Załącznik nr 4 - Znak sprawy RZZO/TI/2018/4 wzór umowy dla zadania nr 2
UMOWA NR RZZO……………..
na odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 –komponenty do produkcji paliwa
alternatywnego (RDF)
zawarta w dniu ......................roku w Ostrowie Wielkopolskim

pomiędzy
Regionalnym Zakładem Zagospodarowania Odpadów Ostrów Wielkopolski Sp. z o.o., 63-400 Ostrów
Wielkopolski, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy POZNAŃ – Nowe
Miasto i Wilda w Poznaniu , IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Nr

KRS:0000407668 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:
1. Andrzeja Strykowskiego - Prezesa Zarządu

a
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………

§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sukcesywny odbiór z Regionalnego Zakładu Zagospodarowania
Odpadów Sp. z o. o. w Ostrowie Wielkopolskim komponentów do produkcji paliwa alternatywnego
RDF (odpady o kodzie 19 12 10).

§2
1.

Umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne w trybie
przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego według ustawy Prawo zamówień publicznych.

2.

Integralne części umowy stanowią:
• specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami,
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•
3.

oferta Wykonawcy, w zakresie w jakim nie jest sprzeczna z treścią niniejszej umowy.

Zobowiązania Wykonawcy zawarte w ofercie wprowadza się do niniejszej umowy.

§3
1. Przez cały okres trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się odebrać od Zamawiającego
komponent do produkcji RDF w szacunkowej maksymalnie ilości 9 100 Mg.
2. Odpad o kodzie 19 12 10 powstały w procesie segregacji zmieszanych odpadów komunalnych o
kodzie 20 03 01 oraz zbiórki selektywnej z grupy 15, przygotowywany będzie przez Zamawiającego
do odbioru w postaci sprasowanej, wiązany drutem stalowym, a w przypadkach uzasadnionych
technologicznie w stanie luźnym. Odpad w postaci stałej, głównie zawierający celulozę – papier,
drewno lub tworzywa sztuczne – polietylen, polipropylen o wysokiej kaloryczności. Wymiary beli
sprasowanych odpadów wynoszą ok.: 110 x 115 x 75 cm. Średnia waga jednej beli odpadów wynosi
ok. 400-500 kg.
3. Odbiór komponentów do produkcji RDF będzie odbywał się w dniach od poniedziałku do piątku w
godzinach od 14.00 do 20.00 w ilości określonej przez Zamawiającego. Informacja o ilości
komponentów do odbioru przesłana zostanie mailem bądź zgłoszona telefonicznie do
przedstawiciela Wykonawcy z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. Zamawiający jest
uprawniony , po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą, do wskazania innych terminów i godzin
odbioru w/w komponentów.
4. Odbiór komponentów do produkcji RDF odbywał się będzie z terenu Regionalnego Zakładu
Zagospodarowania Odpadów Ostrów Wielkopolski Sp. z o.o., 63 – 400 Ostrów Wielkopolski
5. Załadunek komponentu leży po stronie Zamawiającego.
6. Ważenie odbieranych przez Wykonawcę komponentów będzie odbywało się na zalegalizowanych
wagach Zamawiającego, zlokalizowanych w zakładzie Zamawiającego i będzie potwierdzone
kwitem wagowym, oraz dokumentem WZ. Dokumenty te będą stanowić wyłączną podstawę do
określenia ilości odebranych komponentów do produkcji paliwa alternatywnego RDF pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą.
7. Do kontaktów z Zamawiającym, w zakresie o którym mowa w pkt. 3 Wykonawca
upoważnia Pana(Panią) ........................................... (tel.).........................................
Ze strony Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą upoważnia się ....................................................
8. Przekazanie/przejmowanie odpadów następować będzie w oparciu o prowadzoną w należyty
sposób ewidencję odpadów, zgodnie z właściwymi przepisami prawnymi, a w szczególności
przepisami ustawy o odpadach.
9. Wykonawca po zakończeniu każdego miesiąca zobowiązany jest potwierdzić ilość odebranych do
zagospodarowania komponentów do produkcji paliwa alternatywnego RDF na wystawionej przez
Zamawiającego Zbiorczej Karcie Przekazania Odpadów o kodzie 19 12 10 odebranych w danym
miesiącu.
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10. Zbiorcze Karty Przekazania Odpadów, o których mowa w ust. 9 wystawiane będą na podstawie
bilansu

