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UMOWA W SPRA WIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO 

dotycz~ca zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpad6w komunalnych 


oraz odpad6w kuchennych ulegaj~cych biodegradacji, pochodz~cych z terenu miasta Lodzi, w 

okresie od llipca 2018 r. do 31 stycznia 2019 r. 


UMOWANR 

Wdniu pomi~dzy Miastem L6dz, reprezentowanym przez Prezydenta 

Miasta Lodzi, z upowaznienia kt6rego dzialaj£}.: 

1) 

2) 

zwanym w dalszej cz~sci umowy Zamawiaj£}.cym, 

a 

,z siedzib£}. w.............. . 

ul. , reprezentowanym przez: 

1) 

2) 


zwanym w dalszej cz~sci umowy Wykonawc£}., 


na podstawie dokonanego przez Zamawiaj£}.cego wyborn Wykonawcy w przetargu nieograniczonym 

przeprowadzonym na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zam6wien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p6zn. zm.), zwanej dalej Prawem 

zam6wien publicznych, zostala zawarta umowa nast~puj£}.cej tresci: 

Przedmiot umowy 

§ 1 

1. 	 Przedmiotem umowy jest swiadczenie przez Wykonawc~ uslugi polegaj£}.cej na 

zagospodarowaniu niesegregowanych (zmieszanych) odpad6w komunalnych 0 kodzie 

200301 oraz odpad6w kuchennych ulegaj£}.cych biodegradacji 0 kodzie 2001 08, pochodz£}.cych 

z terenu miasta Lodzi. 

2. 	 W okresie realizacji zam6wienia szacunkowa masa niesegregowanych (zmieszanych) odpad6w 

komunalnych wyniesie ........ Mg (liczba cz~sci x masa odpad6w dla cz~sci), natomiast 

szacunkowa masa odpad6w kuchennych ulegaj£}.cych biodegradacji wyniesie ....... (liczba cz~sci 

x masa odpad6w dla cz~sci) Mg. 
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3. 	 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz odpady kuchenne ulegajqce biodegradacji 

zostanq przyjyte przez Regionalnq Instalacjy Przetwarzania Odpad6w Komunalnych, zwanq 

dalej: RIPOK, wskazanq w uchwale Nr XL/503f17 Sejmiku Wojew6dztwa L6dzkiego z dnia 20 

czerwca 2017 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla wojew6dztwa 16dzkiego 

na lata 2016-2020 z uwzglydnieniem lat 2023-2028, dla II Regionu Gospodarki Odpadami. 

4. 	 Dostawa niesegregowanych (zmieszanych) odpad6w komunalnych oraz odpad6w kuchennych 

ulegajqcych biodegradacji do RIPOK odbywac siy bydzie pojazdami firm, kt6rym Miasto L6dz 

zlecilo odbieranie niesegregowanych odpad6w komunalnych od wlascicieli nieruchomosci. 

Wykaz tych pojazd6w, stanowiqcy zalqcznik nr 1 do umowy, zostanie przekazany Wykonawcy 

w dniu zawarcia umowy i bydzie na biezqco aktualizowany. 

Termin realizacji 

§2 

Ii 	Realizacja przedmiotu umowy obejmuje okres od daty zawarcia umowy, lecz nie wczesniej niz od 

dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia 2018 r. 

Wynagrodzenie 

§3 

1. 	 Zgodnie ze zlozonq ofertq wynagrodzenie ofertowe za wykonanie przedmiotu zam6wienia 

stanowi kwoty brutto...........zl, slownie zlotych: brutto 

................................................. , w tym kwota netto .................zl, slownie zlotych: 

netto .............. oraz kwota V AT .........zl, slownie zlotych: .................. .. 

2. 	 Wartosc wynagrodzenia ofertowego za wykonanie przedmiotu zam6wienia zostala podana 

w formularzu ofertowymjako suma dw6ch iloczyn6w: 

a) iloczynu ceny jednostkowej brutto za 1 Mg zagospodarowanych niesegregowanych 

C 	 (zmieszanych) odpad6w komunalnych oraz szacunkowej masy tych odpad6w 

w okresie realizacji umowy, 

b) iloczynu ceny jednostkowej brutto 	za 1 Mg zagospodarowanych odpad6w kuchennych 

ulegajqcych biodegradacji oraz oraz szacunkowej masy tych odpad6w w okresie realizacji 

umowy. 

