Załącznik Nr 2 do SIWZ

Umowa Nr 2013 – Projekt
zawarta w dniu………. 2013r. pomiędzy:
Gminą Budziszewice z siedzibą w Budziszewicach przy ul. J. CH. Paska 66 : NIP 773-22-23-387 ,
REGON 590647813 reprezentowaną przez : Wójta Gminy Budziszewice – Mariana Holaka przy
kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani Elżbiety Andryszczak
zwaną dalej „ ZAMAWIAJĄCYM”
a
Firmą , Panem/Panią ………………………………………………………………………..z siedzibą w………………………………
przy ul. ………………………………………………………, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego/Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej pod numerem
……………….reprezentowanym przez :

zwanym w dalszym ciągu umowy „ WYKONAWCĄ” , z drugiej strony, o następującej treści:
§1
1. W wyniku rozstrzygniętego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawca
zobowiązuje się do wykonania zadania pn.: „ Odbieranie i zagospodarowywanie odpadów
komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Budziszewice”.
2. Wykonawca wykona zamówienie zgodnie z niniejszą umową, a także zgodnie ze Specyfikacją
Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, ewentualnymi wyjaśnieniami do SIWZ
i jej modyfikacjami oraz ze złożoną przez Wykonawcę ofertą – stanowiącymi integralną część
niniejszej umowy.
3. Szczegółowy zakres i opis usług będących przedmiotem umowy zawarty jest w Opisie
przedmiotu zamówienia w Rozdziale I Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia , zwanej
dalej „ SIWZ” , która to stanowi integralną część niniejszej umowy.
4. Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązany jest do osiągnięcia odpowiednich
poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz
ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do
składowania , zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach ( Dz. U. z 2012r. poz. 391 ) , a także zapisami Wojewódzkiego Planu
Gospodarki Odpadami, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Łódzkiego nr XXVI/481/12
z dnia 21.06.2012r. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Odpadami Województwa
Łódzkiego 2012, w zamian za wynagrodzenie. Wykonawca odbierający odpady komunalne
jest obowiązany do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych
odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów
komunalnych przeznaczonych do składowania do instalacji zastępczych przewidzianych do
obsługi III Regionu gospodarki odpadami, wskazanych w Planie Gospodarki Odpadami
Województwa Łódzkiego 2012 oraz przekazanie odebranych od właścicieli nieruchomości
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selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji przetwarzania odpadów
komunalnych, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17
ustawy z dnia 14 grudnia 2012r,. o odpadach ( Dz. U. z 2013r. poz. 21 ).

