Gmina Legnickie Pole

Znak sprawy: GKiI.271.20.2018.U.PN- zm II
Załącznik nr 9 do SIWZ
[ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ]

Umowa nr GKiI.272….2018.U.PN
na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Legnickie Pole
Zawarta w dniu _______________ 2018 r. w Legnickim Polu, pomiędzy:
Gminą Legnickie Pole, ul. Kiliana Ignacego Dientzenhofera 1, 59-241 Legnickie Pole
NIP: 691-12-76-075, REGON: 390647481
reprezentowaną przez:
Wójta Gminy – Henryka Babuśkę
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Aleksandra Ciempka
zwaną w treści umowy „Zamawiającym”
a
______________________________________________________________________________________
reprezentowanym przez:
_______________________ - ____________________________________
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”
o treści następującej:
§ 1. Postanowienia ogólne
Umowa jest wynikiem przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z
2017r. Dz. U. poz. 1579 z późn. zm.) o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości
kwoty określonej w art. 11 ust. 8 u.p.z.p., pod nazwą „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu
gminy Legnickie Pole” (znak sprawy: GKiI.271 20.2018.U.PN).
§ 2. Przedmiot umowy
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych
polegającej na odbiorze odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy
Legnickie Pole, transporcie oraz zagospodarowaniu tych odpadów poprzez:
a) przekazywanie odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych
do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami
określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. nr 992) wraz z
wyposażeniem nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych i worki do selektywnej
zbiórki odpadów oraz pojemniki o minimalnej pojemności 1100 litrów dla nieruchomości
wielolokalowych.
b)

przekazywanie odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych,
odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do
składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (dalej: RIPOK),
wyznaczonej dla Gminy Legnickie Pole w uchwale nr XLIII/1450/17 Sejmiku Województwa
Dolnośląskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki
Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2016-2022 oraz w uchwale nr XLIII/1451/17 Sejmiku
Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu
Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego.

2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudniał na podstawie umowy o
pracę w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.) co najmniej 4 (czterech)
pracowników wykonujących prace, objęte przedmiotem niniejszego zamówienia np.: kierowców pojazdami
przeznaczonymi do wywozu odpadów, osób obsługujących załadunek odpadów do pojazdu.
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3. Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku Wykonawca przedłoży oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie
umowy o pracę, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ, które przedłoży najpóźniej w dniu podpisania
umowy.
4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiające uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec
Wykonawcy w zakresie spełniania warunku zatrudnienia na umowę o pracę. Na tym etapie, Wykonawca będzie
zobowiązany, na wezwanie Zamawiającego, przedłożyć:
a)

poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę kopię umowy/umów o pracę
osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie
wykonawcy (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 imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

b)

zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę składek na
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres
rozliczeniowy.

5. Brak kopii umowy/umów o pracę lub zaświadczenia z ZUS, o których mowa w pkt 3, będzie traktowane, jako nie
wykonanie obowiązku zatrudnienia osoby na podstawie umowy o pracę i skutkować naliczeniem kary umownej
w wysokości 100,00 zł (sto złotych) za każdy dzień opóźnienia.
6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, Zamawiający
może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
7. Szczegółowy zakres i sposób wykonania przedmiotu Umowy określają następujące części składowe Umowy
stanowiące jej integralną część:
a)
b)
c)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ) – załącznik nr 1 do Umowy,
Opis przedmiotu zamówienia (dalej: OPZ) – załącznik nr 2 do Umowy,
Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami z dnia ______2018 r. – załącznik nr 3 do Umowy.
§ 3. Termin wykonania umowy

1.

Umowa zostaje zawarta na okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

2.

Od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia czynności niezbędnych do
spełnienia warunków określonych w Umowie.
§ 4. Obowiązki Wykonawcy

1.