3. 	 Strony ustalajq, ii: za realizacjy zam6wienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie, stanowiqce 

sumy dw6ch iloczyn6w: 

a) iloczynu ceny jednostkowej brutto za 1 Mg zagospodarowanych niesegregowanych 

(zmieszanych) odpad6w komunalnych oraz rzeczywistej masy tych odpad6w 

w okresie realizacji umowy, 

b) iloczynu jednostkowej brutto za 1 Mg zagospodarowanych odpad6w kuchennych ulegajqcych 

biodegradacji oraz oraz rzeczywistej masy tych odpad6w w okresie realizacji umowy. 



4. Strony zgodnie oswiadczaj'l, iz swiadome S'l tego, ze rzeczywista mas a niesegregowanych 

(zmieszanych) odpadow komunalnych oraz rzeczywista masa odpad6w kuchennych ulegaj'lcych 

biodegradacji dostarczonych do zagospodarowania na podstawie niniejszej umowy moze romie 

siy od mas szacunkowych (w Mg) okreslonych przez Zamawiaj'lcego. 

5. 	 Rozliczanie wynagrodzenia Wykonawcy za realizacj<r przedmiotu zam6wienia odbywae siy 

bydzie w okresach miesiycznych. 

6. 	 Wynagrodzenie platne bydzie na podstawie miesiycznych faktur wystawionych przez 

Wykonawcy po protokolamym zatwierdzeniu przez Zamawiaj'lcego wykonania uslug 

w danym miesi'lcu kalendarzowym. 

7. 	 Wykonawca zobowi¥any jest do dostarczania prawidlowo wystawionych faktur miesiycznych 

do dnia 15 kai:dego miesi'lca przypadaj'lcego po miesi'lcu kalendarzowym, w kt6rym swiadczyl 

uslugi objyte umoW'l' 

~ 8. Faktury miesiyczne za realizacjy przedmiotu zam6wienia Wykonawca winien wystawic na 

Miasto Lodz, 90-926 Lodz, ul. Piotrkowska 104 jako nabywcy uslugi i przesylac 

do Wydzialu Gospodarki Komunalnej w Departamencie Spraw Spolecznych Urzydu Miasta 

Lodzi, na adres 90-447 L6dz, ul. Piotrkowska 175. 

9. 	 Zaplata faktur za wykonane uslugi nast<rpowac bydzie w terminie 30 dni licz'lC od daty 

otrzymania przez Zamawiaj'lcego prawidlowo wystawionej faktury, przelewem na konto 

Wykonawcy wskazane w fakturze. 

10. 	 Za dzien zaplaty przyjmuje siy dzien obci'lzenia rachunku bankowego Zamawiaj'lcego. 

11. 	 Zamawiaj'lcy oswiadcza, ze jest platnikiem podatku od towarow i uslug VAT 

nr identyfikacyjny; 725-00-28-902. 

12. 	 Wykonawca oswiadcza, ze jest platnikiem podatku od towarow i uslug V AT nr identyfikacyjny 

NIP ................. . 

Zmiana wysokosci wynagrodzenia 

§4 

1. 	W zwi¥ku z art. 142 ust. 5 Prawa zamowien publicznych Strony dokonaj'l w formie pisemnego 

aneksu zmian wysokosci wynagrodzenia nalemego Wykonawcy, w przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towarow i uslug; 

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prac<r albo wysokosci minimalnej stawki 

godzinowej ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziemika 2002 r. 

o minimalnym wynagrodzeniu za prac<r (Dz. U. z 2017 r. poz. 847); 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci 

stawki skladki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, 

- jezeli ww. zmiany b<rd'l mialy wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawc<r. 



2. 	Zmiana wysokosci wynagrodzenia obowi'lzywac b~dzie od dnia wejscia w zycie zmmn, 

o kt6rych mowa w ust. 1. 

3. 	W wypadku zmiany, 0 kt6rej mowa w ust. 1 pkt 1, wartosc netto wynagrodzenia Wykonawcy nie 

zmieni si~, a okreslona w aneksie wartosc brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie 

nowych przepis6w. 