ważeń

odebranych

komponentów,

pochodzącego

z

programu

komputerowego

obsługującego system wagowy w zakładzie Zamawiającego.
11. Zbiorcze Karty Przekazania Odpadów, o których mowa w ust. 9 będą wystawiane w 3
egzemplarzach po jednym dla Zamawiającego oraz dwóch dla Wykonawcy.
12. Zbiorcze Karty Przekazania Odpadów dla komponentów do produkcji paliwa alternatywnego RDF o
kodzie 19 12 10 odebranych w danym miesiącu będą dokumentami stanowiącymi podstawę do
wystawienia faktur VAT przez Wykonawcę.
13. W chwili przekazania odpadów przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy, Wykonawca przejmuje
odpowiedzialność za przejęte odpady, za należyte postępowanie z nimi i za skutki z tego wynikające.
14. Celem zabezpieczenia dodatkowego miejsca na odpady, Wykonawca zobowiązuje się do
podstawienia co najmniej 2 kontenerów o pojemności nie mniejszej bądź równej 30 m3. Kontenery
w momencie zapełnienia będą odbierane w czasie nie dłuższym niż 4 godziny od momentu
powiadomienia mailowego lub telefonicznego zgłoszenia przedstawicielowi Wykonawcy, o którym
mowa w ust. 7, celem zapewnienia ciągłości pracy.

§4
1. Wykonawca wykonywać będzie czynności opisane szczegółowo w SWIZ przez zatrudnionych w
ramach umów o pracę na podstawie art. 22 § 1 kodeksu pracy pracowników przez cały okres
obowiązywania niniejszej umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontrolowania wykonywania przez Wykonawcę obowiązku
wynikającego z §2 pkt 2 umowy poprzez prawo żądania w trakcie realizacji umowy
przedłożenia w terminie 3 dni od dnia doręczenia pisemnego wezwania:
- oświadczenia wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących te
czynności.
- zanonimizowanych / bez danych osobowych pracowników/ umów o prace ze wszystkimi
pracownikami zatrudnionymi przez Wykonawcę w celu realizacji niniejszej umowy
- dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z
tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę (wraz z informacją o liczbie odprowadzonych
składek), które będzie mogło przyjąć postać zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub
zanonimizowanych dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do
ubezpieczeń.
3.

W przypadku nie wywiania się przez Wykonawcę z obowiązków określonych w § 2 ust 3

Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia

kar umownych w wysokości 0,2 % przedmiotu

zamówienia za każde uchybienie tym obowiązkom polegające na zaniechaniu dostarczenia żądanych
dokumentów lub niedostarczenie w zakreślonym terminie. W przypadku nie przedłożenia na trzy kolejne
wezwania żądanych przez Zamawiającego dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób

Załącznik nr 4 - Znak sprawy RZZO/TI/2018/4 wzór umowy dla zadania nr 2
wykonujących w imieniu Wykonawcy umowę, Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia
umowy przed upływem terminu, na który umowa została zawarta wraz z prawem do naliczenia kary
umownej przewidzianej w § 13 ust.1a umowy.

§5
1. Wykonawca zobowiązuje się odebrać komponent do produkcji RDF w cenie
............ zł netto (słownie: ............................ ) za 1 Mg, a Zamawiający zobowiązuje się
płacić w/w cenę za odebrany komponent.
2. W przypadku zmiany przepisów dotyczących podatku VAT, Wykonawca zobowiązany jest do
naliczania podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu wystawienia faktury.

