Umowa Nr …………/2018
zawarta w dniu …………2018 r. w Zduńskiej Woli, pomiędzy: Gminą
Zduńska Wola z siedzibą w Zduńskiej Woli, ul. Zielona 30, 98-220 Zduńska
Wola, NIP 829-164-31-31 reprezentowaną przez ……………………… zwaną w
dalszej części Umowy Zamawiającym,
………………………… z siedzibą …………………………zarejestrowaną w
rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez ……………………. NIP
……………………………… Regon …………………….., reprezentowaną przez
……………………… zwaną/ego dalej Wykonawcą o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest utworzenie i prowadzenie Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zwanego w dalszej treści
umowy PSZOK, dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, domków
letniskowych oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele
rekreacyjno - wypoczynkowe, jedynie przez część roku, objętych
gminnym systemem gospodarowania odpadów komunalnych Gminy
Zduńska Wola wraz z zagospodarowaniem zebranych odpadów
komunalnych.
2. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest
do odbioru i zagospodarowania następujących rodzajów odpadów
komunalnych
dostarczanych
do
PSZOK
a
powstających
w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Zduńska Wola objętych
gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi:
1) odpady zielone,
2) odpady wielkogabarytowe,
3) odpady budowlano-remontowe, rozbiórkowe,
4) przeterminowane leki,
5) zużyte baterie i akumulatory,
6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
7) zużyte opony,
8) odpady zawierające substancje niebezpieczne.
3. Wykonawca oświadcza, że posiada tytuł prawny do terenu, na którym
zlokalizowany jest PSZOK oraz, że posiada wszystkie wymagane prawem
uprawnienia/decyzje/zezwolenia/wpisy
na
wykonywanie
usług
stanowiących przedmiot niniejszej umowy a w szczególności:
1) aktualne zezwolenia na zbieranie i transport odpadów, o których
mowa w ust. 2, zezwolenia winny być wydane na podstawie
obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.)
oraz
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.),
2) umowę dotyczącą przekazywania bezpośrednio zebranych odpadów
zielonych do regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów
komunalnych wskazanych w ofercie Wykonawcy,
3) umowy dotyczące przekazywania selektywnie zebranych odpadów
komunalnych do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
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wskazanych w ofercie Wykonawcy zgodnie z art. 9ae ust. 1 ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2017 r.
poz. 1289 ze zm.) oraz, że posiada niezbędny potencjał techniczny
i osobowy, w celu wykonania przedmiotu umowy.
4. W przypadku, gdy wpisy do rejestrów, zezwolenia, decyzje, o których
mowa w ustępie poprzedzającym oraz umowy tracą moc obowiązującą
w trakcie trwania niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest do
uzyskania aktualnych wpisów, zezwoleń, decyzji, zawarcia nowych umów
oraz przekazania kopii zezwoleń, decyzji Zamawiającemu najpóźniej
w dniu poprzedzającym dzień wygaśnięcia uprawnień.
5. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania przedmiotu umowy
w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa właściwymi dla
przedmiotu umowy oraz zgodnie z:
1) z uchwałą Rady Gminy Zduńska Wola w sprawie określenia
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów (obowiązującą w okresie realizacji
umowy),
2) z uchwałą Rady Gminy Zduńska Wola w sprawie regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zduńska Wola
(obowiązującą w okresie realizacji umowy.
§2
1. Prowadzony przez Wykonawcę PSZOK musi spełniać następujące
wymagania:
1) teren musi być ogrodzony, oświetlony, utwardzony i dozorowany,
2) Wykonawca wyposaży punkt w zamykane pojemniki i kontenery,
chroniące zebrane odpady przed wpływem czynników atmosferycznych
oraz dostępem zwierząt,
3) posiadać odpowiedniej wielkości plac manewrowy pozwalający na
swobodny dostęp pojazdów dowożących i wywożących odpady,
4) Wykonawca zobowiązuje się zapewnić obsługę punktu cztery razy
w miesiącu tj.: w pierwszą i trzecią sobotę miesiąca oraz najbliższe
środy następujące po danej sobocie, przy czym w soboty w godzinach
9:00-15:00, a w środy w godzinach 10:00 – 18:00, oraz (jeśli dotyczy)
zgodnie z wyborem Wykonawcy wynikającym z deklaracji złożonej
w ofercie - w dodatkowe dni robocze w godzinach 10:00 – 18:00.
