Postępowanie nr GWDA/ZP/11/22/AO

ZAŁĄCZNIK nr 5 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
§1
1.

Przedmiotem umowy są: usługi polegające na rozdrabnianiu mobilnym urządzeniem typu
rozdrabniacz/rębak: mieszaniny gałęzi, konarów, karpin oraz innych części roślin
pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków, cmentarzy oraz targowisk.

2.

Materiał przeznaczony do rozdrabniania może zwierać w swoim składzie części mineralne np.
gleba, ziemia, piasek, drobne kamienie.

3.

Zakres usługi obejmuje:
3.1. dostarczenie maszyn na teren Zamawiającego, załadunek na rozdrabniacz/rębak
i rozdrabnianie ww. odpadów, zabezpieczenie paliwa do maszyn, obsługę maszyn,
uporządkowanie terenu po zakończonych pracach,
3.2. pozyskanie, w wyniku rozdrabniania odpadów, surowca składającego się z cząstek
drewna (gałęzi, konarów, karpin) i innych odpadów zielonych o wielkości frakcji max. do:
3 cm przekroju, 13 cm długości z 10% marginesem tolerancji na zwartą w pozyskanym
surowcu nadfrakcję, z tym że ilość nadfrakcji nie może stanowić więcej jak 15% całości
pozyskanej partii surowca. Pozyskany surowiec ma umożliwić jego bezpośrednie
wykorzystanie jako materiału strukturotwórczego w technologii kompostowania
prowadzonej na instalacji kompostowni odpadów biodegradowalnych GWDA.

4.

Orientacyjna ilość surowca będąca przedmiotem zamówienia – do 13.600 m.p. – dotyczy
surowca rozdrobnionego/pozyskanego - zrębki. Wielkość podana przez Zamawiającego jest
ilością maksymalną i stanowi wielkość szacunkową. Zamawiający zastrzega uzależnienie
realizacji zamówienia w zależności od rzeczywistych potrzeb, z tym zastrzeżeniem, że minimalna
ilość pozyskanego surowca nie może być niższa niż 11.000 m.p. Wykonawca nie będzie miał
prawa dochodzenia roszczeń wobec Zamawiającego z tytułu zmniejszenia ilości surowca
rozdrobnionego/pozyskanego do ilości mniejszej niż minimalna.

5.

Lokalizacja: teren instalacji kompostowni Piła, ul. Na Leszkowie 4 oraz ul. Młodych.

6.

Minimalna ilość dzienna przerobionego (rozdrobnionego surowca) wymagana przez
Zamawiającego to 300 m.p.

1.

§2
Umowa zostaje zawarta na okres 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do dnia
rozdrobnienia całkowitej ilości odpadów określonej w zamówieniu – dotyczy surowca
rozdrobnionego/pozyskanego, wynoszącej do 13.600 m.p. zrębki, w zależności od tego, które
ze zdarzeń wystąpi pierwsze.
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1.

Spodziewany przez Zamawiającego termin rozpoczęcia realizacji dostawy to m-c sierpień 2022
r. Powyższy termin jest tylko terminem przewidywanym i może ulec zmianie.

2.

O faktycznym terminie rozpoczęcia realizacji usługi zamawiający powiadomi wykonawcę co
najmniej z pięciodniowym wyprzedzeniem.

3.

Zamawiający zastrzega, że jeżeli zakończenie umowy nastąpi po upływie okresu 12 miesięcy
i jednocześnie udostępni on Wykonawcy materiał do rozdrobnienia, w ilości pozwalającej
pozyskać mniej niż 13.600 m.p. ale min. 11.000 m.p. zrębki, określonej w zamówieniu to
Wykonawca nie będzie rościł sobie praw do zapłaty za usługę, która nie została zrealizowana.
§3

1.

Maksymalną wartość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1
strony ustalają zgodnie z ofertą Wykonawcy na kwotę netto …………….. PLN plus podatek VAT
……………. PLN, co łącznie stanowi kwotę brutto ……………. PLN (słownie złotych: ……./100).

2.

Cena 1 m.p. pozyskanego surowca bez VAT, zgodnie ze złożoną ofertą, wynosi ………….. zł netto.

3.

Strony ustalają, że wynagrodzenie umowne obejmuje wszelkie koszty poniesione przez
Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej umowy i uwzględnia wszystkie obowiązujące w
Polsce podatki, opłaty, ubezpieczenia, koszty transportu oraz inne opłaty związane z realizacją
przedmiotu umowy i nie podlega waloryzacji.

4.

Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu
oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także
oddziaływania innych czynników mających wpływ lub mogących mieć wpływ na koszty.
Niedoszacowanie, pominięcie, brak rozpoznania i doprecyzowania kosztów rozwiązań nie może
być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1.

5.

Zapłata należności określonej w ust. 1 dokonywana będzie po upływie cyklu rozliczeniowego tj.
miesiąca kalendarzowego, na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę
faktury/rachunku za Usługi wykonane w okresie danego cyklu rozliczeniowego (miesiąca
kalendarzowego) w terminie 21 dni roboczych od dnia przekazania Zamawiającemu prawidłowo
wystawionej faktury/rachunku.

6.

Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

7.

Zapłata będzie dokonana przelewem na rachunek Wykonawcy nr: ……………….

8.

Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany na fakturze, która będzie
wystawiona w jego imieniu, jest rachunkiem dla którego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia
29 sierpnia 1997r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2021 poz. 1896 ze zm.) prowadzony jest rachunek
VAT i widnieje na wykazie prowadzonym przez Szefa KAS.

9.

Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności faktury z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej płatności zgodnie z art. 108a Ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021
poz. 685 ze zm.).

10.

Wykonawca może przesłać Zamawiającemu ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną za
pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) na podstawie ustawy z dnia 9
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listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na
roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020 r. poz.
1666).
11.

W przypadku zwłoki w zapłacie należności, Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe za
opóźnienie w transakcjach handlowych za każdy dzień zwłoki.

12.

Wykonawca i Zamawiający oświadczają, że są czynnymi podatnikami podatku od towaru
i usług VAT(*jeżeli dotyczy) o numerach:
12.1. NIP Wykonawcy: ……………..
12.2. NIP Zamawiającego: 764-23-52-589.
§4

1.

Wykonawca oświadcza, iż:
1.1. osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszego zamówienia posiadają
odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i przeszkolenia wymagane przepisami prawa, (w
szczególności przepisami BHP) oraz posiadają umiejętności i doświadczenie gwarantujące
prawidłowe wykonanie prac,
1.2. zapoznał się z materiałem do rozdrobnienia o którym mowa w § 1, oraz zapoznał się
z warunkami wykonania usługi i nie zgłasza w tym zakresie zastrzeżeń.

2.

Wykonawca zobowiązuje się do:
2.1. dostarczenia maszyn na teren Zamawiającego, załadunku na rębak i rozdrabniania
odpadów, zabezpieczenia paliwa do maszyn, obsługi maszyn, uporządkowania terenu po
zakończonych pracach;
2.2. rozpoczęcia realizacji etapu zadania w terminie 3 dni, licząc od dnia otrzymania
pisemnego zlecenia składanego przez przedstawiciela Zamawiającego, przez telefon lub
wysyłanego e-mailem; określony wyżej termin rozpoczęcia realizacji etapu zadania jest
wiążący przez cały okres obowiązywania umowy.
2.3. realizacji danego etapu zamówienia, który obejmować będzie do 5 dni roboczych; okres
ten może zostać skrócony lub przedłużony po wspólnym ustaleniu przez Strony;
2.4. wykonywania zadania w dni robocze od godz. 700 do godz. 1500, praca w innych godzinach
możliwa będzie po ustaleniach z przedstawicielem Zamawiającego;
2.5. przedstawienia, na każde żądanie Zamawiającego, dokumentów potwierdzających
posiadanie przez osoby realizujące zamówienie, wymaganych uprawnień do obsługi
maszyn;
2.6. zapewnienia

udziału

wszystkim

pracownikom

Wykonawcy,

skierowanym

do wykonywania zadania, w szkoleniu BHP u Zamawiającego.
3.

Przerwa w wykonywaniu usługi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie może trwać
dłużej niż 2 dni robocze. W przypadku przerwy trwającej dłuższej niż 2 dni robocze
Zamawiający ma prawo do zlecenia usługi osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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4.

Dostawy i tankowanie paliwa do maszyn odbywać się będą w sposób bezpieczny i zgodny
z zasadami BHP i p.poż. ze stosowaniem zabezpieczeń uniemożliwiających przenikanie paliwa
do gruntu, wód powierzchniowych i gruntowych oraz ograniczeniem emisji par
z tych paliw do powietrza atmosferycznego.

5.

Na terenie całego obiektu GWDA sp. z o.o. obowiązuje tzw. strefa ruchu.

W związku

z powyższym pojazd i kierowca muszą spełniać te same wymagania, jak na drogach publicznych:
pojazd musi być dopuszczony do ruchu, kierowca musi posiadać prawo jazdy
i stosować się do zasad ruchu drogowego oraz znaków i sygnałów drogowych ustawionych przez
właściciela drogi. Początek strefy ruchu został oznaczony odpowiednim znakiem (D-52) jej
koniec znakiem (D-53). Dozwolona maksymalna prędkość pojazdów na terenie obiektu wynosi
30 km/h.
6.