Wykonawca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Legnickie Pole jest
zobowiązany do spełniania przez czas trwania Umowy następujących wymagań:
a)

posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych oraz zapewnienia jego
odpowiedniego stanu technicznego,

b)

utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych
oraz urządzeń do gromadzenia odpadów, o których mowa w rozdz. 4.2.1 OPZ,

c)

spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów
komunalnych,

d)

zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo - transportowej,

e)

przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych
do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z następującą hierarchią postępowania z
odpadami:
 zapobieganie powstawaniu odpadów,
 przygotowywanie do ponownego użycia,
 recykling,
 inne procesy odzysku,
 unieszkodliwianie.
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f)

przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów
zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do
regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK), wyznaczonej dla Gminy Legnickie
Pole w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego. W przypadku
wystąpienia awarii RIPOK, uniemożliwiającej odbieranie odpadów zmieszanych odpadów komunalnych,
odpadów zielonych lub pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania
Wykonawca odpady te przekazuje do instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi regionu,
wskazanych w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego.

g)

powiadomienia Zamawiającego o niedopełnieniu obowiązku selektywnego zbierania odpadów przez
właściciela nieruchomości, który zadeklarował selektywne zbieranie odpadów komunalnych i przyjęciu ich
jako zmieszanych odpadów komunalnych. Wykaz właścicieli nieruchomości deklarujących selektywne
zbieranie odpadów Zamawiający przekaże Wykonawcy w terminie 7 (siedmiu) dni po podpisaniu Umowy.

2.

Zakazuje się mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi
odbieranymi od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Legnickie Pole.

3.

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia i przekazywania Zamawiającemu dokumentacji związanej z
działalnością objętą zamówieniem, tj.:

4.

a)

półrocznych sprawozdań, o których mowa w art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.), sporządzonych zgodnie z
wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wzorów
sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych
oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1627).
Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu – w terminie do końca miesiąca
następującego po upływie półrocza, którego dotyczy.

b)

kart przekazania odpadów, o których mowa w art. 67 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.). Kartę przekazania odpadów sporządza Wykonawca, który
przekazuje odpady. Kartę przekazania odpadów sporządza się w 3 (trzech) egzemplarzach: po
jednym dla przyjmującego odpady, przekazującego odpady i Zamawiającego. Zamawiający
dopuszcza sporządzanie zbiorczej karty przekazania odpadów, obejmującej odpady danego rodzaju
przekazywanych łącznie w okresie miesiąca kalendarzowego, za pośrednictwem tego samego
transportującego odpady wykonującego usługę transportu odpadów temu samemu posiadaczowi
odpadów. Zbiorczą kartę przekazania odpadów sporządza się niezwłocznie po zakończeniu
miesiąca, którego dotyczy.

Wykonawca ma obowiązek prowadzenia ewidencji rodzajowej i ilościowej odbieranych odpadów komunalnych
poprzez zważenie na legalizowanej wadze lub określenie w inny sposób ilości przyjętych odpadów, a następnie
odnotowanie jej w karcie ewidencji odpadów - miesięcznych raportów wagowych zawierających informacje o
ilości odebranych:.








odpadów zmieszanych [Mg],
szkła [Mg],
papieru,
metali tworzyw sztucznych oraz opakowań wielomateriałowych [Mg],
odpadów ulegających biodegradacji w tym odpady zielone i opakowania ulegające biodegradacji [Mg],
wykaz nieruchomości zamieszkałych, z których zostały odebrane odpady komunalne,
sposobach zagospodarowania w/w odpadów.

Raporty wagowe należy przekazywać w formie elektronicznej, uzgodnionej z Zamawiającym oraz
w formie pisemnej, w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych po zakończeniu miesiąca, w którym zostały
odebrane.
Miesięczny raport wagowy, zawierający dane określone w pkt 5.2. OPZ będzie podstawą do odbioru wykonanej
usługi przez Zamawiającego w danym miesiącu kalendarzowym.
5.

Wykonawca jest zobowiązany przekazać powyższe informacje, o których mowa w w pkt 5.1 OPZ
 w formie pisemnej na adres siedziby Zamawiającego,
 drogą elektroniczną na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail.

6.

W celu sporządzenia przez Zamawiającego rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu
gospodarowania odpadami komunalnymi, o którym mowa w art. 9q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
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utrzymaniu czystości i porządku (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.), Wykonawca zobowiązany jest
przekazać Zamawiającemu niezbędne informacje umożliwiające sporządzenie rocznego sprawozdania.
7.