4. 	Zmiana, 0 kt6rej mowa w ust. 1 pkt 2 i pkt 3 zostanie dokonana z uwzgl~dnieniem art. 4 ust. 2 

i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. 0 zmianie ustawy Prawo zam6wien publicznych (Dz. U. 

z 2014 r., poz. 1232, zm. Dz. U. z 2015 r., poz. 1153 ) oraz art. 8 ust. 3 ustawy 

z dnia 22.07.2016 r., 0 zmianie ustawy 0 minimalnym wynagrodzeniu za prac~ oraz niekt6rych 

innych ustaw (Dz.U. 2016.1265) w nast~puj'lcy spos6b: 

1) w razie zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prac~ ustalonego na podstawie 

przepis6w ustawy z dnia 10 pazdziemika 2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za prac~, przez 

C poj~cie "odpowiedniej zmiany wynagrodzenia" nalezy rozumiec sum~ wzrostu kosztow 

wykonawcy zam6wienia publicznego wynikaj'lcych z podwyzszenia wynagrodzen 

poszczegolnych pracownik6w bior'lcych udzial w realizacji pozostalej do wykonania, 

w momencie wejscia w Zycie zmiany, cz~sci zam6wienia, do wysokosci wynagrodzenia 

minimalnego albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, obowi~uj'lcych po zmianie 

przepis6w lub jej odpowiedniej cz~sci, w przypadku os6b zatrudnionych w wymiarze nizszym 

niz pelen etat; 

2) w razie zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, przez poj~cie 

"odpowiedniej zmiany wynagrodzenia" nalezy rozumiec sum~ wzrostu koszt6w wykonawcy 

zam6wienia publicznego oraz drugiej strony umowy 0 prac~ lub innej umowy cywilnoprawnej 

~ 	 l'lcz'lcej wykonawc~ zam6wienia publicznego z osob'l fizyczn'l nieprowadz'lc'l dzialalnosci 

gospodarczej, wynikaj'lcych z koniecznosci odprowadzenia dodatkowych skladek od 

wynagrodzen os6b zatrudnionych na umow~ 0 prac~ lub na podstawie innej umowy 

cywilnoprawnej zawartej przez wykonawc~ 

z osob'l fizyczn'l nieprowadz'lc'l dzialalnosci gospodarczej, a bior'lcych udzial 

w realizacji pozostalej do wykonania, w momencie wejscia w zycie zmiany, cz~sci zam6wienia 

przy zalozeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych os6b. 

5. 	 Za wyj'ltkiem sytuacji 0 kt6rej mowa w ust. 1 pkt 1, wprowadzenie zmian wysokosci 

wynagrodzenia wymaga uprzedniego wykazania przez Wykonawc~ wplywu zmiany wskazanych 

regulacji na koszty, 0 kt6rych mowa w ust. 1 pkt 2 i pkt 3. Wykonawca przedstawia spos6b 

i podstaw~ wyliczenia odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. 



Obowi~zki Wykonawcy 

§5 

Szczeg6lowe obowi::jZki Wykonawcy: 

1) zapewnienie przyjmowania niesegregowanych (zmieszanych) odpad6w komunalnych oraz 

odpad6w kuchennych ulegaj,!-cych biodegradacji w RIPOK w dni robocze od poniedzialku 

do pi,!-tku, w godzinach od 6:00 do 21 :00. W przypadku potrzeby zapewnienia przyjmowania 

ww. odpad6w zgloszonej przez firmy, kt6rej Miasto L6di zlecilo odbieranie odpad6w 

komunalnych od wlascicieli nieruchomosci, zapewnienie przyjmowania odpad6w r6wniez 

w soboty w godzinach od 6:00 do 12:00; 

2) wystawianie Kart Przekazania Odpad6w, rozumianych zgodnie z rozporz,!-dzeniem Ministra 

Srodowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzor6w dokument6w stosowanych na 

potrzeby ewidencji odpad6w (Dz.U. poz. 1973), dla kazdego pojazdu dostarczaj,!-cego 

odpady do RIPOK; 

3) dol,!-czanie do miesiycznych faktur za realizacjy uslugi kopii Kart Przekazywania Odpad6w, 

o kt6rych mowa w pkt 2; 

4) osi,!-gniycie w okresie realizacji zam6wienia, dla kazdej cZysci zam6wienia, w odniesieniu 

do masy odebranych niesegregowanych (zmieszanych) odpad6w komunalnych, nie 

mniejszego niz zadeklarowanego procentowego poziomu recyklingu i przygotowania do 

ponownego uZycia nastypuj'lCych frakcji odpad6w komunalnych: papieru, metali, tworzyw 

sztucznych i szkla, kt6ry nie moze bye nizszy niz 6%; 

