Wzór umowy

UMOWA
zawarta w dniu ................w Lublinie pomiędzy:
Pocztą Polską Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940
Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem
KRS 0000334972 w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 774 140 000 zł w całości
wpłacony, NIP: 525-000-73-13, REGON: 010684960, w ramach której działa Region Pionu
Infrastruktury w Lublinie, ul. Wacława Moritza 2, 20-900 Lublin, zwaną dalej „Zamawiającym”,
reprezentowaną przez:
.……………………………………………………..
.……………………………………………………..
a
…………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa lub imię i nazwisko kontrahenta; adres siedziby lub miejsca zamieszkania; NIP, REGON, kapitał
zakładowy, a w przypadku spółki akcyjnej równieŜ informacje o wpłaceniu kapitału zakładowego, nazwa
organu rejestrującego oraz numer KRS lub informacja dotycząca wpisu do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, PESEL, adres zamieszkania w przypadku przedsiębiorcy
będącego osobą fizyczną, ewentualnie inne dane identyfikujące kontrahenta)
zwaną/zwanym w treści umowy Wykonawcą
reprezentowaną/reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………………………………………………

Wykonawca oświadcza, Ŝe na dzień zawarcia niniejszej umowy nie uległy zmianie dane, które miałyby
wpływ na waŜność niniejszej umowy i są zgodne z dokumentami przedstawionymi na okoliczność jej
zawarcia.

