Zamawiający: Gmina Turek, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek

Załącznik nr 5 do SIWZ

Nr sprawy: GKI-GO.ZP.271.11.2019

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
Zawarta dnia ………….…….. 2020 r. w Turku pomiędzy GMINĄ TUREK z siedzibą 62-700 Turek,
ul. Ogrodowa 4,
NIP 6681857956, REGON 311019556, reprezentowaną przez
………………………………………….., zwaną dalej „Zamawiającym”
a
………………………………………………. reprezentowanym przez:
. ……………………………………………………..,
zwanym dalej w treści niniejszej Umowy „Wykonawcą”
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści:

1.

2.

3.

4.

§1
Przedmiot umowy
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę pn.:
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na
terenie gminy Turek oraz zorganizowanie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych”.
Szczegółowy zakres i opis usług będących przedmiotem umowy został zawarty
w załączniku nr 7 do SIWZ, tj. szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi
odpowiednio załącznik nr 1 umowy.
Strony umowy zobowiązują się do wykonania przedmiotu umowy z najwyższą starannością,
dbałością o środowisko, a także zgodnie z niniejszą umową, SIWZ-em oraz
z obowiązującymi przepisami prawa.
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wykaz telefonów do kontaktów roboczych
z uwzględnieniem łączności bezprzewodowej niezbędnej do prawidłowej realizacji usługi.

§2
Termin realizacji
Wykonawca zrealizuje usługę objętą przedmiotem zamówienia w terminie od dnia
01.03.2020 r. do dnia 31.03.2021 r.

1.

2.

§3
Wynagrodzenie
Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji całości przedmiotu zamówienia, wynikające
z przyjętego szacunkowego strumienia odpadów komunalnych do odbioru w okresie
trwania niniejszej umowy wynosi ……………………….… złotych netto [słownie:………],
tj. ……………………………………………………… złotych brutto [słownie: …………………………..]
Ustala się miesięczny okres rozliczeniowy wykonania usług objętych umową.
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3.

4.

Ceny jednostkowe brutto za odbiór i za zagospodarowanie 1 Mg odpadów komunalnych,
zaoferowane przez Wykonawcę w ofercie przetargowej są cenami ostatecznymi
uwzględniającymi wszystkie elementy ujęte w Opisie przedmiotu zamówienia, zgodnie
z zapisami SIWZ i nie będą podlegały żadnym zmianom, z zastrzeżeniem § 11 pkt 3
umowy.
Wynagrodzenie miesięczne Wykonawcy z tytułu realizacji usług objętych umową
wskazanych w § 1 będzie stanowiło iloczyn liczby Mg faktycznie odebranych
i przekazanych do zagospodarowania odpadów komunalnych w danym miesiącu oraz cen
jednostkowych brutto za odbiór 1 Mg odebranych i zagospodarowanych odpadów
komunalnych, podanych w poniższych Tabelach .
Tabela 1. Odbiór odpadów komunalnych odebranych bezpośrednio z nieruchomości
zamieszkałych

Rodzaj odpadu

Cena
jednostkowa
za 1 Mg NETTO

VAT
Jednostkowy
[ZŁ]

[ZŁ]

Szacowany
strumień
odpadów
w okresie
od 01.03.2020
do 31.03.2021

[Mg]

1
Niesegregowane
(zmieszane) odpady
komunalne
(20 03 01)
Odpady komunalne
niewymienione
w innych
podgrupach –
popioły (20 03 99)
Tworzywa sztuczne
(20 01 39)

2

3= (2x stawka VAT)

4

1 300,0

620,0

175,0
Szkło (20 01 02)
155,0
Papier i tektura
(20 01 01)

18,0

Odpady ulegające
biodegradacji
(Bioodpady –
zielone)

180,0
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łączna
NETTO
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(20 01 01)
Odpady kuchenne
ulegające
biodegradacji
(Bioodpady –
kuchenne)
( 20 01 08)

5,0

Tabela 2. Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych bezpośrednio
z nieruchomości zamieszkałych
Rodzaj odpadu

Cena
jednostkowa
za 1 Mg NETTO

VAT
Jednostkowy
[ZŁ]

[ZŁ]

Szacowany
strumień
odpadów
w okresie
od 01.03.2020
do 31.03.2021

[Mg]

1
Niesegregowane
(zmieszane) odpady
komunalne
(20 03 01)
Odpady komunalne
niewymienione
w innych
podgrupach –
popioły (20 03 99)
Tworzywa sztuczne
(20 01 39)

2

3= (2x stawka VAT)

4

1 300,0

620,0

175,0
Szkło (20 01 02)
155,0
Papier i tektura
(20 01 01)

18,0

Odpady ulegające
biodegradacji
(Bioodpady –
zielone)
(20 01 01)
Odpady kuchenne
ulegające

