Modyfikacja § 7 ust 7
Nr sprawy: ZP.271.003.2018

Załącznik nr 7

UMOWA ZP/……./2018
W dniu ...................2018 r. pomiędzy Miastem Suwałki, 16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1, NIP 844215-51-52, REGON 790671030, zwanym dalej w skrócie Zamawiającym, reprezentowanym przez:
Prezydenta Miasta Suwałk – Czesława Renkiewicza
przy kontrasygnacie
Skarbnika Miasta - Wiesława Stelmacha
a…………………………………………………………………...…………….……..……
z siedzibą…………………………………………………….……….………..……………
reprezentowanym przez …………………………………………………………………………….
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w przetargu nieograniczonym nr
ZP.271.003.2018 zgodnie z art. 39-46 ustawy prawo zamówień publicznych dnia 29 stycznia 2004 r.Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017, poz. 1579 z późn. zm.), została zawarta umowa
treści następującej:
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, wytworzonych w sektorze
II Suwałk zgodnie z ofertą z dnia ........................................................
2. Odbiór dotyczy odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz nieruchomości mieszanych w części, na której
prowadzona jest działalność gospodarcza, wytworzonych w sektorze II Suwałk.
3. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy oraz opis sektora nr II zawiera – Załącznik nr 1 do
SIWZ, będący załącznikiem nr 1 do umowy.
§2
Termin wykonania zamówienia
1. Okres odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a
powstają odpady komunalne oraz nieruchomości mieszanych w części na której jest prowadzona
działalność gospodarcza wytworzonych w sektorze II Suwałk - od 01 maja 2018 r. do 31 grudnia
2018 r.
§3
1. Zamawiający dostarczy Wykonawcy przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu zamówienia, i
będzie na bieżąco aktualizował wykaz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a
powstają odpady komunalne, niekorzystających z gniazd pojemników nieruchomości
wielolokalowych, z określeniem ilości pojemników i częstotliwości odbioru.
2. Zamawiający będzie na bieżąco informował Wykonawcę o powstawaniu, likwidacji
lub rozwoju nieruchomości na terenie sektora, mających wpływ na zakres pracy Wykonawcy.
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§4
Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) Posiadania aktualnych zezwoleń, wpisów do rejestru lub umów, niezbędnych
do realizacji usługi, w tym posiadania wpisu do Rejestru działalności regulowanej
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego
przez Prezydenta Miasta Suwałk.
2) Posiadania bazy magazynowo-transportowej zgodnej z zapisami rozporządzenia Ministra
Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości.
3) Posiadania wyposażenia technicznego, w tym pojazdów, zgodnego z wymaganiami ww.
rozporządzenia oraz zapisami siwz (w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego więcej niż
10 przypadków uszkodzenia pojemników przez pojazdy Wykonawcy, niedostosowanych do
obsługi standardowych pojemników na odpady, Wykonawca zobowiązany jest wycofać te
pojazdy z pracy do czasu dostosowania mechanizmów załadowczych)
4) Posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności
gospodarczej przez cały okres realizacji umowy na kwotę min. 200.000,00 złotych. W terminie
3 dni od podpisania umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopię umowy
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na kwotę co najmniej 200.000,00 złotych. W
przypadku, gdy umowa ubezpieczenia obejmuje okres krótszy niż okres realizacji umowy
Wykonawca obowiązany jest do przedkładania w terminie 3 dni od wygaśnięcia poprzedniej
umowy, kopii kolejnych umów lub polis, tak aby zachowana była ciągłość ubezpieczenia.
5) Wykonawca zobowiązany jest do bezterminowej ochrony danych osobowych zawartych w
ewidencji właścicieli nieruchomości, na których odbierane są odpady. Dane zawarte w
ewidencji Wykonawca wykorzystywać będzie wyłącznie do celów realizacji niniejszej umowy,
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 922)
2. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy:
1) Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy oraz nieruchomości mieszanych w części na której jest prowadzona działalność
gospodarcza, a powstają odpady komunalne.
2) Dostarczenie
wszystkich
odpadów
odebranych
od
właścicieli
nieruchomości
do Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o.o. - zakład w Zielonym
Kamedulskim, ul. Raczkowska 150a.
3. Wykonawca pod groźbą kar określonych w § 10 nie może:
1) mieszać ze sobą poszczególnych rodzajów odpadów, w tym również poszczególnych
rodzajów selektywnie zebranych odpadów komunalnych (nie wolno mieszać odpadów
zebranych w pojemnikach na różne rodzaje odpadów),
2) w przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie dopełnił obowiązku selektywnego
gromadzenia odpadów komunalnych, Wykonawca przyjmuje je jako zmieszane odpady
komunalne. Jednocześnie informuje o tym fakcie właściciela nieruchomości, bądź osobę
reprezentującą jego interesy oraz powiadamia o tym Zamawiającego. Zawiadomienie dla
Zamawiającego, poza dokumentacją zdjęciową (zdjęcia w postaci cyfrowej muszą być
wykonane w taki sposób, aby nie budząc wątpliwości pozwalały na skuteczne
udokumentowanie zdarzenia oraz przypisanie go konkretnej nieruchomości) musi zawierać
datę i miejsce zdarzenia wraz z określeniem w litrach, faktycznie przyjętych odpadów jako
zmieszane odpady komunalne.
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3) opuszczać granic miasta Suwałki pojazdami Wykonawcy, świadczącymi usługę
na rzecz Zamawiającego, oraz zjeżdżać do bazy magazynowo - transportowej bez
wcześniejszego dostarczenia odebranych odpadów do PGO w Suwałkach Sp. z o.o.,
4) wykonywać przedmiotu zamówienia pojazdami nieujętymi w elektronicznym systemie
monitorowania wykonywania usługi lub z niesprawnym urządzeniem rejestrującym,
w tym z niesprawnym współpracującym z nim czujnikiem.
§5
W zakresie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca ma również obowiązek:
1.