Zamawiający zapewnia miejsce parkingowe dla maszyn związanych z realizacją zadania na
terenie zakładu, nie ponosi jednak odpowiedzialności materialnej za pozostawiony sprzęt.
W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany będzie do:
6.1. sprzątania na bieżąco wyznaczonego miejsca parkingowego;
6.2. zabezpieczenia wyznaczonego miejsca parkingowego odpowiednimi środkami przed
przedostaniem się do gruntu lub wód zabrudzeń (np. oleju silnikowego, przekładniowego,
smarów, lakierów, detergentów oraz innych zabrudzeń), mogących spowodować szkodę
w środowisku. Za naprawę szkód w środowisku powstałych w trakcie realizacji zadania z
winy Wykonawcy odpowiada Wykonawca.
6.3. gospodarowania wytworzonymi przez siebie odpadami zgodnie z Ustawą z dnia 14
grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 699 ze zm.).

7.

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zasad ochrony środowiska i gospodarowania
wytworzonymi w trakcie realizacji zadania odpadami zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r.
odpadach oraz zasadami opisanymi w ,,Instrukcji postępowania z odpadami na terenie GWDA
sp. z o.o.” - Wymagania dla firm zewnętrznych dotyczące ochrony środowiska. Oświadczenie o
zapoznaniu się i przyjęciu do stosowania wymagań dot. zasad ochrony środowiska stanowi
załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

8.

Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania przepisów dotyczących BHP,
(w

tym

używania

kamizelek

odblaskowych)

oraz

stosowania

się

do

przepisów

przeciwpożarowych (w tym nie używania otwartego ognia lub palenia tytoniu), transportu i
składowania palnych płodów rolnych, określonych w rozporządzeniu ministra spraw
wewnętrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (DZ.U. z 2010r. nr 109 poz. 719 ze zm.).
Wykonawca zapewni podczas realizacji usługi sprawny sprzęt gaśniczy - wyposażenie z
uwzględnieniem występującego zagrożenia pożarowego; prace pożarowo niebezpieczne mogą
być wykonywane wyłącznie zgodnie z zasadami oraz przepisami w tym zakresie.
9.

Przed rozpoczęciem realizacji zadania, Zamawiający na własny koszt przeprowadzi
obowiązkowe szkolenie dla pracowników Wykonawcy w zakresie znaczących aspektów
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środowiskowych zidentyfikowanych przez GWDA sp. z o.o. w wyniku prowadzonej działalności
oraz zasad BHP i p.poż. obowiązujących na terenie kompostowni.
10.

Zamawiający nie zapewnia pomieszczeń socjalnych dla pracowników Wykonawcy. Wykonawca
zobowiązany jest zapewnić dla pracowników odpowiednie warunki socjalne oraz warunki
zgodnie z zasadami BHP we własnym zakresie, w tym środki ochrony osobistej, płyny do
dezynfekcji oraz inne zabezpieczenia zgodnie z ogólnie przyjętymi zaleceniami.

11.

Maszyny służące do realizacji usługi muszą spełniać zasadnicze wymagania dla maszyn i nie
stwarzać zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz środowiska. Zamawiający jest upoważniony
do kontroli zasadniczych wymagań, stanu technicznego pojazdów, urządzeń, maszyn, a także
sprzętu technicznego Wykonawcy przez osoby uprawnione oraz służbę BHP. Z kontroli zostanie
sporządzony protokół podpisany przez przedstawiciela Wykonawcy – operatora maszyny oraz
przedstawiciela Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Zamawiający
zobowiąże Wykonawcę do niezwłocznego usunięcia usterek lub wymiany sprzętu na sprawny,
a w przypadku zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz środowiska ma prawo wstrzymać
wykonanie prac. W przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z powyższego w ustalonym
terminie, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy.

12.

W przypadku awarii sprzętu dłuższej niż 2 dni robocze Wykonawca zobowiązany jest podstawić
sprzęt zastępczy, sprawny technicznie o minimum takich samych parametrach technicznych,
umożliwiających sprawne wykonywanie pracy na obiekcie Zamawiającego. W przypadku
niezapewnienia sprzętu zastępczego przez Wykonawcę w wymaganym czasie, Zamawiający jest
uprawniony do zapewnienia takiego sprzętu we własnym zakresie na koszt Wykonawcy, który
jest zobowiązany zwrócić koszty wynajęcia i obsługi sprzętu zastępczego w terminie 7 dni, na
podstawie faktury wystawionej przez Zamawiającego.

