Załącznik nr 6 do SIWZ
Wzór umowy
Umowa nr ...............................
zawarta w Nędzy w dniu ………….
nieograniczonego pomiędzy:

r., w wyniku udzielenia zamówienia publicznego, w trybie przetargu

Gminą Nędza z siedzibą: Nędza ul. Jana III Sobieskiego 5, NIP 639-196-77-77 REGON 276258470 zwana dalej
„Zamawiającą”, w imieniu której działa: Pani mgr Anna Iskała – Wójt Gminy Nędza
a
……………………… z siedzibą: …………………, adres: ………………. ul. ……………………, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w ………………….. … Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS………………., REGON ……………, NIP: ……………., kapitał zakładowy: ………………. zł., zwaną
w dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:
1) ............................................................................................................................................
2) ..............................................................................................................................................

§1
Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest świadczenie usług pn.: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nędza.”
2. Usługa, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
1) Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, powstających na terenie
nieruchomości na terenie Gminy Nędza, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy
odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia
13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1454
z późn . zm.), zapisami Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego na lata 2016-2022,
przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Nr V/37/7/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 roku w
sprawie przyjęcia Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022 i uchwałą
Sejmiku Województwa Śląskiego Nr V/37/8/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie wykonania
Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022 oraz przepisami Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Nędza oraz zasadami określonymi w Uchwale
Rady Gminy w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w
zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi i zmienioną Uchwałą Nr LXXVI-454-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 15.10. 2018r..
2) Wyposażenie nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne, na terenie Gminy Nędza w worki do gromadzenia odpadów
oznakowane zgodnie z zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nędza
oraz z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016r. w
sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów,
3) Utworzenie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

1.

3.

Szczegółowy zakres i opis usług będących przedmiotem niniejszej umowy zawarty jest w załączniku nr 3
do umowy.

4.

Integralną częścią umowy są załączniki wymienione w § 19, załącznik nr 1 i załącznik nr 2 będą
aktualizowane na bieżąco, poprzez przekazywanie Wykonawcy informacji o nowych nieruchomościach lub
wykreśleniach nieruchomości ( na podstawie składanych deklaracji przez właścicieli nieruchomości ) .

§2
Obowiązki Wykonawcy
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Wykonawca ma obowiązek wykonać przedmiot zamówienia z należytą starannością, zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa, specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz postanowieniami
niniejszej umowy.
Usługi określone w §1 ust.2 pkt 1 będą wykonywane na podstawie opracowanego przez Wykonawcę
harmonogramu odbioru odpadów, zatwierdzonego przez Zamawiającą zwanego dalej harmonogramem.
Wykonawca dostarczy Zamawiającej harmonogram na rok 2018 w terminie do 3 dni od daty podpisania
umowy.
Zamawiający zobowiązany jest do zatwierdzenia harmonogramu lub zgłoszenia uwag do jego postanowień
w formie pisemnej, w terminie do 5 dni od daty jego otrzymania od Wykonawcy.
Wykonawca ma obowiązek skutecznego powiadomienia mieszkańców o harmonogramie - w terminie 5 dni
po jego zatwierdzeniu, nie później niż w pierwszym dniu obowiązywania umowy.
Wykonawca zapewnia kompetentne kierownictwo prac, potencjał ludzki, materiały, sprzęt, urządzenia i
pojazdy niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca oświadcza, że posiada wpis do działalności regulowanej na odbiór odpadów komunalnych na
terenie Gminy Nędza oraz wszystkie wymagane przepisami prawa zezwolenia i wpisy do rejestrów
niezbędne do realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca
przekaże
odebrane
odpady
komunalne
do
następujących
instalacji:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………

9. W przypadku niewielkich ilości odebranych odpadów selektywnie zebranych niepodlegających przekazaniu
do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych , podmiotem zbierającym odpady będzie
: ………………………………………………………………………………………………………………

§3
Termin obowiązywania umowy

Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019r.

§4
Przedstawiciele stron:
1.

Stron wyznaczają następujące osoby do reprezentowania ich w sprawach wykonania umowy:
1) Zamawiająca: Pan/Pani ……………. (tel. …………., e-mail:…………….),
2) Wykonawca: Pan/Pani ……………. (tel. …………., e-mail:…………….),

2.