Wykonawca zobowiązany jest również do przedkładania Zamawiającemu innych informacji nt. odbioru,
unieszkodliwiania i segregacji odpadów, jeżeli w trakcie realizacji zamówienia na Zamawiającego nałożony
zostanie obowiązek sporządzania innych sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami. Wymóg ten dotyczy
tylko informacji, w których posiadaniu będzie Wykonawca, a nie Zamawiający.

8.

Wykonawca zobowiązany jest również do przedstawiania Zamawiającemu informacji o osiągniętym poziomie
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Informację w tym zakresie
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić z danymi na koniec każdego roku, w terminie do 31 stycznia, i
kolejno: po upływie 6-ciu miesięcy; po upływie roku – w terminie do 30 dnia miesiąca następującego po każdym
okresie, za który jest sporządzana informacja.

9.

Wykonawca ma obowiązek wyposażenia miejsca gromadzenia odpadów komunalnych w niezbędne
urządzenia, o których mowa w pkt 4.2.1, w terminie od 15 grudnia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r

10. Na potwierdzenie spełnienia w/w obowiązków, w terminie do 31 grudnia 2018 r., Wykonawca przedłoży
Zamawiającemu wykaz nieruchomości, do których dostarczył urządzenia, zawierający: nazwę miejscowości
numer nieruchomości lub działki, ilość i pojemność dostarczonych urządzeń oraz podpis właściciela
potwierdzający przekazanie pojemników.
11. Wykonawca jest odpowiedzialny utrzymywać przez cały okres realizacji umowy odpowiedni stan techniczny i
sanitarny dostarczonych urządzeń poprzez: systematyczne przeglądy ich stanu technicznego, konserwację,
naprawę lub wymianę, jeżeli uległy uszkodzeniu oraz co najmniej 2 (dwa) razy w roku mycie i dezynfekcję.\
12. Wykonawca jest zobowiązany sporządzić i umieścić na własnej stronie internetowej harmonogram odbioru
odpadów zawierający co najmniej: nazwę miejscowości, termin odbioru i rodzaj odpadów oraz eksponować go
przez cały okres którego dotyczy. Wykonawca, po podpisaniu umowy, jest zobowiązany uzgodnić
Harmonogram z Zamawiającym jednak nie później niż na co najmniej 7 (siedem) dni roboczych po
podpisaniu Umowy.
§ 5 Poziomy recyklingu i ograniczenia masy odpadów
Wykonawca w trakcie realizacji Umowy jest zobowiązany do współpracy z Zamawiającym, w tym informowania
Zamawiającego o zagrożeniach w osiągnięciu:
a)
poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych:
papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, w wysokościach wynikających z rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i
odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. 2016 r. poz. 2167),
b)
poziomu ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wynikającego z
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania
masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. 2017 r. poz. 2412).
§ 6. Obowiązki Zamawiającego
Zamawiający zobowiązuje się do:
1) współpracy z Wykonawcą w zakresie niezbędnym do należytego wykonania przedmiotu umowy określonego w
§ 2 Umowy,
2) przekazania danych i informacji, których jest w posiadaniu, pomocnych w prawidłowej realizacji usługi przez
Wykonawcę,
3) zapewnienia bieżącego nadzoru nad realizacją przedmiotu Umowy,
4) zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 Umowy, na warunkach określonych
w Umowie.
§ 7. Ochrona danych osobowych
1.
2.

Wykonawca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie
z obowiązującymi w trakcie trwania umowy przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne skutki działania niezgodnego z przepisami
o których mowa w ust. 1.
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Wykonawca oświadcza, że systemy wykorzystywane w procesie przetwarzania danych osobowych spełniają
wymogi określone w Ustawie o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniach wykonawczych do Ustawy.
Wykonawca zapewnia, że przetwarzane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji
umowy.
Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego powiadamiania Zamawiającego o stwierdzeniu próby lub
faktu naruszenia poufności danych osobowych przetwarzanych w wyniku realizacji umowy.
§ 8. Podwykonawcy

1. Wykonawca wykona własnymi siłami następujące czynności (usługi) stanowiące przedmiot Umowy:
____________ a Podwykonawcom powierzy wykonanie następujących czynności stanowiących przedmiot
Umowy:_______________
2.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonywania usługi stanowiącej przedmiot
Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację Umowy o podwykonawstwo.