5) nieprzekroczenie w okresie realizacji zam6wienia, dla kazdej czysci zam6wienia, 

zadeklarowanej masy odpad6w ulegaj,!-cych biodegradacji przekazanych do skladowania, 

kt6ra nie moze bye wiyksza od masy 2070 Mg podanej w pkt 2.6.4 OPZ. W przypadku gdy 

rzeczywista masa odpad6w komunalnych dla danej cZysci zam6wienia bydzie inna od 

nominalnej, nieprzekraczalna masa 2070 Mg odpad6w zostanie dostosowana w spos6b 

proporcjonalny do rzeczywistej masy odpad6w dla tej czysci. 

1. Wykonawca jest 

w czasie ich trwania. 

odpowiedzialny za 

§6 

prawidlow'! organizacjy zabezpieczenie prac 

2. Wykonawca winien 

przedmiotu umowy. 

posiadac zasoby ludzkie w ilosci gwarantuj,!-cej sprawn,!- realizacjy 



4. W przypadku wystllpienia os6b trzecich z roszczeniami bezposrednio do Zamawiajllcego, 

Wykonawca zobowillzuje siy niezwlocznie zwr6cic wszelkie koszty poniesione przez 

Zamawi~Ilcego, w tym kwoty zaslldzone prawomocnymi wyrokami lllcznie z kosztami 

zastypstwa procesowego. 

§7 

1. 	 Zamawiajllcy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zam6wien publicznych, wymaga 

zatrudnienia przez wykonawcy lub podwykonawcy na podstawie umowy 0 pracy os6b 

wykonujllcych czynnosci w zakresie realizacji zam6wienia, kt6rych wykonanie zawiera cechy 

stosunku pracy okreslone w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. 

2. 	 Zamawiajllcy wymaga, aby czynnosci polegajllce na faktycznym wykonywaniu prac 

zwillzanych z wykonaniem calego zam6wienia 0 ile nie sll (bydll) wykonywane przez danll 

osoby w ramach prowadzonej przez nill dzialalnosci gospodarczej byly wykonywane przez 

osoby zatrudnione przez Wykonawcy, podwykonawcy na podstawie umowy 0 pracy. 

3. 	 Rodzaj czynnosci (niezbydnych do wykonania zam6wienia), co do kt6rych wykonania 

zamawiajllcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy 0 pracy przez wykonawcy lub 

podwykonawcy os6b wykonujllcych w trakcie realizacji zam6wienia: 

• 	 czynnosci pracownika wykonujllcego bezposrednio prace zwi'lZane z wykonaniem 

zam6wienia. 

4. Spos6b dokumentowania zatrudnienia os6b. 

Zamawiajllcy wymaga: 

a) aby wykonawca najp6zniej w dniu zawarcia umowy dostarczyl zamawiajllcemu wykaz 

pracownik6w zawierajllcy sklad osobowy pracownik6w wykonujllcych prace zwi'lZane 

z wykonaniem zam6wienia, niezbydnych do nalezytego wykonania zam6wienia 

w okreslonym przez Zamawiajllcego terminie, 

b) aby wykaz pracownik6w byl aktualizowany na biezllco tj. za kaZdym razem, gdy naS1'lpi 

zmiana personalna w skladzie osobowym pracownik6w, 

c) aby czynnosci wskazane w ust. 3 umowy byly wykonywane przez osoby wymienione 

w wykazie pracownik6w, 

d) aby Wykonawca do dostarczonej faktury VAT za wykonane prace za1llczyl wykaz os6b 

realizujllcych czynnosci wskazane w ust. 3 zatrudnionych na podstawie umowy 0 pracy w 

rozumieniu przepis6w ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy z minimalnym 

wynagrodzeniem za pracy ustalonym na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 

10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za pracy, w czasie realizacji 

przedmiotu zam6wienia Gezeli byla zmiana os6b zatrudnionych nalezy podac w jakim 

czasie). 



5. 	 W trakcie realizacji umowy Zamawiajlij.cy, w wyznaczonym pisemnie terminie, zastrzega sobie 

prawo do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spelnienia przez 

Wykonawcy, Podwykonawcy wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 0 pracy osob 

wskazanych w ustypie 3. 