Opracować harmonogram odbioru odpadów z poszczególnych nieruchomości, zgodny
z zapisami siwz i dostarczyć go właścicielom nieruchomości na minimum 7 dni przed
rozpoczęciem odbioru odpadów.

2. Umieścić aktualny harmonogram na własnej stronie internetowej i eksponować go przez cały
okres świadczenia usługi.
3. Niezwłocznie informować Zamawiającego o wszelkich nieprawidłowościach, stwierdzonych w
trakcie świadczenia usługi, w szczególności:
1) nieprawidłowościach dotyczących sortowania odpadów, z dokumentacją zdjęciową,
2) przypadkach pozostawienia przy pojemnikach na odpady: odpadów wielkogabarytowych,
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon samochodowych, odpadów
budowlanych i rozbiórkowych, z dokumentacją zdjęciową,
3) rozbieżności pomiędzy ilością i pojemnością pojemników wystawianych na danej
nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, a
ilością pojemników do odbioru wynikającej z informacji przekazanej przez Zamawiającego,
4) braku możliwości odebrania odpadów komunalnych z danej nieruchomości, ze względu na
brak współdziałania ze strony właściciela nieruchomości (np. brak dostępu do pojemników) z
dokumentacją zdjęciową.
4. Dokonywać ważenia pojazdu po zjechaniu do bazy oraz przed pierwszym odbiorem odpadów po
rozpoczęciu pracy.
5. Wyposażyć pojazdy odbierające odpady w urządzenia rejestrujące dane (trasa pojazdu, waga
odpadów, miejsca załadunku i wyładunku odpadów) i zapewnić:
1) Zamawiającemu dostęp do tych danych w trybie rzeczywistym tzw. online
z możliwością śledzenia drogi pojazdów na mapie. W przypadku metody dostępu
wymagającej oddzielnej licencji na oprogramowanie, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu
na swój koszt 1 licencję. Termin udostępnienia oprogramowania - min. 7 dni przed
rozpoczęciem realizacji przedmiotu zamówienia, termin dostępu do danych – dzień
rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia.
2) Zamawiającemu dostęp do tych danych w trybie archiwalnym tzw. offline
z możliwością generowania raportów z danych w zadanym przedziale czasu. Raport musi
zawierać następujące dane: identyfikację pojazdu, datę, czas, miejsce załadunku (rekord
oparty o zapisy z czujnika załadunku), wyładunku odpadów, czas poszczególnych
czynności, skorelowane z odczytami na mapie.
W przypadku wymaganej oddzielnej licencji na oprogramowanie, Wykonawca na swój koszt
dostarczy Zamawiającemu 1 licencję programu oraz przeszkoli 1 pracownika Zamawiającego
na każdy obsługiwany sektor. Termin udostępnienia oprogramowania - min. 7 dni przed
rozpoczęciem realizacji przedmiotu zamówienia, termin dostępu do danych – dzień
rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia.
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6. Naprawić i doprowadzić do stanu poprzedniego na własny koszt pojemniki lub inne elementy
wyposażenia nieruchomości, w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia wynikłego z winy
Wykonawcy.
7. Ponosić odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody na mieniu
i zdrowiu osób trzecich, powstałe podczas i w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

1.

