Załącznik Nr 4 do SIWZ
IFE.II.271.26.2018
PROJEKT UMOWY
umowa zawarta w dniu ………….. w Orłach pomiędzy
Gminą Orły, ul. Przemyska 3, 37-716 Orły, zwaną w dalszej części umowy
Zamawiającym
reprezentowaną przez :
Pana Bogusława Słabickiego - Wójta Gminy Orły
przy kontrasygnacie Pani Teresy Oczkoś - Skarbnik Gminy Orły
a
………………………………………..
wybranym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z definicją zawartą w ustawie Pzp, dalej w tekście umowy
zwanym Wykonawcą
reprezentowanym przez:
…………………………………………..
§ 1.
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji świadczenie usług p.n.:
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Orły” składającą się
z następujących elementów:
1) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych na terenie Gminy Orły;
2) odbiór i zagospodarowanie odpadów powstałych w obiektach użyteczności publicznej;
3) odbiór i zagospodarowanie odpadów powstałych w związku z działalnością jednostek
organizacyjnych Gminy.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia stanowiący integralną część niniejszej umowy.
3. Wykonawca przedstawi zamawiającemu wykaz telefonów do kontaktów roboczych
z uwzględnieniem łączności bezprzewodowej niezbędnej do prawidłowej realizacji usługi.
§ 2.
Wykonawca zobowiązuje się do :
1) wykonywania czynności będących przedmiotem umowy z należytą starannością
i kierowania się zasadą ochrony interesów Zamawiającego,
2) realizowania prac zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami prawa, w szczególności
dotyczącymi BHP i ppoż.,
3) sporządzania comiesięcznych raportów (dostarczanych łącznie z fakturą za wykonaną
usługę), w których zawarte będą informacje dotyczące:
a) zmieszanych odpadów komunalnych, a w tym :
- informację o ilości (masie) odebranych odpadów zmieszanych,
- informację o miejscu zagospodarowania odebranych odpadów zmieszanych,
b) selektywnie odebranych odpadów komunalnych, a w tym:
- informację o ilości (masie) odebranych odpadów selektywnie zebranych,
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- informację o miejscach zagospodarowania odpadów selektywnie zebranych,
c) numerów nieruchomości, na których właściciele zbierali odpady komunalne w sposób
niezgodny z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy tzn. nie
dopełnili obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych i/lub u których
średnia ilość odpadów komunalnych była większa od ilości odpadów komunalnych
powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.
4) przedkładania Zamawiającemu w półrocznych okresach rozliczeniowych :
a) sprawozdań zawierających następujące dane:
- ilość usuniętych odpadów potwierdzona wydrukami wagowymi,
- rodzaj usuniętych odpadów zgodnie z przyjętymi kategoriami odpadów wg
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu
odpadów (Dz. U. 2014r. poz.1923),
- sposób oraz miejsce odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,
b) kserokopii kart przekazania odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na
potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 2014r. poz. 1973).
5) postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami,
wymaganiami ochrony środowiska określonymi w aktualnych przepisach prawa, w tym
również w obowiązujących przepisach prawa miejscowego, a ponadto do ponoszenia
wszelkich opłat związanych z gospodarowaniem odpadami,
6) zwrotu Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania kwot
stanowiących równowartość wszelkiego rodzaju kar pieniężnych, grzywien i innych
należności lub opłat nałożonych w postępowaniu administracyjnym lub karnym na
Zamawiającego, powstałych na skutek wszelkich zaniedbań Wykonawcy, lub zaniedbań
osób przy pomocy których wykonuje on czynności wynikające z niniejszej umowy, albo
którym wykonanie tych czynności powierza.
7) uprzątania odpadów tzw. „luzów”, które wysypały się podczas ładowania, transportu lub
w wyniku opóźnionego wywozu, czy tez przepełnienia pojemnika.
8) udzielania na żądanie Zamawiającego wyjaśnień dotyczących przebiegu realizacji umowy.
§ 3.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody wyrządzone w związku
z wykonywaniem prac określonych niniejsza umową.
§ 4.
Wykonawca zrealizuje usługę objętą przedmiotem zamówienia w terminie od dnia
01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.
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§ 5.
1. Wykonawcy z tytułu realizacji usług objętych niniejsza umową przysługiwać będzie
wynagrodzenie miesięczne:
1) ryczałtowe za odbiór i zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości, na
których zamieszkują mieszkańcy w kwocie ……………… zł brutto (słownie:
……………….), w tym 8% VAT, tj. ……………… zł.
2) za odbiór i zagospodarowanie odpadów z obiektów użyteczności publicznej i jednostek
organizacyjnych, znajdujących się na terenie gminy Orły w kwocie:
a) …………. brutto (słownie: ……..), w tym 8% VAT tj. …. zł za pojemnik 1100 l,
b) …………. brutto (słownie; …… .), w tym 8% VAT, tj….. za pojemnik 120 l,
c) …………. brutto (słownie; …….), w tym 8% VAT, tj. …. za pojemnik 20 l.

