Załącznik Nr 4 do SIWZ

UMOWA Nr …………………- wzór
W dniu ………….r. w Brzezinach, pomiędzy Spółdzielnia Socjalna Communal Service,
95-060 Brzeziny, ul. Henryka Sienkiewicza 10/12,, NIP 833-13-93-606,
REGON
100935035 reprezentowanym przez:
Ryszarda Śliwkiewicza – Prezesa Zarządu,
zwaną dalej Zamawiającym,
a
….……………………….., z siedzibą ……………………….………………………………...
NIP …………., Regon …………………, reprezentowaną przez ……………………………,
zwanym dalej Wykonawcą,
w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia niższej od
kwoty, o której mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) została zawarta umowa, następującej treści:
§1
1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów powstałych
w wyniku mechanicznej segregacji o kodzie 19 12 12 – Inne odpady (w tym zmieszane
substancje i przedmioty z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12
11), poprzez odzysk w ilości do 2.000,00 Mg.
2. Rozliczenie ilości odpadów następować będzie na podstawie legalizowanej wagi towarowej znajdującej się u Zamawiającego lub na podstawie legalizowanej wagi towarowej
znajdującej się u Wykonawcy (kwestia do uzgodnienia na etapie realizacji), wg wydruku
wyniku ważenia.
3. Odpady odbierane będą transportem Wykonawcy na jego koszt oraz zagospodarowane
przez Wykonawcę. Zamawiający będzie informował Wykonawcę o planowanej ilości
odpadów do odbioru z trzydniowym wyprzedzeniem. Zamawiający zastrzega sobie, że
odbiór odpadów będzie odbywać się według rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Odpady będą odbierane przez Wykonawcę z Instalacji zlokalizowanej pod adresem: 95-060
Brzeziny ul. Łódzka 35. Odbiór odpadów następować będzie od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:00 do 15:00.
4. Odbiór odpadów będzie potwierdzony kartami przekazania odpadów. Zgodnie
z harmonogramem przyjętym przez strony umowy.
5. Załadunek odpadów będzie odbywał się sprzętem Zamawiającego, a Wykonawca zobowiązany będzie do podstawienia kontenera lub innego sprzętu przystosowanego do transportu tego typu odpadów.
6. Wykonawca przedłoży oświadczenie Zamawiającemu o przekazaniu odpadów do procesów odzysku całej masy odpadów przyjętych w danym miesiącu kalendarzowym w
terminie do 15 dnia każdego następnego miesiąca pisemnie faxem na nr tel. (0-42) 23517-53 lub emailem na adres: communal-service@tlen.pl
7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami, warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia oraz obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
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§2
1. Realizacja umowy będzie odbywać się będzie według rzeczywistych potrzeb Zamawiającego od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2018 roku.
2. Umowa wygasa przed dniem 31 grudnia 2018 roku z momentem, gdy wyczerpie się
wartość wynagrodzenia ustalona umową.
§3
1. Strony zobowiązują się do zapewnienia ochrony danych osobowych w związku z
wykonywaniem umowy, w tym do stosowania się do wymogów wynikających z
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 oraz
polskich przepisów obowiązujących w tym zakresie.
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 lub w
celu realizacji niniejszej umowy, chyba że stan tajemnicy wobec tych informacji lub danych
ustał i są one znane publicznie lub ich ujawnienia zażąda uprawniony podmiot 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 lub przy okazji wykonywania niniejszej umowy.
3. Wykonawca zapewnia, że przetwarzane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w
celu realizacji umowy.
4. W przypadku naruszenia postanowień ust. 1-3 Strona, która dokonała naruszenia
zobowiązana jest do naprawienia szkody jaką druga strona poniosła z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania zobowiązania na zasadach ogólnych.
5. Strony oświadczają, że dane osobowe wskazane w treści umowy zostały dostarczone przez
Strony. W przypadku, gdy dotyczą one pracowników Stron, obowiązki informacyjne w
zakresie ochrony danych osobowych obciążają Stronę, która dostarczyła dane osobowe. Dane
te będą wykorzystywane wyłącznie w celu zawarcia oraz wykonywania niniejszej umowy
oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z umowy.

1.

§4
Strony ustalają cenę za przedmiot zamówienia objęty umową w kwocie:
…………………..……. zł netto (słownie: ……………………………………... zł netto),
…………………..……. zł brutto (słownie: ……………………………………… zł
brutto) w tym podatek VAT........%.