3.

Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, ich
przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

4.

Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:
a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy niż
…………………. dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zlecenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy;
b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie odpowiednio: dostaw lub usług, które
ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcą,
c) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie
jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą powinno odpowiadać
stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w SIWZ, Opisie przedmiotu zamówienia oraz
standardom deklarowanym w Ofercie przez Wykonawcę,
d) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego
żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy o podwykonawstwo.

5.

Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:
a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia
Podwykonawcy;
b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia
należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.
Zawarcie Umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego,
a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji umowy o
podwykonawstwo przez Zamawiającego.

6.

7.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, będzie uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli
Zamawiający w terminie 7 (siedem) dni od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za
dzień przedłożenia projektu przez Wykonawcę uznaje się dzień przedłożenia projektu Zamawiającemu na
zasadach określonych w ust.4 niniejszego paragrafu.

8.

Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 7 pisemne zastrzeżenia do projektu Umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w szczególności w następujących przypadkach:
a) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo, określonych w ust. 4,
b) niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w ust. 4,
c) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizację przez Podwykonawcę lub dalszego
Podwykonawcę w całości lub w części kluczowej części przedmiotu Umowy, której wykonanie zostało
zastrzeżone do realizacji wyłącznie bezpośrednio przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem sytuacji, w której
Umowa o podwykonawstwo ma być realizowana przez ____________ (podmiot trzeci), na zasoby którego
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Wykonawca powoływał się w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu,
zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego
Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację przedmiotu
umowy przez Podwykonawcę,
gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy przez
Zamawiającego,
gdy termin realizacji dostaw lub usług określonych projektem jest dłuższy niż przewidywany dla niniejszej
Umowy,
gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za dostawy lub usługi uniemożliwiające
rozliczenie ich pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie Umowy.

W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy o podwykonawstwo w terminie
określonym w ust. 8 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może przedłożyć zmieniony
projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego.

10. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego
zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo w
terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakże nie później niż na 3 dni przed dniem skierowania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji dostawy lub usługi.
11. Umowa o podwykonawstwo, będzie uważana za zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w
terminie 7 dni od dnia przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu.
12. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za
zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi
stanowiące część przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem Umów o
podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w
§ 10 ust.1 Umowy, oraz Umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w SIWZ jako
niepodlegający temu obowiązkowi, przy czym wyłączenie to nie dotyczy Umów o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub usług o wartości większej niż 50.000 zł.
13. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy realizacji przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego.
14. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego rozwiązania umowy z Podwykonawcą lub dalszym
Podwykonawcą, z którym nie została zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiającego, lub może rozwiązać umowę z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą na koszt
Wykonawcy.
15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią Umowy
z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, bądź
inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają
uprawnienia do jego reprezentacji.
16. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten,
z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna
zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji
Zamawiającego w trybie określonym w ust. 8 – 9 niniejszego paragrafu.
17. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z
zachowaniem terminów określonych tą umową.
18. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i
kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub
wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostaw lub usług lub dotrzymania terminów ich
realizacji.
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§ 8. Ubezpieczenie
1. Wykonawca zobowiązuje się posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem umowy, zwaną dalej „umową ubezpieczenia”, przez cały okres realizacji
Umowy, o którym mowa w § 3 Umowy, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 500 000,00 zł (słownie: pięćset
tysięcy złotych). Umowa ubezpieczenia powinna obejmować również ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
za szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim w związku realizacją przedmiotu zamówienia..
2. Jeżeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia lub nie zapewni jej ważności przez cały okres wskazanych
w ust. 1, Zamawiający może odstąpić od Umowy bądź zawrzeć przedmiotową umowę ubezpieczenia lub
przedłużyć ją na koszt Wykonawcy.
3. Gdy okres ubezpieczenia upływa wcześniej niż termin zakończenia zadania, zobowiązany jest również
przedłożyć Zamawiającemu, nie później niż ostatniego dnia obowiązywania ubezpieczenia, kopię dowodu jego
przedłużenia - pod rygorem zawarcia umowy ubezpieczenia lub przedłużenia ubezpieczenia przez
Zamawiającego na koszt Wykonawcy.
4. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu kopie dowodów (-u) wpłat (-y) składki
ubezpieczeniowej lub każdej jej raty, nie później niż w dniu upływu terminu (-ów) zapłaty, pod rygorem
dokonania zapłaty przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy.
5. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia poniesionych kosztów
o którym mowa w niniejszym paragrafie, z wynagrodzenia Wykonawcy.

z

tytułu

ubezpieczenia,

§ 9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1.

Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 7% całkowitego wynagrodzenia
wskazanego w § 10 ust. 2 Umowy, na kwotę ______ zł (słownie:_______).

2.

Wykonawca wniósł zabezpieczenie, o którym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu w formie ___________,
przed podpisaniem niniejszej Umowy.

3.

Zamawiający zwolni zabezpeczenie należytego wykonania niniejszej Umowy w terminie 30 dni od daty jej
zakończenia.

4.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu obniżonej
jakości wykonania, stwierdzonych nieprawidłowości w wykonaniu lub jakichkolwiek wad w przedmiocie umowy.
§ 10. Wynagrodzenie

1. Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z Ofertą Wykonawcy:
1) z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów z nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Legnickie
Pole w kwocie netto _________ zł (słownie: _____________________ złotych) wraz z podatkiem ___ %
VAT w wysokości __________ zł (słownie: ____________ złotych), co łącznie stanowi kwotę brutto
w wysokości __________ zł (słownie: ________________ złotych),
2. Jako okres rozliczeniowy wynagrodzenia przyjmuje się miesiąc kalendarzowy.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy umówione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami określonymi
Umową.
4. Należności za wykonaną usługę będą wpłacane przez Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy, lub
odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazany przez Wykonawcę, lub odpowiednio przez
Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę, na podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez
Wykonawcę, przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.
5. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowiązującej w chwili
powstania obowiązku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany
Umowy.
6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami wykonania przedmiotu umowy, na podstawie których
dokonał wyceny przedmiotu zamówienia i złożył ofertę oraz oświadcza w związku z tym, że Zamawiający nie
poniesie żadnych dodatkowych kosztów z tytułu błędów w wycenach dokonanych przez Wykonawcę.
7. Wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje całość kosztów związanych z realizacją
przedmiotu
Umowy
i
nie
podlega
zmianie
w
trakcie
jej
wykonywania,
z zastrzeżeniem zapisów § 15 Umowy.
Postępowanie o udzielenie zamówienia pn.:”Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Legnickie Pole”
Strona 7 z 12

Usunięto: złotych

Gmina Legnickie Pole

Znak sprawy: GKiI.271.20.2018.U.PN- zm II

8. Poza kwotą wynagrodzenia, określoną w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawcy nie przysługują żadne
roszczenia majątkowe wobec Zamawiającego z tytułu wykonania przedmiotu Umowy.
§ 11. Warunki płatności
1. Podstawą do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 10 Umowy, za prawidłowe wykonanie
przedmiotu umowy będą następujące dokumenty:
a)

karty ewidencji odpadów - miesięczne raporty wagowe zawierające informacje o ilości (w Mg)
odebranych rodzajów odpadów wymienionych w tabeli nr 5 w OPZ, przekazywane przez Wykonawcę w
terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych po zakończeniu miesiąca, którego dotyczą.

b)

półroczne sprawozdania, o których mowa w art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018r. poz. 1454, z późn. zm.), sporządzonych
zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie
wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz
realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1627) –
przekazane przez Wykonawcę w terminie do końca miesiąca następującego po upływie półrocza, którego
dotyczą;

c)

kart przekazania odpadów, o których mowa w art. 67 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz .992 z późń. zm.). Kartę przekazania odpadów sporządza Wykonawca,
który przekazuje odpady. Kartę przekazania odpadów sporządza się w 3 (trzech) egzemplarzach: po
jednym dla przyjmującego odpady, przekazującego odpady i Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza
sporządzanie zbiorczej karty przekazania odpadów, obejmującej odpady danego rodzaju
przekazywanych łącznie w okresie miesiąca kalendarzowego, za pośrednictwem tego samego
transportującego odpady wykonującego usługę transportu odpadów temu samemu posiadaczowi
odpadów.
Zbiorczą kartę przekazania odpadów sporządza się niezwłocznie po zakończeniu miesiąca, którego
dotyczy. Wykonawca jest zobowiązany przekazać kartę przekazania odpadów w terminie 7 (siedmiu) dni
kalendarzowych po zakończeniu miesiąca, którego dotyczą.

