
UMOWA NR ….….../WKŚ.II.ZI/Z/........../2018

z dnia....................................................

zawarta pomiędzy  Gminą - Miasto Płock,  09 – 400 Płock, pl. Stary Rynek 1, zwaną dalej
„Zamawiającym”, reprezentowaną przez:
Andrzeja Nowakowskiego – Prezydenta Miasta Płocka
a
....................z siedzibą w.............................., REGON ..................,  NIP  , zwanym dalej
„Wykonawcą”,  reprezentowanym  przez  ....................  na  podstawie  pełnomocnictwa  z
dnia.........
o następującej treści:

§ 1

1.  W  wyniku  rozstrzygniętego  przetargu  nieograniczonego  Zamawiający  powierza,  a
Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonywania  na  rzecz  Zamawiającego:  przeglądów
eksploatacyjnych,  czyszczenia  separatorów  i  osadników  /  piaskowników  wraz  z
unieszkodliwieniem odpadów powstających w wyniku tej usługi w 2018 roku.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa SIWZ.
3. Komplet materiałów, sprzętu i urządzeń niezbędnych dla realizacji przedmiotowego zadania
dostarcza Wykonawca.
4. Wykonawca zobowiązuje się do osobistego wykonania przedmiotu umowy.
5. Integralne części niniejszej umowy stanowią:

1) oferta Wykonawcy,
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

§ 2

1. Termin rozpoczęcia realizacji umowy: dzień podpisania umowy.
2. Termin ostateczny zakończenia realizacji umowy Strony ustalają do dnia ………………...2018 r.

§ 3

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Strony ustalają wynagrodzenie w wysokości brutto do
kwoty: …...........................................
2.  Przeglądy oraz  czyszczenia  separatorów i  osadników /  piaskowników będą wykonywane
dwukrotnie w ciągu roku, tj.:
1)  pierwszy  przegląd  eksploatacyjny  wraz  z  unieszkodliwieniem  odpadów  ze  wszystkich
separatorów i osadników/piaskowników w 2018 r. odbędzie się w okresie od dnia podpisania
umowy do …………...,
2)  drugi  przegląd  eksploatacyjny  wraz  z  unieszkodliwieniem  odpadów  ze  wszystkich
separatorów i osadników/piaskowników w 2018 r. odbędzie się w okresie od 1 października do
………………….
3. Przedmioty odbioru stanowią:
1) wykonane przeglądy wraz z dokonaniem stosownych wpisów w książkach eksploatacji,
2) ilość (m³) odpadów odebranych z poszczególnych separatorów i osadników / piaskowników.

§ 4

1. Rozliczenie wykonanych robót nastąpi po podpisaniu dwustronnego protokołu odbioru
i  przekazaniu  przez  Wykonawcę  dokumentacji  fotograficznej  oraz  wypełnionej  Książki
Eksploatacji Urządzenia i karty odpadów. Fakturę VAT, w której będzie podany nr niniejszej
umowy, należy wystawić na Gminę - Miasto Płock, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock – NIP 774-
31-35-712.
2. Strony uznają, że datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego zamawiającego.
3. Termin realizacji faktury – 30. dnia od daty wpływu do Zamawiającego.
4. Zamawiający dopuszcza, na wniosek Wykonawcy, przyspieszenie płatności za wystawioną
fakturę pod  warunkiem  udzielenia  skonta.  W  przypadku  dokonania  przez  Zamawiającego
płatności w terminie wcześniejszym niż ustalony w ust. 2 umowy, strony ustalają, że skonto



będzie wynosiło równowartość oprocentowania w wysokości 5% w skali roku od należności z
faktury za każdy dzień płatności dokonanej przed terminem określonym w ust. 3. Zamawiający
zastrzega, iż możliwość dokonania zapłaty przed terminem będzie uzależniona od jego sytuacji
ekonomiczno-finansowej.
5. Należność Wykonawcy wynikająca ze złożonej faktury będzie przekazywana na rachunek
bankowy wskazany w tej fakturze.
6. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT – NIP .................................... .

§ 5

1. Nadzór ze strony Zamawiającego pełnić będzie inspektor: …………………………………………..,
    tel.: 24 367 16 11.
2. Kierownikiem robót serwisowych ze strony Wykonawcy będzie: .........................… tel…. 
3. Wykonawca oświadcza, że osoba sprawująca funkcję kierownika robót serwisowych posiada
wymagane przygotowanie zawodowe.
4. Zmiana w trakcie realizacji przedmiotu umowy osoby pełniącej obowiązki kierownika robót
serwisowych musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i  wymaga zaakceptowania
przez  Zamawiającego. Zamawiający  zaakceptuje  taką  zmianę  w  terminie  7  dni  od  daty
przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób
będą spełniać warunki zawarte w SIWZ.
5. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana jw. winna być potwierdzona pisemnie i nie
wymaga aneksu do umowy.

