WERSJA Z DNIA 22.03.2019 r.

WZÓR UMOWY …………….
zawarta w dniu .......................................... pomiędzy :
Zakładem Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. Al. Marcinkowskiego 11, 61-827
Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000427416, przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy,
kapitał zakładowy 11.005.000,- złotych, REGON 302144863, NIP 7831689634
reprezentowanym przez:
Stanisława Kęskę – Prezesa Zarządu
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”
a
…………….
reprezentowaną przez :
...........................................
............................................
...........................................
............................................
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”.
W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (art.
39 w związku z art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych; t.j.
Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) została zawarta umowa o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem umowy jest usługa polegająca na przyjęciu i zagospodarowaniu odpadów
w procesie odzysku o kodzie 19 05 03 (kompost nieodpowiadający wymaganiom).
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do umowy, stanowiący jej
integralną część.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wizytacji (audytu) instalacji, w której prowadzony będzie
odzysk w godzinach jej funkcjonowania w zakresie objętym zamówieniem, po uprzednim
poinformowaniu Wykonawcy o zamiarze, czasie i miejscu jej przeprowadzenia. Wykonawca jest
zobowiązany do umożliwienia takiej wizytacji oraz poinformowania Zamawiającego o godzinach
funkcjonowania instalacji przed zawarciem umowy.
4. Następujące czynności stanowiące przedmiot niniejszej umowy: czynności transportowe,
wykonywane będą przez pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.
5. Na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca oraz podwykonawcy mają obowiązek
przedstawienia dowodów zatrudnienia określonych pracowników na podstawie umowy o pracę,
przedkładając Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wymienione w ust. 4 czynności z wskazaniem liczby osób oraz wymiaru etatu lub
potwierdzone za zgodność z oryginałem zanonimizowane kopie umów o prace
6. Naruszenie obowiązku, o którym mowa w ust. 3 i 5 stanowi przerwę w realizacji umowy i stanowi
podstawę do odstąpienia od Umowy, które może być zrealizowane w terminie 30 dni licząc od
dnia, w którym zaplanowana wizytacja instalacji nie została przeprowadzona przez Zamawiającego
z winy Wykonawcy lub od dnia upływu terminu na dostarczenie wymaganych dokumentów.
7. Wykonawca ma obowiązek na każde wezwanie Zamawiającego przedstawić aktualne, wydane na
rzecz tego Wykonawcy zezwolenie na transport odpadów stanowiących przedmiot umowy lub
numer wpisu do BDO oraz aktualne zezwolenie na przetwarzanie przez odzysk odpadów o kodzie
19 05 03, wydane na rzecz Wykonawcy lub podmiotu, który ostatecznie będzie zagospodarowywał
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przedmiotowe odpady. Niewypełnienie tego obowiązku, stanowi podstawę do rozwiązania umowy
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
8. Wykonawca musi zapewnić odbiór 60% masy odpadów objętych umową w ciągu pierwszych 30
dni od podpisania umowy.
9. Wykonawca dostarczy wykaz pojazdów transportujących odpady do instalacji, zawierający m.in.
ich numery rejestracyjne i będzie na bieżąco go aktualizować w czasie trwania Umowy.
10. Usługa powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z:
- Ustawą. o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.
- Ustawą Prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001 r.
- Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9.12.2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.
U. 2014 poz. 1923)
- Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12.12.2014 r. (Dz. U. 2014 poz.1973) w sprawie
wzoru dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów
§2
Strony ustalają następujące terminy wykonania zamówienia:
1. W zakresie czynności wskazanych w § 1 ust. 1 powyżej od dnia zawarcia umowy do
30.06.2019 r. lub do wcześniejszego osiągnięcia limitu całkowitej wartości umowy lub łącznej
maksymalnej ilości odpadów.
2. W zakresie dostarczenia Zamawiającemu podpisanych i kompletnych kart przekazania
odpadów za dany miesiąc w terminie do 5 dnia po zakończonym miesiącu rozliczeniowym; za
miesiąc czerwiec 2019 roku do dnia 5 lipca 2019 r.
§3
1. Całkowita wartość umowy – przy założeniu wywozu … kg odpadów objętych zamówieniem wynosi
netto: ………. zł słownie : …………..…………………………. zł. ……/100, plus obowiązujący
podatek VAT, brutto: ………….. zł słownie: ………………………………………………... zł …../100.
2. Całkowita wartość umowy zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia,
w szczególności związane z odbiorem, załadunkiem, transportem i przetwarzaniem odpadów,
a także koszty innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy.
3. Łączna, rzeczywista wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od ilości i rodzaju faktycznie
odebranych odpadów od Zamawiającego. Kwota wskazana w ust. 1 jest wynagrodzeniem
maksymalnym. Zamawiający gwarantuje przekazanie do realizacji zamówień w ilości 80% masy
opadów wyszczególnionych wyżej, tj. w ilości … Mg. Wykonawcy nie przysługują wobec
Zamawiającego żadne roszczenia w przypadku, gdyby wskutek mniejszego niż przyjęto to dla
celów kalkulacji wartości niniejszej umowy, zapotrzebowania Zamawiającego na usługi będące
przedmiotem niniejszej umowy, wynagrodzenie Wykonawcy było niższe niż kwota wskazana w ust.
1 powyżej.
§4
1. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie w częściach - co miesiąc z dołu. Wysokość należnego
wynagrodzenia za dany miesiąc kalendarzowy to iloczyn zaoferowanej ceny jednostkowej za 1 Mg
odpadów i ilości wywiezionych w danym miesiącu odpadów, obliczany zgodnie z danymi zawartymi
na karcie przekazania odpadów (potwierdzonej przez podmiot ostatecznie przetwarzający odpady),
wg ceny jednostkowej z załącznika nr 2 do niniejszej umowy. Wykonawca jest zobowiązany
potwierdzić Zamawiającemu przygotowane przez Zamawiającego karty przekazania odpadów za
dany miesiąc w terminie do 4 dni roboczych po otrzymaniu KPO od Zamawiającego. Faktura może
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być wystawiona dopiero po podpisaniu KPO przez Wykonawcę i Zamawiającego, a w wypadku gdy
wykonawca nie jest podmiotem, który ostatecznie będzie zagospodarowywał odpady stanowiące
przedmiot umowy – również przez ten podmiot. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć
Zamawiającemu wraz z fakturą oświadczenie podmiotu zagospodarowującemu odpady stanowiące
przedmiot umowy o poddaniu dostarczonej w danym miesiącu partii odpadów procesowi odzysku,
zawierające także informacje na temat nazwy oraz adresu instalacji, w której przekazane przez
Zamawiającego odpady zostały poddane przetworzeniu oraz sposobu (procesu) ich
zagospodarowania.
2. Termin płatności: Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 30 dni od daty wystawienia przez
Wykonawcę faktury za dany miesiąc, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w
fakturze VAT, pod warunkiem dostarczenia faktury VAT Zamawiającemu wraz z dowodem ważenia
odpadów z legalizowanej wagi Zamawiającego, nie później niż do 10 dnia każdego miesiąca
kalendarzowego.
3. Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swemu bankowi przelać na
wskazany w fakturze rachunek bankowy kwotę wynikającą z prawidłowo wystawionej faktury.
1.
2.