§1
Przedmiot umowy.
1. Zamawiający zleca Wykonawcy wykonanie usług w zakresie odbioru i wywozu:
1) Zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych – kod odpadu 20 03 01,
2) Metali i tworzyw sztucznych - kody odpadu 20 01 39, 20 01 40,
3) Szkła - kod odpadu 20 01 02
z nieruchomości Poczty Polskiej S.A. wskazanych w załączniku nr 1 do umowy oraz
w określonym w nim zakresie.
2. Wykonawca oświadcza, Ŝe posiada uprawnienia i wymagane przepisami prawa zezwolenie na
wykonywanie usług będących przedmiotem umowy oraz, Ŝe z chwilą odbioru odpadów,
następuje zwolnienie Zamawiającego z ich zagospodarowania.
§2
Okres obowiązywania umowy.
1. Umowa zostaje zawarta na okres od 01.03.2019 r. do dnia 28.02.2022 r. lub do wyczerpania
kwoty określonej w § 8 ust. 1 umowy w zaleŜności, która z tych przesłanek wystąpi wcześniej.
2. Zamawiający moŜe wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu
wypowiedzenia w następujących przypadkach:
1) Zostanie zgłoszony wniosek o upadłość Wykonawcy lub rozwiązanie jego przedsiębiorstwa;
2) Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;
3) Wykonawca nie rozpoczął realizacji usług w ciągu trzech dni roboczych od dnia podpisania
umowy;
4) Wykonawca przerwał realizację i nie wykonuje usługi przez okres trzech dni roboczych
pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego;
5) Wykonawca wykonuje usługi niezgodnie z umową, pomimo pisemnego wezwania
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Zamawiającego do usunięcia niezgodności;
6) Wykonawca zostanie wykreślony z rejestru działalności regulowanej;
7) Wykonawca, powierzył wykonanie swoich obowiązków, podwykonawcy bez pisemnej
zgody Zamawiającego.
3. Wykonawca moŜe wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu
wypowiedzenia, w przypadku zwłoki Zamawiającego w zapłacie naleŜności Wykonawcy,
trwającej dłuŜej niŜ 30 dni, po uprzednim pisemnym wezwaniu do zapłaty ze wskazaniem
dodatkowego 14 dniowego terminu do zapłaty.
4. Wypowiedzenie umowy moŜe nastąpić wyłącznie z zachowaniem formy pisemnej oraz
podaniem przyczyny.
§3
Rezygnacja z części umowy.
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wykonania części usługi, nie więcej niŜ
20 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1. Odpowiednie zmniejszenie
przedmiotu umowy nastąpi bez zmiany stawki wynagrodzenia za 1 pojemnik, a z tego tytułu
Wykonawcy nie będzie przysługiwać odszkodowanie. Oświadczenie o rezygnacji,
z zaznaczeniem zakresu rezygnacji, Zamawiający złoŜy Wykonawcy na piśmie w terminie 14
dni od powzięcia decyzji o rezygnacji z wykonania części usługi.
W takim przypadku wynagrodzenie naleŜy się tylko za wykonaną część usługi.
2. Zamawiający dopuszcza moŜliwość przedłuŜenia terminu realizacji umowy do sześciu
miesięcy, w przypadku niewykorzystania wartości zamówienia określonego w § 8
ust. 1.
§4
Zobowiązania Zamawiającego.
Zamawiający zobowiązany jest do:
1) Zapewnienia Wykonawcy stałego miejsca ustawienia pojemników umoŜliwiającego dojazd
samochodem – śmieciarką po utwardzonym terenie.
2) Zapewnienia zastępczej drogi, lub wyniesienia pojemnika do najbliŜszej drogi dojazdowej –
w przypadku okresowego braku dojazdu do pojemnika.
3) Utrzymania dojazdu w stanie sprawności technicznej, odśnieŜania w okresie zimowym,
utrzymania ogólnego porządku w miejscu ustawienia pojemnika.
4) Wyznaczenia miejsca postoju dogodnego do opróŜniania pojemników.
5) Gromadzenia odpadów w workach odpadów komunalnych – w przypadku braku miejsca w
pojemnikach.
6) Przestrzegania, aby do pojemników nie wrzucano odpadów innych niŜ komunalne lub
pochodzące z gospodarstw domowych oraz odpadów niebezpiecznych, gruzu, ŜuŜlu,
gałęzi, liści, trawy, substancji toksycznych, Ŝrących i wybuchowych.
7) Zabezpieczenia pojemników przed kradzieŜą lub uszkodzeniem. W przypadku zaginięcia
lub uszkodzenia pojemnika Zamawiający zobowiązuje się do wyrównania na rzecz
Wykonawcy powstałej szkody.
8) Zwrotu dostarczonych przez Wykonawcę pojemników po zakończeniu obowiązywania
umowy.
9) KaŜdorazowego, niezwłocznego potwierdzenia wykonania usług zgodnie z § 7.
§5
Zobowiązania Wykonawcy.
1. Wykonawca zobowiązany jest do:
1) Dostarczenia pojemników w ilości i pojemności dostosowanej do ilości odpadów
i częstotliwości ich wywozu z nieruchomości.
2) Utrzymania pojemników we właściwym stanie technicznym i sanitarnym (w tym co najmniej
raz na kwartał dezynfekcji tych pojemników).
3) Wykonywania usług objętych niniejszą umową terminowo, zgodnie z przedłoŜonym przez
Wykonawcę harmonogramem, z naleŜytą starannością, własnymi siłami roboczymi oraz
własnym sprzętem i narzędziami.
4) Naprawy lub wymiany zuŜytego pojemnika.
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5) Uprzątnięcia miejsca załadunku nieczystości stałych w przypadku ich rozsypania przy
opróŜnianiu.
6) Zebrania wszystkich nieczystości znajdujących się obok pojemników – w przypadkach
przepełnienia.
7) Zachowania przy realizacji usług wszelkich obowiązujących przepisów w zakresie BHP,
ochrony p. poŜ, ochrony środowiska oraz wewnętrznych regulacji organizacyjnoporządkowych wprowadzonych przez Zamawiającego.
8) Stosowania się do poleceń przedstawiciela Zamawiającego i pracowników ochrony
Zamawiającego w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia.
9) Wywozu odpadów poza ustalonym harmonogramem, na zgłoszenie telefoniczne w ciągu 2
dni roboczych.
10) Przekazywania Zamawiającemu wraz z fakturą potwierdzeń odbioru odpadów.
11) Poinformowania Zamawiającego o fakcie skreślenia Wykonawcy z rejestru działalności
regulowanej.
2. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały okres realizacji umowy aktualnego
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej
o wartości sumy ubezpieczenia nie niŜszej niŜ 50.000 zł.
3. W przypadku wygaśnięcia polisy, o której mowa w ust. 2, w trakcie realizacji Umowy,
Wykonawca jest zobowiązany, na co najmniej 3 dni robocze przed upływem terminu
obowiązywania dotychczasowej polisy do przedłoŜenia Zamawiającemu nowej polisy
z zakresem odpowiadającym poprzedniej polisie z sumą gwarancyjną nie mniejszą niŜ
poprzednia polisa.
4. Nie przedłuŜenie ubezpieczenia i nie przedłoŜenie Zamawiającemu odpowiedniej polisy,
stanowi podstawę do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leŜących
po stronie Wykonawcy. Kopia polisy stanowi załącznik nr 3 do umowy.
§6
Wyłączenia z zakresu umowy.
1. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za nie wywiezienie odpadów typu: gruz, ziemia,
złom, fekalia, gałęzie, skoszona trawa, odpady wielkogabarytowe.
2. Wykonawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczenia odszkodowawczego za
zniszczenie pojemnika na skutek niewłaściwego uŜytkowania np. spalania śmieci w pojemniku,
składowania w nim soli, wapna, cementu.
§7
Odbiór przedmiotu umowy.
Potwierdzenie wywozu stałych odpadów komunalnych z posesji Zamawiającego,
udokumentowane będzie poprzez podpisanie przez przedstawiciela Zamawiającego potwierdzeń
odbioru odpadów i dostarczone przez Wykonawcę wraz z fakturą.

