Załącznik nr 5
Wzór Umowy
Zawarta w dniu ……………………….. r. pomiędzy:
Wodociągami Raciborskimi Sp. z o.o. z siedzibą: 47-400 Racibórz ul. 1-go Maja 8,
zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w
Gliwicach

pod numerem KRS 0000263735, NIP 639-18-94-972, REGON 240-432-363, o

kapitale zakładowym w wysokości 36.558.000,00zł, którą reprezentują:
……………………………………. – …………………….,
……………………………………. – …………………….,
zwaną dalej „Zamawiającym"
a
…………………………….. z siedzibą: ………………………………., ul. …………………………………, zarejestrowanym/ą
w Sądzie ……………………………………………. Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
……………………………………,

NIP: ………………………………, REGON: …………………………… o kapitale

zakładowym w wysokości …………………….. zł, który/ą reprezentuje/ą:
zwanym/ą dalej „Wykonawcą"
następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1.

Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług
w postaci odbioru i zagospodarowania odpadów:
1.1. skratki – kod odpadu 19 08 01 – zadanie nr 1**,
1.2. zawartość piaskowników – kod odpadu 19 08 02 – zadanie nr 1**,
1.3. ustabilizowane komunalne osady ściekowe – kod odpadu 19 08 05 – zadanie nr 2*.

2.

Opis przedmiotu umowy**:
2.1. Skratki – szacunkowa ilość odpadu: 80 t.
Wykonawca będzie odbierał skratki w dostarczonych przez siebie kontenerach.
Wykonawca będzie podstawiał dwa kontenery do odbioru skratek, w tym jeden
bezpośrednio z podajnika ślimakowego. Kontenery będą podstawione nieprzerwanie
przez cały czas obowiązywania umowy. Zamawiający będzie powiadamiał Wykonawcę
o konieczności wywozu skratek z 2-dniowym wyprzedzeniem.
Skratki w kontenerach mogą zawierać wapno chlorowane lub podchloryn sodu oraz
mogą nie spełniać kryteriów dopuszczenia do składowania na składowiskach odpadów
innych niż niebezpieczne i obojętne.
2.2. Zawartość piaskowników – szacunkowa ilość odpadu: 70 t.

Wykonawca będzie odbierał piasek w dostarczonych przez siebie kontenerach.
Wykonawca będzie podstawiał kontener do odbioru piasku bezpośrednio z podajnika
ślimakowego.

Kontener

będzie

podstawiony

nieprzerwanie

przez

cały

czas

obowiązywania umowy. Zamawiający będzie powiadamiał Wykonawcę o konieczności
wywozu piasku z 2-dniowym wyprzedzeniem.
Piasek w kontenerze może zawierać wapno chlorowane lub podchloryn sodu oraz może
nie spełniać kryteriów dopuszczenia do składowania na składowiskach odpadów innych
niż niebezpieczne i obojętne.
3. Opis przedmiotu umowy*:
3.1. Ustabilizowane komunalne osady ściekowe – szacunkowa ilość odpadu: 5.400 t.
Wykonawca będzie odbierał osad w dostarczonych przez siebie kontenerach lub
naczepach wannowych. Wykonawca będzie podstawiał kontenery / naczepy wannowe
do odbioru osadu bezpośrednio z podajników ślimakowych. Dwa kontenery lub jedna
naczepa wannowa będzie podstawiona nieprzerwanie przez cały czas obowiązywania
umowy. Wywóz osadu będzie się odbywał w stałe dni tygodnia (od 3 do 5 dni
w tygodniu) lub po powiadomieniu Wykonawcy o konieczności wywozu osadu
z 1-dniowym wyprzedzeniem.
4.

Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości lub zmiany proporcji ilości
wytworzonych odpadów będących przedmiotem umowy. W przypadku mniejszej ilości
odpadów lub zmiany proporcji ilości odpadów, niż wskazane powyżej, Wykonawcy nie będą
przysługiwały żadne roszczenia.

5.

W sytuacjach awaryjnych Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania wcześniej
zamówionego transportu z 12-godzinnym wyprzedzeniem. W takim wypadku Wykonawcy
nie będą przysługiwały żadne roszczenia.