§ 6

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) dostarczenie w ciągu 7 dni po podpisaniu umowy formularza cenowego z podaniem ceny

brutto  za  jeden  przegląd  eksploatacyjny  układu  urządzeń oczyszczających oraz  odbiór  i
unieszkodliwienie 1 m 3 odpadu,

2) dostarczenie w ciągu 7 dni po podpisaniu umowy aktualnego zezwolenia, wydanego przez
właściwy organ na przetwarzanie odpadów stanowiących przedmiot zamówienia (podgrupa
13 05 08) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 roku, w
sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923), wydane na podstawie  ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 21) lub kopię umowy z
odbiorcą odpadów posiadającym zezwolenie na przetwarzanie odpadów.
W przypadku korzystania z usług firm zewnętrznych, zajmujących się unieszkodliwianiem
odpadów, Wykonawca powinien dostarczyć kopie umów z ww. firmami oraz kopie aktualnych
zezwoleń firm zewnętrznych, wydanych przez właściwy organ,

3) terminowe wykonanie robót,
4) sporządzenie dokumentacji fotograficznej przed i po wykonaniu robót,
5) usunięcie ewentualnych szkód powstałych w czasie realizacji przedmiotu umowy z przyczyn

leżących po stronie Wykonawcy,
6) pełne pokrycie ewentualnych kosztów poboru wody i energii elektrycznej,
7) zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem wyposażenia i urządzeń zlokalizowanych w

strefie prowadzonych robót,
8) ścisłe przestrzeganie poleceń nadzoru,
9) informowanie  Zamawiającego  w  okresie  trwania  umowy  i  okresie  gwarancyjnym  o

każdorazowej  zmianie:  adresu  siedziby  Wykonawcy,  jego  biura,  osób  uprawnionych  do
reprezentacji,  jak  również  o  złożonym  wniosku  o  likwidację  lub  upadłość  Wykonawcy;
zawiadomienie należy dostarczyć listem poleconym na adres Zamawiającego w terminie 7
dni od daty zaistnienia danego zdarzenia,

10)bezwzględnego  zachowania  w  poufności  wszelkich  informacji  uzyskanych  w  związku  z
wykonywaniem umowy dotyczących Zamawiającego i jego Klientów,

11)nie wykorzystywania własnego sprzętu informatycznego na terenie Zamawiającego bez jego
wiedzy i zgody,

12)zapewnienia,  aby  pracownicy  Wykonawcy,  a  także  osoby  trzecie,  przy  udziale  których
wykonuje  zlecenie  dla  Zamawiającego,  przestrzegali  tych  samych  reguł  poufności
określonych w niniejszej umowie pod rygorem ponoszenia odpowiedzialności za nienależyte



wypełnienie tego zobowiązania; Wykonawca za działania lub zaniechania w/w osób trzecich
odpowiada jak za swoje własne,

13)podjęcia pozytywnych działań zmierzających do ochrony informacji poufnych jącego i jego
Klientów,  o  ile  w  trakcie  wykonywania  zlecenia  mogłoby  dojść  do  ujawnienia  takich
informacji poza wiedzą i zgodą Zamawiającego.

2. Podpisanie umowy przez Wykonawcę jest równoznaczne z oświadczeniem, iż zapoznała się z
Polityką  Zintegrowanego  Systemu  Zarządzania  Urzędu  Miasta  Płocka,  w  tym  z  Polityką
Środowiskową,  a  także  innymi  właściwymi  dla  danej  działalności  regulacjami  systemu,
dostępnymi na stronie www.zsz.plock.eu oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania w trakcie
realizacji niniejszej umowy.
3.  Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę (wskazanego w
ofercie zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Pzp oraz w trakcie  realizacji umowy zgodnie z art.
36ba ust. 1 ustawy Pzp) na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wszystkie czynności
w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu  pracy w sposób
określony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy wskazanych w
SIWZ;
4. 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 SIWZ
czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i
dokonywania ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia;
5. 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  SIWZ  czynności  w  trakcie  realizacji
zamówienia:
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, rodzaju umowy o pracę i  wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej  do złożenia
oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
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 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;

  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;
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 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych; Imię i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

§ 7

1. W przypadku reklamacji Zamawiającego, Wykonawca usunie usterki w ciągu 14 dni od daty

http://www.zsz.plock.eu/


pisemnego  powiadomienia,  na  swój  koszt  oraz  przy  użyciu  własnego  sprzętu  i  środków
transportu.
2. Powiadomienie nastąpi w formie pisemnej, drogą mailową, faksem lub telefonicznie. 