2. Dokumenty wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca sporządza i przekazuje Zamawiającemu w
formie elektronicznej oraz w formie pisemnej.
3. Miesięczny raport wagowy, o którym mowa w ust.1 lit. a) niniejszego paragrafu, będzie podstawą do odbioru
usługi przez Zamawiającego w danym miesiącu kalendarzowym i wystawienia faktury przez Wykonawcę.
4. Zapłata za wykonane i odebrane odpady komunalne nastąpi w ciągu …….. dni od daty doręczenia
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za datę zapłaty uważać się będzie datę polecenia
przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy Wykonawcy.
§ 12. Kary umowne
1.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za dostarczenie urządzeń do gromadzenia odpadów o parametrach niezgodnych z określonymi w OPZ lub
dostarczenie w ilości mniejszej niż niezbędnej do prawidłowego wykonania usługi – w wysokości 100,00zł
za każde urządzenie,
b) za nieterminowe wyposażenie nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Legnickie Pole w urządzenia
do gromadzenia odpadów - w wysokości 100,00zł za każdy dzień opóźnienia,
c) za nieterminowy odbiór odpadów komunalnych z miejsc gromadzenia - w wysokości 100,00zł za każdy
dzień opóźnienia,
d) za każdy stwierdzony przypadek naruszenia wymogów w zakresie utrzymania czystości i porządku terenu
wokół miejsc gromadzenia odpadów, jeżeli jego zanieczyszczenie powstało z winy Wykonawcy - w
wysokości 100,00zł,
e) za każdy stwierdzony przypadek opróżniania urządzeń na odpady z naruszeniem zasad bezpieczeństwa,
sanitarnych - w wysokości 100,00zł,
f) za każdy stwierdzony przypadek mieszania przez Wykonawcę selektywnie zebranych odpadów ze
zmieszanymi odpadami komunalnymi - w wysokości 1 000,00zł,
g) za każdy stwierdzony przypadek mieszania przez Wykonawcę odpadów komunalnych pochodzących z
terenu gminy Legnickie Pole z odpadami pochodzącymi z innych terenów - w wysokości 5 000,00zł,
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h) za każdy stwierdzony przypadek nieprzekazania odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy
Legnickie Pole zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania
odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do właściwego RIPOK-u - w wysokości 1 000,00 zł
i) za każdy stwierdzony przypadek odbierania odpadów w godzinach innych niż 6.00-22.00 bądź w innym
dniu niż roboczym, z wyłączeniem sytuacji, w których odbiór odpadów wynikać będzie z polecenia
Zamawiającego - w wysokości 100,00 zł,
j) za każdy stwierdzony przypadek niedziałania monitoringu pojazdów (GPS) - w wysokości 100,00 zł,
k) za przekazanie dokumentów sporządzonych nierzetelnie lub po terminie, o których mowa w § 11 ust. 1
Umowy - w wysokości 1 000,00 zł,
l) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia
ryczałtowego określonego w § 10 Umowy, obliczonego za pozostały okres do realizacji Umowy,

Usunięto: .

m) brak kopii umowy/umów o pracę lub zaświadczenia z ZUS, o których mowa w §2 ust. 5, będzie traktowane
jako nie wykonanie obowiązku zatrudnienia osoby na podstawie umowy o pracę i skutkować naliczeniem
kary umownej w wysokości 100,00 zł (sto złotych) za każdy dzień opóźnienia,

Usunięto: .

n) Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w przypadku nie
osiągniecia wymaganych poziomów recyklingu, o których mowa w § 5 nin. Umowy. Obowiązek zapłaty kary
następuje w przypadku nałożenia przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu na
Zamawiającego z tytułu nie osiągnięcia przez Gminę Legnickie Pole wymaganych poziomów recyklingu.
2.

Wykonawcy przysługują od Zamawiającego:
a)
ustawowe odsetki w przypadku zwłoki w terminie zapłaty Wynagrodzenia, o którym mowa w § 11 ust. 4
Umowy,
b)

3.

