Załącznik nr 2
do zapytania ofertowego z dnia 28.12.2016r.

UMOWA Nr GK.032….2017/….
zawarta w dniu ……...2016 w Pruszczu Gdańskim pomiędzy:
Gminą Pruszcz Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim ul Wojska Polskiego 30 zwaną dalej
“Zamawiającym” reprezentowaną przez Magdalenę Kołodziejczak – Wójta Gminy Pruszcz Gdański
a ........................................................., z siedzibą w ……………….…………., wpisaną/ego do
…………………………………………………. ,NIP: ………………, REGON: …………........ zwaną/nym
w dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną/nym przez: …………………………………….
o następującej treści:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. ZAMAWIAJĄCY zleca a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania usługę polegającą na odbiorze,
transporcie i zagospodarowaniu odpadów pochodzących z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych w Będzieszynie (PSZOK), adres Będzieszyn nr 113 oraz zwrocie opróżnionych
kontenerów do PSZOK, Będzieszyn nr 113.
2. Zakres rzeczowy w szczególności obejmuje:
1) Odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów umieszczonych w kontenerach w instalacjach
odzysku lub unieszkodliwiania odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której
mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, a następnie zwrot opróżnionych
kontenerów do PSZOK, Będzieszyn nr 113, a także odbiór odpadów zebranych w pojemnikach w
PSZOK w Będzieszynie i przekazanie ich do zagospodarowania.
2) W kontenerach i pojemnikach gromadzone będą:
a) zmieszane odpady opakowaniowe (150106) lub tworzywa sztuczne (200139)
b) zużyte opony (160103)
c) zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 (170107)
d) materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 (170604)
e) zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i
17 09 03 (170904)
f) papier i tektura (200101)
g) szkło (200102)
h) lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć (200121*)
i) farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
(201027*)
j) leki inne niż wymienione w 20 01 31 (200132)
k) baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 (200134)
l) metale (200140)
ł) odpady ulegające biodegradacji (200201)
m) odpady wielkogabarytowe (200307)

n) odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach (200399).
3) Planowana masa odpadów, która zostanie przekazana do zagospodarowania w 2017 roku:

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

Przewidywana
masa
odpadów w
2017r. w Mg

170107

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

95,00

200101

Papier i tektura

7,00

200102

Szkło

4,00

200201

Odpady ulegające biodegradacji

55,00

200307

Odpady wielkogabarytowe

65,00

160103

Zużyte opony

16,00

200139

Tworzywa sztuczne

2,00

150106

Zmieszane odpady opakowaniowe

12,00

200121*

Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

0,05

200132

Leki inne niż wymienione w 20 01 31

0,15

200134

Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

0,10

170904

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17
09 01, 17 09 02 i 17 09 03

12,00

200127*

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje
niebezpieczne

6,00

170405

Żelazo i stal

3,00

170604

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

1,20

200399

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

6,00

4) Przewiduje się średnio:
- odbiór 1 szt. kontenera KP-35 – 32 razy w ciągu trwania umowy
- odbiór 1 szt. kontenera KP-14 – 50 razy w ciągu trwania umowy
- odbiór 1 szt. kontenera KP-10 - 6 razy w ciągu trwania umowy
- odbiór 1 szt. kontenera KP-7 – 29 razy w ciągu trwania umowy
- odbiór szkła zbieranych w pojemnikach o pojemności 1100l – 4 razy w ciągu trwania umowy
- pojemniki na odpady niebezpieczne baterie, leki, świetlówki – 3 razy w ciągu trwania umowy.
5) Miejsca zagospodarowania odpadów:
Kod odpadu
170107
200101
200102
200201
200307
160103