2.

3.

4.

5.

§6
(obowiązek m.in. zatrudnienia na umowę o pracę)
Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia przez cały okres realizacji zamówienia, na pełny
etat ….osób, wykonujących pracę w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.), w tym ….
osób niepełnosprawnych zatrudnionych na umowę o pracę przy realizacji zamówienia
oraz …… osób w wieku powyżej 50 lat.
Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby realizujące przedmiot zamówienia, które
wykonywać będą czynności faktycznie związane z przedmiotem zamówienia opisane w
„Opisie przedmiotu zamówienia” zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę w pełnym
wymiarze czasu pracy.
Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia wchodzących w zakres przedmiotu
zamówienia to czynności związane m. in. z:
kierowaniem pojazdami specjalistycznymi przeznaczonymi do odbioru odpadów
(kierowcy),
- załadunkiem i rozładunkiem odpadów (ładowacze),
- organizacją i logistyką odbioru odpadów komunalnych (pracownicy administracyjni)
Wykonawca zobowiązuje się przez cały okres realizacji zamówienia utrzymywać stan
ciągłości zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, na pełny etat przez osoby, o których mowa
w ust. 1, z zastrzeżeniem, że w przypadku rozwiązania stosunku pracy, w trakcie
obowiązywania niniejszej Umowy z którąkolwiek z tych osób, Wykonawca będzie
zobowiązany niezwłocznie do wyznaczenia na to miejsce nowej, innej osoby zatrudnionej na
podstawie umowy o pracę. W przypadku, o którym mowa powyżej, wyznaczenie danej osoby
musi nastąpić w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zakończenia umowy z poprzednio
zatrudnioną osobą.
W terminie 7 dni od podpisania umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz osób,
które będą skierowane do wykonania usługi, z ramienia Wykonawcy/Podwykonawcy wraz z
dokumentami potwierdzającymi zawarcie umowy o pracę i zgłoszenia danej osoby do
ubezpieczenia społecznego, tj.:
a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie
to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych
osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia
umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych
4

6.

7.

8.

9.

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników).
Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę
do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania od osób, których dane osobowe zamierza przekazać
Zamawiającemu - zgody na przetwarzanie danych osobowych od osoby, której dane osobowe
będą przekazane Zamawiającemu w związku z realizacją niniejszej umowy. Wraz z
dokumentami wskazanymi w ust. 5 Wykonawca zobowiązany jest przedstawić
Zamawiającemu oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, o którym mowa
powyżej. Wymaganie dotyczy osób skierowanych do prac przez Wykonawcę, jak również
Podwykonawcę.
Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie nie później niż w terminie 3 dni roboczych
informować Zamawiającego o ustaniu stosunku pracy pomiędzy Wykonawcą/ Podwykonawcą/
z osobami wymienionymi w wykazie, o którym mowa w ust. 5. W przypadku zaprzestania
wykonywania czynności przez osobę wskazaną w wykazie, Wykonawca zobowiązuje się do
zapewnienia, aby w miejsce tej osoby została zatrudniona inna osoba na podstawie umowy o
pracę i przedstawi dokumenty wymienione w ust. 5 oraz ust. 6 odnoszące się do tej osoby.
Jeżeli Wykonawca/Podwykonawca zamierza skierować do wykonywania usług osoby nie
wymienione w wykazie, o której mowa w ust. 5, zobowiązany jest przedstawić
Zamawiającemu w stosunku do tych osób dokumenty, o których mowa w ust. 5 i ust. 6,
najpóźniej w dniu skierowania tych osób do wykonania zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania
przedmiotu umowy w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji
zamówienia są osobami wskazanymi przez Wykonawcę w wykazie o którym mowa powyżej.
Osoby oddelegowane przez Wykonawcę są zobowiązane podać imię i nazwisko podczas
kontroli przeprowadzonej przez Zamawiającego. W razie odmowy podania danych
umożliwiających identyfikację osób Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia pisemnego
oświadczenia wskazującego dane osób, które odmówiły podania imienia i nazwiska podczas
kontroli Zamawiającego.