4.

z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn dotyczących Zamawiającego – w wysokości 10%
wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 10 Umowy, obliczonego za pozostały okres do realizacji
Umowy.

Upływ, wskazanego w § 3 ust. 1 Umowy terminu, na jaki została zawarta nie stanowi przeszkody do naliczenia
kar umownych określonych w niniejszym paragrafie, o ile naliczona kara umowna dotyczy okoliczności, które
wystąpiły w czasie trwania Umowy.
Zamawiający potrąci naliczone kary umowne w pierwszej kolejności z wynagrodzenia Wykonawcy.

5.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych
do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.

1.

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli:
a) Wykonawca nie rozpoczął świadczenia usługi zgodnie z warunkami określonymi w OPZ, bez podania
uzasadnionych przyczyn i nie kontynuuje realizacji Umowy pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego,
b) Wykonawca przerwał realizację przedmiotu umowy z przyczyn leżących po jego stronie na okres dłuższy
niż 7 (siedem) dni kalendarzowych,
c) Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z warunkami Umowy, w szczególności z
zakresem i sposobem jego wykonania zawartym OPZ, pomimo zgłaszanych przez Zamawiającego
zastrzeżeń w formie pisemnej,
d) Wykonawca został wykreślony z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, o której mowa w art.9b ustawy z dnia 13 września 1996r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na podstawie art. 9j tej ustawy,
e) Wykonawca nie zapewnia właściwego standardu świadczonych usług, wynikającego
obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszej Umowy, pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego
do ich przywrócenia,
f) Wykonawca nie osiągnął w okresie półrocznym wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi metodami papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła, innych niż
niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych zgodnie w obowiązującym w trakcie realizacji
umowy z prawem, a w szczególności rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w
sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych
frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016r. poz. 2167),
g) Wykonawca nie osiągnął w okresie półrocznym wymaganych poziomów ograniczenia masy odpadów

§ 13 Odstąpienie od Umowy
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komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania do wysokości określonej w
przepisach ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z
2018r. poz.1454 z poźn.zm) i rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie
poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z
2017r. poz. 2412 z późń. zm.),
h) jeżeli na skutek postępowania egzekucyjnego nastąpiło zajęcie majątku Wykonawcy uniemożliwiające
dalszą realizację przedmiotu Umowy,
i) z innych przyczyn wskazanych w Umowie.
2. W przypadkach wymienionych w ust.1 niniejszego paragrafu Zamawiający może, w terminie 7 (siedmiu) dni
kalendarzowych po bezskutecznym pisemnym wezwaniu do świadczenia usługi zgodnie z warunkami Umowy,
powierzyć jej realizację podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy.
3. W razie odstąpienia od Umowy Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia przy udziale Zamawiającego
protokołu z wykonanych usług według stanu na dzień odstąpienia, w terminie 7 (siedmiu) kalendarzowych dni od
daty odstąpienia.
4. Zawiadomienie o odstąpieniu od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Odstąpienie ma skutek od chwili złożenia oświadczenia drugiej stronie i tylko wobec czynności jeszcze
niewykonanych.
§ 14 Korespondencja
1.

Oświadczenia i zawiadomienia kierowane do drugiej Strony w związku z Umową lub jej wykonywaniem,
zostaną dokonane na piśmie i wysłane drugiej stronie listem poleconym lub pocztą kurierską za potwierdzeniem
odbioru, na niżej wskazane adresy:
1) po stronie Zamawiającego: Urząd Gminy Legnickie Pole,
2) po stronie Wykonawcy: _________ przy ul. _________________________________.

2.

W trakcie realizacji Umowy Strony dopuszczają możliwość komunikacji i przesyłania pism, o których mowa w
ust.1 niniejszego paragrafu przy użyciu poczty elektronicznej na następujące adresy:
1) po stronie Zamawiającego: e-mail: _______________@___________________,
2) po stronie Wykonawcy: e-mail: __________________@___________________,
Fakt otrzymania dokumentów drogą elektroniczną każda ze Stron Umowy niezwłocznie potwierdza na żądanie
drugiej Strony.

3.