§ 6.
1. Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie płatne w okresach miesięcznych, po
wykonaniu usługi za dany miesiąc. Wykonawca wystawi faktury dla Gminy Orły
oddzielnie dla każdej jednostki organizacyjnej określonej w SIWZ.
2. Wynagrodzenie dla Wykonawcy zostanie przekazane przelewem w terminie …………..dni
od daty wpływu faktury do Zamawiającego.
3. Terminowość i prawidłowość wykonania usług będzie oceniana przez Zamawiającego:
1) w przypadku usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów od
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w oparciu
o harmonogram realizacji usług przedstawiony Zamawiającemu przez Wykonawcę
zgodnie z opisem przedmiotu zapytania ofertowego oraz braku zastrzeżeń co do
wykonania usługi przez mieszkańców objętych systemem odbioru i zagospodarowania
odpadów,
2) w przypadku usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów z obiektów
użyteczności publicznej (cmentarze, urząd, obiekty sportowe, domy ludowe),
znajdujących się na terenie gminy Orły w oparciu o informacje gromadzone przez
pracownika Urzędu Gminy Orły zatrudnionego na stanowisku podinspektora
ds. ochrony środowiska.
3) w przypadku usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów z jednostek
organizacyjnych, znajdujących się na terenie gminy Orły w oparciu o przekazane
informacje od dyrektorów i kierowników tychże placówek.
§ 7.
1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli poweźmie wiadomość o tym, że:
1) wszczęte zostało postępowanie upadłościowe Wykonawcy,
2) rozpoczęto likwidację firmy Wykonawcy,
3) Wykonawca utracił uprawnienia do wykonywania przedmiotu umowy wynikające
z przepisów szczególnych.
2. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego może nastąpić również, jeżeli Wykonawca :
1) nie rozpoczął wykonywania usług w pełnym zakresie objętym umową w ciągu 3 dni od
dnia umownego terminu rozpoczęcia realizacji usługi