5) Wykonawca wyposaży punkt w pomieszczenie socjalne zaopatrzone
w węzeł sanitarny, energię elektryczną, bieżącą wodę oraz ogrzewanie
o wielkości odpowiadającej ilości osób zatrudnionych.
§3
Umowa zostaje zawarta na czas określony do dnia 31.08.2019
z możliwością jej przedłużenia o łączny okres nie dłuższy niż 4 m-ce.
§4
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r.

1. Strony ustalają, że za wykonywanie usług stanowiących przedmiot
niniejszej umowy przysługuje miesięczne wynagrodzenie, na które
składa się:
1) wynagrodzenie za prowadzenie PSZOK w wysokości ………………
zł brutto (słownie: ……………..) :
2) wynagrodzenie za odbiór odpadów komunalnych ustalone jako
iloczyn faktycznej ilości odebranych odpadów i ceny
jednostkowej, która wynosi za:
a) odpady zielone - ……………. zł/Mg brutto,
b) odpady wielkogabarytowe – …………. zł/Mg brutto,
c) odpady budowlano-remontowe, rozbiórkowe – ……… zł/Mg
brutto,
d) przeterminowane leki – ………. zł/kg brutto,
e) baterie i akumulatory – ………. zł/Mg brutto,
f) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – ……… zł/Mg
brutto,
g) zużyte opony – …………. zł/Mg brutto,
h) odpady zawierające substancje niebezpieczne – ……….. zł/kg
brutto.
2. Rozliczenie za wykonaną usługę będzie odbywało się każdorazowo
po zakończeniu miesiąca kalendarzowego na podstawie prawidłowo
wystawionej faktury złożonej wraz z raportem miesięcznym
(przekazanym w formie papierowej oraz elektronicznej) zawierającym
ilości odebranych odpadów oraz informacje, o których mowa w § 5 ust. 1
pkt 6 wraz z potwierdzającymi je kartami przekazania odpadu do
właściwej instalacji.
3. W przypadku realizacji usług stanowiących przedmiot niniejszej umowy
z udziałem Podwykonawców, na fakturze musi być wyszczególniony
zakres wraz z wartością usług wykonanych przez Podwykonawcę.
Wykonawca wraz z fakturą musi złożyć w stosunku do każdego
Podwykonawcy jeden z niżej wymienionych dokumentów:
a) potwierdzone przez Podwykonawcę oświadczenie Wykonawcy,
że zapłata za usługi, wymienione w fakturze zostały wykonane przez
tego Podwykonawcę, została uregulowana.
b) oświadczenie Wykonawcy, że usługi, wymienione w fakturze zostały
wykonane bez udziału tego Podwykonawcy.
Brak złożenia przez Wykonawcę jednego z ww. dokumentów w stosunku
do każdego Podwykonawcy będzie podstawą do odmowy przyjęcia przez
Zamawiającego faktury od Wykonawcy i wstrzymania wypłaty
wynagrodzenia.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 Zamawiający zapłaci przelewem
na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, w terminie
do 30 dni od daty otrzymania od Wykonawcy prawidłowo wystawionej
faktury wraz z protokołem/ raportem, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 6
oraz dokumentów, o których mowa w ustępie poprzedzającym.
5. Wszelkie kwoty należne Zamawiającemu, w szczególności z tytułu kar
umownych, mogą być potrącane z płatności realizowanych na rzecz
Wykonawcy.
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6. Przewidywane wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy wynosi ………… zł
i może ulec zmianie (zwiększeniu lub zwiększeniu) w zależności od ilości
przyjętych odpadów.