10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób przez cały okres realizacji
wykonywanych przez nich czynności, w szczególności poprzez wezwanie do okazania
dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu
zatrudnienia tych osób oraz kontroli osób realizujących zamówienie na terenie miasta.
11. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie i miejscu wskazanym przez
Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę
zawartych przez Wykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa
powyżej.

5

12. Skierowanie osób do wykonywania usług bez akceptacji Zamawiającego, lub wbrew
obowiązkom wskazanym w ust. 2-11 niezależnie od kar umownych przewidzianych w niniejszej
umowie, stanowi podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy
Wykonawcy.
13. Wykonawca/Podwykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia
…………. pojazdami spełniającymi normę Euro 6, przez cały okres realizacji usługi.
14. Wykonawca/Podwykonawca zobowiązany jest w każdych dwóch miesiącach okresu realizacji
zamówienia, dostarczyć do RIPOK w Suwałkach minimum 20% odpadów zmieszanych
pojazdem wskazanym w kryterium środowiskowym spełniającym normę Euro 6. W przypadku
pojazdu spełniającego normę Euro 6 przeznaczonego do przewozu pojemników KP-5, KP-7
Wykonawca/Podwykonawca zobowiązany jest przewieźć minimum 20% liczby pojemników
odebranych tym pojazdem, w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym.
§7
Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia
1. Za wykonanie pełnego zakresu rzeczowego umowy określonego w § 1 niniejszej umowy
Zamawiający będzie wypłacał Wykonawcy miesięczne wynagrodzenie w wysokości
……........................................…………… PLN netto.
VAT ..... % tj. kwota .................. miesięczne wynagrodzenie brutto ................. złotych
słownie złotych ..............................................................................................................
2. Całkowite wynagrodzenie za cały okres wykonywania przedmiotu Umowy, określonego w § 1
strony ustalają w wysokości kwota brutto ................. złotych.
3. Kwota wynagrodzenia obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia,
w tym ryzykiem Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych
z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływaniem innych czynników mających lub
mogących mieć wpływ na koszty.
4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być
podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
5. Zapłata za realizację przedmiotu umowy następować będzie miesięcznie na podstawie faktur,
wystawianych każdorazowo za miesiąc poprzedni świadczenia usługi. Podstawą wystawiania
faktur będą miesięczne protokoły odbioru świadczenia usługi, podpisane przez obie strony
umowy.
6. Przed podpisaniem protokołu odbioru usług Zamawiający otrzyma:
1) tygodniowe wykazy nieruchomości, których właściciele zbierają odpady w sposób niezgodny
z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Suwałk,
2) oświadczenie Podwykonawców o uregulowaniu płatności za poprzedni miesiąc.
7. Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na rachunek
Wykonawcy prowadzony w banku o nr .......................... do 30 dni od daty zatwierdzenia
otrzymania faktury przez Zamawiającego.
8. Zamawiający ma prawo potrącić swoje wierzytelności z wierzytelności Wykonawcy choćby
jedna z nich lub obie nie były wymagalne i zaskarżalne.
9. Wykonawca nie może dokonać potrącenia swoich wierzytelności bez wcześniejszego uznania
przez Zamawiającego.
10. Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść
wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią.

6

§8
Umowy o podwykonawstwo
1.

Wykonawca może zlecić w zakresie przewidzianym w SIWZ, wykonanie części usług
podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje i sprzęt do ich wykonania oraz
zatrudniają na podstawie umów o pracę wszystkie osoby, biorące udział w realizacji przedmiotu
zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy
w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.).

2.

Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody
na podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy.
Wraz z wnioskiem Wykonawca przedstawia projekt umowy podwykonawstwa.

3.

