Załącznik nr 2 do SIWZ
UMOWA nr …………..
zawarta w dniu ....................2018 roku (dalej: umowa) pomiędzy:
Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie przy ul.
Golisza 10, 71-682 Szczecin, NIP 851-26-24-854, REGON 811931430, wpisanym do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym
Szczecin Centrum w Szczecinie – XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS
0000063704, o kapitale zakładowym w wysokości 222 334 500 zł.
Adres do korespondencji jak wyżej, reprezentowanym przez:
………………………………………………………………………………………………..
zwanym w dalszej części „Zamawiającym”
a
……………………………………………………………………………………………….
zwanym w dalszej części „Wykonawcą”
Zamawiający i Wykonawca zwani są także w dalszej części umowy łącznie
Stronami, a oddzielnie Stroną.
Zważywszy, że:
Zamawiający w wyniku przeprowadzonego postępowania z wyłączeniem przepisów
ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U.
z 2017r. poz. 1579 ze zm.). - wyłączenia dokonano na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy
Prawo zamówień publicznych, dokonał wyboru oferty Wykonawcy,
Strony postanawiają zawrzeć Umowę o następującej treści:
§1
1. Wykonawca zobowiązuje się, na zasadach określonych w niniejszej umowie, do
sukcesywnego wykonywania usługi polegającej na załadunku, transporcie i
gospodarowaniu odpadem o kodzie :
17 05 04

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
w maksymalnej ilości do 15 000 Mg,

wytworzonym w wyniku wykonywania prac w ramach zadań własnych
Zamawiającego, związanych z usuwaniem awarii sieci i przyłączy
wodociągowych oraz kanalizacyjnych na terenie miasta Szczecina.
2. Określona w ust. 1 ilość odpadów do gospodarowania jest ilością maksymalną.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości odpadu, a Wykonawcy z
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opisanych powyżej tytułów nie będą przysługiwać jakiekolwiek roszczenia
finansowe wobec Zamawiającego.
3. Wykonawca jest podmiotem odpowiedzialnym za prawidłowe gospodarowanie
odpadami, zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 14.12.2012 o odpadach (t.j.
Dz.U. 2018.21).
4. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy został określony w SIWZ, w oparciu, o którą
zostało przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i
wybrana została oferta Wykonawcy, z którym została zawarta niniejsza umowa.
SIWZ oraz oferta wykonawcy stanowi integralną część niniejszej umowy.
§2
1. Wykonawca oświadcza, że:
1) posiada
zezwolenie
na
prowadzenie
działalności
w
zakresie
zbierania/przetwarzania odpadów (z wyszczególnieniem odpadu o kodzie 17
05 04) wydane na podstawie przepisu art. 41 z ustawy z dnia 14 grudnia
2012r. o odpadach (tj. z dnia 8 grudnia 2017r. Dz. U. z 2018r. poz. 21) lub
pozwolenie zintegrowane uwzględniające gospodarowanie odpadem o
kodzie 17 05 04,
2) posiada zezwolenie na transport odpadu o kodzie 17 05 04 z zastrzeżeniem
art. 233 ustawy o odpadach;
3) zobowiązuje się gospodarować odpadem o kodzie 17 05 04 zgodnie z
posiadanym zezwoleniem i z przedstawionym sposobem i miejscem
gospodarowania odpadem w ramach odzysku lub unieszkodliwiania lub
zbierania.
2. Kopie zezwoleń, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 stanowią załączniki do
niniejszej umowy.
§3
1. Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za gospodarowanie
przedmiotowym
odpadem
zgodnie
z
posiadanymi
zezwoleniami.
Odpowiedzialność ta rozpoczyna się od momentu załadunku odpadu na środki
transportowe Wykonawcy. Z tą chwilą Wykonawca staje się posiadaczem
odpadów i obciążony zostaje wszelkimi obowiązkami wynikającymi z ustawy o
odpadach i ustawy Prawo ochrony środowiska.