2. Cena jednostkowa za odbiór, transport i zagospodarowanie 1 Mg odpadów wynosi
……………….… zł netto, ……………… zł brutto.
3. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie stanowiące
iloczyn cen jednostkowych brutto za 1 Mg odpadów razy ilość odebranych, przetransportowanych i zagospodarowanych odpadów.
4. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje podatek od towarów i usług, do którego
zapłaty zobowiązany będzie Zamawiający wg stawki obowiązującej w dacie odbioru
przedmiotu umowy.

2

5. Należność z tytułu niniejszej umowy będzie wypłacana Wykonawcy na podstawie
wystawianych faktur VAT, przy czym ustala się miesięczny okres rozliczeniowy od
pierwszego do ostatniego dnia miesiąca.
6. Do faktury za okres rozliczeniowy należy dołączyć karty przekazania odpadów.
7. Zamawiający zastrzega, iż ilości odebranych odpadów o kodzie 19 12 12 będzie ustalana
sukcesywnie w trakcie realizacji zamówienia na podstawie harmonogramu.
8. Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec Zamawiającego, w
przypadku, gdy łączne wynagrodzenie za zrealizowanie przedmiotu zamówienia, będzie
niższe od wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.
9. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie …….. dni od daty doręczenia do siedziby
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
10. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktur za wykonany przedmiot
zamówienia, wskazując jako płatnika: Spółdzielnia Socjalna Communal Service, 95060 Brzeziny, ul. Henryka Sienkiewicza 10/12, NIP 833-13-93-606.
11. Za termin zapłaty przyjmuje się datę prawidłowo dokonanego obciążenia rachunku
bankowego Zamawiającego.
§5
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) w przypadku nieodebrania odpadów w terminie ustalonym przez Strony w wysokości
500,00 zł za każdy dzień opóźnienia;
2) w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy, w wysokości 10 % wynagrodzenia ogółem brutto określonego
w § 4 ust. 1,
3) każdorazowo za niezatrudnienie przez Wykonawcę osoby wykonującej na umowę
o pracę co najmniej z jednej z czynności wskazanych w SIWZ, a polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w Kodeksie Pracy – w wysokości stanowiącej
iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązujących w chwili stwierdzenia
przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia oraz
liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu,
4) każdorazowo za nie zapewnienie przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia przez
podwykonawcę osoby wykonującej na umowę o pracę co najmniej z jednej z czynności
wskazanych w SIWZ, a polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w
Kodeksie Pracy – w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego nie zapewnienia przez
Wykonawcę niedopełnienia przez podwykonawcę wymogu zatrudnienia oraz liczby
miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
przekraczającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie
Cywilnym.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.
4. W przypadku, gdy naliczona kara umowna przewyższa należne Wykonawcy
wynagrodzenie oraz w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2), Wykonawca zobowiązany