Projekt umowy powinien określać w szczególności:
1) zakres usług powierzonych podwykonawcy,
2) termin wykonania usług objętych umową- termin ten powinien gwarantować realizację
zamówienia zgodnie z postanowieniami SIWZ,
3) kwotę wynagrodzenia,
4) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy- termin zapłaty wynagrodzenia nie może być
dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy faktury potwierdzającej wykonania zleconej
podwykonawcy usługi z tym, że termin płatności wynagrodzenia powinien być ustalony w taki
sposób aby przypadał wcześniej niż termin zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia
należnego Wykonawcy,
5) wysokość kar umownych - wysokość kar umownych nie może przewyższać kar umownych
określonych w istotnych postanowieniach umowy stanowiących załącznik SIWZ.

4.

Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających
posiadanie przez podwykonawcę sprzętu niezbędnego do realizacji zamówienia.

5.

Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku
lub zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego podwykonawcy.

6.

Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy
z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania usług
określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się,
że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

7.

Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.

8.

W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji usług podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego
podwykonawcy
z
zachowaniem
terminów
płatności
określonych
w
umowie
z podwykonawcą.

9.

Obowiązkiem Wykonawcy jest dołączenie do każdej faktury przedkładanej Zamawiającemu
oświadczeń Podwykonawcy (wraz z kopiami wszystkich dokumentów Wymienionych w
oświadczeniu) potwierdzonych przez Wykonawcę o stanie rozliczeń Wykonawcy z
Podwykonawcą).
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może

zgłosić

sprzeciw

10. W przypadku braku potwierdzenia, o którym mowa w pkt. 9 Zamawiający zatrzyma wypłatę
należną Wykonawcy do czasu uregulowania jego zobowiązań wobec podwykonawcy.
11. Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą Wykonawca nie dokona
w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci się z
żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego i udokumentuje
zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami
potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych usług, Zamawiający zapłaci na rzecz
podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania.
12. Zamawiający dokona potrącenia kwoty wymienionej w pkt. 11 z płatności przysługującej
Wykonawcy.
13. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda
Zamawiającego i Wykonawcy.
14. Wykonanie usług w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności
za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa.
Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.
15. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest
obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
16. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy
wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z
powierzenia wykonywania części zamówienia Podwykonawcy.
17. Podwykonawca zobowiązany jest do posiadania odpowiednich uprawnień, jeżeli jest to objęte
przedmiotem zamówienia.
§9
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego
wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia ofertowego brutto, o którym mowa w § 7
ust. 2, tj. .......................... zł (słownie złotych: ................................)
co stanowi 100% wysokości zabezpieczenia – .......................................... w formie
.........................................................................................................................................
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni
od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

1.
2.