§5
1. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
1) przedstawienia
Regulaminu
funkcjonowania
PSZOK
do
zaakceptowania Zamawiającego najpóźniej na 2 dni robocze
poprzedzające rozpoczęcie realizacji usług stanowiących przedmiot
niniejszej umowy,
2) umieszczenia w miejscu ogólnie dostępnym tablicy informacyjnej
zawierającej: dane Zamawiającego (pełna nazwa, adres siedziby,
numer telefonu) oraz dni i godziny pracy PSZOK oraz
zaakceptowanego przez Zamawiającego regulaminu funkcjonowania
PSZOK,
3) przyjmowania odpadów wymienionych w § 1 ust. 2 dostarczonych
przez osoby z nieruchomości objętych gminnym systemem
gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Zduńska Wola,
po okazaniu dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie
Gminy Zduńska Wola. Za podstawowy dokument potwierdzający
uznaje się dowód osobisty. W przypadku, gdy dokument ten nie
wskazuje informacji o zameldowaniu lub wskazuje inne miejsce
zameldowania niż wymagane, dodatkowo okazać należy np. umowę
najmu nieruchomości przeznaczonej na cele mieszkaniowe lub
potwierdzenie dokonywania opłat za odbiór odpadów komunalnych na
rzecz Gminy Zduńska Wola,
4) prowadzenia w formie elektronicznej ewidencji nieruchomości,
z których zostały dostarczane odpady objętych gminnym systemem
gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Zduńska Wola ze
wskazaniem adresu nieruchomości, z której zostały dostarczone
odpady oraz ich rodzaju,
5) sporządzania i przekazywania Zamawiającemu w formie papierowej
oraz elektronicznej comiesięcznych raportów odebranych odpadów
zawierających:
a) wykaz
nieruchomości
objętych
gminnym
systemem
gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Zduńska Wola,
z których zostały dostarczone odpady,
b) ilość odpadów,
c) rodzaj przyjętych odpadów,
d) datę przyjęcia odpadów,
e) karty przekazania odpadów do właściwej instalacji – (karty należy
przekazać jedynie w formie papierowej).
Raport należy przekazać wraz z fakturą do dnia 15 każdego miesiąca
za miesiąc poprzedni.
7) utrzymania czystości i porządku gwarantującego zapewnienie
warunków
sanitarno-epidemiologicznych
na
terenie
PSZOK,
selektywnie zebrane odpady komunalne winny być na bieżąco,
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po zapełnieniu pojemników lub kontenerów, przekazywanie do
odpowiednich instalacji,
8) działania zgodnie z przepisami prawa,
9) ponoszenia wszelkich kosztów związanych z funkcjonowaniem
i likwidacją PSZOK,
10) posiadania w czasie trwania umowy wszelkich wymaganych prawem
zezwoleń na działalność realizowaną na podstawie niniejszej umowy,
11) zachowania należytej staranności oraz zgłaszania wszelkich
okoliczności mających wpływ na prawidłową realizację postanowień
niniejszej umowy.
12) przestrzegania poufności co do informacji pozyskanych w związku
z realizacją umowy, w szczególności do przestrzegania przepisów
dotyczących ochrony danych osobowych. Wykonawca nie może
wykorzystywać pozyskanych danych w żaden inny sposób lub w innym
celu niż dla wykonywania umowy, w szczególności zakazuje się
wykorzystywania danych w celach reklamowych lub marketingowych.
Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania przy przetwarzaniu
danych
w
tym
danych
osobowych,
środków
technicznych
i organizacyjnych zapewniających ochronę danych osobowych.
13) Zatrudnienia, w terminie 30 dni od daty podpisania niniejszej umowy
(przez okres trwania umowy) osób o których mowa w art. 29 ust. 4 pkt
1 i 3 ustawy Pzp (tj. co najmniej 1 osoby bezrobotnej lub
niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie Gminy Zduńska Wola) dotyczy jeśli Wykonawca złożył taką deklarację w ofercie. W przypadku
rezygnacji Wykonawcy z zatrudnienia danej osoby lub tej osoby
z zatrudnienia u Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany
do zgłoszenia tego faktu do Powiatowego Urzędu Pracy w celu
skierowania kolejnej osoby. Przerwa w zatrudnieniu kolejnej osoby (w
miejsce osoby, o której mowa w zdaniu poprzedzającym) nie powinna
trwać dłużej niż 30 dni).