6. 	 Wykonawca jest zobowiqzany do zlozenia, na kaMe wezwanie Zamawiajlij.cego ( w terminie 

nie krotszym niz 3 dni robocze od dnia doryczenia wezwania): 

a) 	 oswiadczenia Wykonawcy, 0 zatrudnieniu na podstawie umowy 0 pracy, osob wykonujlij.cych 

czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajlij.cego. Oswiadczenie to powinno zawierac w 

szczegolnosci dokladne okreslenie podmiotu skladajlij.cego oswiadczenie, daty zlozenia 

oswiadczenia, wskazanie, ze objyte wezwaniem czynnosci wykonujlij. osoby zatrudnione na 

podstawie umowy 0 pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy 0 pracy 

i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu 

Wykonawcy; 

b) 	 poswiadczonlij. za zgodnose z oryginalem odpowiednio przez Wykonawcy, kopiy 

umowy/umow 0 pracy osob wykonujlij.cych w trakcie realizacji umowy czynnosci, ktorych 

dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy (wraz z dokumentem regulujlij.cym zakres 

obowiqzkow, jezeli zostal sporzlij.dzony). Kopia umowy/umow powinna zostac 

zanonimizowana w sposob zapewniajlij.cy ochrony danych osobowych pracownikow, zgodnie 

z obowiqzujlij.cymi przeplsaml, w szczegolnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow. 

Informacje takie jak: Imly nazwiska, data zawarcia umowy, rodzaj umowy 

o pracy i wymiar etatu powinny bye mozliwe do zidentyfikowania; 

c) zaswiadczenia wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajlij.ce oplacanie przez Wykonawcy, 

_ skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umow 

o pracy za ostatni okres rozliczeniowy; poswiadczonej za zgodnose z oryginalem 

odpowiednio przez Wykonawcy, Podwykonawcy kopii dowodu potwierdzajlij.cego zgloszenie 

pracownika przez pracodawcy do ubezpieczeil, zanonimizowanej w sposob zapewniajlij.cy 

ochrony zgodnie z przepisami ustawy 0 ktorej mowa w pkt. b). 

Obowi~zki Zamawiaj~cego 

§8 

Zamawiajlij.cy zobowiqzany jest do: 

1) przekazania Wykonawcy nazw firm dostarczajlij.cych niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne oraz odpady kuchenne ulegajlij.ce biodegradacji wraz z wykazami pojazdow 

http:ulegajlij.ce
http:Zamawiajlij.cy
http:zapewniajlij.cy
http:potwierdzajlij.ce
http:zapewniajlij.cy
http:Zamawiajlij.cy


dostarczaj'!cych te odpady, zawieraj,!cymi numery rejestracyjne pojazd6w, kt6re byd,! na biez'!co 

aktualizowane; 

2) 	 potwierdzenia i rozliczenia uslugi oraz dokonywania zaplaty w tenninach platnosci na podstawie 

wystawionych przez Wykonawcy faktur. 

Przedstawiciele stron nadzorujqcy wykonanie umowy 

§9 

1. 	 Koordynatorem realizacji uslug wynikaj,!cych z niniejszej umowy ze strony Zamawiaj,!cego 

bydzie , tel. e-maiL 

2. Osob,! odpowiedzialn,! za realizacjy uslug wynikaj,!cych z niniejszej umowy ze strony 

Wykonawcy bydzie , tel. e-maiL 

Kary umowne 

§ 10 

1. 1.Kary umowne byd,! naliczane w nastypuj,!cych przypadkach oraz w podanych wysokosciach: 

1) w przypadku odst,!pienia od umowy przez kt6r'!kolwiek ze stron z przyczyn zaleznych od 

Zamawiaj,!cego, Zamawiaj,!cy zaplaci Wykonawcy kary umown'! w wysokosci 

10 % kwoty okreslonej w § 3 ust. 1; 

2) w przypadku odst,!pienia od umowy przez kt6r,!kolwiek ze stron z przyczyn zaleznych od 

Wykonawcy, Wykonawca zaplaci Zamawiaj,!cemu kary umown,! w wysokosci 10% kwoty 

okreslonej w § 3 ust. 1; 

3) za niezgodn,! z prawem niniejsz,! umow'! odmowy prZYJyCla niesegregowanych 

(zrnieszanych) odpad6w komunalnych oraz odpad6w kuchennych ulegaj,!cych biodegradacji 

do RIPOK - w wysokosci 1000 zl brutto za kaZdy taki przypadek; 

4) zaniewystawienie Karty Przekazania Odpad6w, zgodnie z zapisem § 5 pkt 2 niniejszej umowy 

- w wysokosci 500 zl brutto za kazdy taki przypadek; 

5) za nieosi,!gniycie w okresie realizacji zam6wienia, dla kaZdej czysci zam6wienia, podanego 

w § 5 pkt 4 umowy poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego uzycia nastypuj,!cych 

frakcji odpad6w komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkla, w wysokosci 

r6wnej iloczynowi stawki oplaty za umieszczenie niesegregowanych (zmieszanych) 

odpad6w komunalnych na skladowisku, okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art. 