1.

2.

3.

4.
5.

§8
Płatność za wykonanie umowy.
Wartość umowy ustala się na kwotę ……… netto (słownie: ….……….), która po powiększeniu
o naleŜny podatek VAT, wynosi ……….. brutto (słownie: …………..), zgodnie z formularzem
ofertowym i formularzem rzeczowo – cenowym Wykonawcy, stanowiącymi załączniki nr 2 i 2a
do umowy.
Wynagrodzenie określone w ust. 1 uwzględnia wszystkie koszty realizacji umowy: zuŜycie
pojemnika, odbioru i transportu odpadów, składowanie odpadów na składowisku oraz
wszystkie inne koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.
Zamawiający dopuszcza moŜliwość za zgodą Stron umowy, zmiany cen określonych
w umowie, tylko w przypadku zmiany co najmniej jednej ze stawek opłat o charakterze
publiczno – prawnym o nie mniej niŜ 10 % w stosunku do 2019 r. i gdy zmiany te dotyczą
kategorii odpadów będących przedmiotem zamówienia, tj. odpadów o kodach: 20 03 01
(niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne; 20 01 39 i 20 01 40 (tworzywa sztuczne
i metale); 20 01 02 (szkło). W przypadku nie osiągnięcia porozumienia, Stronom umowy
przysługuje prawo rozwiązania umowy z 3 – miesięcznym okresem wypowiedzenia.
Rozliczenia wynagrodzenia za wykonane usługi, będą odbywać się w okresach miesięcznych
NaleŜność za wykonanie usługi oblicza się w oparciu o dane wynikające
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z potwierdzeń odbioru usługi, o których mowa w § 7 oraz ceny jednostkowej określonej
w formularzu rzeczowo – cenowym, który stanowi załącznik 2a do umowy.
6. Wykonawca wystawi fakturę VAT w terminie 7 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego.
7. Zamawiający zobowiązuje się do regulowania naleŜności w terminie 21 dni od dnia otrzymania
prawidłowo wystawionej faktury, licząc od daty jej doręczenia, przelewem na rachunek
Wykonawcy podany na fakturze.
8. Za dzień dokonania zapłaty uwaŜa się datę obciąŜenia rachunku bankowego Zamawiającego.
9. Wykonawca nie moŜe bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności na osobę
trzecią.
10. W razie opóźnienia w zapłacie faktury, Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek
ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.
11. Faktury naleŜy wystawić i doręczać na adres:
Poczta Polska S.A.
Region Pionu Infrastruktury w Lublinie
ul. Wacława Moritza 2
20-900 Lublin
NIP: 525-000-73-13
12. Zamawiający oświadcza, Ŝe posiada NIP: 525-000-73-13.
13. Wykonawca oświadcza, Ŝe posiada NIP: …………… i jest czynnym podatnikiem podatku VAT.
§9
Kary umowne.
1. W przypadku niewykonania lub nienaleŜytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących wysokościach:
1) W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 4), 5) i 6)
i rozwiązania przez Zamawiającego z tego powodu umowy - w wysokości 10%
niewykorzystanej wartości umowy brutto, o której mowa w § 8 ust. 1.
2) W wysokości 100 zł (sto złotych 0/100) za kaŜdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu
umowy w stosunku do przyjętego harmonogramu lub po upływie dwóch dni roboczych po
zgłoszeniu telefonicznym wywozu na Ŝądanie.
2. Zamawiający na podstawie noty obciąŜeniowej potrąci kary umowne z faktury VAT za dany
okres rozliczeniowy, w którym taki przypadek miał miejsce lub w następującym po nim okresie
rozliczeniowym.
3. Potrącenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku realizacji umowy.
§ 10
Zakres odpowiedzialności Wykonawcy.
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność:
1) za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków wyrządzone Zamawiającemu,
pracownikom stron i osobom trzecim przebywającym w rejonie wykonywanych przez
Wykonawcę prac,
2) szkody wynikające ze zniszczenia oraz innych zdarzeń w odniesieniu do materiałów,
sprzętu i innego mienia ruchomego stron oraz osób trzecich, znajdującego się w miejscu
wykonywania usług podczas realizacji przedmiotu zamówienia,
3) inne szkody wynikające ze zniszczenia własności osób trzecich, spowodowane działaniem
lub zaniechaniem Wykonawcy.
2. W przypadku, gdy szkoda nie zostanie naprawiona w terminie 30 dni Zamawiający ma prawo
do potrącenia z wynagrodzenia miesięcznego kwoty równowaŜnej pełnej wartości szkody.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do
wysokości rzeczywiście poniesionych strat na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.
§ 11
Przedstawiciele stron.
1. Do spraw związanych z bieŜącą współpracą Strony wyznaczają swoich przedstawicieli:
- ze strony Zamawiającego: …………………………..
tel. 81 ……….
adres mailowy: ..............@.poczta-polska.pl
- ze strony Wykonawcy: ...................................
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tel. …………………….
adres mailowy: …………………
2. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania osobie wyznaczonej do kontaktu, której dane
udostępnia Poczcie Polskiej w związku z realizacją niniejszej umowy, treść obowiązku
informacyjnego, przesłanego przez Pocztę Polską oraz do potwierdzenia jego realizacji na
adres mailowy wskazany w ust. 1.
3. O zmianie osób wymienionych w ust.1 Strony zobowiązują się informować niezwłocznie na
piśmie.
4. Zmiana osób wymienionych w ust.1, nie wymaga zmiany umowy.

