pisemne żądanie w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie
krótszym niż 2 dni robocze przedkładał będzie Zamawiającemu kopie umów o pracę zawartych
przez wykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności, w zakresie realizacji zamówienia-przy
transporcie odpadów. Kopia umowy/ umów powinna zostać zanonimizowana w sposób
zapewniający ochronę danych pracowników, zgodnie przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.
o ochronie danych osobowych (tj. z ukrytymi danymi osobowymi, w tym szczególności danymi

adresowymi i placowymi pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia przez cały okres realizacji
wykonywanych przez wskazane osoby czynności , w zakresie realizacji zamówienia-przy
transporcie odpadów w szczególności poprzez wezwanie Wykonawcy do okazania dokumentów
potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia w/w
osób. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia wykonawcy
9. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów bądź dokumentów, o których mowa w ust. 8
powyżej w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie
obowiązku zatrudnienia pracowników na umowę o pracę oraz skutkować będzie naliczeniem
Wykonawcy kary umownej w wysokości 1000,00 złotych brutto za każdy przypadek naruszenia.

§2
1. Wykonawca, który, w toku realizowania usługi, zechce zlecić realizację części zamówienia innemu
podwykonawcy niż temu, którego wskazał w ofercie, zobowiązany będzie do przedstawienia
Zamawiającemu nazwy podwykonawcy oraz uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.
2. Podwykonawca, który będzie brał udział w realizacji części zamówienia musi:
1) posiadać wszystkie przewidziane prawem uprawnienia do wykonywanej działalności,
2) spełniać warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz nie podlegać
wykluczenia z udziału w tym postępowaniu.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie działania swojego podwykonawcy, w
tym za, wyrządzone przez niego, szkody wynikające z nieprawidłowej realizacji zamówienia.

§3
1. Szczegółowy zakres usługi oraz wymagania dotyczące odbioru i zagospodarowania Odpadów
określa załącznik nr 1 do Umowy – OPZ - stanowiący jej integralną część.
2. Do wykonania usługi będącej przedmiotem Umowy Wykonawca użyje własnych lub na swój
koszt wynajętych środków transportowych.

§4
1. Wykonawca:
1) przebywając na terenie zakładu Zamawiającego jest zobowiązany do przestrzegania zasad
i przepisów z zakresu BHP i POPŻ;
2) jest zobowiązany do ścisłego przestrzegania wytycznych zabezpieczenia
przeciwpożarowego ustalanego dla danego rodzaju prac;
3) jest zobowiązany do przerwania pracy w przypadku stwierdzenia sytuacji lub warunków
umożliwiających powstanie pożaru i zameldowanie o tym bezpośredniemu
przełożonemu, kierownikowi Zakładu lub Zamawiającemu;
4) jest zobowiązany do należytego zabezpieczenia miejsca prowadzenia prac będących
przedmiotem Umowy, w szczególności zabezpieczenia zdrowia i życia osób
przebywających wokół miejsca prowadzenia prac.
2. Wykonawca zapewni Zamawiającemu jednostki transportowe w celu ich załadunku - od
poniedziałku do piątku w godzinach 7-14, które będą posiadały decyzję na transport odpadów o
kodzie 19 12 12.
3. Wykonawca zapewni samochody ciężarowe z naczepą typu „ruchome podłoga” lub z naczepą
oplandekowaną z możliwością załadunku minimum 20 ton odpadów.

4. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody, jak również za utratę, ubytki
oraz uszkodzenia Odpadów, powstałe w czasie transportu Odpadów od chwili wydania z
instalacji Zamawiającego oraz w trakcie magazynowania, rozładunku Odpadów, do czasu
poddania ich i zakończenia procesu odzysku. Wykonawca ponosi w szczególności
odpowiedzialność za działanie oraz zaniechania swego personelu czy podwykonawców, którymi
posłużył się wykonując umowę.
5. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie przestrzegał zapisów posiadanych decyzji w zakresie
prawidłowego sposobu gospodarowania Odpadami Wykonawca odpowiada za takie
postępowanie w pełnym zakresie, nawet gdy następstwo takiego postępowania może być
przeniesione w skutkach na Zamawiającego.
6. Zamawiający oświadcza że, jest uprawnionym posiadaczem Odpadów działającym w oparciu o
decyzje dotyczące zezwolenia na wytwarzanie odpadów o kodzie 19 12 12.
7. Zamawiający odpowiada za przygotowanie miejsca załadunku Odpadów oraz sprawne
przeprowadzenie załadunku odpadów na pojazdy podstawione przez Wykonawcę.
8. Przekazywane odpady będą zbelowane w postaci kostek wiązanych drutem, waga jednej beli
wynosi od 350 do 500 kg. Odpady mogą być również odbierane luzem (nieprasowane).
9. Odpady będą odbierane przez Wykonawcę w terminie ___ dni od dnia dokonania zgłoszenia
przygotowania partii odpadów do odbioru przez Zamawiającego. Zgłoszenie odbywać się będzie
drogą mailową na adres wskazany w § 8 Umowy.

§5
1. Ustala się cenę za odbiór, transport i zagospodarowanie 1 Mg odpadów o kodzie 19 12 12
_______zł netto. Do ceny należy doliczyć odpowiednią stawkę podatku VAT.
2. Strony ustalają orientacyjną wartość umowy na kwotę __________zł netto.
3. Rozliczenie usługi odbywać się będzie w okresach miesięcznych na podstawie faktury VAT w
formie przelewu na konto Wykonawcy w terminie 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo
wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem zapisu ust. 5 poniżej.
4. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury w wersji papierowej niezwłocznie po
dokonaniu się czynności, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu.
5. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisana obustronnie KPO, o której mowa w ust. 6
niniejszego paragrafu (przedmiotowa karta powinna być załączona do faktury).
6. Do rozliczeń odebranych odpadów będą uwzględniane wagi uzyskane na wadze Zamawiającego
(wadze z aktualną legalizacją). Niezwłocznie po zakończeniu miesiąca wystawiona będzie Karta
Przekazania Odpadu sporządzona przez Zamawiającego w dwóch jednobrzmiących
egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron i niezwłoczne przesłanie do Wykonawcy.
7. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT.
8. Strony ustalają, iż w trakcie obowiązywania Umowy cena jednostkowa netto odbioru i
zagospodarowania 1 tony Odpadu nie ulegnie zmianie.
9. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

§6
Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do dnia 31 grudnia 2017r.

§7
1. Strony postanawiają, że formą odszkodowania w przypadku niewykonania lub nienależytego
wykonania zobowiązań umownych będą kary umowne i/ lub sankcje w następujących wypadkach
i i wysokościach.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn będących po stronie
Wykonawcy lub przez Wykonawcę bez winy Zamawiającego w wysokości 10 % wartości brutto
zamówienia, o którym mowa w § 5 ust. 2 Umowy.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w wysokości 10% wartości brutto całości
zamówienia w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy.
4. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokości kar
umownych.
5. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od daty wystawienia
noty obciążeniowej. Kary umowne mogą być potrącane z bieżącego wynagrodzenia należnego
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
6. W przypadku, gdy wartość kar umownych nie pokryje wysokości poniesionej szkody, Strony
zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych
przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.
7. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia Umowy czy jej
rozwiązania.
§8
1. Do bieżącego kierowania pracami ze strony Wykonawcy wyznacza się: Pana/Panią: _________,
tel: _____________, mail: ________________.
2. Jako koordynatora Zamawiającego w zakresie wykonania obowiązków umownych wyznacza się:
Pana/Panią: _________, tel: _____________, mail: ________________.

§9
1. W razie wystąpienia 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 powyższych
okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego
mu z tytułu wykonania części Umowy.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 10
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu
podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.
2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie,
której dokonano wyboru Wykonawcy, z wyjątkiem okoliczności wynikających z ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

§ 11
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami Umowy stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

§12
Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją Umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla
Zamawiającego.

§ 13
Zabrania się cesji wierzytelności wynikających z Umowy na osoby trzecie.

§ 14
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:
Załącznik nr 1 – OPZ.

WYKONAWCA