6.

Wszystkie kontenery/naczepy wannowe, które będą podstawiane w celu realizacji niniejszej
umowy, muszą być oznakowane numerami i wytarowane. Tarowanie kontenerów/naczep
wannowych

zostanie

potwierdzone

protokołem

podpisanym

przez

przedstawiciela

Zamawiającego i Wykonawcy i będzie podstawą do obliczania wagi netto odpadów.
7.

Dopuszcza się kilkukrotne tarowanie kontenerów w okresie trwania umowy.

8.

Odpady będą odbierane z Oczyszczalni Ścieków znajdującej się przy ul. Wodnej 19
w Raciborzu od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 do 14.00.

9.

Wszystkie odbierane przez Wykonawcę odpady będą obowiązkowo ważone na wadze
posiadającej aktualną legalizację.

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo udziału w ważeniu odpadów.

§2
Termin obowiązywania umowy
Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony i obowiązuje od dnia …………………….. do dnia
.................................. .
§3
Wartość umowy
1. Za odbiór i zagospodarowanie odpadów Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości:
1.1. Za odpad o kodzie 19 08 01 - .............. zł (słownie: ……………….) netto za każdą tonę
odebranego odpadu**,
1.2. Za odpad o kodzie 19 08 02 - .............. zł (słownie: ……………….) netto za każdą tonę
odebranego odpadu**,
1.3. Za odpad o kodzie 19 08 05 - .............. zł (słownie: ……………….) netto za każdą tonę
odebranego odpadu*.
2. Do ww. cen zostanie doliczony należny podatek VAT wg stawki wynikającej z obowiązujących
przepisów.
3. Ceny jednostkowe będą zawierały wszystkie koszty związane z realizacją umowy.
4. Ceny jednostkowe nie podlegają zmianom przez cały okres obowiązywania umowy.
5. Całkowita wartość netto umowy zgodnie ze złożoną ofertą wynosi ………………… zł.
§4
Obowiązki Zamawiającego
1. W przypadku stosowania osadów zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy*:
1.1. Wyniki badań osadów ściekowych wykonane w akredytowanym laboratorium*,
1.2. Informacje o dawkach osadu*.
2. Zamawiający będzie wystawiał karty przekazania odpadu dla każdego kodu odpadu i każdego
transportu odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
§5
Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za gospodarowanie odebranym odpadem zgodnie
z art. 27 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
2. Wykonawca będzie postępował z odebranymi odpadami zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach.

3. Wykonawca oświadcza, że posiada stosowne pozwolenia i decyzje zezwalające na świadczenie
usług będących przedmiotem umowy, których termin obowiązywania nie jest krótszy, niż
termin obowiązywania umowy.
4. Wykonawca będzie na bieżąco informował Zamawiającego o planowanych sposobach
postępowania z odpadami z podaniem miejsc ich zagospodarowania i umożliwi
Zamawiającemu kontrolę w tym zakresie.
5. W przypadku stosowania osadów ściekowych zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (z wyłączeniem punktu 1) Wykonawca*:
5.1. Oświadcza, że wskazane grunty nie znajdują się w obszarach wymienionych w art. 96 ust.
12 ustawy o odpadach,
5.2. Oświadcza, że dysponuje odpowiednim sprzętem i będzie postępował z osadami
z zachowaniem przepisów wynikających z art. 96 ustawy o odpadach i przepisów
wykonawczych wydanych na jego podstawie,
5.3. Będzie wykonywał w imieniu Zamawiającego badania gruntów, na których będą
stosowane osady ściekowe,
5.4. Będzie przekazywał Zamawiającemu przed zastosowaniem osadów z co najmniej
14-dniowym wyprzedzeniem:
5.4.1.Pisemne powiadomienia o zamiarze aplikacji osadów ściekowych na wskazanych
gruntach,
5.4.2.Oświadczenie, że w okresie ostatniego roku, 2 lub 3 lat nie były na tych gruntach
stosowane komunalne osady ściekowe,
5.4.3.Dokumenty poświadczające, że Wykonawca jest władającym powierzchnią ziemi,
na której będą stosowane osady ściekowe,
5.4.4.Wyniki badań gruntu, na którym będzie stosowany osad ściekowy wykonane
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz ocenę możliwości stosowania osadów
ściekowych.
6. Po zastosowaniu osadów ściekowych Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu
w terminie do końca kolejnego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu,
w którym były stosowane osady ściekowe*:
6.1. Karty aplikacji komunalnych osadów ściekowych,
6.2. Instrukcje dot. stosowania komunalnych osadów ściekowych do uprawy roślin.
7. W przypadku, gdy z powodu nieterminowego odbioru osadu w okresie zimowym dojdzie
do zamarznięcia osadu w kontenerach/naczepie wannowej, ich rozmrożenie leży po stronie
Wykonawcy. W takim wypadku Wykonawca podstawi odpowiednią ilość zastępczych
kontenerów / naczep wannowych*.
8. Samochody do przewozu odpadów będą wyposażone w system monitoringu i lokalizacji GPS.
Wykonawca będzie udostępniał na życzenie Zamawiającego możliwość podglądu tras
w czasie rzeczywistym i archiwalnych za cały okres obowiązywania umowy.