§4
1. Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do odbioru odpadów w terminie nie
dłuższym niż 5 dni kalendarzowych, od otrzymania powiadomienia drogą emailową od Zamawiającego. Odbiór odpadu będzie odbywał się we wszystkie
dni robocze w godzinach 800 - 1400.
2. Powiadomienie przesłane będzie Wykonawcy drogą e-mailową na adres :
………………………………..
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Powiadomienie zawierać będzie co najmniej wskazanie miejsca z którego
odpady winny być odebrane.
3. Wykonawca w ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania powiadomienia,
potwierdzi gotowość przystąpienia do odbioru wraz ze wskazaniem daty,
planowanej godziny przyjazdu oraz numerów rejestracyjnych pojazdów
przewidzianych
do
załadunku
i
transportu,
na
adres
e-mail:
………………………….
4. W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy ze zobowiązania o którym mowa w
pkt.1., Zamawiający ponownie wezwie Wykonawcę poprzez przesłanie
powiadomienia na adres o którym mowa w pkt. 2, do przystąpienia w terminie 3
dni roboczych do odbioru odpadów.
5. Nieprzystąpienie do kampanii wywozowej w terminie o którym mowa w pkt. 4,
będzie podstawą do odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy
z winy Wykonawcy.
§5
1) Zamawiający zobowiązany jest zapewnić swobodny dojazd dla pojazdów
Wykonawcy do miejsc gromadzenia odpadów
2) Zamawiający nie zapewnia
§6
1. Obowiązki Wykonawcy:
1) Wykonawca zgodnie z art. 27 pkt. 3 ustawy o odpadach przejmuje pełną
odpowiedzialność za gospodarowanie przedmiotowym odpadami zgodnie
z posiadanymi zezwoleniami. Odpowiedzialność ta rozpoczyna się od
momentu załadunku odpadów na środki transportowe Wykonawcy.
2) Wykonawca organizuje na swój koszt koparko-ładowarkę niezbędną do
załadunku środka transportu Wykonawcy.
3) Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do wywozu odpadów ze
wskazanych miejsc (odbiór z miejsc magazynowania odpadów występuje
zamiennie):







ul. Szczawiowa 9-14,
ul. Powstańców Wielkopolskich 60,
ul. Dzielnicowej 1a,
ul. Tama Pomorzańska 8,
ul. Wspólnej 41-43,
ul. Batalionów Chłopskich 123,

w terminie 5 dni kalendarzowych od otrzymania powiadomienia drogą emailową od Zamawiającego, środkami transportu samochodowego,
przystosowanymi do przewozu wskazanych odpadów.
W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do odbioru zastosowanie
będą miały zapisy §4.
4) Wykonawca zobowiązany jest do ważenia odbieranego odpadu na wadze
zaakceptowanej przez Zamawiającego, posiadającej ważną legalizację.
Zamawiający preferuje ważenia na wagach będących własnością
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Zamawiającego zlokalizowanych przy ul. Tama Pomorzańska 8 na terenie
oczyszczalni ścieków Pomorzany lub na wadze znajdującej się na terenie
oczyszczalni ścieków Zdroje przy ul. Wspólnej 41-43 w Szczecinie.
W przypadku ważenia odpadów na wadze nie będącej własnością ZWiK Sp.
z o.o., Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pisemnego potwierdzenia
Zamawiającego dla każdego transportu odpadów opuszczającego plac
magazynowy. Koszty ważenia na wagach nie będących własnością
Zamawiającego ponosi Wykonawca.
5) Kampania wywozowa rozpoczyna się w chwili powiadomienia wykonawcy
drogą elektroniczną o potrzebie jej zorganizowania i nie może trwać dłużej
niż 20 dni roboczych.
6) Zakończenie kampanii wywozowej nastąpi po oczyszczeniu
magazynowego z odpadu i protokolarnym potwierdzeniu
zamawiającego faktu zakończenia kampanii.