13.

Zamawiający zastrzega, iż prowadzi na swoim terenie monitoring wizyjny, a Wykonawca
zobowiązuje się uprzedzić o tym osoby skierowane przez niego do realizacji zadania
u Zamawiającego.

14.

O wszelkich zauważonych uszkodzeniach, zagrożeniach i brakach w mieniu Zamawiającego
Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego.

15.

Oceny prawidłowości wykonania przedmiotu Umowy dokonuje Zamawiający.

16.

Stwierdzone przez Zamawiającego nieprawidłowości w wykonaniu przedmiotu Umowy
zgłaszane będą Wykonawcy na bieżąco w formie pisemnej/drogą elektroniczną, a w nagłych
wypadkach ustnie lub telefonicznie - pracownikowi Wykonawcy pełniącemu funkcję
Koordynatora/osobie wskazanej w § 14 ust. 2.

17.

Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia zgłoszonych mu nieprawidłowości w wykonaniu
przedmiotu Umowy lub zmiany sposobu świadczenia Usług w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego, uwzględniającym w szczególności rodzaj stwierdzonych nieprawidłowości,
czas, w którym mogą zostać usunięte oraz uzasadnione potrzeby Zamawiającego.
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18.

Wykonawca zobowiązany jest do należytego i terminowego świadczenia Usług stanowiących
przedmiot Umowy.

19.

W przypadku nierozpoczęcia lub przerwania świadczenia usług Zamawiający wyznaczy
Wykonawcy odpowiedni termin dodatkowy na rozpoczęcie lub wznowienie wykonywania Usług
i naliczy kary umowne zgodnie z § 11 ust. 2 pkt 2.2.

20.

Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są do ścisłego współdziałania w zakresie niezbędnym
dla prawidłowej realizacji Umowy.

21.

Zamawiający w związku ze swoją działalnością zidentyfikował znaczące aspekty środowiskowe,
których wykaz dostępny jest na stronie https://gwda.pl w zakładce „Znaczące aspekty
środowiskowe”. Wpływ aspektów środowiskowych wyłonionych u Zamawiającego jest stale
monitorowany oraz prowadzone są działania ograniczające szkodliwy wpływ na środowisko.
§5

1.

Wykonawca zobowiązuje się, że osoby wykonujące czynności związane z obsługą
rozdrabniacza/rębaka oraz wykonujące załadunek odpadu do rozdrabniacza/rębaka będą
w okresie realizacji Umowy zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2020r. poz. 1320 ze zm.).

2.

Usługi będą świadczone przez osoby wymienione w załączniku nr 2 do Umowy pn. „Wykaz
Pracowników świadczących usługi”. Wykaz ten zawiera imiona i nazwiska pracowników, zakres
wykonywanych czynności, informacje o podstawie dysponowania danymi pracownikami oraz
oświadczenie Wykonawcy, że osoby wykonujące czynności, o których mowa w ust. 1 są
zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.

3.

W przypadku wystąpienia zmian dot. zatrudnienia osób wykonujących czynności wskazane
przez Zamawiającego do wykonania na podstawie umowy o pracę, Wykonawca ma obowiązek
w terminie 3 dni od ich zaistnienia, zgłosić na piśmie każdą zamianę Zamawiającemu.
Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu nowego wykazu osób
wskazanych w ust. 1, zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę
wraz ze wskazaniem czynności, które będą oni wykonywać.

4.

Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym, nie dłuższym niż
5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu dowody
poświadczające zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w ust.1.

5.

W przypadku, gdy przedstawienie dowodów będzie się wiązać z przetworzeniem danych
osobowych tych pracowników, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od nich zgody na
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

6.

Zamawiający będzie miał prawo do sprawdzenia tożsamości pracownika, wykonującego
czynności wskazane w ust. 1 i sprawdzenia zgodności z przedstawionym Zamawiającemu
wykazem osób.
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7.

Weryfikacja zatrudnienia osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1 odbywać się
będzie zgodnie z zasadami określonymi w pkt IV pkt 7.6 i 7.7. Specyfikacji Warunków
Zamówienia.

8.

Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dowodów, o których mowa w ust. 4 będzie traktowane jako
niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących pracę na podstawie
umowy o pracę.

9.

Wykonawca zobowiązuje się, że przed rozpoczęciem wykonywania przedmiotu Umowy
Pracownicy świadczący Usługi zostaną przeszkoleni w zakresie przepisów BHP i przepisów
przeciwpożarowych.

10.

Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy świadczący Usługi będą posiadać odpowiednie
kwalifikacje, uprawnienia, doświadczenie i umiejętności niezbędne do wykonania zamówienia.