180,0

5,0
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biodegradacji
(Bioodpady –
kuchenne)
( 20 01 08)

Tabela 3. Odbiór i zagospodarowanie odpadów dostarczonych do Punktu Selektywnej
Zbiórki odpadów Komunalnych (PSZOK)

Rodzaj odpadu

Cena
jednostkowa
za 1 Mg
NETTO

VAT
Jednostkowy
[ZŁ]

[ZŁ]

1

2

Szacowany 5a) = (2 x 4)
strumień
Cena
odpadów
łączna
w okresie
NETTO
od 01.03.2020
[ZŁ]
do 31.03.2021

[Mg]

3= (2x stawka VAT)

4
10,0

Zużyte opony
(16 01 03)
Odpady budowlane i
rozbiórkowe:
- Odpady betonu oraz gruz
betonowy z rozbiórek i
remontów (17 01 01)
- Gruz ceglany(17 01 02)
- Odpady innych materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia (17 01 03)
- Zmieszane odpady z betonu,
gruzu ceglanego, odpadowych
materiałów ceramicznych i
elementów wyposażenia inne
niż wymienione w 17 01 06
(17 01 07)
- Usunięte tynki, tapety,
okleiny itp. (17 01 80)
- Materiały budowlane
zawierające gips inne niż
wymienione w 17 08 01
(17 08 02)

7,0

Papier i tektura
(20 01 01)

1,0

Szkło (20 01 02)

1,5
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Odpady kuchenne
ulegające biodegradacji
(20 01 08)

0,5

- Odzież (20 01 10)
- Tekstylia (20 01 11)

0,5

- Farby, tusze, farby
drukarskie, kleje, lepiszcze i
żywice zawierające substancje
niebezpieczne (20 01 27*)
- Farby, tusze, farby
drukarskie, kleje, lepiszcze i
żywice inne niż wymienione
w 20 01 27 ( 20 01 28)
- Oleje i tłuszcze jadalne
(20 01 25)
- Oleje i tłuszcze inne niż
wymienione w 20 01 25
(20 01 26*)

0,1

Inne odpady niebezpieczne
wydzielone ze strumienia
odpadów komunalnych:
- Rozpuszczalniki (20 01 13*)
- Kwasy (20 01 14*)
- Alkalia (20 01 15*)
- Środki ochrony roślin
(20 01 19*)
- Detergenty zawierające
substancje niebezpieczne
(20 01 29*)

0,1

- Leki cytotoksyczne
i cytostatyczne
(20 01 31*)
- Leki inne niż wymienione
w 20 01 31 (20 01 32)
- Baterie i akumulatory
łącznie z bateriami i
akumulatorami
wymienionymi w 16 06 01,
16 06 02 lub 16 06 03 oraz
niesortowane baterie i
akumulatory zawierające te
baterie (20 01 33*)
- Baterie i akumulatory
inne niż wymienione
w 20 01 33 (20 01 34)

0,01

0,2

2,0

Urządzenia zawierające
freony ( 20 01 23*)
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- Zużyte urządzenia
elektryczne i elektroniczne
inne niż wymienione w 20
01 21 i 20 01 23
zawierające niebezpieczne
składniki
(20 01 35*)
- Zużyte urządzenia
elektryczne i elektroniczne
inne niż wymienione w 20
01 21, 20 01 23 i 20 01 35
(20 01 36)

15,0

Tworzywa sztuczne
(20 01 39)

4,5

Metale (20 01 40)

0,1

Inne niewymienione
frakcje zbierane w sposób
selektywny
(20 01 99)
Odpady ulegające
biodegradacji (20 02 01)

0,01

5,0

Odpady wielkogabarytowe
(20 03 07)

70,0

Odpady komunalne
niewymienione w innych
podgrupach (20 03 99)

1.
2.