§ 10
Kary umowne
Strony ustalają naliczanie kar umownych w wypadku niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy.
Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) w wysokości 20,00 zł za nieuprzątnięcie punktu gromadzenia odpadów oraz jego
bezpośredniego otoczenia po opróżnieniu pojemników z odpadów, za każdy punkt
gromadzenia odpadów,
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b) w wysokości 50,00 zł za każdy uszkodzony pojemnik o poj. 110 l na zmieszane odpady
komunalne oraz 100,00 zł za uszkodzony pojemnik o pojemności powyżej 110 l. Zapis ten
nie zwalnia z odpowiedzialności, o której mowa w §5 pkt 7.
c) w wysokości połowy miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
z danej nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne (z wyjątkiem cmentarzy) za każdy dzień opóźnienia w odbiorze odpadów
w stosunku do harmonogramu odbioru odpadów z danej nieruchomości,
d) w wysokości 100,00 zł za każdy dzień opóźnienia w odbiorze odpadów z cmentarza w
stosunku do harmonogramu odbioru odpadów,
e) w wysokości 5 000,00 zł za nieprzeprowadzenie w terminie określonym w SIWZ okresowej
zbiórki odpadów wielkogabarytowych z terenów ogrodów działkowych,
f) w wysokości 1.000,00 zł za każdy przypadek
- opuszczenia miasta przez pojazd który wcześniej odbierał odpady z terenu miasta bez
wcześniejszego przekazania odebranych odpadów do PGO w Suwałkach Sp. z o.o.,
- zjazdu na bazę, bez wcześniejszego przekazania odebranych odpadów do PGO
w Suwałkach Sp. z o.o.,
- odbioru odpadów z nieruchomości położonych na terenie miasta pojazdem, który wjechał
na teren miasta i nie przekazał odpadów do PGO w Suwałkach Sp. z o.o. lub nie dokonał
pomiaru wagi,
g) w wysokości 3.000,00 zł za każdy dzień opóźnienia w udostępnieniu Zamawiającemu
właściwego dostępu do odczytów z urządzeń rejestrujących dane, zarejestrowanych na
pojazdach Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 5 umowy, w tym brak zdefiniowanych
raportów,
h) w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień braku odczytów wszystkich danych z urządzeń
rejestrujących dane, zarejestrowanych na pojazdach Wykonawcy, zgodnie z wymaganym
zakresem raportów,
i) w wysokości 1.000,00 zł za każdy przypadek pracy pojazdu nie ujętego w systemie
monitoringu realizacji przedmiotu zamówienia lub z niesprawnym urządzeniem
rejestrującym lub urządzeniami/czujnikami z nim współpracującymi (pojazd taki musi zostać
wyłączony z pracy),
j) w wysokości 1.000,00 zł za każdy przypadek pracy pojazdu odbierającego odpady zmieszane
bez pomiaru wagi po zjeździe do bazy i przed pierwszym odbiorem odpadów,
k) w wysokości 10.000,00 zł, za każdy przypadek dostarczenia odpadów komunalnych do
innego miejsca niż PGO w Suwałkach Sp. z o.o.,
l) w wysokości 10.000,00 zł za każdy przypadek mieszania przez Wykonawcę różnego rodzaju
odpadów komunalnych (nie wolno mieszać odpadów zebranych w pojemnikach na różne
rodzaje odpadów). Zamawiający dopuszcza możliwość przekwalifikowania odpadów
selektywnie gromadzonych, w przypadku zanieczyszczenia selekcji przez zmieszane odpady
komunalne, na zasadach określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na
terenie miasta Suwałk.
m) w wysokości 500,00 zł za każdy przypadek zanieczyszczenia selektywnie zebranego papieru
i tektury w wyniku odbioru odpadów zanieczyszczonym pojazdem,
n) w wysokości 30.000,00 zł w przypadku stwierdzenia załadunku odpadów
niepochodzących z terenu Miasta Suwałki, na pojazd świadczący usługę na rzecz
Zamawiającego,
o) w wysokości 10% całkowitej wartości zamówienia, określonej w § 7 ust. 2 za odstąpienie od
umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy,
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p) w wysokości 2.000,00 zł w przypadku załadunku na pojazd świadczący usługę na rzecz
Zamawiającego odpadów pochodzących z nieruchomości, na której nie zamieszkują
mieszkańcy a powstają odpady komunalne, wykraczających poza dostarczony przez
Zamawiającego wykaz pojemników, za których opróżnienie właściciele nieruchomości
wnieśli opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za każdy stwierdzony przypadek
(nieruchomość), jeżeli Zamawiający nie został powiadomiony o zaistniałych
nieprawidłowościach,
q) w wysokości 20 000,00 zł w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego mniejszej liczby
osób zatrudnionych przez Wykonawcę na umowę o pracę przy realizacji przedmiotu
zamówienia niż zadeklarowana przez Wykonawcę w oświadczeniu złożonym w ofercie, za
każdy przypadek rozbieżności pomiędzy zadeklarowanym a rzeczywistym poziomem
zatrudnienia na umowy o pracę.
r) w wysokości 20 000,00 zł w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego mniejszej liczby
pojazdów, spełniających normę Euro 6, przy realizacji przedmiotu zamówienia niż
zadeklarowana przez Wykonawcę w oświadczeniu złożonym w ofercie, za każdy przypadek
rozbieżności pomiędzy zadeklarowanym a rzeczywistym poziomem świadczenia usługi
pojazdami spełniającymi normę Euro 6.
s) za każdą osobę, która wykonuje czynności o których mowa w § 6 ust.1, a nie jest
zatrudniona na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę / Podwykonawcę, w wysokości
5.000 zł - za każdy stwierdzony przypadek.
t) w przypadku opóźnienia w przedstawieniu Zamawiającemu dokumentów (§ 6 ust 5, 6 i 9)
potwierdzających zatrudnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawców na podstawie umowy
o pracę osób w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia.
u) Za odmowę podania danych umożliwiających identyfikację osób wykonujących czynności
wskazane w § 6 ust.1 na zasadach określonych w § 6 ust. 9 – w wysokości 1.000,00 zł za
każdy stwierdzony przypadek.
v) Za niezrealizowanie wymogu określonego w § 6 ust. 15 przez każdy pojazd określony w § 6
ust. 14 Umowy, w wysokości 15.000,00 za każde dwa miesiące niezrealizowania warunków.
2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy:
a) odsetki ustawowe za niedotrzymanie terminu płatności wynagrodzenia,
b) karę umowną w wysokości 10% całkowitej wartości zamówienia, określonej w § 7 ust. 2 za
odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od Zamawiającego.
3. O wystąpieniu okoliczności do naliczenia kar umownych przez Zamawiającego, Wykonawca
zostanie zawiadomiony pisemnie wraz z uzasadnieniem.
4. Wartość wyliczonej kary umownej zostanie jednostronnie potrącona przez Zamawiającego
z bieżących zobowiązań.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego jeżeli
wysokość kar umownych nie pokrywa wysokości rzeczywiście poniesionych szkód.