Nazwa i adres instalacji

200139
150106
200121*
200132
200134
170904
200127*
170405
170604
200399

3. WYKONAWCA wykona przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1, opisany w Opisie przedmiotu
zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy oraz w ofercie WYKONAWCY,
stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej umowy. Opis przedmiotu zamówienia stanowił załącznik nr 1
do zapytania ofertowego z dnia 28.12.2016r.
4. W trakcie trwania umowy WYKONAWCA ma prawo do zmiany instalacji na tańszą lub w tej samej
cenie, ale przy niezmiennej stawce za odbiór odpadów.
§2
TERMINY REALIZACJI
Umowa obowiązuje od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2017r.
§3
OŚWIADCZENIE O STATUSIE WYKONAWCY
1. Wykonawca oświadcza, że nie jest „Przyjmującym zlecenie lub świadczącym usługi“ w rozumieniu
art. 1 pkt. 1b ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z
2015 r. poz. 2008 ze zm. ).
2. W przypadku zmiany statusu Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1. Wykonawca zobowiązany jest
niezwłocznie poinformować o tym fakcie Zamawiającego. W takim przypadku strony dostosują
niniejszą umowę do wymogów wynikających z ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
§4
CENA
1. Strony ustalają za przedmiot umowy wynagrodzenie w maksymalnej kwocie brutto ………………. zł
(słownie: …………………………………..) zgodnie z ofertą WYKONAWCY.
2. Wynagrodzenie należne Wykonawcy jest uzależnione od ilości wykonanych kursów oraz masy
odebranych i zagospodarowanych odpadów.
3. Stawki jednostkowe za odbiór i transport odpadów z poszczególnych kontenerów i pojemników:

Planowana Cena brutto
liczba
za jeden
kursów
kurs (zł)

Wartość
brutto (zł)
(kol.2x3)

Rodzaj kontenera/pojemnika
1

2

1 kontener hakowy typu KP-35

32

1 kontener hakowy typu KP-14

50

1 kontener hakowy typu KP-10

6

1 kontener hakowy typu KP-7

29

1 frakcja odpadów (szkło) zbierana w pojemnikach na 4 kółkach o poj. 1100l

4

Pojemniki na odpady niebezpieczne, pojemniki na baterie, leki, świetlówki

3

Łączna cena brutto za odbiór i transport

x

3

4

x

4. Stawki za zagospodarowanie odpadów:

Kod
odpadu
1

Przewidywan
a masa
odpadów w
2017r. w Mg
3

170107

Rodzaj odpadu
2
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych
materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż
wymienione w 17 01 06

200101

Papier i tektura

7,00

200102

Szkło

4,00

200201

Odpady ulegające biodegradacji

55,00

200307

Odpady wielkogabarytowe

65,00

160103

Zużyte opony

16,00

200139

Tworzywa sztuczne

2,00

150106

Zmieszane odpady opakowaniowe

12,00

200121*

Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

0,05

200132

Leki inne niż wymienione w 20 01 31

0,15

200134

Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

0,10

170904

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż
wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

12,00

200127*

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice
zawierające substancje niebezpieczne

6,00

170405

Żelazo i stal

3,00

170604

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

1,20

200399

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

6,00

Łączna cena brutto za zagospodarowanie odpadów

Cena brutto
za Mg

Wartość
brutto (zł)
(kol.3x4)

4

5

95,00

x

x

5. Powyższe zestawienia, o których mowa w ust. 3 i 4 powstały na podstawie oferty złożonej przez
WYKONAWCĘ. Stawki jednostkowe określone powyżej obejmują wszystkie opłaty, koszty oraz
podatki niezbędne do poniesienia w celu należytego wykonania zamówienia.
5. ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY wynagrodzenie tylko za faktycznie wykonaną usługę.
6. Stawki za zagospodarowanie odpadów wskazane w tabeli w ust. 4 są zgodne z cennikiem
obowiązującym w Instalacjach wskazanych dla odpowiednich odpadów w tabeli w §1 ust.2 pkt 5. W
przypadku zmiany cennika w powyższych instalacjach, ZAMAWIAJĄCY zapłaci cenę za 1 tonę