9. Każdy pracownik Wykonawcy odbierający po raz pierwszy odpady, przed rozpoczęciem pracy
na terenie Oczyszczalni Ścieków jest obowiązany zgłosić się do Kierownika Oczyszczalni
Ścieków lub jego Zastępcy w celu uzyskania informacji z zakresu zagrożeń dla bezpieczeństwa
i zdrowia podczas pracy na terenie Oczyszczalni Ścieków i potwierdzić ten fakt własnoręcznym
podpisem.
10. W razie wypadku przy pracy, któremu uległ pracownik Wykonawcy,

poszkodowany

obowiązany jest niezwłocznie zgłosić zdarzenie Kierownikowi Oczyszczalni Ścieków lub jego
Zastępcy, o ile pozwala mu na to stan zdrowia.
11. Na terenie Oczyszczalni Ścieków zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy
ruchu drogowego.
12. Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż
500.000,00 zł.
13. Wykonawca będzie zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – osoby transportujące odpady z oczyszczalni
ścieków w Raciborzu.
14. Obowiązek określony w ust. 13 dotyczy także Podwykonawców. Wykonawca jest
zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące
podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących
czynności wskazane w ust. 13,
15. Wykonawca oraz Podwykonawca/cy zobowiązany jest złożyć oświadczenie o zatrudnieniu
na podstawie umów o pracę osób oddelegowanych do realizacji umowy w terminie 3 dni od
daty zawarcia umowy. W przypadku opóźnienia w złożeniu oświadczenia

Zamawiający

naliczy karę umowną zgodnie z §8 niniejszej umowy,
16. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 13
czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
16.1.Żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów
i dokonywania ich oceny,
16.2.Żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów,
16.3. Przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania zamówienia.
17. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez
Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 13 czynności w trakcie
realizacji zamówienia:

17.1. Oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego.
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia,

wskazanie, że objęte

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz
ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, daty zawarcia umów o pracę
rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia
oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy),
17.2. Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji
zamówienia

czynności,

których

dotyczy

ww.

oświadczenie

Wykonawcy

lub

Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób
zapewniający ochronę danych

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE zwanym dalej RODO oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) ).Informacje takie jak imię i nazwisko
pracownika,. data zawarcia umowy o pracę ,rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu

nie

podlegają anonimizacji,
17.3. Zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę
lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu
zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy,
17.4. Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę

kopię

dowodu

potwierdzającego

zgłoszenie

pracownika

przez

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych zwanych
RODO. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji).
18. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 13 czynności Zamawiający
przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej
w wysokości określonej w §8 ust. 6 niniejszej umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę
w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów
w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
wskazane w ust. 13 czynności.

19. W przypadku

uzasadnionych

wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający

może

zwrócić

się

o przeprowadzenie

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
20. Zawarcie w wyżej opisanych przypadkach umowy o powierzeniu danych osobowych
z Zamawiającym jako podmiotem upoważnionym do przetwarzania danych osobowych.
§6
Osoby upoważnione
Strony ustalają osoby upoważnione do realizacji niniejszej umowy:
1. ze

strony

Zamawiającego:

………………………………,

tel.