§6
1. Należność za odebrany komponent do produkcji RDF Zamawiający zobowiązuje się regulować w
oparciu o faktury VAT wystawione przez Wykonawcę.
2. Zapłata za świadczone usługi następować będzie na podstawie faktur wystawianych przez
Wykonawcę, raz w miesiącu, w terminie 21 dni od dnia ich doręczenia Zamawiającemu. Do faktury
Wykonawca dołączy kopię Zbiorczej Karty Przekazania Odpadów obejmującą miesięczny okres.
3. Zapłata realizowana będzie w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy, przy czym
terminem spełnienia świadczenia jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Strony postanawiają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w razie:
a. odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego wskutek okoliczności, za
które odpowiada Wykonawca lub niewykonywania przedmiotu zamówienia przez
Wykonawcę zgodnie z umową w szczególności w przypadku nie rozpoczęcia realizacji
umowy lub przerwania odbioru odpadów na okres powyżej 5 dni - w wysokości ………….%
wartości brutto wskazanej w ofercie stanowiącej Załącznik nr 1 do SIWZ
b. zwłoki w odbiorze partii komponentu do produkcji RDF - w wysokości …………….zł za każdy
dzień zwłoki po terminie odbioru określonym w informacji Zamawiającego przesłanej drogą
mailową, o której mowa w § 3 ust. 3
5. Za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia umownego Wykonawca ma prawo naliczać odsetki
ustawowe.
6. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość
zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§7
1.

Strony postanawiają, że przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w terminie 7 dni od

uzyskania informacji stanowiącej podstawę do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy
w przypadkach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego, a ponadto Zamawiający może
odstąpić od umowy w przypadkach:
a. likwidacji bądź upadłości Wykonawcy, bądź innych okoliczności skutkujących
zaprzestaniem prowadzenia działalności,
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b. niewypłacalności Wykonawcy;
c. gdy Wykonawca przerwał odbiór z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie realizuje go
przez okres 5 dni pomimo pisemnych wezwań Zamawiającego;
d. gdy wystąpiły istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
Zamawiający może wówczas odstąpić od umowy w terminie do 30 dni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach.
e. Wykonawca nie wykonuje przedmiotu zamówienia zgodnie z umową.
f. w przypadku utraty przez Wykonawcę zezwoleń i uprawnień związanych z odbiorem
odpadów określonych niniejszą umową, których posiadanie jest konieczne do prawidłowego
wykonywania umowy
2. Wykonanie uprawnienia do odstąpienia od umowy nie pozbawia odstępującego roszczenia o
zapłatę zastrzeżonej w § 5 ust. 4 kary umownej.
3. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Odstąpienie od umowy staje się skuteczne z chwilą doręczenia Stronie pisemnego oświadczenia
na adres wskazany w § 8.

§9
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony 12 miesięcy od dnia podpisania umowy
z możliwością jej pisemnego wypowiedzenia przez każdą ze stron z jednomiesięcznym terminem
wypowiedzenia, dokonanym na koniec miesiąca kalendarzowego.
2. Umowa wygasa z chwilą osiągnięcia celu, dla którego realizacji została zawarta tj. w momencie
odebrania przez Wykonawcę od Zamawiającego maksymalnej ilości komponentów do produkcji
paliwa alternatywnego RDF określonej w § 3 ust. 1
§ 10

1. Wszelkie

zawiadomienia,

korespondencja,

wezwania

oraz

oświadczenia

dokonywane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną na następujące adresy:
Dla Zamawiającego:
Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów
Adres: ul. Staroprzygodzka 121, 63-400 Ostrów Wielkopolski
e-mail: …………………………….
tel. …………………………………

Dla Wykonawcy:

Stron

będą
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…………………………………………..
…………………………………………..
………………………………………….
2. Doręczenie jest skuteczne, jeżeli zostało dokonane na adresy wskazane powyżej.
3. Strony zobowiązane są do powiadamiania o każdej zmianie danych, o których mowa w ust 1,
4. Niewykonanie obowiązku, o którym mowa w ust 3 spowoduje, że doręczenia dokonane na adres
podany w umowie będą traktowane jako skuteczne.

§ 11
Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy miejscowo
dla siedziby Zamawiającego.

§ 12
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo
Zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
§ 13
Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przenieść przysługujących mu
od Zamawiającego wierzytelności, w szczególności dokonać przelewu wierzytelności na rzecz osoby
trzeciej.
§ 14
Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy jest lub stanie się nieważne, nie narusza to
ważności pozostałych postanowień. W miejsce postanowień nieważnych Strony niezwłocznie
uzgodnią takie postanowienia, które będą odpowiadać znaczeniu i celowi postanowień nieważnych.

§ 15
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z
zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 16
Umowę spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Wykonawca

Zamawiają