0,2

§4
Rozliczenia
Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. Rozliczenia pomiędzy wykonawcą
a Zamawiającym będą prowadzone w okresach miesięcznych, począwszy od 01.03.2020 r.
Podstawę do rozliczenia usług i wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie stanowił
raport miesięczny zawierający informację o ilości i rodzaju odebranych odpadów
komunalnych (rodzaj i kod odpadu):
a) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych
b) odpadów komunalnych niewymienionych w innych podgrupach – popioły
c) tworzyw sztucznych
d) szkła
e) papieru i tektury
f) odpadów ulegających biodegradacji (bioodpady – zielone)
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g) odpadów kuchennych ulegających biodegradacji (bioodpady – kuchenne)
3. Do raportu o którym mowa w § 4 pkt 2 umowy Wykonawca dołącza ewidencję realizacji
(z wyszczególnieniem każdej posesji) wszystkich odbiorów odpadów odebranych
z nieruchomości, w tym w przypadku odpadów gromadzonych selektywnie należy podać
ilość odebranych worków z podziałem na kolory, natomiast w przypadku odbioru
żużli/popiołów z palenisk lub niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych
należy podać ilość odebranych pojemników.
4. Wykonawca przekazuje także Zamawiającemu na bieżąco informacje o przypadkach
niedopełnienia przez właścicieli nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego
zbierania odpadów komunalnych. Przedmiotowe zgłoszenie musi zawierać:
a) informację o adresie nieruchomości, na której nie dopełniono selektywnej zbiórki
odpadów
b) dokumentację fotograficzną (min. 3 zdjęcia w tym 1 zdjęcie musi być wykonane
w taki sposób, aby był na nim widoczny nr nieruchomości, co pozwoli na
przypisanie pojemników/ worków do konkretnej posesji) potwierdzającą fakt, że
odpady gromadzone są w sposób niewłaściwy.
Nadto w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku
selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w dniu odbioru Wykonawca przyjmuje je
jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym fakcie właściciela
nieruchomości - pozostawiając stosowną informację.
5. Raport o którym mowa w § 4 pkt 2 umowy oraz ewidencję o której mowa w § 4 pkt 3
umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu pisemnie w terminie do 5 dnia każdego
miesiąca następującego po miesiącu, którego ww. sprawozdania dotyczą.
6. Wykonawca może wystawić fakturę, po uprzednim dostarczeniu dokumentów o których
mowa w § 4 pkt 2 i pkt 3 umowy.
7. Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie płatne przelewem na konto Wykonawcy
wskazane na fakturze, w terminie ….….. dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej
faktury do Zamawiającego. O dotrzymaniu terminu dokonania zapłaty decyduje data
obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
8. Za nieterminowe płatności faktur, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.
9. Wykaz instalacji, do których Wykonawca będzie przekazywał odebrane od właścicieli
nieruchomości odpady komunalne:
L.p.

Wykaz instalacji, do których Wykonawca będzie przekazywał odebrane od
właścicieli nieruchomości odpady komunalne (nazwa i adres)

1
2
3
4
5
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§5
Terminowość i prawidłowość wykonania usług
Terminowość i prawidłowość wykonania usług będzie oceniana przez Zamawiającego
w oparciu o harmonogram realizacji usług przedstawiony Wykonawcy przez Zamawiającego
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym SIWZ i w załącznikach do SIWZ.
§6
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% kwoty brutto
podanej w § 3 pkt 1 umowy.
2. Wykonawca wniesie pełną kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w formie…………… , na kwotę …………. zł, najpóźniej w dacie zawarcia umowy.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy podlega zwrotowi na rzecz Wykonawcy
zgodnie z zapisem 17.9 SIWZ

1.

2.

3.

4.

§7
Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego
Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli poweźmie wiadomość o tym, że:
a) wszczęte zostało postępowanie upadłościowe Wykonawcy,
b) rozpoczęto likwidację firmy Wykonawcy,
c) Wykonawca utracił uprawnienia do wykonywania przedmiotu umowy wynikające
z przepisów szczególnych.
Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego może nastąpić również, jeżeli Wykonawca:
a) nie rozpoczął wykonywania usług w pełnym zakresie objętym umową
z dniem 01.03.2020 r.,
b) zaniechał realizacji umowy, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje jej przez kolejnych
7 dni kalendarzowych.
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, a kosztami tych usług obciąży Wykonawcę do wysokości
odpowiadającej kwocie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa
w § 6.
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 w tym zakresie.
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§8
Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę
1. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający nie dotrzymuje istotnych
postanowień umowy to jest gdy:
1) nie wypłaca Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane usługi w ciągu 30 dni od terminu
płatności ustalonego w umowie,
2) zawiadamia Wykonawcę, że w wyniku nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł
pokryć zobowiązania.
2. Odstąpienie od umowy należy uzasadnić pisemnie. Jest ono dopiero wtedy skuteczne, jeżeli
Wykonawca wyznaczył Zamawiającemu stosowny termin ( nie krótszy niż 7 dni ) do
wypełnienia postanowień umowy i poinformował go, że po bezskutecznym upływie tego
terminu odstąpi od umowy.

1.

2.

3.
4.

5.

§9
Ubezpieczenia
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 na sumę ubezpieczenia minimalnie 300 000,00 zł (trzysta tysięcy
złotych 00/100).
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.
Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca.
Jeżeli termin, na który została zawarta polisa lub inny dokument ubezpieczenia OC kończy
się w okresie realizacji niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest bez wezwania
Zamawiającego przedłożyć uaktualnioną polisę lub inny dokument ubezpieczenia OC
najpóźniej w dniu ustania ważności poprzedniej polisy lub innego dokumentu OC.
Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia na każde żądanie Zamawiającego polisy
ubezpieczeniowej oraz dowodów opłacania składek.