290 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska oraz brakuj,!cej 



C 

masy odpad6w komunalnych wyrazonej w Mg, wymaganej do osiCj.gnil(cia podanego 

w § 5 pkt 4 umowy poziomu; 

6) za przekroczenie w okresie realizacji zam6wienia, dla kai:dej cZl(sci zam6wienia, podanej 

w § 5 pkt 5 umowy masy odpad6w przekazanych do skladowania, w wysokosci r6wnej 

iloczynowi jednostkowej stawki oplaty za umieszczenie niesegregowanych (zmieszanych) 

odpad6w komunalnych na skladowisku, okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art. 

290 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 200 1 r. Prawo ochrony srodowiska oraz masy odpad6w 

wyrai:onej w Mg, przekraczajCj.cej masl( podanCj. w § 5 pkt 5 umowy. 

2. Wykonawca zaplaci ZamawiajCj.cemu kary umowne z tytulu niespelnienia wymagan, 

o kt6rych mowa w § 7: 

1) za op6znienie w dostarczeniu wykazu pracownik6w okreslonego w § 7 ust. 4 pkt a umowy 

we wskazanym terminie, Wykonawca zaplaci ZamawiajCj.cemu karl( w wysokosci 500 zl 

brutto, za ka.zdy dzien op6znienia; 

2) ZamawiajCj.cy moze odstCj.pic od umowy i naliczyc karl( wskazanCj. w ust.l.l pkt 2) jezeli 

Wykonawca sp6zni sil( z przedlozeniem wykazu pracownik6w we wskazanym terminie 

w ilosci powyzej 15 dni od dnia wymaganego umowCj. na zlozenie wykazu pracownik6w; 

3) za niezalCj.czenie do faktury V AT wymaganego wykazu os6b realizujCj.cych caly zakres 

rzeczowy prac, Wykonawca zaplaci ZamawiajCj.cemu karl( w wysokosci 2000 zl brutto 

i dodatkowo naliczy za kai:dego pracownika objlttego przedmiotowym obowiCj.Zkiem 

wykazanego w schemacie organizacyjnym karl( w ",,),sokosci 50 brutto zl; 

4) w przypadku umieszczenia w wykazie zalCj.czonym do faktury (zgodnie z § 7 ust. 4 pkt. d) 

os6b nie wskazanych w wykazie pracownik6w, Wykonawca bl(dzie zobowiCj.zany do 

zaplacenia ZamawiajCj.cemu kary umownej w wysokosci 300 zl brutto, za ka.zdCj. osobl( nie 

wymienionCj. w wykazie pracownik6w; 

5) za uniemozliwienie lub utrudnianie przeprowadzenia kontroli, 0 kt6rej mowa w § 7 

ust. 5, kwotl( 500 zl brutto za kazdy przypadek; 

6) za uchybienie obowiCj.Zkom okreslonym w § 7 ust. 6 kwotl( w wysokosci 300 zl brutto za ka.zdy 

przypadek. 

3. 	 ZamawiajCj.cy zastrzega sobie prawo potrCj.cania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, 

a Wykonawca wyraza zgodl( na potrCj.cenie. 

4. 	 Strony umowy mogCj. dochodzic odszkodowania w wysokosci przekraczajCj.cej wysokosc kar 

umownych. 