odpadu wg. aktualnych stawek obowiązujących w instalacjach w dniu przekazania odpadu. W
przypadku zamiany cennika w instalacjach sporządzony zostanie aneks do niniejszej umowy, który
uwzględni zmiany cen.
8. Stawki za odbiór i transport odpadów wskazane w tabeli w ust. 3 pozostaja niezmienione przez cały
okres obowiązywania umowy.
§5
WARUNKI PŁATNOŚCI
Strony ustalają następujące zasady wystawiania i płatności faktur:
1) Płatności dokonywane będą nie częściej niż jeden raz w miesiącu na podstawie faktury
uwzględniającej ilość faktycznie wykonanych kursów oraz rzeczywistej ilości ton odpadów zgodnie z
kartą przekazania odpadu.
2) Kwota określona w fakturze musi wynikać z iloczynu ilości i stawki jednostkowej odbioru i transportu
kontenera oraz iloczynu wagi i stawek za 1 tonę zagospodarowywania odpadów.
3) Do faktury musi zostać dołączone zestawienie wszystkich wykonanych kursów ze wskazaniem
rodzaju odpadów, które zostały przewiezione do instalacji oraz karty przekazania odpadu. Zestawienie
oraz karty przekazania odpadu muszą być zgodne z dokumentami wydania i zwrotu kontenera,
którego wzór stanowi załącznik nr 1 do umowy.
4) Należności za wykonane prace płatne będą przelewem z konta ZAMAWIAJĄCEGO na konto
WYKONAWCY wskazane w fakturze w terminie 14 dni od daty jej wpływu do ZAMAWIAJĄCEGO. Za
dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5) W przypadku opóźnienia się ZAMAWIAJĄCEGO z zapłatą wynagrodzenia, WYKONAWCA jest
uprawniony do naliczenia ZAMAWIAJĄCEMU odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach
handlowych.
§6
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO:
1. ZAMAWIAJĄCY jest zobowiązany współdziałać z WYKONAWCĄ w sprawach związanych z
wykonaniem przedmiotu umowy określonego umową.
2. W przypadku gdy odpad zostanie w instalacji zakwalifikowany pod innym kodem niż planowany w
umowie, ZAMAWIAJĄCY zapłaci za zagospodarowanie odpadu cenę wynikającą z aktualnego
cennika właściwą dla kodu, pod którym ten odpad zostanie zakwalifikowany.
3.

ZAMAWIAJĄCY

przekaże

jeden

egzemplarz

dokumentu

wydania

i

zwrotu

kontenera

WYKONAWCY po odstawieniu kontenera.
4. Osobą uprawnioną do kontaktów z WYKONAWCĄ jest Justyna Kaczmarek-Jaguś – Inspektor ds.
gospodarowania odpadami komunalnymi, a w przypadku jej nieobecności inny pracownik Urzędu
Gminy Pruszcz Gdański wskazany przez Wójta Gminy na piśmie.
5. Osobami uprawnionymi ze strony ZAMAWIAJĄCEGO do podpisywania dokumentu wydawania i
zwrotu kontenera są Justyna Kaczmarek-Jaguś – Inspektor ds. gospodarowania odpadami
komunalnymi lub Kazimierz Wiszałkowski – Pracownik Gospodarczy, a w przypadku ich nieobecności
inny pracownik Urzędu Gminy Pruszcz Gdański wskazany przez Wójta Gminy na piśmie.