3.
4.
5.

6.

§5
Odbiór odpadów od Zamawiającego następował będzie z Zakładu Zagospodarowania Odpadów
w Poznaniu sp. z o. o. z lokalizacji Biokompostownia, ul. Meteorytowa 3, w Poznaniu.
Odbiór poszczególnych partii odpadów następował będzie w terminie do 3 dni od telefonicznego
lub mailowego zgłoszenia przez Zamawiającego. O wyznaczonym dniu odbioru odpadów
Wykonawca musi poinformować telefonicznie lub mailowo. Odbiór odpadów odbywać się będzie
w godzinach od 7.00 do 20.00 od poniedziałku do piątku, a w soboty od 7.00 do 14.00. Szczegóły
będą każdorazowo uzgadniane między następującymi przedstawicielami stron:
a. ze strony Zamawiającego …, tel. … adres e-mail …,
b. ze strony Wykonawcy …, tel. … adres e-mail …,
Częstotliwość odbioru odpadów zależna będzie od zapotrzebowania Zamawiającego.
Wykonawca odpowiada za odpady z chwilą ich przejęcia. Zamawiający zapewnia załadunek
odpadów u Zamawiającego. Wykonawca zapewnia wyładunek na terenie instalacji podmiotu, który
ostatecznie będzie zagospodarowywał odpady stanowiące przedmiot umowy.
Każdy odbiór odpadów potwierdzony będzie „Kartą przekazania odpadów” zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12.12.2014 r. (Dz. U.2014 poz.1973) w sprawie
wzoru dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów. Karty sporządzone będą w
dwóch jednobrzmiących egzemplarzach przez Zamawiającego, dla każdej ze stron po jednym.
Karta Przekazania Odpadów musi być potwierdzona przez ostateczny podmiot przyjmujący odpad
do przetworzenia (w przypadku innego transportującego i innego przetwarzającego - w trzech
egzemplarzach).
Zamawiający żąda by Wykonawca potwierdził Karty Przekazania Odpadu w takiej ilości i podziale
jaką wskaże Zamawiający.