§2
Wykonawca realizuje usługę objętą przedmiotem zamówienia w terminie od dnia 01 lipca 2013r. do
dnia 31 grudnia 2014r.
§3
1. Wykonawca jest zobowiązany do wyposażenia nieruchomości zamieszkałych ujętych w
przekazanych przez Zamawiającego wykazach, w pojemniki, worki na odpady segregowane,
nie później niż przed pierwszym dniem obowiązywania umowy na odbiór odpadów
komunalnych.
2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia , celem zatwierdzenia przez Zamawiającego, w
terminie nie późniejszym niż na 14 dni przed rozpoczęciem realizacji zamówienia,
harmonogramu odbioru odpadów komunalnych. Wykonawca doręczy każdemu właścicielowi
zamieszkałej nieruchomości harmonogram odbioru odpadów komunalnych oraz zmiany tego
harmonogramu w ciągu 10 dni od zatwierdzenia harmonogramu przez Zamawiającego.
Odbiór odpadów winien odbywać się od poniedziałku do soboty w godzinach 700 – 16 00.
3. Wykonawca świadczący usługi odbioru odpadów komunalnych ponosi odpowiedzialność za
wszelkie szkody w majątku osób trzecich oraz zniszczenia powstałe w trakcie świadczenia
usług.
4. Wykonawca przy dostarczeniu pojemników do nieruchomości zamieszkałych zobowiązany
jest doręczyć również warunki użytkowania pojemnika.
5. Wykonawca zobowiązany jest do:
1) terminowego zgodnego z ustalonym harmonogramem odbiorem odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości,
2) odbierania odpadów segregowanych takich jak : papier, tektura i tekstylia, szkło, plastik,
tworzywa sztuczne i metale oraz odpady biodegradowalne w tym odpady zielone,
3) nie mieszania odpadów zebranych przez właścicieli nieruchomości w sposób selektywny
ze zmieszanymi odpadami komunalnymi,
4) odbierania nieprawidłowo posegregowanych przez właścicieli nieruchomości odpadów
komunalnych, klasyfikując je jako odpady zmieszane, oraz powiadomienie o tym fakcie
Zamawiającego podając następujące dane: adres nieruchomości, dane pracowników
Wykonawcy, którzy stwierdzili fakt niezgodnego z Regulaminem postępowania z
odpadami komunalnymi ,datę odbioru odpadów o których mowa w niniejszym punkcie ,
wiarygodne dowody potwierdzające zdarzenie o którym mowa powyżej np. zdjęcia w
postaci cyfrowej dowodzące, ze odpady gromadzone są w sposób niewłaściwy.
5) niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o okolicznościach uniemożliwiających
prawidłowe wykonanie usługi w przypadku ich zajścia,
6) niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o awarii pojazdu do odbioru odpadów
komunalnych i niezwłocznego zastąpienia go innym spełniającym wymagania niniejszej
umowy.
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6. Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu w formie papierowej i
elektronicznej miesięcznych raportów zawierających:
1) informacje o odebranych z poszczególnych nieruchomości:
a) ilości odpadów zmieszanych,
b) ilości odpadów szkła,
c) ilości odpadów papieru, tektury, tekstyliów ,
d) ilości odpadów z tworzyw sztucznych i metali.
2) informacje o odebranych z PSZOK ( zgodnie z postanowieniami SIWZ),
a. ilości odpadów wielkogabarytowych ( Mg),
b. ilości odebranego sprzętu elektronicznego i elektrycznego,
c. ilości odebranych opon .
c) Raporty muszą być przekazane w formie pisemnej i elektronicznej – uzgodnionej z
Zamawiającym w terminie do 14 dni od zakończenia miesiąca, którego dotyczą.
d) Wykonawca sporządza sprawozdanie, o którym mowa w art. 9 n ustawy z dnia 13 września
1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Sprawozdanie sporządzone według
wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012r. w sprawie
wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach
ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi ) Dz. U. z
2012r. poz. 630 , Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie do końca miesiąca
następującego po kwartale, którego dotyczy.
§4
1. Wykonawca będzie wykonywał zamówienie siłami własnymi/Wykonawca będzie wykonywał
następujące części zadania przy pomocy podwykonawców:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Wykonawca oświadcza, ze wymienione w pkt. 1 części zamówienia będzie wykonywał przy
pomocy następujących podwykonawców,
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. Zmiana podwykonawcy wskazanego w umowie wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zawarcia umów o dalsze podwykonawstwo.
5. Za działania i zaniechania podwykonawców Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za
własne działania i zaniechania.
6. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia
należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z
podwykonawcą.
7. Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości
lub części zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwróci się z żądaniem
zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 647 1§ 5
k.c. i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i
dokumentami potwierdzającymi
jej wykonanie , Zamawiający zapłaci na rzecz
podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania.
8. Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z płatności przysługującej Wykonawcy.
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9. Na dzień złożenia Zamawiającemu faktury za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca
zobowiązany jest mieć uregulowane wszystkie płatności na rzecz podwykonawcy, na
okoliczność czego przedłoży Zamawiającemu wraz z fakturą dowody zapłaty. Zamawiający nie
przyjmie faktury do czasu przedłożenia dowodu zapłaty.
§5