§7
OBOWIĄZKI WYKONAWCY:
1. Odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów umieszczonych w kontenerach w instalacjach
odzysku lub unieszkodliwiania odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której
mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, a następnie zwrot opróżnionych
kontenerów do PSZOK, Będzieszyn nr 113, a także odbiór odpadów zebranych w pojemnikach w
PSZOK w Będzieszynie i przekazanie ich do zagospodarowania.
2. Kontenery opróżniane będą z częstotliwością gwarantującą jego nie przepełnianie. Częstotliwość
odbioru odpadów może być uzależniona od pory roku oraz warunków atmosferycznych.
3. Odbiór kontenerów i ich powrotny przywóz odbywać się będzie w dni robocze od wtorku do piątku.
4. Kontenery będą odbierane od godziny 13:00 do godziny 17:30 i przywożone z powrotem do PSZOK
najpóźniej w dniu kolejnym od godziny 13:00 do godziny 15:00. Kontenery nie będą wydawane,
odbierane poza wskazanymi wyżej godzinami.
5. Każdorazowa konieczność odbioru kontenerów zostanie zgłoszona e-mailem przez pracownika
Urzędu Gminy Pruszcz Gdański. Po tej informacji WYKONAWCA będzie miał dwa dni robocze na
wykonanie usługi. Zgłoszenia będą następowały wyłącznie w dni robocze od poniedziałku do piątku.
Zgłoszenie, które zostanie wysłane w piątek będzie mogło zostać zrealizowane we wtorek lub w środę
w kolejnym tygodniu.
6. Wykonawca będzie obciążał Zamawiającego za kurs obejmujący wywóz i przywóz kontenera oraz
za ilość odpadów podlegającą zagospodarowaniu zgodnie z cennikiem wybranej instalacji.
7. WYKONAWCA będzie miał obowiązek poinformować ZAMAWIAJACEGO e-mailem lub
telefonicznie o terminie odbioru odpadów.
8. WYKONAWCA przy odbiorze kontenera potwierdza jego wydanie na dokumencie wydania, a przy
zwrocie kontenera potwierdza jego zwrot na dokumencie zwrotu.
9.

ZAMAWIAJĄCY

przekaże

jeden

egzemplarz

dokumentu

wydania

i

zwrotu

kontenera

WYKONAWCY po zwrocie kontenera.
10. Wykonawca jest zobowiązany do ubezpieczenia się na czas trwania umowy od odpowiedzialności
za wypadki spowodowane prowadzoną działalnością.
§8
KARY UMOWNE:
1. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne w następujących przypadkach:
1) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY w wysokości 15%
maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust. 1 umowy.
2) za każdy dzień opóźnienia w odebraniu zapełnionego kontenera lub opróżnieniu pojemnika z
PSZOK w wysokości 300 zł.
3) za każdy dzień opóźnienia w przywiezieniu opróżnionego kontenera do PSZOK w wysokości 300 zł.
4) za utratę przez WYKONAWCĘ w trakcie realizowania usługi kontenera stanowiącego własność
ZAMAWIAJĄCEGO w następujących wysokościach:
- za każdy kontener KP-35 w wysokości 11 000,00 zł
- za każdy kontener KP-14 w wysokości 4 000,00 zł
- za każdy kontener KP-10 w wysokości 4 000,00 zł

- za każdy kontener KP-7 w wysokości 3 000,00 zł
2. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo:
1) dochodzenia kar umownych ze wszystkich tytułów,
2) dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne,
3)

potrącenia naliczonych kar

umownych bezpośrednio

z wynagrodzenia przysługującego

WYKONAWCY.
§9
ROZWIĄZANIE UMOWY:
1. ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku
gdy WYKONAWCA wykonuje usługi wadliwie lub niezgodnie z warunkami umowy oraz nie reaguje na
polecenia ZAMAWIAJĄCEGO nakazujące wykonanie usług zgodnie z umową w wyznaczonym mu
przez ZAMAWIAJĄCEGO terminie.
2. ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku
gdy WYKONAWCA nie dostarczy do 20-ego dnia po podpisaniu umowy obowiązujących testów
zgodności dla odpadów o kodach: 170904, 170604, 200399.
3. WYKONAWCY przysługuje prawo do rozwiązania w trybie natychmiastowym umowy w przypadku,
gdy ZAMAWIAJĄCY zawiadomi WYKONAWCĘ, że nie będzie w stanie wywiązać się z obowiązków
wynikających z umowy w zakresie płatności.
4. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i powinno
zawierać uzasadnienie.
§10
PRAWO I SĄD:
1. W przypadku, gdy Strony nie dojdą do porozumienia, ewentualne spory związane z realizacją
niniejszej umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla
siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem
nieważności.
2. Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach 1 egz. dla WYKONAWCY i 2 egz. dla
ZAMAWIAJĄCEGO.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