§6
1. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług, uprawnionym do
otrzymania faktur, oraz posiada numer NIP 783 – 168 – 96 - 34.
2. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towaru i usług oraz posiada numer
NIP………………….
1.

§7
Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej:
a) za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu usługi (zarówno w odebraniu odpadów jak i
przekazaniu stosownej dokumentacji) Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w
wysokości 0,5% wartości brutto zamówienia;
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2.
3.

4.

b) za nieuzasadnione uniemożliwianie lub utrudnianie przeprowadzenia przez
Zamawiającego kontroli instalacji zgodnie z § 1 ust. 3 niniejszej umowy – w wysokości
1 000,00 zł za każdy taki przypadek.
Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości
umowy brutto (§3 ust. 1 umowy) w przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania z przyczyn
nie leżących po stronie Zamawiającego.
W przypadku ustalenia przez Zamawiającego, że czynności określone w §1 ust. 4 wykonywane są
przez pracowników zatrudnionych na podstawie umowy innej niż umowa o pracę lub naruszenia
przez Wykonawcę obowiązku określonego w §1 ust. 5 Zamawiający ma prawo naliczenia kary
umownej w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony taki przypadek.
Naliczenie kar umownych nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia odszkodowania
uzupełniającego, przenoszącego ich wysokość.

§9
Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem ich nieważności.
1.

2.

3.
4.

1.

§10
Umowa może ulec rozwiązaniu:
a) za porozumieniem stron,
b) przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
Zamawiający może odstąpić od realizacji umowy przez Wykonawcę, jeśli Wykonawca utraci
zezwolenie na transport odpadów stanowiących przedmiot umowy lub zezwolenie do
gospodarowania odpadami w wymaganym umową zakresie (w tym do przetwarzania odpadów w
zakresie odzysku) lub nie okaże takiego zezwolenia wydanego na rzecz podmiotu, który
ostatecznie będzie zagospodarowywał przedmiotowe odpady (w tym do przetwarzania odpadów w
zakresie odzysku) w takim zakresie, że dalsza realizacja umowy nie będzie możliwa. Prawo
odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 30 dni licząc od dnia utraty wymaganych uprawnień
lub od dnia w którym upłynął termin na ich przedstawienie zamawiającemu.
Rozwiązanie umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt. b może być dokonane po
niezastosowaniu się strony do pisemnego wezwania do zaniechania naruszeń umowy,
z wyznaczeniem do tego terminu nie krótszego niż 7 dni.
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 powyższych
okolicznościach. Z uprawnienia tego Zamawiający może skorzystać w szczególności jeśli w wyniku
zmian ustawowych wprowadzonych w trakcie obowiązywania niniejszej umowy zostanie przyjęty
inny sposób zagospodarowania odpadów aniżeli obowiązujący w dacie przeprowadzenia
niniejszego postępowania i zawarcia niniejszej umowy, a wprowadzenie zmian do niniejszej
umowy nie będzie możliwe np. z powodu możliwego naruszenia w ten sposób ustawy Pzp.
§11
Zakazuje się zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z
następujących okoliczności:
a) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych
zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące
warunki:
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i.

zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub
technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu,
usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego
ii.
zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie
kosztów dla Zamawiającego
iii.
wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej
pierwotnie w umowie lub umowie ramowej
b) zostały spełnione łącznie następujące warunki:
i.
konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający,
działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć
ii.
wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie
lub umowie ramowej
c) wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca w
wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia
warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie
pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy
d) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
1.
2.
3.

§12
W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego i Ustawy prawo zamówień publicznych.
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy ze względu na
siedzibę Zamawiającego sąd powszechny.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

………………………………..

………………………………..

Załączniki stanowiące integralną część umowy:
1. Opis przedmiotu zamówienia – zał. nr 1
2. Formularz oferty Wykonawcy – zał. nr 2
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