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, wynagrodzenie
ryczałtowe w wysokości………………………… zł brutto zgodnie z ofertą, w tym
………………………………. zł netto plus VAT …………..
2. Wynagrodzenie umowne Wykonawcy obejmuje wszystkie elementy ujęte w opisie
przedmiotu zamówienia, znajdującym się w Rozdziale 1 SIWZ.
3. Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie wypłacane w równych częściach, co miesiąc i
wynosić będzie…………………………… zł brutto, w tym ……………….. zł netto plus VAT ………………
4. Poszczególne części wynagrodzenia Wykonawcy płatne będą po zakończeniu każdego
miesiąca, w którym wykonywana była usługa, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury
wraz z którą dostarczone zostaną raporty o których mowa w §3 pkt. 5 niniejszej umowy.
5. Wynagrodzenie należne Wykonawcy
Zamawiający przekaże przelewem na konto
Wykonawcy ………………………………………………… w terminie 21 dni od daty dostarczenia
prawidłowo wystawionej faktury oraz dowodu zapłaty o którym mowa w § 4 ust. 9 umowy.
§6
1. Wynagrodzenie wykonawcy nie ulegnie zmianie, jeżeli liczba mieszkańców gminy
Budziszewice nie zmieni się powyżej 4 % w stosunku do liczby wskazanej w SIWZ.
2. W przypadku zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w §6 ust. 1 kwota o którą
wynagrodzenie zostanie zmienione (zwiększone/zmniejszone) zostanie wyliczona
następująco:
( obecne wynagrodzenie /
liczbę mieszkańców wskazaną w S.I.W.Z )
x liczba
mieszkańców, o którą zmienia się (zwiększa/zmniejsza) liczba wskazana w S.I.W.Z przy
uwzględnieniu ust. 3 §6.
3. Zamawiający na bieżąco będzie aktualizował dane dotyczące liczby mieszkańców i
gospodarstw domowych i przekaże je Wykonawcy.
§7
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do składania jednostronnych oświadczeń o zmianie
harmonogramu w zakresie wykazu właścicieli nieruchomości i terminów odbioru odpadów
komunalnych, w zależności od potrzeb Zamawiającego .
2. O konieczności dokonania przez Wykonawcę zmiany w harmonogramie, o której mowa w §7,
ust. 1 , Zamawiający powiadomi Wykonawcę w formie pisemnej.
3. Wykonawca jest zobowiązany wprowadzić zmiany w harmonogramie, o których mowa w
ust. 2 , w terminie 3 dni roboczych od ich zgłoszenia w formie pisemnej, lub faxem przez
Zamawiającego.
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§8
1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie
należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia ofertowego ( ceny ofertowej
brutto ), o którym mowa w § 5 ust. 1 , tj. …………………………zł ( słownie: złotych
…………………………………….) na cały okres realizacji zamówienia.
2. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni po zakończeniu Umowy i stwierdzeniu
braku roszczeń z tytułu nieprawidłowego wykonania Umowy.

1.
2.

3.
4.

§9
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących trakcie trwania umowy
przepisów prawnych .
Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę odebranymi
odpadami, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie, poprzez m.in. :
1) osiągnięcia na obszarze objętym przedmiotem zamówienia oraz w zakresie
wykonywanego przedmiotu 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 2012r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i
odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych ( Dz. U. z 2012r. poz.
645).
2) ograniczenia masy odpadów komunalnych ulęgających biodegradacji przekazywanych do
składowania do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji i przekazywanych do składowania.
Zamawiający ma prawo kompleksowej kontroli sposobu wykonania usługi.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, które będą naliczane w następujących
wypadkach i wysokościach:
1) za opóźnienie w wykonaniu określonego w harmonogramie zakresu usług w wysokości
po 500,00 zł słownie : pięćset złotych , za każdy stwierdzony dzień opóźnienia z winy
Wykonawcy. Kara będzie naliczana za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia.
2) za zanieczyszczenia lub pozostawienie nie uporządkowanego miejsca gromadzenia
odpadów, zanieczyszczenie trasy przejazdu w wysokości 100,00 zł słownie : sto złotych ,
za
każdy
stwierdzony
przypadek
zanieczyszczenia
lub
pozostawienia
nieuporządkowanego miejsca gromadzenia odpadów oraz za każdy stwierdzony
przypadek zanieczyszczenia trasy przejazdu.
3) za każdy potwierdzony przypadek niedokonania odbioru odpadów komunalnych z
nieruchomości, lub braku przekazania worków do selektywnej zbiórki odpadów w
terminie określonym w zawiedzonym harmonogramie odbioru odpadów, w wysokości
po: 100,00 zł ( słownie: sto złotych ), jeśli Wykonawca z wyprzedzeniem, skuteczne nie
poinformuje właścicieli nieruchomości o takiej zmianie.
4) za każdy przypadek używania pojazdów z uszkodzonym systemem GPS i czujników
monitorujących pracę pojazdu odbierających odpady wysokości 100,00 słownie: sto
złotych,
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5) w wysokości 25% wynagrodzenia umownego brutto – za odstąpienie od umowy przez
Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę,
6) w wysokości iloczynu stawki opłaty za zmieszane odpady komunalne, określonej w
przepisach wydawanych na podstawie art. 290 ustawy z dnia 27.04.2001r. – Prawo
ochrony środowiska, i brakującej masy odpadów komunalnych, wyrażonej w Mg,
wymaganej do osiągnięcia odpowiedniego poziomu recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi metodami – za nie osiągniecie wymaganego
poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia odzysku innymi metodami
następujących frakcji odpadów: papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło, określonego w
§ 6 ust. 2,
7) w wysokości iloczynu stawki opłaty za zmieszane odpady komunalnych, określonej w
przepisach wydanych za podstawie art. 290 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo
ochrony środowiska i masy odpadów ulęgających biodegradacji wyrażonej w Mg,
zdeponowanych na składowisku ponad ustalony limit – za przekroczenie limitu
dotyczącego dopuszczenia do składowania odpadów ulegających biodegradacji.
Wykonawca jest obowiązany ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej
masy odpadów komunalnych ulęgających biodegradacji przekazywanych do składowania.
8) za opóźnienie w sporządzeniu i przekazaniu Zamawiającemu kwartalnych sprawozdań
zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2012r. poz. 391 z
późn. zm) w wysokości po: 200,00 zł ( słownie: dwieście złotych ) za każdy rozpoczęty
dzień opóźnienia,
9) za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu Zamawiającemu projektu harmonogramu w
wysokości 100,00 zł,
5. Wartość naliczonej kary umownej zostanie jednostronnie potrącona przez Zamawiającego z
bieżących zobowiązań.
6. W razie postania szkody, której wysokość przewyższy wartość naliczonych kar umownych,
Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego w wysokości
przewyższającej wysokość kar umownych.
7. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 25%
wynagrodzenia umownego brutto, za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez
Zamawiającego.
§9
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej , że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym , czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy.
2. Zamawiającemu przysługuje ponadto prawo do odstąpienia od umowy:
a) gdy Wykonawca nie rozpoczął wykonywania usług w zakresie objętym umową w ciągu 14
dni od dnia umownego terminu rozpoczęcia realizacji usług lub ich nie kontynuuje
zgodnie z obowiązującym harmonogramem bez uzasadnionych przyczyn pomimo
wezwania złożonego na piśmie przez Zamawiającego. Odstąpienie od umowy może
nastąpić wówczas po upływie 7 dni od dnia wezwania do rozpoczęcia lub kontynuacji
usługi.
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3.

