Zał. Nr 1 do SIWZ

OFERTA
Gmina Łańcut
ul. Mickiewicza 2 a
37-100 Łańcut
Nazwa i adres firmy:
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
Nr telefonu ........................................... Nr fax. ................................................................
NIP……….......................................... Internet: http:// ……………………………….
e-mail:........................@...................................

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH
ORAZ ODPADÓW SELEKTYWNYCH Z TERENU GMINY
ŁAŃCUT
w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w BZP, na stronie
internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy .
1. Oferujemy wykonanie usług odbioru i zagospodarowania odpadów za ceny:
Lp.

Rodzaj
odpadów

Cena brutto odbioru
i zagospodarowania
1 Mg odpadów
w zł.

Suma

1
1.

2
Odpady
zmieszane

3

5

2.

Odpady
selektywne

zł.

317 Mg

zł.

3.

Materiały
budowlane
i rozbiórkowe
Cena całkowita
brutto
/Suma
pozycji 1,2,3
w kolumnie 5/

zł.

5 Mg

zł.

4.

-

Orientacyjna ilość
przewidzianych
do odbioru
i zagospodarowania
odpadów
4
zł.
741 Mg

zł.

zł.

2. Oświadczamy jednocześnie, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych
Warunków Zamówienia, projektem umowy i zdobyliśmy wszelkie informacje,
które były konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni
od chwili złożenia oferty i zobowiązujemy się do podpisania umowy na
warunkach określonych w projekcie umowy po zawiadomieniu o wyborze naszej
oferty z wyłączeniem sytuacji, gdy zostanie wniesione odwołanie lub zostanie
złożona jedna oferta.
4. Oświadczamy, że znane są nam przepisy prawne związane z realizacją
zamówienia wymienione w Rozdziale III SIWZ .
5. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy siłami własnymi/ z
udziałem podwykonawców. Zakres rzeczowy przewidziany do realizacji przez
podwykonawców zawiera załącznik nr 4 do niniejszej oferty. *)
6. Zobowiązujemy się do przedłożenia szczegółowych projektów umów, jakie
będą zawarte z podwykonawcami wymienionymi w załączniku nr 4 niniejszej
oferty w terminie nie później niż 2 dni przed planowanym terminem podpisania
Umowy z Zamawiającym. W projektach umów określony zostanie zakres
rzeczowy i finansowy robót, który będzie wykonywany przez podwykonawców. *)
7. Potwierdzamy żądany termin wykonania robót: 31.12.2013r.
8. Oświadczamy, że wadium w wysokości …………….……….zł. zostało
wniesione w formie …………………………………..………..…..
9. Zwrot wadium należy dokonać na konto nr:*)
……………………………………………………………………………………..

Ofertę niniejszą składamy na ……………….kolejno ponumerowanych stronach.
Załączniki do niniejszej oferty:
1).................................................................
2).................................................................
3) …………………………………………
4).................................................................
5).................................................................
6) …………………………………………
Podpisano:
…………………, dnia …………………

…................................
(upełnomocniony przedstawiciel)
*- niepotrzebne skreślić

Zał. Nr 1 do Oferty

………………………………………
(Wykonawca)
…………………., dnia ………………….

OŚWIADCZENIE

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego pn.
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH
ORAZ ODPADÓW SELEKTYWNYCH Z TERENU GMINY ŁAŃCUT
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.)

-----------------------------------------------Podpis osoby upoważnionej

Zał. Nr 2 do Oferty

…………………………………………
(Wykonawca)
…………………….., dnia ………………….

OŚWIADCZENIE

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego pn.
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH
ORAZ ODPADÓW SELEKTYWNYCH Z TERENU GMINY ŁAŃCUT
Oświadczam/y/, że spełniam/y/ warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania objętej zamówieniem działalności
i czynności, zgodnie z przepisami prawa jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia,
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. PZP (tj. Dz. U. z 2010 r.
Nr 113 poz.759 z późn. zm.)
* - niepotrzebne skreślić

-----------------------------------------------Podpis osoby upoważnionej

Zał. Nr 3 do Oferty

…………………………………………
(Wykonawca)
…………………….., dnia ………………….