11.

Wykonawca zobowiązuje się, że wszystkie osoby przy pomocy których będzie realizował umowę
będą posługiwały się językiem polskim w stopniu komunikatywnym w przeciwnym razie
zapewni stałą asystę tłumacza pozwalającą na prawidłową realizację umowy.

12.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wyposażenie Pracowników świadczących
Usługi oraz za ich bezpieczeństwo w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy.

13.

Pracownicy świadczący Usługi zobowiązani są do stosowania się do obowiązujących
u Zamawiającego przepisów wewnętrznych, w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy.
§6

1.

Zmiana Pracownika świadczącego Usługi będzie możliwa w następującej sytuacji:
1.1. na żądanie Zamawiającego w przypadku nienależytego świadczenia przez niego Usług;
1.2. na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi okolicznościami.

2.

Zmiana Pracownika świadczącego Usługi dokonywana jest poprzez pisemne powiadomienie
Zamawiającego przez Wykonawcę o zmianie Pracownika świadczącego Usługi, co najmniej na 1
dzień roboczy przed zamiarem dokonania zmiany, po uprzednim przedstawieniu
i zaakceptowaniu przez Zamawiającego kandydatury innej osoby spełniającej wymagania
określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz postanowieniach Umowy.

3.

Zmiana Pracownika świadczącego Usługi dokonana zgodnie z ust. 2 skutkuje zmianą załącznika
nr 2 do Umowy pn. „Wykaz Pracowników świadczących Usługi” i nie wymaga zawierania przez
Strony aneksu do Umowy.
§7

1.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne szkody na osobie lub
mieniu powstałe w wyniku niewykonania bądź nienależytego wykonywania zobowiązań
wynikających z Umowy. Wykonawca ponosi też odpowiedzialność za inne działania lub
zaniechania Pracowników świadczących Usługi i osób trzecich, którymi będzie posługiwał się
w celu wykonania Umowy.
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2.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków
dotyczące Pracowników świadczących Usługi i osób trzecich, wynikające bezpośrednio
z wykonywanych Usług, spowodowane z winy Wykonawcy.

3.

W przypadku kradzieży, pożaru lub innych zdarzeń losowych, których uczestnikami byli
Pracownicy świadczący Usługi, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia
Zamawiającego o powstałym zdarzeniu oraz uczestnictwa w komisji badającej okoliczności
zdarzenia.

4.

Wykonawca

zobowiązany

będzie

z Zamawiającym/reprezentowania

na

żądanie

Zamawiającego

Zamawiającego

przed

do

współdziałania

właściwymi

organami

administracyjnymi w sprawach pozostających w związku ze skutkami świadczonych przez
Wykonawcę Usług.
§8
1.

Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres obowiązywania Umowy ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, z sumą ubezpieczenia nie
mniejszą niż 200 000, 00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100) dla jednej i wszystkich
szkód. Jeżeli suma ubezpieczenia wyrażona jest w innej walucie niż złoty, zostanie przeliczona
według średniego kursu NBP na dzień zawarcia Umowy.

2.

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dowód zawarcia umowy
ubezpieczenia wraz z warunkami odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz dowodem opłacenia
składki. Dokumenty te stanowią załącznik nr 3 do Umowy .

3.

Jeżeli okres ubezpieczenia będzie krótszy niż okres trwania Umowy, Wykonawca zobowiązany
jest do przedłużenia ubezpieczenia i przedłożenia Zamawiającemu dokumentów, o których
mowa w ust. 2.

4.

Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach treści
zawartej umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1, w terminie 7 dni roboczych od dnia ich
wejścia w życie.
§9

1.

Zamawiający dokonuje odbioru Usługi poprzez potwierdzenie wykonania danego etapu zadania
zamówienia stosownym protokołem, zawierającym informację o wykonanych pracach
i ilości rozdrobnionego/pozyskanego surowca.

2.

Obmiar rozdrobnionego surowca dokonywany będzie komisyjnie w dniu następnym po
zakończeniu usługi w obecności przedstawiciela zamawiającego i wykonawcy.

3.

Po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia sporządzony zostanie protokół końcowy
potwierdzający wykonanie prac objętych zamówieniem.

4.

Pozyskany w wyniku rozdrabniania materiał (zrębka) składać ma się z cząstek drewna (gałęzi,
konarów, karpin) i innych odpadów zielonych o wielkości frakcji max. do: 3 cm przekroju, 13 cm
długości z 10% marginesem tolerancji na zwartą w pozyskanym surowcu nadfrakcję, z tym że
ilość nadfrakcji nie może stanowić więcej jak 15% całości pozyskanej partii surowca. Pozyskany
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surowiec wykorzystany będzie jako materiał strukturotwórczy w technologii kompostowania
prowadzonej na instalacji kompostowni odpadów biodegradowalnych GWDA.
5.