5. 	 OdstCj.pienie od umowy nie wylCj.cza mozliwosci naliczenia kar umownych. 

http:ZamawiajCj.cy
http:ZamawiajCj.cy


Odstlfpienie od umowy 

§11 

1. Zamawiaj'lcemu przysluguje prawo odst'lpienia od umowy w nast«puj'lcych sytuacjach: 

1) 	 wyst'lpienia istotnej zmiany okolicznosci powoduj'lcej, ze wykonanie umowy nie lezy 

w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidziec w chwili zawarcia umowy lub 

dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa 

lub bezpieczenstwu publicznemu; 

2) 	 utraty mozliwosci prawidlowego wykonania umowy, w szczegolnosci nalezy przez to 

rozumiec utrat« zezwolen, uprawnien czy statusu niezb«dnego do wykonywania umowy; 

3) 	 nie rozpocz«cia przez Wykonawc« wykonywania przedmiotu umowy w pelnym zakresie 

albo zaprzestania realizacj i umowy w pelnym zakresie w okresie powyzej 

7 dni kalendarzowych; 

C 4) nie realizowania przedmiotu umowy przez Wykonawc« zgodnie z jej postanowieniami 

pomimo trzykrotnego uprzedniego wezwania; 

5) naliczenia kar umownych w wysokosci 50% wynagrodzenia miesi«cznego brutto; 

6) gdy Wykonawca w raZ'lcy sposob narusza umow«, w szczegolnosci bezprawnie odmawia 

odbioru odpadow komunalnych obj«tych umow'l, 

2. 	 Zamawiaj'lcy moze odst'lpic od umowy w terminie 30 dni od powzi«cia wiadomosci, 

o ktorych mowa w ust. 1, w takim wypadku Wykonawca moze z'ldac jedynie wynagrodzenia 

naleznego mu z tytulu wykonania cz«sci umowy. 

3. 	 Zamawiaj'lcy zastrzega sobie mozliwosc odst'lpienia od umowy w wyniku zmiany powszechnie 

obowi'lzuj'lcych przepisow prawa (w tym przepisow prawa miejscowego) maj'lcych wpJyw na 

mozliwosc realizacji przedmiotu zamowienia. 

4. 	 Odst'lpienie od umowy powinno nast'lpic w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego 

oswiadczenia i powinno zawierac uzasadnienie. 

5. 	 Stronom przysluguje takze prawo odst'lpienia od umowy w przypadkach okreslonych 

w Kodeksie cywilnym. 

Zabezpieczenie naleZytego wykonania umowy 

§ 12 

1. 	 Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiaj'lcego zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy 

w wysokosci 5% kwoty, 0 ktorej mowa § 3 ust. 1 tj ........... zJ brutto (slownie zlotych brutto: 

......................................... ) , w formach dopuszczonych zapisem art. 148 ust. 1 Prawa 

zamowien publicznych i jest zobowi<lZany do utrzymania waznosci zabezpieczenia przez okres 

obowi'lZywania umowy. 



2. 	 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wmeSlOne w pieniqdzu w kwocie 

..................................zl slownie zlotych ............... '" winno bye przekazane na konto 

ZamawlaJqCego nr.............................. ...... ............ ... ... .............. , a w formie 

. d 'b' Z ........ ... .................................... .... . . ............ w Sle ZI Ie amawlaJqCego. 


3. 	 W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniqdzu Zamawiajqcy zobowiqzuje siy 

przechowywae je na oprocentowanym rachunku w banku obslugujqcym Zamawiajqcego. 

4. 	 Zamawiajqcy zwroci 100% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z odsetkami 

wynikajqcymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane, 

pomniejszone 0 koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniydzy 

na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia wykonania 

calosci zamowienia publicznego i uznania przez Zamawiajqcego za nalezycie wykonane. 

Ubezpieczenie Wykonawcy 

§13 

1. 	 Wykonawca zobowiqzany jest posiadae oplaconq polisy OC z tytulu prowadzonej dzialalnosci 

przez okres trwania umowy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajqcy, ze 

Wykonawca posiada ubezpieczenie z tytulu OC zdolne do obslugi ewentualnych roszczen 

w zakresie deliktu, gdzie wysokose sumy gwarancyjnej bydzie nie mniejsza niz 100 000 zl. 

2. 	 Wykonawca zobowiqzuje siy do kontynuacji polisy OC przez caly okres trwania umowy. 

Wykonawca przez caly okres trwania umowy zobowiqzany jest do uzupelnienia kwoty 

ubezpieczenia do kwoty wskazanej w ust. 1, w przypadku dokonania wyplat odszkodowaii z 

zawartej umowy ubezpieczenia. Jednoczesnie Wykonawca zobowiqzany jest dostarczac 

C potwierdzenie uiszczenia oplat na kontynuacjy ubezpieczenia. 

