
UMOWA NR 272.1.2020

zawarta w dniu ……………………r. w ………………………………………………….

pomiędzy: Gminą Lipnica Wielka z siedzibą ul. Lipnica Wielka 518, 34-438 Lipnica Wielka; NIP:
7352841452 w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie publicznego na „Wywóz oraz
zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, skratek i zawartości
piaskownika w 2020 roku z oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie gm. Lipnica Wielka

zwaną dalej  Zamawiającym reprezentowana przez:

a:

zwanym dalej Wykonawcą

o następującej treści:

§1

1. W oparciu o dokumentację przygotowaną dla przeprowadzonego postępowania nr 271.1.2020 oraz

ofertę przedstawioną przez Wykonawcę w tym postępowaniu - stanowiące integralną część niniejszej

umowy, Zamawiający zleca Wykonawcy usłgę pn. „Wywóz oraz zagospodarowanie ustabilizowanych

komunalnych osadów ściekowych, skratek i zawartości piaskownika w 2020 roku z oczyszczalni

ścieków zlokalizowanych na terenie gm. Lipnica Wielka” z podziałem na części:

• Część 1. Wywóz oraz zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o

kodzie 190805 z oczyszczalni ścieków w miejscowości Lipnica Wielka.

• Część 2. Wywóz oraz zagospodarowanie osadów - skratek o kodzie odpadu 190801 oraz

zawartości piaskowników o kodzie odpadu 190802 z oczyszczalni ścieków położonych na terenie gm.

Lipnica Wielka.

2. Przedmiot umowy obejmuje załadunek, transport, unieszkodliwianie ustabilizowanych odpadów

ściekowych z oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie gm. Lipnica Wielka zgodnie ze

Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i złożoną ofertą.

3. Szacowana ilość odpadów: (w zależności od części):

Część 1. Wywóz oraz zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie

190805 z oczyszczalni ścieków w miejscowości Lipnica Wielka.

· Szacowana ilość odpadów: Ustabilizowany komunalny osad ściekowy (kod odpadu 190805) w

ilości około - 500 Mg/rok

· Wyszczególnienie punktów poboru odpadów z wymaganą wielkością pojemników, które

wykonawca jest zobowiązany dostarczyć, oraz częstotliwością ich opróżniania:

· Oczyszczalnia ścieków w Lipnicy Wielkiej: ustabilizowany komunalny osad ściekowy (190805) ok.

45 Mg/m-c - wywóz osadów będzie realizowany w systemie obsługi ciągłej według zgłoszeń

wywozu uzgodnionego z Zamawiającym, z częstotliwością 1 raz w miesiącu z zachowaniem

wymogów określonych obowiązującymi przepisami;

· osad gromadzony w kontenerze KP7 lub KP10.



· Część 2. Wywóz oraz zagospodarowanie osadów - skratek o kodzie odpadu 190801 oraz

zawartości piaskowników o kodzie odpadu 190802 z oczyszczalni ścieków położonych na

terenie gm. Lipnica Wielka.

Wywóz skratek i zawartości piaskownika będzie realizowany 1 raz w miesiącu według zgłoszeń

wywozu uzgodnionego z Zamawiającym przez Wykonawcę

§ Skratki (kod odpadu 190801) w ilości około 35 Mg/rok.

§ Zawartość piaskowników (kod odpadu 190802) w ilości około 10 Mg/rok.

Wyszczególnienie punktów poboru odpadów z wymaganą wielkością pojemników, które

wykonawca jest zobowiązany dostarczyć, oraz częstotliwością ich opróżniania:

Oczyszczalnia ścieków w Lipnicy Wielkiej:

§ 190801 ok. 1,4 Mg/m-c – 14 x pojemnik 120 litrów - opróżnianie 1 raz w miesiącu;

Oczyszczalnia ścieków w Kiczorach:

§ skratki 190801 ok. 1,21 Mg/m-c – 11 x pojemnik 140 litrów - opróżnianie 1 raz w

miesiącu

§ zawartość piaskownika 190802 ok. 0,8 Mg/m-c – 1 x pojemnik 1100 litrów - opróżnianie

1 raz w miesiącu;

5.  Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu, zapoznał się ze

wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu umowy, bez

konieczności ponoszenia przez Za mawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.