Każda ze stron może zmienić swojego reprezentanta wymienionego w ust. 1, powiadamiając o tym pisemnie
druga stronę.

3.

Zmiana reprezentanta strony nie stanowi zmiany umowy.

4.

Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 nie są uprawnione do dokonywania zmian umowy.

§5
1.

2.

3.

1.

Wynagrodzenie
Za świadczenie usług będących przedmiotem umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ustalone na
podstawie oferty złożonej w przetargu w wysokości netto : ……………………….. zł. + podatek VAT (…%) w
wysokości ……………. zł, czyli brutto ……zł (słownie: …………………….. złotych).
Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i stanowi pełne wynagrodzenie
Wykonawcy za cały okres wykonywania przedmiotu umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia oraz ofertą wykonawcy.
Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji do końca realizacji umowy.
§6
Warunki zapłaty wynagrodzenia
Strony ustalają miesięczny okres rozliczeniowy wynagrodzenia za usługi Wykonawcy.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

Zapłata wynagrodzenia za każdy miesiąc obowiązywania umowy będzie dokonywana na podstawie faktur
wystawianej do dnia 15 każdego następnego miesiąca, na kwotę stanowiącą 1/12 wynagrodzenia
określonego w § 5 ust.1
Przed wystawieniem faktury , w terminie , o którym mowa w ust. 2 , Wykonawca ma obowiązek dostarczyć
Zamawiającej:
1) Karty przekazania odpadów i dowody wagowe określone Rozporządzeniem Ministra Środowiska
z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji
odpadów – Dz. U. z 2014 r., poz. 1973),
2) Raport miesięczny z wykonywanych prac stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej umowy, który
musi zostać zatwierdzony przez Zamawiającą .
Termin zapłaty wynagrodzenia: do …… dni od dnia doręczenia faktury Zamawiającej.
Zapłata będzie dokonywana przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.
Za termin zapłaty ustala się dzień obciążenia rachunku Zamawiającej.
Rzeczywiste ilości odebranych odpadów mogą różnić się od podanych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia , zmiana ilości odpadów nie pływa na wysokość wynagrodzenia , o którym mowa w § 5.

§7
Kontrola wykonanych usług i odbiór usług
Zamawiająca zastrzega sobie prawo do bieżącej kontroli realizacji przedmiotu umowy oraz kontroli dokumentacji
powykonawczej wykonanych usług. Stwierdzone nieprawidłowości będą dokumentowane w formie pisemnej i
doręczane Wykonawcy celem ustosunkowania się.

§8
Sprawozdawczość
Wykonawca ma obowiązek dostarczenia Zamawiającej sprawozdań , o których mowa w art. 9n ustawy – w terminach
określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

§9
Ochrona danych osobowych
1.
2.
3.
4.
5.

Wykonawca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami
Ustawy
o ochronie danych osobowych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne skutki działania niezgodnego z przepisami o których mowa
w ust. 1.
Wykonawca oświadcza, że systemy wykorzystywane w procesie przetwarzania danych osobowych spełniają
wymogi określone w Ustawie o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniach wykonawczych do Ustawy.
Wykonawca zapewnia, że przetwarzane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji
umowy.
Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego powiadamiania Zamawiającą o stwierdzeniu próby lub
faktu naruszenia poufności danych osobowych przetwarzanych w wyniku realizacji umowy.

§ 10
Zamówienia uzupełniające
Zamawiająca nie przewiduje zlecenia zamówień uzupełniających.

§ 11
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1.

Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy

§ 12
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającej następujące kary umowne:
1) za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego
brutto,
2) za każdy potwierdzony przypadek odbierania odpadów po terminie określonym w zatwierdzonym
harmonogramie z winy Wykonawcy - w wysokości 50 zł, za każdy dzień opóźnienia,