3|Strona

2) zaniechał realizacji umowy, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje jej przez kolejnych
3 dni kalendarzowych,
3) pomimo uprzednich, pisemnych, co najmniej dwukrotnych zastrzeżeń ze strony
Zamawiającego nie wykonuje usług zgodnie z postanowieniami umowy lub w istotny
sposób narusza zobowiązania umowne.
3. W przypadkach wymienionych w ustępie 1 i 2 Zamawiający może w terminie 7 dni po
pisemnym uprzedzeniu, przejąć sam prowadzenie usług określonych niniejszą umową lub
powierzyć je innemu podmiotowi.
4. Ponadto w razie zaistnienia 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 wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. W tym celu
Zamawiający wraz z Wykonawcą winni ustalić wartość faktycznie wykonanych przez
Wykonawcę usług, a Wykonawca zobowiązuje się współpracować z Zamawiającym tym
zakresie.
§ 8.
1. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający nie dotrzymuje istotnych
postanowień umowy a w szczególności gdy:
1) nie wypłaca Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane usługi w ciągu 30 dni od terminu
płatności ustalonego w umowie,
2) odmawia bez uzasadnienia potwierdzenia wykonania usług w okresie rozliczeniowym,
3) zawiadamia Wykonawcę, że w wyniku nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł
pokryć zobowiązania.
2. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron Wykonawca powinien możliwie
najszybciej usunąć z obsługiwanego terenu wszystkie swoje urządzenia techniczne
w szczególności urządzenia do gromadzenia odpadów.
3. Wykonawca nie może wykonywać swego zobowiązania za pomocą takich osób trzecich,
które na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) są wykluczone z ubiegania się o udzielenie
zamówienia publicznego. Zawinione naruszenie w/w postanowień stanowi podstawę do
odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.
§ 9.
1. Celem wyłączenia odpowiedzialności materialnej Zamawiającego lub Wykonawcy z tytułu
szkód powstałych w związku z zaistnieniem określonych zdarzeń losowych
i odpowiedzialności cywilnej w czasie realizacji umowy, Wykonawca zawrze odpowiednie
umowy ubezpieczenia.
2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności :
1) urządzenia, mienie ruchome związane z prowadzeniem usług - od zdarzeń losowych,
2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków
dotyczące pracowników i osób trzecich powstałe w związku z prowadzonymi usługami,
w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.
3. Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca.
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4. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia na każde żądanie Zamawiającego polisy
ubezpieczeniowej oraz dowodów opłacania składek.
§ 10.
1. Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy kary umowne w poniższych przypadkach
i wysokościach:
1) 10% kwoty brutto określonej w § 5 ust. 1 pkt 1 umowy za odstąpienie przez
Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy,
2) 10% kwoty brutto określonej w § 5 ust. 1 pkt 1 umowy w przypadku odstąpienia przez
Wykonawcę od umowy z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego,
3) 20,00 zł od 1 gospodarstwa domowego lub innego punktu odbioru za każdy dzień
zwłoki w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieterminowego odbioru
odpadów, z przyczyn zależnych od Wykonawcy.
2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu
wynagrodzenia.
3. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku niezwłocznego
i prawidłowego wykonania zleconej pracy,
4. Za niewywiązanie się z poziomu odzysku odpadów w wysokości kary naliczonej
Zamawiającemu przez organ kontrolny - wysokość kary umownej zostanie wyliczona
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz.U. z 2016r. poz. 250 z późn. zm.).
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do
wartości poniesionej szkody, jeżeli powyższe kary nie pokryją szkody powstałej
w wyniku nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy.
6. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy:
1) ustawowe odsetki w przypadku zwłoki w uregulowaniu wynagrodzenia, o którym
mowa w § 5 ust. 1 umowy,
2) karę umowną – 10% kwoty brutto określonej w § 5 ust. 1 pkt 1 umowy za odstąpienie
od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego.
§ 11.
1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje i umiejętności do
wykonania przedmiotowej umowy, w szczególności posiada wpis do rejestru
działalności regulowanej.
2. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu
prowadzonej działalności gospodarczej.
3. Wykonawca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oświadcza,
że spełnia wymagania określone w przepisach ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach oraz wymagania określone szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, a w szczególności:
1) posiada wyposażenie umożliwiające odbieranie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości oraz zapewnia jego odpowiedni stan techniczny;
2) utrzyma odpowiedni stan sanitarny pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości;
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3) spełnia wymagania dotyczące wyposażenia technicznego pojazdów do odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
4) zapewnia odpowiednie usytuowanie i wyposażenie bazy magazynowotransportowej;
5) wszystkie pojazdy będące w posiadaniu Wykonawcy są trwale i czytelnie
oznakowane (nazwa firmy, dane adresowe i numery telefonu) i są zarejestrowane,
posiadają aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu
i ubezpieczenie OC.
§ 12
1. Wykonawca jest zobowiązany realizować przedmiotowe zamówienie, w taki sposób, aby
zapewnić osiągnięcie przez Zamawiającego odpowiednich poziomów określonych
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012r. w sprawie poziomów
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych
frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. 2012, poz. 645) oraz Rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dnia 25 maja 2012r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu
obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów (Dz. U. 2012, poz. 676).
2. W przypadku nie wywiązania się z w/w obowiązków na Wykonawcę nałożona zostanie
kara umowna, w wysokości określonej w § 10 ust. 4.
§ 13.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia warunków umowy mogą być dokonywane za zgodą
umawiających się stron, wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności, o ile
nie będzie to sprzeczne z ustawą Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z art. 144 ust. 1
wyżej wymienionej zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy
możliwa jest wyłącznie w przypadkach zaistnienia jednej z następujących okoliczności :
1) zmiana zakresu usług poprzez wprowadzenie nowych gospodarstw domowych, wynikająca
z potrzeb Zamawiającego, wyłącznie w przypadku, jeżeli liczba nowowprowadzonych
gospodarstw domowych przekroczy 5 % ogólnej liczby właścicieli nieruchomości objętych
niniejszym zamówieniem.
2) zmiana umowy na skutek zmiany formy organizacyjno-prawnej, przekształcenia lub
połączenia Wykonawcy z podwykonawcą.
3) zmiana danych teleadresowych lub numerów konta Zamawiającego lub Wykonawcy.
§ 14.
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w
wysokości 5 % ceny ofertowej.
2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
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3.
4.
5.

6.

7.

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek
bankowy wskazany przez Zamawiającego.
W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
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 pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na
jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 2. Zmiana formy zabezpieczenia jest
dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i
uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30 % wysokości
zabezpieczenia. Kwota, o której mowa w art. 151 ust. 2 ustawy Pzp, jest zwracana nie
później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
§ 15.

W sprawach nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
§ 16.
Spory jakie mogą wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu
Sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
§ 17.
Integralną część niniejszej umowy stanowi specyfikacja istotnych warunków zamówienia
oraz złożona przez Wykonawcę oferta.
§ 18.
Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej
ze stron.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:
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