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich
za niezgodne z przepisami prawa zagospodarowanie odpadów
komunalnych i wszelkie szkody z tym związane.
§6
Podwykonawstwo
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia własnymi
siłami*/ z udziałem Podwykonawców, w takim przypadku zakres
zamówienia powierzonego przez Wykonawcę Podwykonawcom obejmować
będzie: ………………………… (* niepotrzebne skreślić).
2. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie wyłącza
obowiązku
spełnienia
przez
Wykonawcę
wszystkich
wymogów
określonych postanowieniami umowy.
3. Wykonawca uprawniony jest do powierzenia wykonania części
zamówienia
nowemu
Podwykonawcy,
zmiany
albo
rezygnacji
z Podwykonawcy. Do powierzenia wykonania części zamówienia nowemu
Podwykonawcy, zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy konieczna jest
pisemna zgoda Zamawiającego w przypadku, o którym mowa w art. 36b
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4.

5.

6.

7.

ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. W pozostałych przypadkach
zmiana Podwykonawcy następuje za uprzednim poinformowaniem o tym
fakcie Zamawiającego, dokonanym co najmniej na 7 dni przed
dokonaniem zmiany Podwykonawcy.
Wykonawca
ponosi
odpowiedzialność
za
dochowanie
przez
Podwykonawców warunków umowy oraz odpowiada za ich działania lub
zaniechania jak za swoje własne. W przypadku wykonania zamówienia
z
wykorzystaniem
Podwykonawców
Wykonawca
przedkłada
Zamawiającemu pisemną informację o zaangażowaniu Podwykonawcy
oraz kopię umowy z Podwykonawcą, w terminie 5 dni od dnia podpisania
umowy z Podwykonawcą.
W przypadku powierzenia Podwykonawcy przez Wykonawcę realizacji
części przedmiotu zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do
dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego
Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych
w umowie z podwykonawcą. Termin płatności faktury określony
w umowie z podwykonawcą nie może być dłuższy niż 30 dni.
W
przypadku
realizacji
przedmiotu
zamówienia
z
udziałem
Podwykonawcy,
Wykonawca
zobowiązany
jest
przedstawić
Zamawiającemu wraz z fakturą końcową pisemne oświadczenie/a
Podwykonawców o braku wymagalnych należności od Wykonawcy za
usługi wykonane przez Podwykonawców na potrzeby realizacji
przedmiotu niniejszego zamówienia.
W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę umowy, informacji
z ust. 4 lub oświadczeń, o których mowa w ustępie poprzedzającym,
Zamawiający upoważniony jest do wstrzymania zapłaty wynagrodzenia
Wykonawcy do dnia ich dostarczenia Zamawiającemu, na co Wykonawca
niniejszym wyraża zgodę.

§7
Zatrudnienie na umowę o pracę
1. Jeżeli czynności związane z wykonywaniem usługi prowadzenia PSZOK
są wykonywane bezpośrednio przez pracowników Wykonawcy lub
Podwykonawcy pod kierownictwem pracodawcy tj.: w sytuacji, kiedy
mamy do czynienia z pracą podporządkowaną w określonym czasie
i miejscu, podpisywaniem listy obecności, podporządkowaniem
pracownika regulaminowi pracy, poleceniom kierownictwa co do miejsca,
czasu i sposobu wykonywania pracy, obowiązkiem wykonywania poleceń
przełożonego Wykonawcy, Podwykonawcy), to osoby wykonujące takie
czynności powinny być zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów art. 22 ust. 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz.
1666 ze zm.). Wymóg ten nie dotyczy m.in. osób samodzielnie
wykonujących działalność gospodarczą. W przypadku, gdy przedstawienie
dowodów potwierdzających zatrudnienie pracowników na podstawie
umowy o pracę będzie wiązać się z przetworzeniem danych osobowych
tych pracowników, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od nich
zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
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2. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu, w terminie
10 dni od podpisania umowy, wykazu pracowników zatrudnionych na
umowę o pracę, przy pomocy których Wykonawca będzie realizował
umowę. Wykaz musi zawierać informacje takie jak: imię i nazwisko,
stanowisko, okres na jaki została zawarta umowa i wymiar etatu.