3. 	 W przypadku gdy Wykonawca nie wywiqi:e siy z obowiqzku, 0 ktorym mowa w ust. 2 

w terminie 14 dni, Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do zawarcia polisy OC, 0 ktorej mowa w 

ust. 1 w imieniu i na rzecz Wykonawcy oraz potrqcenia kosztu tego ubezpieczenia 

z wynagrodzenia Wykonawcy. 

Reklamacje 

§ 14 

Reklamacje zlozone przez Zamawiajqcego dotyczqce nieprawidlowego wykonania umowy, 

zalatwiane bydq przez Wykonawcy w terminie do 7 dni kalendarzowych. Niezgloszenie przez 

Wykonawcy zastrzezen w ww. terminie oznacza uznanie reklamacji przez Wykonawcy. 



Warunki zmiany umowy 

§ 15 

1. 	 Zmiana postanowien niniejszej umowy wymaga zgody obu stron wyraZonej na pismie pod 

rygorem niewaznosci. 

2. 	 Zamawiajl.lcy przewiduje mozliwosc zmiany umowy w przypadkach: 

1) zmiany uregulowan prawnych, w tym przepis6w prawa miejscowego, majl.lcych wplyw na 

jej wykonanie, w szczeg61nosci na spos6b i zakres wykonywania uslugi bc;dl.lcej przedmiotem 

niniejszej umowy, w tym koniecznosc spemienia przez Wykonawcc; odpowiednich 

wymog6w w tym takze uzyskania stosownych zezwolen, pozwolen i uprawnien; 

2) zmiany oznaczenia danych dotyczl.lcych Zamawiaj'lcego lub Wykonawcy. 

Postanowienia koilcowe 

§ 16 

Wykonawca nie moze przenosic praw (wierzytelnosci) wynikajl.lcych z niniejszej umowy (cesja) ani 

ich obci'lzac, bez zgody Zamawiaj'lcego wyrazonej na pismie, pod rygorem niewaznosci. 

§ 17 

1. 	 Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana 

w zwi'lzku z niniejszl.l umowl.l mic;dzy Stronami bc;dzie sporzl.ldzana na pismie 

i podpisana przez Strony zawiadamiaj'lc'l. Zamawiaj'lcy dopuszcza przeslanie zawiadomien, 

korespondencji lub dokumentacji faksem lub pocztl.l elektroniczn'l 

(w postaci skanu dokument6w), jednak w takim przypadku konieczne jest doryczenie stronie 

dodatkowo oryginalu zawiadomienia w formie pisemnej. 

2. 	 Zawiadomienia byd'l wysylane na adresy, numery faks6w oraz adresy poczty elektronicznej 

podane przez Strony. Kazda ze Stron zobowi'lzanajest do informowania drugiej Strony 0 kazdej 

zmianie miejsca, siedziby lub numeru faksu i adresu poczty elektronicznej. Jezeli Strona nie 

powiadomila 0 zmianie miejsca, siedziby, numeru faksu oraz adresu poczty elektronicznej 

zawiadomienia wyslane na ostatni znany adres zamieszkania lub siedziby oraz numer faksu lub 

adres poczty elektronicznej Strony uznaj'l za doryczone. 

§ 18 

Spory wynikle na tie realizacji niniejszej umowy bydzie rozstrzygal s'ld wlasciwy dla siedziby 

Zamawiaj'lcego. 



§ 19 

1. 	 W sprawach nieuregulowanych niniejsz~ umow~ maj~ zastosowanie przepisy Prawa zam6wien 

publicznych wraz z przepisami wykonawczymi, ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach 

(Dz. U. z 2018 r. poz.21 z p6zn. zm.) oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2. 	 Postanowienia niniejszej umowy s~ interpretowane i stosowane zgodnie z ustaw~ z dnia 

13 wrzesnia 1996 r. 0 utrzymaniu czystosci i porz~dku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) 

oraz obowi¥uj~cym Regulaminem utrzymania czystosci i porz~dku na terenie Miasta Lodzi. 

§ 20 

C Umowa zostala sporz~dzona w czterech jednobrzmi~cych egzemplarzach, dwa dla Zamawiaj~cego, 
dwa dla Wykonawcy. 

§ 21 

Integraln~ cz~sc niniejszej umowy stano wi wykaz pojazd6w dostarczaj~cych niesegregowane 

(zmieszane) odpady komunalne oraz odpady kuchenne ulegaj~ce biodegradacji do RIPOK - zal~cznik 

nrl. 
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