Cyklem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.

6.

Zamawiający stwierdzając częściowe należyte wykonywanie przez Wykonawcę Usług, przekaże
Wykonawcy podpisany protokół odbioru Usług, zawierający informacje o:
6.1. zakresie w jakim przedmiot Umowy w ocenie Zamawiającego wykonywany był
nienależycie,
6.2. terminie usunięcia nieprawidłowości;
6.3. podstawie i wysokości naliczonej z tego tytułu kary umownej w przypadku wystąpienia
okoliczności skutkujących obowiązkiem Wykonawcy zapłaty kary umownej.

7.

Zamawiający stwierdzając nienależyte wykonanie przez Wykonawcę Usług, odmówi podpisania
protokołu odbioru Usług, co skutkować będzie brakiem zapłaty wynagrodzenia. Odmowa
podpisania protokołu wymaga formy pisemnej wraz z uzasadnieniem.
§ 10

1.

Jeżeli w trakcie umowy zajdzie potrzeba wykonania przedmiotu umowy przy udziale
Podwykonawców:
1.1. Wykonawca ma prawo podpisać umowę z Podwykonawcami na realizację części
zamówienia.
1.2. Wynagrodzenie Podwykonawcy nie może przewyższać wynagrodzenia należnego
Wykonawcy.
1.3. Do Podwykonawców stosuje się odpowiednio uregulowania niniejszej umowy dotyczące
zarówno praw jak i obowiązków Wykonawcy.
1.4. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykonanie w terminie wszelkich
rozliczeń finansowych z Podwykonawcami.
1.5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa
i obowiązki Podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących
warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa
i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy.
§ 11

1.
2.

Strony postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień
niniejszej umowy obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
2.1. w przypadku odstąpienia od Umowy w całości przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20 % wynagrodzenia netto wskazanego w
§ 3 ust. 1 Umowy;
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3.
4.
5.
6.

7.

2.2. za zwłokę w rozpoczęciu realizacji każdego z etapów zadania, z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy - w wysokości 1 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 3 ust. 1
Umowy za każdy dzień zwłoki;
2.3. za zwłokę w usunięciu nieprawidłowości w okresie wykonywania przedmiotu Umowy - w
wysokości 0,3% wynagrodzenia netto wskazanego w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień
zwłoki, w stosunku do terminu określonego w § 9 ust. 6 pkt 6.2.;
2.4. jeżeli usługę objętą przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż
Wykonawca lub inny niż Podwykonawca skierowany do wykonania umowy – karę
umowną w wysokości 2.000,00 zł, za każdy taki przypadek;
2.5. w przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku wymogu zatrudnienia przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wskazanych osób, o
których mowa w § 5 ust. 1 umowy w wysokości 200 zł, za każdy dzień trwania naruszenia
(do czasu zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę spełnienia warunku) za każdą
osobę poniżej liczby wymaganych Pracowników świadczących usługi na podstawie
umowy o pracę, wskazanej przez Wykonawcę,
2.6. za nieprzestrzeganie na obiekcie oczyszczalni przepisów dotyczących BHP (w tym
nieużywanie kamizelek odblaskowych) oraz niestosowanie się do przepisów
przeciwpożarowych (w tym używania otwartego ognia i palenia tytoniu, brak sprzętu
gaśniczego), transportu i składowania palnych płodów rolnych, określonych
w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych
i terenów (DZ.U. z 2010r. nr 109 poz. 719 ze zm.) w wysokości 500,00 zł za każde zdarzenie
udokumentowane przez upoważnionych pracowników Zamawiającego.
Zamawiający może potrącić naliczone kary umowne ze swoich zobowiązań wobec Wykonawcy,
na co przez podpisanie Umowy wyraża zgodę Wykonawca.
O wysokości naliczonej kary, terminie i sposobie jej zapłaty Zamawiający poinformuje
Wykonawcę notą obciążeniową.
Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 25% wynagrodzenia netto.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia netto
wskazanego w § 3 ust. 1 umowy w razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z powodu
okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na
zasadach ogólnych, w przypadku, gdy wysokość kary nie pokrywa w pełni poniesionej szkody.
§ 12

1.
2.