OŚWIADCZENIE

*)

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego pn.
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH
ORAZ ODPADÓW SELEKTYWNYCH Z TERENU GMINY ŁAŃCUT
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.)
tj. nie otwarto w stosunku do mnie likwidacji i nie ogłoszono upadłości.

-----------------------------------------------Podpis osoby upoważnionej

* - wymagane w przypadku osób fizycznych
prowadzących działalność gospodarczą

Zał. Nr 4 do Oferty

…………………………………………
(Wykonawca)
…………………….., dnia ………………….

OŚWIADCZENIE

*)

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego pn.
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH
ORAZ ODPADÓW SELEKTYWNYCH Z TERENU GMINY ŁAŃCUT
Oświadczam, że zamierzam powierzyć podwykonawcom do wykonania
następujący zakres rzeczowy zamówienia:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

-----------------------------------------------Podpis osoby upoważnionej

* - jeżeli dotyczy

Zał. Nr 2 do SIWZ
Projekt

UMOWA
pomiędzy Gminą Łańcut ul. Mickiewicza 2a
Nr
zawarta w Łańcucie w dniu
37-100 Łańcut zwanym dalej Zamawiającym którą reprezentuje:
Wójt Gminy

-

Zbigniew Łoza

a
……………………………………………………………………………………………
zwanym dalej Wykonawcą, którego reprezentuje:
została zawarta umowa treści następującej:
§1
Na podstawie wyników przetargu nieograniczonego rozstrzygniętego w dniu
w U.G. Łańcucie, a ogłoszonego w BZP, stronie internetowej zamawiającego oraz
tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do
realizacji wykonanie zadania pn.:
„ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH

ORAZ ODPADÓW SELEKTYWNYCH Z TERENU GMINY ŁAŃCUT”
1. Przedmiotem zamówienia jest:
1.1. Odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów
komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Łańcut, na których
zamieszkują mieszkańcy, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz
ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych
do składowania.
1.2. Opróżnianie pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki surowców
wtórnych stojących na terenach przeznaczonych do użytku publicznego następuje
sukcesywnie w miarę ich zapełnienia, jednak nie rzadziej niż raz na miesiąc.
1.3 Odbieranie odpadów komunalnych z przystanków autobusowych.
1.4. Odbieranie odpadów budowlanych i rozbiórkowych.
Terminy i miejsca odbioru odpadów określa Harmonogram stanowiący załącznik Nr 1 A
do Umowy
2. Gmina Łańcut liczy obecnie ok. 5 230 gospodarstw domowych, w których przebywa
stale 21169 mieszkańców. W Gminie na obszarze 10665 ha, znajduje się 9 sołectw
Albigowa /2960 mieszkańców/, Cierpisz /843 mieszkańców/, Głuchów /1719
mieszkańców/, Handzlówka /1548 mieszkańców/, Kosina /3608 mieszkańców/,
Kraczkowa /3620 mieszkańców/, Rogóżno /1191 mieszkańców/, Sonina /3047
mieszkańców/, Wysoka /2633 mieszkańców/.
3. Przewidywana ilość wytworzonych odpadów w okresie obowiązywania niniejszej
umowy to 1063 Mg, w tym odpady komunalne 741 Mg, selektywne 317 Mg, materiały
budowlane i rozbiórkowe 5 Mg.
4. W przypadku gdy szacowana ilość odbieranych i zagospodarowywanych odpadów
okaże się mniejsza lub większa Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów.
5. W celu prowadzenia ewidencji ilości poszczególnych rodzajów odpadów odbieranych
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezbędne jest posiadanie urządzenia
(czytnika kodów kreskowych) pozwalającego na odczyt indywidualnych kodów
kreskowych znajdujących się na pojemnikach i workach. Dane te winny zostać
zgromadzone w bazie pozwalającej na przetransponowanie ich do posiadanego przez
minę programu służącego monitorowaniu gospodarki odpadami komunalnymi w
Gminie.
§2
1. Odbieranie odpadów selektywnych i zmieszanych odpadów komunalnych
zgromadzonych przez właścicieli nieruchomości w pojemnikach i workach następować
będzie według ustalonego Harmonogramu stanowiącego załącznik Nr 1 do Umowy, z
częstotliwością jeden raz miesiącu.
Odpady te powinny być oznaczone przez mieszkańców odpowiednim kolorem kodu
kreskowego przypisanym do odpadu tj.