6. Za transport i zagospodarowanie osadów odebranych z oczyszczalni ścieków odpowiada Wykonawca.

Osady winny być załadowane własnym sprzętem Wykonawcy.

7. Odbiór i transport osadów odbywał się będzie przy użyciu przystosowanego do tego rodzaju ładunku,

sprzętu Wykonawcy.

8. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru osadu na podstawie zlecenia telefonicznego lub przesłanego

drogą faksowa lub elektroniczną w czasie …… dnia/dni od zgłoszenia przez Zamawiającego - zgodnie z

przedstawioną ofertą.

§2

Strony ustalają, że przedmiot niniejszej umowy zostanie zrealizowany w terminie: od dnia podpisania

umowy, do 31.12.2020 r., z wyjątkiem sytuacji, gdy ogólna kwota wynagrodzenia za przedmiot umowy

przekroczy kwotę określoną w § 3 ust. 4 umowy, w takiej sytuacji umowa wygasa z dniem wykorzystania

całej n/w kwoty.

§3

1. Zgodnie z treścią „formularza ofertowego” ryczałtowe wynagrodzenie w okresie do dnia 31

grudnia 2020 roku wynosić będzie:

- za wywóz 1 Mg osadów ściekowych brutto ……………… złotych,

(słownie : …………….złotych);

- za wywóz 1 Mg skratek brutto ………….. złotych,

(słownie : ……………….złotych );



- za wywóz 1 Mg zawartości piaskownika brutto ……………. złotych,

(słownie : …………złotych).

2. Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy wypłacone będzie w oparciu o fakturę

VAT wystawioną za wykonanie zlecenia,

3. Kwota do zapłaty na fakturze, będąca iloczynem ciężaru odpadów i ceny ofertowej brutto, określonej

w § 3 niniejszej umowy będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy do 30 dni licząc od dnia złożenia

faktury.

4. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1

niniejszej umowy, nie przekroczy kwoty:

brutto: ………………….. zł

(słownie: złotych)

- przy czym Zamawiający zastrzega możliwość nie wykorzystania pełnej kwoty wartości umowy.

§ 4

1. Wykonawca przejmuje od Zamawiającego z chwilą przekazania odpadów odpowiedzialność za ich

odbiór, wykorzystanie lub ich unieszkodliwienie zgodnie z obowiązującym prawem (Ustawa o odpadach

z dnia 14 grudnia 2012 r. ( Dz.U. 2019 r. poz. 701).

2. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie wymagane prawem decyzje do wykonywania działalności

będącej przedmiotem niniejszej umowy.

3. Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o wszelkich zmianach w zakresie tych decyzji.

4. W przypadku utraty przez Wykonawcę wymaganych prawem decyzji do wykonywania działalności

będącej przedmiotem niniejszej umowy Zamawiający ma prawo rozwiązania natychmiastowego umowy

bez zachowania okresu wypowiedzenia.

5. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia ewidencji usuwanych odpadów zgodnie z

zobowiązującymi przepisami prawa.

6. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie wyposażenie techniczne do prowadzenia prac

objętych zamówieniem oraz posiada przeszkolonych w tym zakresie pracowników,

7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi, normami i

przepisami prawa.

8. Zamawiający na podstawie art.29 ust.3a ustawy Pzp wymaga aby osoby, które będą świadczyły pracę

u Wykonawcy związaną z wykonywaniem czynności osób wykonujących przewóz, załadunek i

rozładunek osadów odbieranych z oczyszczalni ścieków były zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

(wymóg ten dotyczy również podwykonawców).  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 powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania

ich oceny,

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,



c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia .

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 punkcie 7 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

• 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, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

• 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 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

§ 5

Bezpośredni nadzór nad realizacją umowy sprawuje:

1. Ze strony Zamawiającego:

2. Ze strony Wykonawcy:

§ 6

1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną:

1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność
Wykonawca w wysokości 10 % łącznej wartości brutto zamówienia wskazanej w ofercie,

2) za opóźnienie w odebraniu uzgodnionej partii osadu w wysokości 0,2 % wartości brutto tej partii za
każdy dzień opóźnienia chyba, że Wykonawca udowodni Zamawiającemu, że opóźnienie to nastąpiło z
przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,

3) za opóźnienie w rozprowadzeniu i zmieszaniu z gruntem osadów ściekowych po ich
przetransportowaniu na nieruchomość gruntową w wysokości 200 zł za każdy dzień opóźnienia.

4) jeżeli na skutek niezgodnego z przepisami zagospodarowania osadów przez Wykonawcę, w
szczególności w zakresie dopuszczonej dawki osadu zagospodarowywanego na danym gruncie, lub
miejsca zagospodarowania osadu, Zamawiający poniesie szkodę wtedy Wykonawca zobowiązany będzie
pokryć Zamawiającemu wszelką szkodę , która na skutek tego powstanie w majątku Zamawiającego.

5) W przypadku kontroli Inspekcji Państwowych i ewentualnych kar finansowych nałożonych na
Zamawiającego (jako na wytwórcę) wynikających z transportu i/lub zagospodarowania osadu
ściekowego niezgodnie z prawem lub z warunkami zawartymi w umowie, Zamawiający obciąży
finansowo Wykonawcę kwotą pieniężną równą kwocie tych kar.



6) W przypadku nie złożenie 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 Zamawiający obciąży każdorazowo Wykonawcę karą
w wysokości 300 zł.

7) W przypadku nie zatrudnienia przy realizacji robót o których  mowa w § 4 ust. 8  osób na podstawie
umowy o pracę , Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 500 zł za
każdą osobę zatrudnioną w oparciu o inny stosunek prawny niż stosunek pracy, chyba, że Wykonawca
wykaże, że roboty wyżej wymienione stanowiące przedmiot umowy nie są wykonywane w sposób
określony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy.

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub
podwykonawcę zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję
Pracy.

§7

1.Wszelkie zmiany i uzupełnienie treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie aneksu
podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności, zgodnie z art. 144 Prawo Zamówień
Publicznych. Wszystkie powyższe postanowienia zawarte w ust. 2 stanowią katalog zmian, na które
Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej
zgody.

2. Możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na
podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy Zamawiający przewiduje tylko w następujących
przypadkach:

1) Zmiana terminu wykonania umowy może nastąpić w przypadku:

a) wystąpienia siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń
zewnętrznych, obiektywnie niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, które zasadniczo i istotnie
uniemożliwiają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z Umowy, których nie można
było przewidzieć i którym Zamawiający i/lub Wykonawca nie mogli zapobiec ani ich przezwyciężyć i im
przeciwdziałać,

b) działania osób trzecich albo innych zdarzeń, które uniemożliwiają wykonanie części lub całości
zobowiązań wynikających z Umowy w terminie lub mogących negatywnie wpływać na jakość
wykonywanych prac,

2) Zmiana zakresu rzeczowego usługi może nastąpić w przypadku likwidacji lub rozwiązania firmy
Wykonawcy,

3) Zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy może nastąpić w przypadku zmiany stawki podatku od
towarów i usług. W takim przypadku pozostałe do końca realizacji umowy wynagrodzenie netto należne
Wykonawcy zostanie przeliczone z uwzględnieniem nowej stawki podatku VAT,

4) Zmiany dotyczące podwykonawstwa w zakresie zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy,

3. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca rażąco
naruszy postanowienia umowy. Zamawiający może również odstąpić od umowy w razie wystąpienia
istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
tych okolicznościach.



4. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z
tytułu wykonania części umowy.

§8

W sprawach nie uregulowanych niniejszą. Umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

§9

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany przede
wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego

2. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego.

3. Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Wykonawcę
roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

4. W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie udzielenia
odpowiedzi na roszczenia w terminie, o którym mowa w ust.3, Wykonawca uprawniony jest do
wystąpienia na drogę sądową.

5. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd miejscowo
właściwy dla Zamawiającego.

§10

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Wykonawca : Zamawiający:

.......................................... ...........................................