Poza przypadkami określonymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, Stronom
przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadkach określonych w niniejszym paragrafie.
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy:
2.1. w przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do świadczenia Usług lub przerwania ich
Wykonywania na okres dłuższy niż 10 dni roboczych i bezskutecznym upływie terminu
dodatkowego wyznaczonego przez Zamawiającego zgodnie z § 4 ust. 19 Umowy;
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3.
4.

5.

2.2. w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowości w wykonywaniu Usług
i bezskutecznym upływie terminu dodatkowego wyznaczonego przez Zamawiającego
zgodnie z § 4 ust. 17 Umowy;
2.3. w przypadku stwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego nieprzestrzegania przez
„Pracowników świadczących usługi” przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych;
2.4. w przypadku trzykrotnego naliczenia przez Zamawiającego kar umownych zgodnie z § 11
Umowy;
2.5. wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy –
odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać
jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy;
2.6. gdy w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku
Wykonawcy lub jego znacznej części.
Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku zwłoki Zamawiającego w
zapłacie wynagrodzeń za co najmniej dwa cykle rozliczeniowe.
Prawo do odstąpienia od umowy wykonuje się przekazując drugiej Stronie w formie pisemnej,
pod rygorem nieważności, oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z uzasadnieniem.
Umowa wygaśnie ze skutkiem natychmiastowym w terminie skutecznego doręczenia Stronie
oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
Strony zgodnie ustalają, że odstąpienie od Umowy przez jedną ze Stron, na podstawie
któregokolwiek z postanowień Umowy, wywiera skutek w postaci rozwiązania Umowy na
przyszłość, w dniu wskazanym przez Stronę odstępującą od Umowy, jednakże nie wcześniej niż
w dniu otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez drugą Stronę, nie naruszając
stosunku prawnego łączącego Strony na podstawie Umowy w zakresie już wykonanego
przedmiotu Umowy (odstąpienie od części Umowy).
§ 13

1.

Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

2.

Strony przewidują możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy, w przypadku
gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, tj.:
2.1. w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z
prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy
do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego;
2.2. w przypadku wystąpienia siły wyższej rozumianej jako wystąpienie zdarzenia
nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie
dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia
Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części.
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3.

Siła Wyższa obejmuje w szczególności niżej wymienione okoliczności:
3.1. wojna, działania wojenne, inwazja, działania wrogów zewnętrznych;
3.2. rebelia, terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrót wojskowy lub
cywilny,
3.3. bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niż pracownicy
Wykonawcy lub Podwykonawcy;
3.4. awarii wywołanej działaniem amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych,
promieniowania jonizującego lub skażenia radioaktywnego z wyjątkiem tych, które mogą
być przypisane użyciu przez Wykonawcę takiej amunicji, materiałów wybuchowych,
promieniowania, radioaktywności;
3.5. klęski żywiołowe takie jak na przykład trzęsienia ziemi, huragan, powodzie;
3.6. stan zagrożenia epidemicznego i stan epidemii.

4.

Strona, której dotyczą okoliczności siły wyższej podejmie niezwłocznie uzasadnione kroki w celu
usunięcia zaistniałych przeszkód wywołanych siłą wyższą, tak aby wywiązać się ze swoich
zobowiązań oraz zminimalizować szkodę wywołaną siłą wyższą.

5.

Strony nie poniosą odpowiedzialności za odstąpienie od Umowy z powodu uchybienia, jeżeli ich
opóźnienie w należytym wykonaniu zobowiązań wynikających z Umowy jest wynikiem
zdarzenia siły wyższej. Zamawiający nie jest zobowiązany do płacenia odsetek od
nieterminowych płatności, jeżeli jest to wynikiem zaistnienia siły wyższej.

6.

Jeżeli siła wyższa uniemożliwi którejkolwiek ze Stron wykonanie któregokolwiek z jej
zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, to Strona ta powiadomi drugą Stronę o
wydarzeniu lub okolicznościach stanowiących siłę wyższą i wyszczególni zobowiązania, których
wykonanie jest niemożliwe. Powiadomienie to będzie dokonane niezwłocznie, nie później
jednak niż w ciągu 7 dni od dnia, w którym Strona ta dowiedziała się lub powinna była
dowiedzieć się, przy zachowaniu należytej staranności, o odnośnym wydarzeniu lub okoliczności
stanowiącej siłę wyższą.

7.

Brak powiadomienia lub zwłoka w powiadomieniu drugiej Strony o wystąpieniu siły wyższej
spowoduje, iż Strona ta nie będzie mogła skutecznie powoływać się na siłę wyższą jako
przyczynę zwolnienia z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy.

8.

W razie dokonania powiadomienia zgodnie z ust. 6, Strona ta będzie mogła powoływać się na
siłę wyższą wnosząc o zwolnienie jej z zobowiązania lub przesunięcie terminu jego wykonania.