1) niebieski - przeznaczony na zmieszane odpady komunalne,
2) biały - przeznaczony na papier i tekturę oraz opakowania wielomateriałowe,
3) zielony - przeznaczony na szkło bezbarwne i kolorowe,
4) żółty - przeznaczony na tworzywa sztuczne,
5) czerwony – przeznaczony na metale (puszki oraz drobny złom),
6) brązowy – przeznaczony na odpady biodegradowalne w tym zielone (drobne gałęzie,
liście, trawa),
7) szary – przeznaczony na zimny popiół i żużel,
8) czarny – przeznaczony na odpady budowlane i rozbiórkowe
2. Kody kreskowe na poszczególne rodzaje odpadów mieszkańcy otrzymają od
Zamawiającego. Pozostałe odpady tj. przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i
akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe
(np. mebli), zużyte opony, nie będą posiadały kodów kreskowych.
3. Odbiór odpadów selektywnych od mieszkańców gminy, którzy zadeklarowali
selektywną zbiórkę odpadów prowadzony będzie według następujących zasad:
3.1. Odpady selektywne odbierane będą w tym samym dniu, co odpady zmieszane, lecz
innym środkiem transportu, nie dopuszczając do zmieszania poszczególnych rodzajów
odpadów;
3.2. Wykonawca sprawdzi losowo lecz nie mniej niż 5 na 100 gospodarstw domowych
odpady selektywne pod kątem rzetelności segregacji odpadów przez mieszkańców.
Wykonawca zobowiązany jest do odbioru wszystkich odpadów zmieszanych oraz
selektywnie zebranych zarówno oznaczonych kodem kreskowym z odpowiednio
przypisanym kolorem jak i nie posiadającym tego kodu kreskowego.
W przypadku stwierdzenia niewłaściwej segregacji lub nie oznakowania odpadu
odpowiednim kodem, Wykonawca przyjmuje te odpady jako zmieszane.
Przed zakwalifikowaniem odpadów selektywnych do zmieszanych w wypadku
niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego
zbierania odpadów komunalnych, Wykonawca sporządza na tę okoliczność
dokumentację (np.
oświadczenie, dokumentację fotograficzną) przekazuje
Zamawiającemu. Uchylanie się od obowiązku zgłaszania Zamawiającemu informacji
dotyczącej zaistniałych nieprawidłowości w sposobie segregacji odpadów będzie
stanowić naruszenie postanowień umowy.
4. Odbieranie odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego, przeterminowanych leków, chemikaliów oraz środków
ochrony roślin, zużytych baterii i akumulatorów w okresie obowiązywania umowy z
częstotliwością określoną w Harmonogramie stanowiącym zał. Nr 1 A do Umowy.
5. Odbieranie odpadów budowlanych odbywać się będzie na zgłoszenie Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pojemników przystosowanych do
gromadzenia odpadów budowlanych i rozbiórkowych, jeżeli ilość tych odpadów
przekracza 75 kg/m-c/mieszkańca, Wykonawca zobowiązany jest wówczas do
podstawienia ww. pojemników w miejsca wskazane przez Zamawiającego w ciągu 48
godzin od zgłoszenia.
6. Odpady komunalne z przystanków autobusowych odbierane będą nie rzadziej niż
jeden raz w miesiącu zgodnie z harmonogramem stanowiącym zał. Nr 1 do Umowy.
7. Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia miejsc po odbiorze odpadów
komunalnych.
8. Jeżeli w toku realizacji zamówienia nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie pojemników
wynikłe z winy Wykonawcy, ich naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego
należy do Wykonawcy.
9. Wykonawca zapewnia kontakt telefoniczny pod nr …………… co najmniej w
godzinach 7.00-14.00 celem nadzorowania przez Zamawiającego odbierania odpadów na
terenie Gminy.