§ 8

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie, jeżeli
opóźnienie wynika z okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, a mianowicie:
1) w oddaniu danego przedmiotu odbioru lub jego części w stosunku do terminów określonych
w niniejszej umowie - § 3 ust. 2 pkt 1) i 2), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto za przedmiot podlegający odbiorowi, za każdy dzień
opóźnienia,
2)  w  przekazaniu  formularza  cenowego  z  podaniem  ceny  brutto  za  jeden  przegląd
eksploatacyjny układu urządzeń oczyszczających oraz odbiór i unieszkodliwienie 1 m 3  odpadu
(§ 6 ust. 1 pkt 1) Umowy), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości
0,5%  wynagrodzenia  brutto,  o  którym  mowa  w  §  3  ust.  1,  za  każdy  rozpoczęty  dzień
opóźnienia,
3) w przekazaniu aktualnego zezwolenia, wydanego przez właściwy organ na przetwarzanie
odpadów  stanowiących  przedmiot  zamówienia  (podgrupa  13  05  08)  zgodnie  z
Rozporządzeniem  Ministra  Środowiska  z  dnia  9  grudnia  2014  roku,  w  sprawie  katalogu
odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923), wydane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012
roku  o  odpadach  (Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  21)  lub  kopię  umowy  z  odbiorcą  odpadów
posiadającym zezwolenie na przetwarzanie odpadów  (§ 6 ust. 1 pkt 2 umowy). Wykonawca
zapłaci  Zamawiającemu karę  umowną w wysokości  0,5% wynagrodzenia  brutto,  o  którym
mowa w § 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
2.  Wykonawca zobowiązany jest  zapłacić  Zamawiającemu karę  umowną za  odstąpienie  od
umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub w przypadku bezzasadnego odstąpienia
od umowy przez Wykonawcę –  w wysokości  70.000,00 zł  (siedemdziesiąt  tysięcy 00/100
złotych).
3.  Wykonawca  wyraża  zgodę  na  potrącenie  kar  umownych  z  przysługującego  mu
wynagrodzenia.
4. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kary
umownej.

§ 9

1.Zamawiającemu  przysługuje  prawo  odstąpienia  od  umowy,  w  terminie  30  dni  od  daty
powzięcia  informacji  o  wystąpieniu  któregokolwiek  z  poniższych  zdarzeń,  bez  obowiązku
zapłaty kary umownej w przypadku, gdy:
1)  zostanie  wydany  nakaz  zajęcia  majątku  Wykonawcy,  w  zakresie  uniemożliwiającym
wykonanie umowy,
2) zostanie złożony wniosek o upadłość, likwidację bądź rozwiązanie Wykonawcy,
3) Wykonawca nie rozpoczął świadczenia usług bez uzasadnionej przyczyny lub nie kontynuuje
ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
4) Wykonawca świadczy usługi w sposób niezgodny z obowiązującymi warunkami technicznymi
wykonania lub w sposób zagrażający bezpieczeństwu ludzi lub mienia,
5)  Wykonawca  świadczy  usługi  w  sposób  niezgodny  z  zapisami  w  Specyfikacji  Istotnych
Warunków  Zamówienia,  w  szczególności  wykonuje  usługę  przetwarzania  odpadów  bez
posiadania aktualnego zezwolenia lub poprzez podmiot zewnętrzny nie posiadający aktualnego
zezwolenia.
2.Odstąpienie  od umowy wymaga formy pisemnej  -  pod rygorem nieważności  i  może  być
złożone w całym okresie trwania umowy.

§ 10

Wykonawca  oświadcza,  że  posiada  zezwolenia  właściwych  władz  ochrony  środowiska  na
świadczenie  usług  będących  przedmiotem  niniejszej  umowy  oraz  jest  wytwórcą  odpadów
powstających  podczas  czyszczenia  separatorów i  osadników /  piaskowników w  rozumieniu
odpowiednich przepisów ustawy prawo ochrony środowiska.



§ 11

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu
stron,  wyrażone  na  piśmie  w  formie  pisemnego  aneksu  podpisanego  przez  strony  pod
rygorem nieważności.

2.  Zamawiający  dopuszcza  zmiany  umowy  w  przypadkach  określonych
w  art.  144  ust.  1  pkt  2-  6  Prawa  Zamówień  Publicznych  oraz  przewiduje  możliwość
dokonania w umowie następujących istotnych zmian:

1) wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany wysokości podatku VAT,
2)  osób wymienionych w § 5,
3) zakresu przedmiotu umowy w przypadku prac zaniechanych, których wykonanie nie jest
niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy,  jak  też  w  przypadku  zmiany
przepisów prawa wpływających na sposób spełniania świadczenia.
4) terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:
a)  zaistnienia  działań  wojennych,  aktów  terroryzmu,  rewolucji,  przewrotu  wojskowego  lub
cywilnego,  wojny  domowej,  skażeń  radioaktywnych,  z  wyjątkiem  tych  które  mogą  być
spowodowane użyciem ich przez Wykonawcę,
b) zaistnienia klęski żywiołowej, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi, bunty, niepokoje,
strajki, okupację budowy przez osoby inne niż pracownicy Wykonawcy i jego podwykonawców,
c) skorzystania z okoliczności określonych w art. 144 ust 1 pkt 6 Pzp.

§ 12

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Prawa zamówień
publicznych i Kodeksu cywilnego.

§ 13

Ewentualne spory powstałe na tle realizacji przedmiotu umowy rozstrzyga właściwy miejscowo
sąd dla siedziby Zamawiającego.

§ 14

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego i jeden dla
Wykonawcy.

Zamawiający Wykonawca

KONTRASYGNUJĘ ze środków:

BMP 2018 r. zad. nr 35/WKŚ.II/G B1
dział 900, rozdz. 90001, § 4300,
kwota - ............................. zł
 

  ...….................                  …...….................    
             data                                       Skarbnik