4.
1)
2)
5.
6.

b) gdy Wykonawca nie wykaże , że zawarł umowy z właściwą Regionalną Instalację
Przetwarzania Odpadów Komunalnych z datą obowiązywania najpóźniej od dnia
01.07.2013r. lub nie wykaże, że dysponuje regionalną instalacją ( zastępczą ) do
przetwarzania odpadów komunalnych.
c) pomimo uprzednich, pisemnych, co najmniej dwukrotnych zastrzeżeń ze strony
Zamawiającego nie wykonuje usług zgodnie z postanowieniami umowy lub w istotny
sposób narusza zobowiązania umowne.
Odstąpienie od umowy wywołuje ten skutek , że Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu prawidłowego wykonania części umowy do dnia
wygaśnięcia umowy na skutek odstąpienia.
Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający nie dotrzymuje istotnych
postanowień umowy a w szczególności gdy:
zawiadomi Wykonawcę, ze wyniku nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł pokryć
zobowiązania,
nie wypłaca Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie usługi w ciągu 30 dni od terminu
płatności ustalonego w umie.
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i
zawierać uzasadnienie.
W przypadku, gdy wpisy do rejestrów, zezwolenia lub umowy konieczne do realizacji
przedmiotu zamówienia tracą obowiązującą podczas realizacji niniejszej umowy, Wykonawca
zobowiązuje się do uzyskania nowych wpisów lub zezwoleń oraz przekazania kopii tych
dokumentów Zamawiającemu w terminie 14 dni od dnia ich wykreślenia z rejestru lub
wygaśnięcia uprawnień wynikających z zezwoleń, pod rygorem odstąpienia od umowy
objętej niniejszym zamówieniem i naliczania stosownych kar umownych.

§ 10
1. Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.
U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm). Zamawiający jako administrator danych osobowych w
rozumieniu art. 7 pkt. 4 ustawy powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych
właścicieli nieruchomości, od których będą odbierane odpady komunalne, przy czym
przetwarzanie to będzie dokonywane wyłącznie w zakresie i w celu niezbędnym do
prawidłowego wykonania umowy.
2. Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w zakresie ujęcia
danych w harmonogramie świadczenia usług odbioru odpadów komunalnych oraz
sporządzania sprawozdań, o którym mowa § 7 ust. 1.
3. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie określonym w
ust. 2
4. Przy wykonaniu działalności określonej w ust. 1 wykonawca zobowiązuje się dołożyć
należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, a zwłaszcza do
przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, przepisów rozporządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji
przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim
powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych
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osobowych ( Dz. U. Nr 100 poz. 1024 ) oraz innych przepisów regulujących ochronę danych
osobowych – pod rygorem odpowiedzialności karnej i odszkodowawczej.
5. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, ze zakazane jest dalsze przetwarzanie danych
osobowych osobom trzecim.
§ 11