§3
1. Wielkość i rodzaj samochodów odbierających odpady należy dostosować do rodzaju
odbieranych odpadów oraz terenu, z którego będą one odbierane.
2. Orientacyjna długość oraz rozmieszczenie tras komunikacyjnych odbioru odpadów
stanowi Zał. Nr 1B do Umowy.
3. Zamawiający nie dopuszcza jednoczesnego odbierania odpadów komunalnych
objętych niniejszą umową z innymi odpadami pochodzącymi od właścicieli
nieruchomości niezamieszkałych.
4. Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania pojazdów i sprzętu zgodnie
z obowiązującymi przepisami oraz ponosi odpowiedzialność za prawidłowość tego
oznakowania.
§4
1. Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować odebrane zmieszane odpady
komunalne poprzez przekazanie ich do odzysku podmiotowi posiadającemu stosowne
zezwolenie w tym zakresie. Fakt ten udokumentowany zostanie poprzez przedstawienie
Zamawiającemu raz w miesiącu kopii dokumentów potwierdzających odebranie tych
odpadów
Karta przekazania odpadu przedkładana jest w formie kopii potwierdzonej za zgodność z
oryginałem.
2. Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować selektywnie odebrane odpady
komunalne poprzez poddanie ich odzyskowi lub przekazanie ich do odzysku czy też
przygotowanie do ponownego użytku. Fakt ten udokumentowany zostanie poprzez
przedstawienie Zamawiającemu, jeden raz w miesiącu, kopii dokumentów
potwierdzających dokonanie tej czynności. Karta przekazania odpadu przedkładana jest
w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. lub w przypadku władania
instalacją do zagospodarowania tych odpadów oświadczenia o dokonaniu takiej
czynności.
3. Zmieszane odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych
powinny być poddane zagospodarowaniu w instalacjach wskazanych w uchwale Sejmiku
Województwa Podkarpackiego w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla
Województwa Podkarpackiego – Region Centralny w instalacji regionalnej lub
zastępczej spełniających wymagania najlepszej dostępnej techniki lub technologii, o
której mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
§5
Strony ustalają termin realizacji przedmiotu niniejszej umowy w zakresie odbierania
i zagospodarowania odpadów od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.
§6
1. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia do wykonania przedmiotu
umowy w szczególności:
1) posiada wpis do rejestru działalności regulowanej, o której mowa w art. 9b i następne
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w Gminach,
prowadzonego przez Wójta Gminy Łańcut, w zakresie objętym przedmiotem
zamówienia;
2) posiada zezwolenie na transport odpadów wydane w oparciu o przepisy ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21).
3) posiada umowę ze składowiskiem odpadów - przyrzeczenie gotowości odbioru
odpadów przez składowisko;
4) posiada umowę - przyrzeczenie gotowości odbioru odpadów z selektywnej zbiórki
przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub

unieszkodliwiania odpadów, spełniającego wymagania odnośnie miejsc odzysku lub
unieszkodliwiania.
5) Wykonawca oświadcza, że posiada potencjał techniczny niezbędny do wykonania
niniejszej umowy. W szczególności Wykonawca oświadcza, posiada wymaganą ilość
oraz rodzaj środków transportu do realizacji przedmiotu umowy a pojazdy wyposażone
są w urządzenia GPS umożliwiające śledzenie tras przejazdu i ich pracy.
2. W przypadku, gdy wpisy do rejestrów lub zezwolenia tracą moc obowiązującą,
Wykonawca obowiązany jest do uzyskania nowych wpisów lub zezwoleń oraz
przekazania kopii tych dokumentów Zamawiającemu w terminie 21 dni od dnia
wykreślenia z rejestru lub wygaśnięcia uprawnień wynikających z zezwoleń, pod
rygorem odstąpienia od Umowy objętej niniejszym zamówieniem.
3. W przypadku gdy zawarte umowy wskazane w §6 pkt 3 i 4 wygasną, Wykonawca
obowiązany jest do zawarcia nowych umów oraz przekazania ich kopii Zamawiającemu
w terminie 21 dni od dnia wygaśnięcia umów, pod rygorem odstąpienia od Umowy
objętej niniejszym zamówieniem.
§7
Zamawiający

zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie
1. Za wykonanie usługi
w następującej wysokości:
1) za usługę odbioru i zagospodarowania 1 Mg odpadów komunalnych zmieszanych
kwotę:
cena brutto: ……..…………. zł/1Mg (słownie: ……………… złotych …./100)
2) za usługę odbioru i zagospodarowania 1 Mg odpadów komunalnych selektywnych
kwotę:
a) cena brutto: …………..…. zł/1Mg (słownie: ……………… złotych …./100)
3) za usługę odbioru i zagospodarowania 1 Mg materiałów budowlanych i
rozbiórkowych kwotę:
a) cena brutto: ………. zł/1Mg (słownie: …………….……… złotych ……./100)
2. Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy ustalone będzie jako iloczyn faktycznie
odebranych ilości odpadów wynikających z kwitów wagowych i ceny jednostkowej za
odbiór i zagospodarowanie poszczególnych rodzajów odpadów.
3. Nie przewiduje się zmiany cen za wykonanie usługi w trakcie trwania umowy.
4. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej umowy nie
przekroczy kwoty ………………………………… zł.
§8
1. Rozliczenie oraz płatność za wykonane usługi będzie dokonane na podstawie faktur
wystawionych przez Wykonawcę w okresach miesięcznych. Do faktury Wykonawca
zobowiązany jest dołączyć dokumenty zawierające ilość i rodzaj odebranych
i zagospodarowanych odpadów tj.: kwity wagowe, kartę przyjęcia odpadu, wydruki GPS
– potwierdzone za zgodność z oryginałem, oraz wykaz właścicieli nieruchomości
niewłaściwie segregujących odpady wraz z dokumentacją.
2. Termin zapłaty za fakturę wynosi 30 dni od daty jej otrzymania.
§9
Obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne, które będą naliczane
w następujących wypadkach i wysokościach:
1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 5%
wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 7 ust. 4;

b) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,05 % wynagrodzenia, o
którym mowa w § 7 ust. 4 za każdy dzień zwłoki, w stosunku do harmonogramu odbioru
odpadów
2. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:
a) za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego – w wysokości 5% wynagrodzenia o
którym mowa w § 7 ust. 4 za zakres prac, od których wykonania odstąpiono, za
wyjątkiem okoliczności o których mowa w art. 145 ust.1 ustawy – Prawo Zamówień
Publicznych.
3. Strony zastrzegają dochodzenie odszkodowania uzupełniającego do wysokości
rzeczywiście poniesionej szkody.
4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia naliczonych kar
z przysługującego mu wynagrodzenia brutto za miesiąc, w którym Wykonawca
z opóźnieniem lub nienależycie wykonał przedmiot umowy.
5. Jeżeli wysokość szkody przewyższy wartość zastrzeżonych kar umownych, strony
mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
6. Łączna wysokość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 30 %
wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 4.
§ 10
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących
przypadkach:
a) w razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 145 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych
b) w razie ogłoszenia upadłości Wykonawcy
c) w razie wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy
2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności gdy:
a) Zamawiający
powiadomi
Wykonawcę,
że
wskutek
zaistnienia
nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań
umownych wobec Wykonawcy
3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
i powinno zawierać uzasadnienie.
§ 11
/Dotyczy w przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców/
1. Wykonawca oświadcza, że następujący zakres usług wykonywał będzie za pomocą
Podwykonawców: ……………………………………………………………….
2. Wykonawca oświadcza, że ponosi odpowiedzialność za działanie Podwykonawców,
którym powierzył wykonanie usług objętych umową.
3. Wykonawca oświadcza, że pozostały zakres usług objętych umową wykona osobiście.
4. Przed rozpoczęciem wykonania przedmiotu umowy przez Podwykonawcę
Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy z
Podwykonawcą. Zamawiający może wnieść uwagi i zastrzeżenia do projektu umowy w
zakresie w jakim postanowienia projektu mogą wpłynąć na prawidłową realizację
niniejszej umowy.
5. W przypadku udziału podwykonawców w realizacji zadania faktura zostanie
zapłacona Wykonawcy po uprzednim dostarczeniu przez niego oświadczenia
Podwykonawcy, że zostały uregulowane wobec niego zobowiązania za zrealizowany
przez niego zakres zamówienia.
§ 12
1. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania niezwłocznie informacji dotyczących
realizacji Umowy na każde żądanie Zamawiającego, jednak nie później niż w terminie
2 dni od dnia otrzymania żądania.
2. Wykonawca wyznacza Koordynatora Umowy, z którym Zamawiający będzie mógł się