9.

Każda ze Stron zobowiązana jest czynić wszelkie rozsądne i możliwe starania, aby
zminimalizować, będące wynikiem siły wyższej, opóźnienie w wykonaniu umowy.

10.

Strona niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o ustąpieniu oddziaływania siły wyższej.
§ 14

1.

Strony zobowiązują się do wzajemnej współpracy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się
do informowania Zamawiającego o przebiegu wykonania przedmiotu umowy, przy czym
o zaistniałych w tym zakresie trudnościach i przeszkodach Wykonawca będzie informował
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Zamawiającego niezwłocznie na piśmie/drogą elektroniczną, a w nagłym przypadku – także
ustnie lub drogą telefoniczną. Strony zobowiązują się współdziałać w zakresie rozwiązywania
wszelkich sytuacji spornych w okresie wykonywania umowy.
2.

Wykonawca wyznacza P. …………………, tel. ……………., adres email ……., który będzie pełnił rolę
stałego Koordynatora.

3.

Koordynator będzie obowiązany do utrzymywania stałego kontaktu z Zamawiającym.
Do zadań Koordynatora będzie należało organizowanie i sprawowanie nadzoru nad
świadczeniem Usług, kontrola sprzętu, oraz zarządzanie personelem Wykonawcy a także
reagowanie na stwierdzone przez Zamawiającego niedociągnięcia i nieprawidłowości w czasie
wykonywania pracy oraz egzekwowanie od operatorów usunięcia stwierdzonych
niedociągnięć i nieprawidłowości.

4.

Zamawiający wyznacza następujące osoby upoważnione do składania zleceń na realizację
usługi: P. ………. tel. …………….., e-mail p……………...

5.

Zmiana danych wskazanych w ust. 2 i 4 powyżej nie stanowi zmiany umowy i wymaga jedynie
pisemnego powiadomienia drugiej strony.

6.

Każda ze Stron jest zobowiązana zawiadomić drugą Stronę o zmianie wszelkich danych, które
uniemożliwią należytą współpracę pomiędzy Stronami. W szczególności dotyczy to zmiany
adresu do doręczeń, numerów telefonów, adresów poczty elektronicznej oraz rachunków
bankowych. Zmiana danych kontaktowych nie wymaga zawarcia aneksu do umowy, a jedynie
pisemnego, za potwierdzeniem odbioru, powiadomienia drugiej Strony o ich dokonaniu.
Zmiana powyższych danych, w braku niezwłocznego powiadomienia o zmianie, nie może
wywołać negatywnych skutków dla drugiej Strony, w szczególności korespondencja wysłana na
dotychczasowy adres będzie uważana za skutecznie doręczoną.

7.

Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może przenieść na inną osobę,
w całości ani w części, praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
§ 15

1.

Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych informacji, o których
dowiedziały się w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy, a których ujawnienie mogłoby
narazić drugą Stronę na szkodę.

2.

Strony potwierdzają fakt uznania za tajemnicę przedsiębiorstwa drugiej Strony wszelkich
nieujawnionych do wiadomości publicznej informacji technicznych, technologicznych i
handlowych lub organizacyjnych jej przedsiębiorstwa, co do których przedsiębiorca lub osoby
przez niego upoważnione podjęły niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

3.

Wykonawca zobowiązuje się do:
3.1. zachowania w ścisłej tajemnicy, nieujawniania i niewykorzystywania jakichkolwiek
informacji przekazanych przez Zamawiającego,
3.2. wykorzystywania informacji, o których mowa w pkt 1 powyżej jedynie w celach
określonych ustaleniami niniejszej umowy,
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3.3. podjęcia wszelkich niezbędnych kroków dla zapewnienia, że żadna z osób otrzymujących
informacje wymienione w pkt 1 powyżej, nie ujawni tych informacji ani ich źródła zarówno
w całości jak i w części bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego,
3.4. ponoszenia

odpowiedzialności

za

działania

bądź

zaniechania

osób,

którym

udostępnił/przekazał informacje, o których mowa w pkt 1 powyżej, jak za działania
własne.
§ 16
1.
2.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się w szczególności ustawę Prawo
zamówień publicznych i przepisy Kodeksu cywilnego.
Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane
przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 17

1.
2.

Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla
Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:
2.1.
2.2.
2.3.

Załącznik nr 1 do umowy - Wymagania dla firm zewnętrznych dotyczące ochrony środowiska,
Załącznik nr 2 do Umowy pn. „Wykaz Pracowników świadczących Usługi”,
Załącznik nr 3 do Umowy – Dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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