Powyższe dotyczy również osób zatrudnionych przez podwykonawcę lub
dalszego podwykonawcę.
3. W przypadku konieczności zmiany – w okresie trwania umowy – osób
wykonujących czynności w ramach przedmiotu umowy Wykonawca
obowiązany jest do przekazania Zamawiającemu zaktualizowanego
wykazu, o którym mowa w ust. poprzedzającym. Obowiązek ten
Wykonawca zrealizuje w terminie 5 dni od dokonania przedmiotowej
zmiany.
4. W przypadku, gdy Wykonawca nie dochowa któregokolwiek z terminów
określonych w ust. 2 i 3 niniejszej Umowy, Zamawiający obciąży
Wykonawcę karami umownymi za każdy dzień zwłoki, w wysokości 50,00
zł za każdy dzień zwłoki.
5. Do wykazu, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu należy wpisać
również informacje o zatrudnieniu osób, o których mowa w § 5 ust. 1
pkt 13, zapis ustępu 3 i 4 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio
6. Wykonawca jest zobowiązany do umożliwienia Zamawiającemu
przeprowadzenia kontroli w zakresie, zatrudnienia na umowę o pracę
w tym również bieżący dostęp do dokumentacji.
§8
Wykonawca
umożliwi
Zamawiającemu
przeprowadzenie
kontroli
wykonywanych usług w zakresie objętym niniejszą umową, w tym również
bieżący dostęp do dokumentacji związanej z wykonywaniem przedmiotu
umowy.
§9
1. Zamawiającemu
przysługuje
prawo
odstąpienia
od
umowy
w następujących przypadkach:
1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
2) w razie upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy;
3) w razie wydania Wykonawcy zakazu wykonywania działalności
(stwierdzonego na podstawie decyzji ostatecznej i wykonalnej);
4) gdy Wykonawca utracił uprawnienia do wykonywania przedmiotu
umowy, wynikające z przepisów szczególnych;
5) w sytuacji wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy w zakresie
zadań związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia
uniemożliwiającego prawidłową realizację zadań związanych
z przedmiotowym zamówieniem;
6) pomimo uprzednich pisemnych, co najmniej dwukrotnych
zastrzeżeń ze strony Zleceniodawcy Wykonawca nie wykonuje usług
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zgodnie z postanowieniami umowy lub w istotny sposób narusza
zobowiązania umowne.
2. Odstąpienie od Umowy powinno pod rygorem nieważności nastąpić
w formie pisemnego oświadczenia wraz z uzasadnieniem doręczonego
Wykonawcy co najmniej na 14 dni przed terminem odstąpienia.
3. Ponadto
stronom
przysługuje
prawo
odstąpienia
od
Umowy
w przypadkach, o których mowa w art. 636, art. 640 k.c. W przypadku
odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, Wykonawca może
żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu prawidłowego
wykonania części umowy.
§ 10
Zmiany umowy
1. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy
granicach określonych w art. 144 ustawy Pzp w następujących
przypadkach:
1) zmiana
sposobu
spełnienia
świadczenia
będzie
możliwa
w przypadku zmian przepisów aktów prawnych normujących
wykonanie
przedmiotu
zamówienia
w tym
aktów
prawa
miejscowego; w takim przypadku sposób spełnienia świadczenia
zostanie zmieniony na zgodny z obowiązującymi przepisami w tym
zakresie;
2) zmiana regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów
komunalnych, będzie możliwa w przypadku zmiany Uchwały Nr
XL/503/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 czerwca
2017 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla
województwa łódzkiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat
2023-2028;
3) zmiany w zakresie wykonania usług nie wykraczających poza
zakres przedmiotu zamówienia,
4) w sytuacji możliwości usprawnienia realizacji usług stanowiących
przedmiot umowy,
5) podjęcia decyzji przez Zamawiającego o zmianie częstotliwości
funkcjonowania PSZOK,
6) zmiana wynagrodzenia w przypadku:
a) zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług - jeżeli
zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia
przez wykonawcę,
b) zmiany częstotliwości funkcjonowania PSZOK;
7) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu
umowy zgodnie ze szczegółowym opisem;
8) zmiany
danych
związanych
z obsługą
administracyjnoorganizacyjną umowy;
9) wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć
użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób,
a zmiana
będzie
umożliwiać
usunięcie
rozbieżności
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i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej
zapisów przez strony;
10) zmiany terminu realizacji umowy.