……………………………,

e-mail:

……………………..………..,

e-mail:

……………………………..
2. ze

strony

Wykonawcy:

……………………………..,

tel.

…………………………………
§7
Płatności
1.

Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności za wykonaną usługę w terminie 30 dni
od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, na rachunek Wykonawcy wskazany
na fakturze.

2.

Za datę zapłaty należności z faktury strony będą przyjmować dzień obciążenia rachunku
bankowego Zamawiającego.

3.

Faktury będą wystawiane po zakończeniu miesiąca kalendarzowego. Każdy miesiąc
kalendarzowy obowiązywania umowy stanowić będzie okres rozliczeniowy, za który
Wykonawca będzie naliczał wynagrodzenie za wykonane w tym czasie usługi stanowiące
Przedmiot umowy.

4.

Podstawą wystawienia faktury będzie tonaż odpadów wpisany do kart przekazania odpadu.

5.

Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.
§8
Kary

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań
umownych w formie kar umownych.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
2.1. W przypadku nieodebrania odpadów w uzgodnionym terminie w wysokości 0,1%
całkowitej wartości umowy netto za każdy dzień opóźnienia,
2.2. Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10%
całkowitej wartości umowy netto.

3. Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Zamawiającego prawa
żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość
szkody przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych.
4. W razie opóźnienia w zapłacie należności Zamawiający zapłaci Wykonawcy za każdy dzień
opóźnienia ustawowe odsetki.
5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy
z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% całkowitej wartości umowy netto.
6. W przypadku braku zatrudnienia przez Wykonawcę, przy realizacji zamówienia, osób
na umowę o pracę, w sytuacji gdy wykonywane przez te osoby prace wykonywane są
wysiłkiem fizycznym i polegają na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 §1 Kp:
6.1. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących wskazane w § 5 ust. 13 czynności w wysokości 100 zł
za każdy stwierdzony dzień naruszenia,
6.2. Z tytułu nie wykonania przez Wykonawcę obowiązków określonych w § 5 ust. 13
umowy

w terminie wskazanym przez Zamawiającego w wysokości 100 zł za każdy

stwierdzony dzień opóźnienia.
7.

Naliczone Wykonawcy kary umowne mogą być potrącone z jego wynagrodzenia.
§9
Zmiany postanowień umowy

1. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Strony dopuszczają dokonywanie zmian treści umowy w przypadku wystąpienia wyjątkowych
okoliczności mających wpływ na jej realizację, niezależnych od Stron umowy, których
nie mogły przewidzieć w chwili zawierania umowy.
3. Dokonanie zmian wymaga podpisania przez obydwie strony aneksu do umowy.

§10
Tryb rozwiązania umowy
1.

Stronom przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem 3-miesięcznego okresu
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec ostatniego miesiąca tego okresu.

2.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym
w przypadku, gdy stwierdzi, że Wykonawca postępuje z odpadami w sposób niezgodny
z obowiązującymi przepisami i posiadanymi pozwoleniami i decyzjami. W takim wypadku
Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.

§11
Postanowienia ogólne
1.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.

2.

Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo
dla siedziby Zamawiającego.

3.

Zamawiający wyłącza stosowanie formy rozliczeń za pomocą ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych związanych
z realizacja niniejszego zamówienia.

4.

Zamawiający zastrzega, że podmiotem zobowiązanym do ujawnienia informacji publicznych
zgodnie z ustawą z dnia 06.09.2001r. o dostępie do informacji publicznej.

5.

Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla każdej ze Stron.
§12
Załączniki

Integralną część umowy stanowią Oferta Wykonawcy oraz Specyfikacja Istotnych Warunków
Zamówienia wraz z załącznikami.

.........................................................
Zamawiający

* wykreślić w przypadku zawarcia umowy na zadanie nr 1,
** wykreślić w przypadku zawarcia umowy na zadanie nr 2
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Wykonawcy