skontaktować bezpośrednio w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od
7.00 do 15.00.
P.………………………………tel. ……………………………………………………….
3. Koordynator będzie odpowiadał za nadzorowanie wykonywania Umowy ze strony
Wykonawcy.
§ 13
Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania poufności co do informacji pozyskanych
w związku z realizacją Umowy, w szczególności do przestrzegania przepisów
dotyczących ochrony danych osobowych. Wykonawca nie może wykorzystywać
pozyskanych danych w żaden inny sposób lub w innym celu niż dla wykonywania
Umowy, w szczególności zakazuje się wykorzystywania danych w celach reklamowych
lub marketingowych.
§ 14
Wykonawca jest zobowiązany do osiągnięcia na obszarze Gminy objętej przedmiotem
zamówienia poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku
frakcji odpadów obejmujących papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło, wyliczanych
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie
poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012r. poz. 645).
§ 15
1. Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu miesięcznych
zawierających informacje o:
1) ilości odebranych odpadów zmieszanych [Mg],
2) ilości odebranych odpadów szkła [Mg],
3) ilości odebranych odpadów papieru, metali oraz opakowań wielomateriałowych [Mg],
4) ilości odebranych odpadów tworzyw sztucznych [Mg],
5) ilości odebranych odpadów mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon [Mg],
6) adresach nieruchomości, z których zostały odebrane odpady komunalne
7) adresach nieruchomości z których odbierane są odpady popiołu - jednokrotnie w
trakcie trwania umowy, w miesiącu grudniu 2013 roku,
8) sposobach zagospodarowania w/w odpadów,
2.Wykonawca sporządza Raport w formie elektronicznej uzgodnionej z Zamawiającym.
3. Wykonawca przesyła Raport do Zamawiającego w terminie do 7 dni od zakończenia
miesiąca, którego dotyczy.
4. Zamawiający w terminie 7 dni akceptuje raport lub zgłasza uwagi.
5. Zaakceptowany przez Zamawiającego Raport jest podstawą do wystawienia faktury za
wykonaną usługę.
6.Wykonawca sporządza kwartalne sprawozdanie, o którym mowa w art. 9n ustawy z
dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
7. Sprawozdanie winno być złożone w terminie do:
I – 31.10.2013 r.
II – 31.01.2014 r.
§ 16
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu nie wykonania bądź też
nienależytego wykonania usługi, a w szczególności w przypadku wyrządzenia szkody
osobom trzecim. Wykonawca w takim przypadku zobowiązany jest do naprawienia i
pokrycia szkody w pełnej wysokości
§ 17
1. Zamawiający może odstąpić od umowy przypadku:

- dwukrotnego naruszenia obowiązków umownych wynikających z § 2 ust. 3 i 4, § 3
ust.3 i § 6 ust. 2 i 3
- gdy wysokość kar umownych przekroczy 25 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 7
ust. 4
- w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy.
2. Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od
zaistnienia okolicznościach, o których mowa w ust. 1.
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego Wykonawcy przysługuje
wyłącznie wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy.
§ 18
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowa mają zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, przepisy wymienione w SIWZ oraz
inne przepisy mające zastosowanie do realizacji niniejszej umowy.
§ 19
1. Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją umowy rozstrzygane będą przez
właściwy rzeczowo dla Zamawiającego sąd powszechny.
2. Wykonawca nie może bez zgody zamawiającego przenosić praw i obowiązków
wynikających z niniejszej umowy.
§ 20
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze
stron.
Załączniki
Harmonogram
Trasy odbioru odpadów
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