placu
przez

7) Na koniec kampanii wywozowej Wykonawca przekazywać będzie
Zamawiającemu potwierdzone karty przekazania odpadu wraz z kwitami
wagowymi (oraz kwitami potwierdzenia odbioru).
8) Ilość odebranych odpadów zostanie wyliczona na podstawie sumy wag
wykazanych na kwitach wagowych z odbioru odpadów dla danej kampanii
wywozowej.
9) Zamawiający zastrzega sobie prawo do korzystania z usług Wykonawcy
jedynie w zakresie załadunku i/lub transportu.
10) Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z obowiązującymi
u Zamawiającego przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy.
2. Ewentualne straty wynikające z nie wykonania powyższych zobowiązań pokrywa
Wykonawca.
§7
1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia podpisania umowy do 31.12.2018 r.
2. Umowa może wygasnąć przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 1 w
sytuacji, gdy przed jego upływem zostanie zrealizowana w pełnym zakresie, tj.
Wykonawca odbierze do gospodarowania odpad o kodzie 17 05 04 w ilości 6 000
Mg.
§8
1. Maksymalne wynagrodzenie brutto Wykonawcy z tytułu wykonywania niniejszej
umowy (maksymalna wartość nominalna zobowiązania Zamawiającego,
stanowiąca sumę: iloczynu ceny brutto za zagospodarowanie 1 Mg odpadu i ilości
maksymalnej odpadu wynosi:
17 05 04 - …………….PLN (słownie……………………………………………….)
przy założeniu stawki podatku VAT w wysokości 8% obowiązującej w dniu
zawarcia umowy.
2. Strony ustalają, że wynagrodzenie płatne będzie częściowo (po wykonaniu
kampanii wywozowej potwierdzonej protokołem), w terminie 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionych faktur VAT wraz z
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potwierdzonymi kartami przekazania odpadu, dokumentującymi ilość odpadu.
Wynagrodzenie częściowe będzie stanowiło iloczyn ceny netto za
zagospodarowanie 1 Mg i ilości Mg odpadu odebranego od Zamawiającego w w
ramach jednej kampanii, powiększony o podatek VAT wg obowiązujących stawek
w dniu zawarcia umowy.
3. Cena netto za

zagospodarowanie 1 Mg odpadu wynosi:

17 05 04 - ………………..PLN (………………………………………………………...).
4. Cena ta jest niezmienna w całym okresie obowiązywania umowy.
5. Cena za zagospodarowanie odpadu w ilości mniejszej niż 1 Mg będzie
proporcjonalna w stosunku do ceny za zagospodarowanie 1 Mg odpadu. Ilości
mniejsze niż 10 kg nie uwzględnia się, a ilości 10 kg i powyżej zaokrągla się do 20
kg.
6. Za dzień zapłaty
Zamawiającego.

uznaje

się

dzień

obciążenia

rachunku

bankowego

7. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer
identyfikacyjny NIP 851-26-24-854.
8. Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez konieczności
uzyskania jego podpisu.

§9
Wszelkie uwagi i propozycje dotyczące spraw bieżących w związku z realizacją
umowy:
1) Zamawiający zgłaszał będzie Wykonawcy telefonicznie pod numerem:
Panu/Pani ………………………………………………………………………….
2) Wykonawca zgłaszał będzie Zamawiającemu telefonicznie pod numerem:
Panu/Pani …………………………………………………………………………
§ 10
1. Strony zastrzegają sobie stosowanie
przypadkach i wysokościach:

kar

umownych

w

następujących

1) Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w
wysokości 10 % maksymalnego wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 ust. 1
umowy, gdy którakolwiek ze Stron odstąpi od niniejszej umowy z powodu
okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;
2) Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości
10 % maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1
umowy, gdy Wykonawca odstąpi od niniejszej Umowy z powodu okoliczności,
za które odpowiada Zamawiający.
2. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
do wysokości szkody rzeczywistej na zasadach ogólnych.
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3. Zamawiający ma prawo potrącić karę umowną, o której mowa w ust. 1 pkt 1 z
wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
§ 11
1. Zamawiający może odstąpić od umowy i naliczyć Wykonawcy karę umowną za
odstąpienie, określoną w § 11 ust. 1 pkt 1 umowy, w przypadku, gdy Wykonawca
nie wykonuje lub nienależycie wykonuje przedmiot umowy, a w szczególności,
gdy wykonuje go z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa w zakresie
objętym niniejszą umową oraz w przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę
do kampanii wywozowej w terminie o którym mowa w §4 ust. 4.
2. Strony mogą odstąpić od umowy w terminie 30 dni od podjęcia informacji
stanowiących podstawę odstąpienia.
§ 12
1. Integralną część umowy stanowią:
1) oferta Wykonawcy.
2) Kopie zezwoleń, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 1 i 2
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają odpowiednie zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy
o odpadach, a także ustawy Prawo zamówień publicznych wraz aktami
wykonawczymi.
3. Ewentualne spory rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo sąd powszechny
w Szczecinie.
§ 13
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza następujące zmiany w umowie:
1) Zmiany umowy będą mogły być wprowadzane w związku z zaistnieniem
okoliczności, których wystąpienia Zamawiający ani Wykonawca nie
przewidywali w chwili zawierania umowy. Wskazane powyżej okoliczności nie
mogą być wywołane ani przez Zamawiającego, ani przez Wykonawcę, ani
przez nich zawinione i muszą wywoływać ten skutek, iż umowa nie może być
wykonana wedle pierwotnej treści, w szczególności z uwagi na rażącą stratę
grożącą Zamawiającemu bądź Wykonawcy lub niemożność osiągnięcia celu
umowy. Okoliczności powyższe odnosić się mogą w szczególności do:
wystąpienia zmian stanu prawnego, gwałtownej dekoniunktury, kryzysów
finansowych w skali ponadpaństwowej, powszechnej niedostępności
surowców, konieczności uwzględnienia wpływu ewentualnych prac
dodatkowych i zamiennych na realizację przedmiotu umowy. W powyższej
sytuacji, Zamawiający i Wykonawca, mając na uwadze poszanowanie
wzajemnych interesów, zasady równości stron oraz ekwiwalentności świadczeń
i przede wszystkim zgodny zamiar wykonania przedmiotu umowy, określą w
niezbędnym zakresie wpływ powyższych okoliczności na dotychczasowe prawa
i obowiązki.
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2) Zamawiający dopuszcza w trakcie obowiązywania umowy, możliwość zmiany
zaoferowanego sposobu gospodarowania odpadem. Zaproponowany przez
Wykonawcę nowy sposób gospodarowania odpadem nie może być jednak
sprzeczny ze sposobem gospodarowania
przewidzianym
w SIWZ.
Ponadto Wykonawca musi posiadać zezwolenie na gospodarowanie odpadem
w zaproponowany sposób. Cena za wykonanie przedmiotu Umowy nie ulegnie
w takim wypadku zwiększeniu, natomiast może ona ulec zmniejszeniu w
sytuacji zaproponowania sposobu zagospodarowania odpadu, z którym wiążą
się mniejsze koszty ponoszone przez Wykonawcę. W takiej sytuacji
Wykonawca występując z propozycją zmiany umowy zobligowany będzie
przedstawić Zamawiającemu szczegółową strukturę ponoszonych kosztów.
3) Niezależnie od powyższego, Zamawiający i Wykonawca dopuszczają
możliwość zmian redakcyjnych umowy oraz zmian będących następstwem
zmian danych stron ujawnionych w rejestrach publicznych, a także zmian
korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności
przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez
Zamawiającego na wykonanie przedmiotu umowy. W takiej sytuacji,
Zamawiający i Wykonawca wprowadzą do umowy stosowne zmiany
weryfikujące redakcyjne dotychczasowe jego brzmienie bądź wskazujące nowe
dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo też kierując się
poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości stron oraz
ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania
przedmiotu umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji
przedmiotu umowy.
4) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian umowy w zakresie wysokości
maksymalnego zobowiązania Wykonawcy w przypadku zmiany ustawowej
stawki VAT.
5) Wszelkie zamiany wprowadzane do niniejszej umowy dokonywane będą z
poszanowaniem obowiązków wynikających z obowiązującego prawa w tym w
odpowiednio art. 140 ust. 3 ustawy oraz zasad ogólnych rządzących
zamówieniami publicznymi.
§ 14
Jakikolwiek przelew wierzytelności z niniejszej umowy wymaga dla swej
skuteczności zgody drugiej Strony umowy wyrażonej na piśmie pod rygorem
nieważności.
§ 15
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.

Zamawiający

Wykonawca
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