O każdej zmianie adresu należy niezwłocznie poinformować drugą Stronę Umowy. W razie niedochowania
obowiązku informacji o zmianie adresu, wszelka korespondencja związana z realizacją Umowy, przesłana na
adres podany w ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu, zostanie uznana za doręczoną w sposób umożliwiający
zapoznanie się z jej treścią.
§ 15. Zmiany w postanowieniach Umowy

1.

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru, w szczególności:
1) zmian w przepisach prawa mających wpływ na zasady odbierania i zagospodarowywania odpadów
komunalnych ,
2) zmian częstotliwości realizacji usługi z powodu:
 przestojów lub opóźnień spowodowanych przez Zamawiającego lub właściciela nieruchomości, z której
odpady komunalne są odbierane,
 przerw w realizacji usługi, powstałych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy działania siły wyższej
(np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mające bezpośredni wpływ na terminowość
wykonania usługi,
 zmiany częstotliwości wywozu odpadów komunalnych, uzgodnionej z Zamawiającym,
3) zmiany zakresu czynności, których realizację Wykonawca powierzył Podwykonawcom, a które określone
zostały w złożonej ofercie i niniejszej Umowie,
4) zwiększenia lub zmniejszenia ilości właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Legnickie
Pole, z których będą odbierane odpady komunalne,
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5) wystąpienie rządowej zmiany stawki podatku VAT po dacie zawarcia Umowy, tj. obniżenia lub
podwyższenia wskutek zmiany przez władze ustawodawczą stawki podatku VAT – odpowiedni do zmiany
stawki podatku VAT – względem usług, do których mają zastosowanie zmienione przepisy.
2. Zmiany w postanowieniach Umowy, wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu, mogą być wprowadzone
wyłącznie w formie aneksu do Umowy, pod warunkiem złożenia pisemnego wniosku, w terminie 7 (siedmiu) dni
kalendarzowych, od dnia pozyskania informacji o ich przyczynie.
§ 16. Postanowienia końcowe
1.

Wszystkie sprawy sporne, wynikające z realizacji Umowy, dla których Strony nie znajdą polubownego
rozwiązania będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2.

Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przenieść na rzecz osób trzecich
wierzytelności należnych od Zamawiającego z tytułu realizacji przedmiotu Umowy.

3.

Śródtytuły zawarte w Umowie nie mają wpływu na interpretację postanowień umownych.

4.

Umowę sporządzono w trzech jednakowo brzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla
Zamawiającego.

5.

Wykonawca jest zobowiązany realizować przedmiot Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa., a w
szczególności:
a) ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. z 2018 r.
Dz. U. poz. 1454 z późn. zm.) i aktami wykonawczymi do niej,
b) ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.) i aktami
wykonawczymi do niej,
c) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) i
aktami wykonawczymi do niej,
d) ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1466 z późn. zm.) i aktami wykonawczymi do niej,
e) Krajowym planem gospodarki odpadami 2022 (KPGO 2022),
f) uchwałą nr XLIII/1450/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie
uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2016-2022,
g) uchwałą nr XLIII/1451/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie
wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2016-2022,
h) uchwałą nr XXIII/138/2016 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 24 października 2016 r. w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2016 r. poz.
4808, z 2017 r. poz. 1076, poz. 3215, poz. 5346, poz. 3606),
i) uchwałą nr XX/122/2016 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Legnickie Pole (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2016 r. poz. 2761,
poz. 4807, z 2017 r. poz. 1075, poz. 3214, poz. 3605).
Częścią składową Umowy są:

6.

1)
2)
3)
4)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
Opis przedmiotu zamówienia,
Oferta Wykonawcy z dnia ___________2018 r.
Umowa o powierzeniu danych osobowych

Za Zamawiającego:

data _______2018 r.

podpisy i pieczątki:

Wójt Gminy – Henryk
Babuśka

________________________________

Skarbnik Gminy –
Aleksander Ciempka

________________________________

Postępowanie o udzielenie zamówienia pn.:”Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Legnickie Pole”
Strona 11 z 12

Gmina Legnickie Pole

Za Wykonawcę :

Znak sprawy: GKiI.271.20.2018.U.PN- zm II

data ________2018 r.

podpisy i pieczątki:
_____________________________
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