Przetarg nieograniczony na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie: 19 12 12 z Regionalnego Zakładu
Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim.
- Znak sprawy RZZO/TI/2019/7
Załącznik nr 4

UMOWA NR RZZO…………
na odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 –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 odbiór, transport i zagospodarowanie z Regionalnego Zakładu
Zagospodarowania Odpadów Sp. z o. o. w Ostrowie Wielkopolskim komponentów do produkcji
paliwa alternatywnego RDF, odpady o kodzie 19 12 12

§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,
•

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

3. Zobowiązania Wykonawcy zawarte w ofercie wprowadza się do niniejszej umowy.
4. Wykonawca oświadcza, że posiada i będzie posiadał przez okres trwania umowy wszelkie
wymagane prawem uprawnienia i koncesje do świadczenia usług transportu zagospodarowania
odpadów.
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§3
1. Wykonawca zobowiązuje się przez cały okres trwania umowy odebrać od zamawiającego komponent
do produkcji RDF w ilości 1200 Mg ( z tolerancją ± 30 Mg).
2. Odbiór wyżej wymienionych odpadów będzie odbywał się w dniach od poniedziałku do piątku w
godzinach od 07:00 do 18.00 w ilości określonej przez Zamawiającego. Informacja o ilości
komponentów do odbioru przesłana zostanie mailem lub telefonicznie do przedstawiciela
Wykonawcy z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.
3. Odbiór wyżej wymienionych odpadów odbywał się będzie z terenu Regionalnego Zakładu
Zagospodarowania Odpadów Ostrów Wielkopolski Sp. z o.o., 63 – 400 Ostrów Wielkopolski
4. Załadunek komponentu leży po stronie Zamawiającego.
5. Ważenie odbieranych przez Wykonawcę komponentów będzie odbywało się na zalegalizowanych
wagach Zamawiającego, zlokalizowanych w zakładzie Zamawiającego i będzie potwierdzany
kwitem wagowym, oraz dokumentem WZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia
ilości dostaw przedmiotu zamówienia.
6. Do kontaktów z Zamawiającym, w zakresie o którym mowa w pkt. 2 Wykonawca upoważnia
Pana(Panią) ........................................... (tel.)......................................... Ze strony Zamawiającego
do kontaktu z Wykonawcą upoważnia się ....................................................
7. 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.
8. Dokumentami stanowiącymi podstawę do wystawiania faktur VAT będą zbiorcze karty przekazania
odpadów, obejmujące odpad danego rodzaju.
9. 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.

§4
1. Wykonawca wykonywać będzie czynności opisane szczegółowo w SIWZ 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 §4 ust 1 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
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- 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 wywiązania się przez Wykonawcę z obowiązków określonych w § 4 ust. 2 umowy
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
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 § 6 ust.4 a umowy.

§5
1. Wykonawca zobowiązuje się odebrać komponent do produkcji RDF w cenie……………………zł
netto (słownie……………………… zł ) 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 …… 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 1% wartości brutto wskazanej w ofercie stanowiącej
Załącznik nr 1 do SIWZ,
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b. zwłoki w odbiorze partii komponentu do produkcji RDF - w wysokości 0,2% wartości brutto
wskazanej w ofercie stanowiącej Załącznik nr 1 do SIWZ za każdy dzień zwłoki po terminie odbioru
określonym w informacji Zamawiającego przesłanej drogą mailową, o której mowa w § 3 ust. 2 umowy
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,
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 § 6 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 § 9.

§8
1. Umowa zawarta zostaje od daty podpisania do dnia 30.09.2019 roku.
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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
§9
1. Wszelkie

zawiadomienia,

korespondencja,

wezwania

oraz

oświadczenia

Stron

będą

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: info@rzzo.com.pl
tel. 62 503 37 00

Dla Wykonawcy:

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.
§ 10

1. Wszystkie przekazywane między Stronami dokumenty i dokumentacje służą tylko do realizacji
przedmiotu Umowy i nie będą (również po okresie obowiązywania Umowy), użyte przez Stronę
do innego niż w/w celu, bez uzyskania pisemnego pozwolenia drugiej Strony.

2. Strony zobowiązują się do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu
spowodowanie zachowania przez personel pracowniczy każdej Strony w tajemnicy informacji
uznanych przez Strony za poufne, w szczególności:
a. nie ujawniać w jakiejkolwiek formie poufnych informacji dotyczących drugiej Strony,
a uzyskanych w toku realizacji Umowy, jakiejkolwiek osobie trzeciej,
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b. udostępniać swoim pracownikom poufne informacje dotyczące drugiej Strony tylko
w zakresie podstawowej i niezbędnej wiedzy dla potrzeb wykonywania przedmiotu Umowy,
c. na pisemne żądanie drugiej Strony bezzwłocznie zwrócić jakiekolwiek dokumenty lub inne
nośniki informacji poufnych pochodzących od tej Strony wraz z ich kopiami.

3. Informacjami poufnymi są w szczególności:
a.

informacje handlowe i finansowe, których ujawnienie mogłoby mieć wpływ na cenę akcji lub
udziału, w przypadku spółki prawa handlowego lub na wynik finansowy, w przypadku
innych podmiotów gospodarczych,

b.

wszelkie procedury, formularze, specyfikacje, plany handlowe, wiedzę techniczną,
dokumentację licencyjną, biznes-plany.

c.

informacje handlowe pozyskiwane w trakcie audytów w miejscach pozyskiwania biomasy
będącej przedmiotem umowy przez Sprzedawcę.

4. Strony zobowiązują się traktować informacje, o których mowa w ust. 1, jako tajemnicę
przedsiębiorstwa, której ujawnienie bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony traktowane
będzie jako czyn nieuczciwej konkurencji, określony w art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2003r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), za
wyjątkiem informacji udostępnianych instytucjom finansowym tj. bankom, towarzystwom
ubezpieczeniowym itp., w związku z realizacją przedmiotu Umowy, a także doradcom, w tym
powoływanym ekspertom.

5. Ograniczenia, o których mowa wyżej nie mają zastosowania do informacji, które staną się
publicznie dostępne bez naruszenia postanowień Umowy tj.:
a.

zostaną ujawnione jakiejkolwiek osobie trzeciej po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
drugiej Strony,

b.

ich ujawnienie będzie wymagane przepisami prawa lub orzeczeniem właściwego sądu pod
warunkiem, że Strona ujawniająca zawiadomi drugą Stronę o tym obowiązku przed takim
ujawnieniem,

c.

ich ujawnienie jest wymagane przez jakąkolwiek giełdę papierów wartościowych, organ
władzy wykonawczej lub ustawodawczej lub stosowne przepisy ustawy o dostępie do
informacji publicznych.

6. Postanowienia zawarte w ust. 4 i 5 nie będą stanowiły przeszkody dla którejkolwiek ze Stron w
ujawnieniu informacji, działającemu w imieniu Strony konsultantowi i podwykonawcy, z
zachowaniem wymogów określonych w ust. 7 i 8.

7. Strony odpowiadają za dochowanie klauzuli poufności oraz tajemnicy przedsiębiorstwa przez jej
pracowników, konsultantów oraz podwykonawców.
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8. Obowiązek zachowania poufności dotyczy zarówno okresu obowiązywania Umowy, jak i okresu
po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu.
§ 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

Zamawiający