3

jest do zapłacenia pozostałej po potrąceniu kary umownej w terminie 14 dni od daty
otrzymania wezwania do zapłaty kary umownej.
§6
1. Zamawiający dopuszcza wykonanie przez Wykonawcę części przedmiotu zamówienia
przy udziale podwykonawców, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej
pod rygorem nieważności.
2. W przypadku zamówień na usługi, które mają być wykonane w miejscu podlegającym
bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed
przystąpieniem do wykonywania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu
z nimi, zaangażowanych w takie usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o
wszelkich danych, o których mowa w zadaniu pierwszym, w trakcie realizacji
zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w
późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług.
3. Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje w
trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenia,
o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp lub oświadczenia lub dokumenty
potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.
4. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub
zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy.
5. Zlecenie części usług podwykonawcom nie zmienia zobowiązań wykonawcy wobec
Zamawiającego za wykonanie tej części usług. Wykonawca jest odpowiedzialny za
działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym
stopniu jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania jego lub jego pracowników.
6. Warunkiem niezbędnym do uzyskania zgody Zamawiającego na zawarcie umowy
pomiędzy wykonawcą, a podwykonawcą jest przedstawienie Zamawiającemu w terminie
14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia świadczenia usług przez podwykonawcę,
umowy pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą lub jej projektu.
7. Do zawarcia umowy przez podwykonawcę z następnym podwykonawcą wymagana jest
zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.
8. Umowy, o których mowa w ust. 7 i 8 wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
9. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, następnym
podwykonawcą, której treść jest sprzeczna z treścią niniejszej umowy.
10. W przypadku zawarcia umowy z podwykonawcą lub podwykonawcy z dalszym
podwykonawcą, zmiany umowy lub zatrudnienia nowego podwykonawcy, zmiany
warunków umowy z podwykonawcą z naruszeniem zasad, o których mowa powyżej
Zamawiający podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu wyegzekwowania od
Wykonawcy ustaleń SIWZ, aż do odstąpienia od umowy z Wykonawcą (z winy
Wykonawcy) włącznie.
11. Za usługi wykonane przez podwykonawcę płatności realizować będzie Wykonawca.
12. Rozliczenie z podwykonawcą musi przypaść na termin wcześniejszy niż termin płatności
na rzecz Wykonawcy. Wykonawca załączy do faktury doręczanej Zamawiającemu
odpowiednio pisemne oświadczenie podwykonawcy o otrzymaniu danej płatności lub
potwierdzenie zapłaty podwykonawcy wynagrodzenia.
13. W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku Zamawiający upoważniony jest do
obniżenia kwoty wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę należną podwykonawcy,
zatrzymując ją jako zabezpieczenie na wypadek roszczeń podwykonawcy.
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14. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich
informacji dotyczących podwykonawców i przebiegu prac przez nich wykonywanych.
§7
l. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa
lub bezpieczeństwu publicznemu, 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.
2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1, powinno nastąpić w formie pisemnej
i zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.
3. Zamawiającemu przysługuje ponadto prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia od
umowy:
a) w przypadku zaprzestania prowadzenia działalności przez Wykonawcę – w terminie 5 dni
od dnia otrzymania informacji o zaprzestaniu działalności;
b) gdy Wykonawca nie zapewnia świadczenia właściwej jakości usługi, zgodnej ze SIWZ i
złożoną ofertą, pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego. Rozwiązanie umowy może
nastąpić wówczas po upływie 7 dni od dnia wezwania do poprawy jakości usług.
3. Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia nastąpi w formie pisemnej pod rygorem
nieważności i powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.
5. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn opisanych w ust. 1, Zamawiający obowiązany
jest do :
a) dokonania odbioru usługi przerwanej,
b) zapłaty za usługę faktycznie wykonaną do dnia odstąpienia od umowy.
.
§8
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu podpisanego
przez obie strony z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy,
w następujących okolicznościach:
1) Zmiana postanowień niniejszej umowy co do terminu wykonania zamówienia
dopuszczalna jest w przypadku:
a) konieczności wprowadzenia innych zmian do przedmiotu umowy, jeżeli z
obiektywnych okoliczności nie można było ich przewidzieć na etapie przed zawarciem
umowy,
2) Zmiana postanowień niniejszej umowy co do wynagrodzenia dopuszczalna jest w
przypadku:
a) ceny brutto za wykonanie zamówienia publicznego jedynie w przypadku zmiany
urzędowej stawki podatku od towaru i usług,
3) Zmiana postanowień niniejszej umowy co do zakresu rzeczowego dopuszczalna jest w
przypadku:
a) zmian regulacji prawnych, wpływających na koniczność zmiany zakresu rzeczowego,
b) konieczność zmiany zakresu rzeczowego w przypadku, gdy zmiana ta wynika z
okoliczności których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
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5. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może
wyrazić zgodę. Katalog ten nie stanowi podstawy roszczenia dla Wykonawcy o
zobowiązanie Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.
6. Zmiany mogą być wprowadzone po złożeniu pisemnej propozycji zmian, jeżeli
konieczność ich wprowadzenia do umowy wynika ze zmiany prawa powszechnie
obowiązującego, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej np. prawa podatkowego lub wynika
ze zmiany okoliczności, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
7. Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy zmiana danych
teleadresowych oraz zmiana osób reprezentujących Strony.
8. W trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego
powiadamiania Zamawiającego o: zmianie siedziby lub nazwy firmy, zmianie osób
reprezentujących, ogłoszeniu upadłości, ogłoszeniu likwidacji, zawieszeniu działalności,
wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca.
§9
1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
2.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: Ustawy Prawo
zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz 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.
§10
Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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