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie na piśmie pod rygorem
nieważności.
2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień umowy oraz
wprowadzenie nowych postanowień umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy
ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty na podstawie , której dokonano wyboru
Wykonawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności,
których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy.
3. Strony ustalają poniższe adresy do korespondencji :
1) dla Zamawiającego: Urząd Gminy Budziszewice ul. J. CH. Paska 66, 97-212
Budziszewice Tel. 44 710 23 89 w. 22 , fax: 44 710 23 89 , e-mail:
ug@budziszewice.com.pl
2) dla Wykonawcy:………………………………………………………………………………………………………….
tel:……………………………….., fax……………………………………………………….., e- mail……………….
4. Osobami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację zamówienia są:
1) ze strony Zamawiającego:………………………………………………………………………………………………….
2) ze strony Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………………
5. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o wszelkich zmianach ust. 3 i 4 pod
rygorem uznania za skutecznie doręczoną korespondencję kierowaną na ostatni znany
drugiej stronie adres.
§ 12
W sprawach nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy ustawy prawo zamówień
publicznych oraz Kodeksu Cywilnego .

§ 13
Każda ze stron może rozwiązać niniejszą umowę z trzy miesięcznym okresem wypowiedzenia .
Początek okresu wypowiedzenia biegnie od następnego miesiąca kalendarzowego.
§ 14
Spory jakie mogą wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu Sądu
powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 15
8

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach , jeden dla Wykonawcy , dwa
dla Zamawiającego.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 1 do umowy …….
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1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu i zagospodarowaniu
odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Budziszewice.

Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje:
1) odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z posesji zamieszkałych przez
osoby, które zadeklarowały prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów. Szacunkowa
liczba nieruchomości wynosi ok. . Szacunkowa liczba koszy o pojemności 120 ( 420 szt. )
, o pojemności 240 ( 140 szt ).
2) w zakres zamówienia wchodzi odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych
posegregowanych w workach, takich jak: ( szkło i metal ) , ( plastik i tworzywa sztuczne)
, ( papier, tektura i tekstylia ), ok. 3360 szt. worków miesięcznie, oraz w okresie wiosna,
lato, jesień odpadów ( biodegradowalnych ) ok. 1120 worków miesięcznie.
3) odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z posesji zamieszkałych przez
osoby, które nie zadeklarowały prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów. W zakres
wchodzi wyposażenie w 1 kosz na śmieci zmieszane o pojemności 120 l każdej posesji lub
gospodarstwa domowego, gdzie zamieszkuje od 1 do 4 osób, ( ok. 60 sztuk koszy), w kosz
o pojemności 240 l każdej posesji lub gospodarstwa domowego, gdzie zamieszkuje
powyżej 4 osób ( ok. 5 szt. pojemników ).
Odbiór i zagospodarowanie odpadów:
1) kosze na odpady zmieszane będą opróżnianie 1 raz na dwa tygodnie w przez cały rok.
2) odpady posegregowane w workach i pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów w 4
kolorach : zielony na szkło i metal, żółty na plaski i tworzywa sztuczne, niebieski na
papier, tekturę i tekstylia oraz brązowy na odpady ulegające biodegradacji będą
odbierane 1 raz na dwa tygodnie, przy czym odpady biodegradowalne będą odbierane w
okresie wiosna, lato, jesień).
3) wykonawca dostarczy worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych po
każdorazowym odbiorze posegregowanych odpadów, poprzez pozostawienie w miejscu
odbioru nowych worków, w ilości odpowiadającej liczbie odebranych worków.
4) odbiór odpadów typu meble i wielkogabarytowe , zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny oraz opony od mieszkańców będzie się odbywać poprzez odbieranie
wystawionych ww. odpadów przed swoimi nieruchomościami. Wykonawca jest
zobowiązany zorganizować taki odbiór w porozumieniu z zamawiającym. Częstotliwość
załadunki i wywozu – 2 razy w roku .
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zwany PSZOK:
1) odbieranie i zagospodarowanie odpadów z gminnego PSZOK sukcesywnie w miarę
potrzeb po uzgodnieniu
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