§ 10
Kary umowne
1. Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy kary umowne w poniższych przypadkach
i wysokościach:
a) 100,00 zł za każdy dzień opóźnienia w złożeniu raportu o którym mowa w § 4 pkt 2
umowy oraz ewidencji o której mowa w § 4 pkt 3 umowy
b) 50,00 zł za każdy dzień opóźnienia:
 w wyposażeniu każdego miejsca gromadzenia odpadów w niezbędne worki przed
dniem obowiązywania niniejszej umowy,
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 w wyposażeniu nowo zgłoszonych nieruchomości zamieszkałych w niezbędne
worki, w trakcie obowiązywania niniejszej umowy
c) 100,00 zł za każdy dzień opóźnienia w terminowym odebraniu odpadów z każdego
miejsca gromadzenia odpadów na terenach budownictwa jednorodzinnego
d) 100,00 zł za każdy przypadek uzasadnionej reklamacji
e) 300,00 zł za każdy dzień opóźnienia w terminowym odebraniu odpadów z każdego
miejsca gromadzenia odpadów na terenach budownictwa wielorodzinnego
f) 10 000,00 zł za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy
g) 10 000,00 zł w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn
niezawinionych przez Zamawiającego
h) w wysokości kary, której podlega Gmina Turek za niewywiązywanie się
z obowiązków określonych w art. 9z ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r. , poz. 2010 ze zm.)
naliczonej gminie Turek zgodnie z przepisami art. 9x ust. 3 ww. ustawy.
2. W przypadkach wymienionych w pkt 1 ppkt a, b, c, d i e Wykonawca wystawi fakturę na
100% wynagrodzenia miesięcznego, wyliczonego zgodnie z § 3 pkt 2 umowy,
a Zamawiający przedstawi pisemne obliczenie kar umownych, o które pomniejszy
wynagrodzenie, w formie potrącenia z zastrzeżeniem pkt 3.
3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną 10 000,00 zł umowy za
odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego.
§ 11
Zmiana umowy
1.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Wszelkie zmiany w umowie mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie
pod rygorem nieważności takich zmian i będą one dopuszczalne wyłącznie w granicach
unormowania art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy, gdy konieczność zmiany, w tym
w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest m.in.:
a) ze zmianą przepisów obowiązujących dot. podatku VAT o różnicę pomiędzy stawką
obowiązującą w chwili podpisania umowy, a stawką po zmianie,
b) ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub wysokości
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z
dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2018 r.
poz. 2177) ,
c) ze zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
d) ze zmianą cen w instalacjach komunalnych oraz instalacjach odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów komunalnych za przyjęcie do zagospodarowania
odpadów komunalnych,
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- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez
Wykonawcę,
e) ze zmianą przepisów prawa, wpływających na sposób realizacji umowy, w tym
zmiany przepisów prawa miejscowego.

§ 12
Porozumiewanie się Stron umowy
1. Wykonawca i Zamawiający będą się porozumiewali w sprawach związanych
z wykonywaniem umowy w sposób opisany poniżej:
a) istotne dla realizacji umowy zgody i decyzje Zamawiającego wobec Wykonawcy będą
dokonywane w formie pisemnej.
b) wszelkie zawiadomienia, wezwania, korespondencja w zakresie opisanym w pkt 1 dla
swojej skuteczności sporządzane będą w formie pisemnej i wysyłane pocztą lub faksem
lub dostarczane do siedziby Zamawiającego lub Wykonawcy na następujące adresy:
Dla Zamawiającego: …………
Dla Wykonawcy: …………….
2. Wszelkie pytania, informacje o charakterze roboczym należy przesyłać na pocztę
elektroniczną:
Dla Zamawiającego: ………..
Dla Wykonawcy: ……………
3. Doręczenie jest skuteczne, jeżeli zostało dokonane na adres, numery wskazane powyżej.
4. Strony zobowiązują się do powiadamiania o zmianach adresów, numerów a nie wykonanie
tego obowiązku powoduje, ze doręczenia dokonane na adresy lub numery podane w ust. 1
i 2 są skuteczne.

§ 13
Ochrona danych osobowych
Strony zgodnie oświadczają, że zobowiązują się do przestrzegania przepisów rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) i zobowiązują się do zawarcia
odrębnej umowy dotyczącej powierzenia przetwarzania danych osobowych.

§ 14
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku

Strona 11 z 12

Zamawiający: Gmina Turek, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek

Załącznik nr 5 do SIWZ

Nr sprawy: GKI-GO.ZP.271.11.2019

w gminach, ustawy o odpadach
miejscowego .

oraz akty wykonawcze do tych ustaw i akty prawa

2. Spory jakie mogą wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu
Sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 15
Egzemplarze umowy
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego,
jeden Wykonawcy.
/Wykonawca/

/Zamawiający/

...................................................

..……………………………………………………

…………………………………….……....…

.…......................................................
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