1.

§ 11
Umowne prawo odstąpienia od umowy
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy w czasie jej trwania:
a) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
b) utraty przez Wykonawcę uprawnień do wykonywania umowy, wynikających z przepisów
prawa,
c) zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
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d) w przypadku zaprzestania działalności Wykonawcy – w terminie 3 dni od dnia otrzymania
informacji o zaprzestaniu działalności,
e) gdy Wykonawca nie rozpoczął wywozu odpadów zgodnie z obowiązującym harmonogramem
w ciągu 2 dni od dnia określonego w § 2 lub ich nie kontynuuje bez uzasadnionych przyczyn,
pomimo wezwania złożonego na piśmie przez Zamawiającego; odstąpienie od umowy może
nastąpić wówczas po upływie 5 dni od dnia wezwania do rozpoczęcia lub kontynuacji usługi,
f) gdy Wykonawca nie zapewnia właściwej jakości usługi zgodnej z SIWZ i złożoną ofertą,
pomimo wezwania złożonego na piśmie przez Zamawiającego; odstąpienie od umowy może
nastąpić wówczas po upływie 7 dni od dnia wezwania do poprawy jakości usług.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się z
obowiązku zapłaty faktur po upływie 60 dni po terminie zapłaty mimo wezwania złożonego na
piśmie wystosowanego przez Wykonawcę.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić z zachowaniem 90 – dniowego terminu, w formie
pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie.
4. Termin, o którym mowa w ust. 3 ulega skróceniu w przypadku wcześniejszego wyłonienia
nowego wykonawcy zadania w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych. Skutek odstąpienia
od umowy nastąpi po upływie 7 dni od dnia zawiadomienia Wykonawcy o wyłonieniu nowego
podmiotu odpowiedzialnego za odbiór odpadów komunalnych.
§ 12
Zmiany do umowy
Strony przewidują możliwość dokonania w umowie następujących zmian:
1) Zmiana wynagrodzenia w przypadku:
a) ustawowej zmiany stawki podatku od towaru i usług w trakcie realizacji zamówienia,
2) Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy;
3) Zmiana terminu realizacji zamówienia w przypadku zdarzeń losowych trudnych do
przewidzenia (zdarzenie losowe trudne do przewidzenia lub połączenie zdarzeń obiektywnie
niezależnych od Stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości
zobowiązań wynikających z umowy, których Strony nie mogły przewidzieć i którym nie mogły
zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością
ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych);
4) Zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu zamówienia;
5) Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę.
Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia zgody.
§ 13
Integralnymi załącznikami do umowy są:
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ),
2. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Suwałk.
§ 14
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
2. Nadzór nad niniejszą umową ze strony Zamawiającego pełnić będzie ............ tel. kontaktowy:
..................
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3. Wykonawca ustanawia osobę do kontaktów: ......................... tel. kontaktowy:.........
4. Strony ustalają, że dopuszczalnym formalnym sposobem komunikowania się są:
- e-mail …………………………
- korespondencja listowna ………………………………….
Oba sposoby są równorzędne.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach, ustawy z
dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Kodeksu cywilnego.
§ 15
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiającego i
1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Z a m a w i a j ą c y:

W y k o n a w c a:
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