3) za każdy dzień opóźnienia w przekazywaniu kompletnego raportu miesięcznego, o którym mowa
w § 6 ust. 3 pkt 2 umowy – w wysokości 50 zł za każdy dzień opóźnienia,
4) za nieosiągnięcie wymaganego poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i
odzysku innymi metodami w wysokości obliczonej na podstawie art. 9x ust. 3 ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj. karę oblicza się jako iloczyn jednostkowej 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 recyklingu, przygotowania do ponownego
użycia i odzysku innymi metodami,
5) za nieosiągnięcie wymaganego poziomu ograniczenia odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania, w wysokości obliczonej na podstawie art. 9x ust. 3
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj. karę oblicza się jako iloczyn jednostkowej
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 ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.
6) za niewykonanie w terminie zobowiązania, o którym mowa w § 2 ust. 3 umowy - w wysokości 500
zł. za każdy dzień opóźnienia,
7) w przypadku gdy Wykonawca nie będzie posiadał ubezpieczenia, o którym mowa w § 16 – w
wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto.
2. Kary, o których mowa w ust. 1 potrącane będą z wynagrodzenia Wykonawcy , z zastrzeżeniem , że kary , o których
mowa w ust. 1 pkt 4 i 5 dotyczące roku 2018 naliczane zostaną po otrzymaniu sprawozdania za rok 2018 ,
o którym mowa w § 8 i Zamawiająca wystawi Wykonawcy notę obciążeniową.
3. Jeżeli naliczone kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania
uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 13
1. W przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy Zamawiająca wezwie Wykonawcę do
wykonywania lub należytego wykonywania umowy i wyznaczy w tym celu odpowiedni termin.
2. Zamawiająca uprawniony jest do dokonania zlecenia wykonania usługi podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy w przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 1,

§ 14
Zmiany postanowień umowy
1.

2.
3.
4.
5.

Strony przewidują możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w niżej wymienionych
przypadkach:
1) Zwiększenia lub zmniejszenia częstotliwości odbioru odpadów komunalnych,
2) zmiany przepisów o podatku od towarów i usług, zgodnie z przepisami odrębnymi, mającymi
wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy,
3) zmiany Regulaminu utrzymania czystości na terenie Gminy Nędza , Uchwały Rady Gminy w
sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian
za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
, Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego 2016-2022, ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 z późn. zm.) oraz ustawy o odpadach
i aktów wykonawczych do tych uchwał ,
Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian zostaną opisane w
protokole konieczności zaakceptowanym przez strony umowy.
Zmiana harmonogramu odbioru odpadów nie wymaga zmiany umowy , ale wymaga zgody Zamawiającej.
Zmiana załącznika nr 1 i załącznika nr 2 wynikająca z ich aktualizacji nie wymaga zmiany umowy.
Zmiana postanowień umowy następuje na piśmie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§15
Odstąpienie od umowy
1.

2.

Zamawiającej przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku:
1) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, odstąpienie od umowy
może wystąpić w tym wypadku w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach – w tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego
z tytułu wykonania części umowy,
2) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął odbierania odpadów, zgodnie z obowiązującym harmonogramem
lub nie kontynuuje odbierania odpadów bez uzasadnionych przyczyn pomimo wezwania złożonego
na piśmie przez Zamawiającą. Odstąpienie od umowy może nastąpić wówczas po upływie 3 dni od
dnia wezwania do rozpoczęcia lub kontynuacji usługi,
3) jeżeli Wykonawca nie zapewni jakości usługi zgodnej z SIWZ i złożoną ofertą, pomimo wezwania
złożonego na piśmie przez Zamawiającą. Odstąpienie od umowy może nastąpić wówczas po
upływie 7 dni od dnia wezwania wykonania usług zgodnie z umową.
Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej.

§ 16
Ubezpieczenie Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od wszelkich roszczeń cywilnoprawnych związanych z
wykonaniem obowiązków wynikających z umowy w okresie jej realizacji na kwotę nie niższą niż
……………………………………..…….(słownie:
…………………………………………………………………………………………………..………..) .
2. Wykonawca w każdym przypadku zobowiązany jest przedłożyć uwierzytelnioną kopię aktualnej polisy
ubezpieczeniowej.

§ 17
Rozstrzyganie sporów
Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo
dla siedziby Zamawiającego.

§ 18
Postanowienia końcowe
1.

2.

W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy: ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
- Prawo zamówień publicznych, , ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach o odpadach oraz Kodeksu cywilnego
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 19
Załączniki
Integralną częścią umowy są następujące załączniki:
1) Wykaz nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2) Wykaz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
3) Szczegółowy zakres usług będących przedmiotem umowy,
4) Raport miesięczny z wykonanych prac,

ZAMAWIAJĄCA

WYKONAWCA