2. Warunki dokonania zmian:
1) Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za
zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności;
2) Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy:
a) opisze zaistniałe okoliczności,
b) uzasadni, udokumentuje zaistnienie powyższych okoliczności,
c) obliczy koszty zmiany, jeśli zmiana będzie miała wpływ na
wynagrodzenie Wykonawcy.
§ 11
Kary umowne
1. Strony umowy postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania
będą niżej określone kary umowne.
2. Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy kary umowne:
a) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto
określonego w § 4 ust.6 niniejszej umowy,
b) w przypadku nieprzedłożenia kopii umowy o podwykonawstwo
w wymaganym terminie, w wysokości 500,00 zł (pięćset złotych) za
każdy dzień zwłoki;
c) za każdy ujawniony przypadek nieprzekazania odpadów zielonych
bezpośrednio do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów
komunalnych zgodnie z art. 9ea ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, w wysokości 2 000,00 zł (dwa tysiące złotych).
d) w przypadku nieprzekazania bezpośrednio lub za pośrednictwem
innego zbierającego odpady przyjętych od właścicieli nieruchomości
selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku
lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią sposobów
postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach w wysokości 2 000,00 zł (dwa tysiące
złotych 00/100) za każdy ujawniony przypadek.
e) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usług
stanowiących
przedmiot
niniejszej
umowy
prowadzącego
do odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w wysokości 10%
łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 6 niniejszej
umowy,
f) w przypadku wykonywania prac, o których mowa w § 7 ust. 1
niniejszej umowy przez osobę nie zatrudnioną na umowę o pracę –
w wysokości 500,00 zł brutto za każdy ujawniony przypadek.
g) w przypadku nie przyjmowania odpadów na PSZOK w dodatkowe dni
zgodnie z deklaracją zawartą w ofercie Wykonawcy oraz w § 2 ust. 1
pkt 4 niniejszej umowy, w wysokości 1000,00 zł za każdy ujawniony
przypadek (jeśli dotyczy).
h) w przypadku nie zatrudnienia lub przerwy w zatrudnieniu osoby,
bezrobotnej lub niepełnosprawnej, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 13
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umowy, w terminie lub przez okres, o którym mowa
w § 5 ust. 1 pkt 13 w wysokości 200,00 zł za każdy stwierdzony
przypadek z wyłączeniem sytuacji, w której nie zatrudnienie osoby
bezrobotnej lub niepełnosprawnej jest spowodowane brakiem
możliwości skierowania osób bezrobotnych lub niepełnosprawnych
przez Powiatowy Urząd Pracy udokumentowane odpowiednim
dokumentem.
3. Niezależnie od kar umownych Zamawiający ma prawo dochodzenia
odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej
szkody, jeżeli wartość szkody przekroczy wysokość zastrzeżonych kar
umownych.
§ 12
1. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność odszkodowawczą za
wszelkie przypadki naruszenia przepisów dotyczących ochrony
środowiska, z uwzględnieniem zanieczyszczenia gruntu, powietrza, wody
oraz postępowania z odpadami.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy Prawo zamówień publicznych,
Ustawy o odpadach, Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach oraz rozporządzeń wykonawczych do w/w ustaw oraz aktów
prawa miejscowego właściwych dla przedmiotu umowy.
§ 13
Wszelkie ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygał będzie
Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego
§ 14
Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,
po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron umowy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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