1.

2.

3.
4.

5.

§ 12
Ochrona tajemnicy
Zamawiający zastrzega, iŜ informacje dotyczące rozwiązań w zakresie ochrony fizycznej
i zabezpieczenia technicznego oraz organizacji działania Zamawiającego stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 419 , 1637 z późn. zm.).
Przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie informacji, o których mowa w ust. 1 w zakresie
wykraczającym poza cel umowy łączącej Strony będzie stanowić naruszenie istotnych
interesów Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w ust. 1
takŜe po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej umowy.
NiŜej podpisane Osoby reprezentujące Wykonawcę potwierdzają, Ŝe są świadome
odpowiedzialności wynikającej z przepisów art. 18 i art. 23 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji i zobowiązują się pouczyć osoby, które w imieniu Wykonawcy lub na jego rzecz
będą realizowały postanowienia umowy, o treści niniejszej umowy oraz o odpowiedzialności,
o której w niej mowa.
Wykonawca oraz osoby działające w imieniu lub na jego rzecz są zobowiązane do realizacji
wymagań ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego Zamawiającego.

§ 13
Regulacje prawne
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
kodeksu cywilnego.
§ 14
Zmiany w umowie.
1. Zmiany oznaczenia stron umowy, danych niezbędnych do wystawienia faktury, adresu
korespondencyjnego - wynikających ze zmian organizacyjnych, zmiana osób upowaŜnionych
do kontaktu (wskazanych w § 11), oraz ustawowa zmiana stawki podatku VAT i związana
z tym zmiana wynagrodzenia brutto, nie stanowią istotnej zmiany treści umowy i wymagają
tylko pisemnego powiadomienia.
2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem zmian przewidzianych
w niniejszej umowie.
3. Zamawiający przewiduje następujące zmiany w umowie:
1) Zmiana załącznika nr 1 w zakresie liczby obiektów, ilości pojemników, ich objętości lub
częstotliwości wykonania usługi w formie pisemnego powiadomienia Wykonawcy
w terminie 14 dni przed planowaną zmianą,
2) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w sytuacji gdy:
a) nastąpi zmiana ilości pojemników, ich objętości lub częstotliwości wykonania usługi
określonej w załączniku nr 1, przy zachowaniu cen jednostkowych określonych
w formularzu rzeczowo-cenowym.
b) zgodnie z § 8 ust. 3 nastąpi zmiana opłat za składowanie i utylizację odpadów na
wysypisku od miesiąca następnego po zmianie tych opłat.

§ 15
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Rozstrzyganie sporów.
Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem umowy, Strony poddają
rozstrzygnięciu właściwemu miejscowo sądowi powszechnemu, według siedziby Zamawiającego.
§ 16
Umowa
Umowa wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralne części, sporządzona została w dwóch
jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze stron.

Załączniki:
1. Wykaz obiektów, pojemników i częstotliwość wywozu
2. Formularz ofertowy
2a. Formularz rzeczowo – cenowy
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

1. Administratorem danych osobowych osób uprawnionych do zawarcia Umowy jest Poczta Polska Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych: Inspektor ochrony danych Poczta Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, adres e-mail: inspektorodo@poczta-polska.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, a takŜe – w zakresie prawnie
usprawiedliwionego interesu administratora – w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami z umowy, na podstawie odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
4. Dane osobowe będą przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej i mogą być
przekazane - na podstawie standardowych klauzul ochrony danych - do państwa trzeciego w związku
z korzystaniem przez administratora z rozwiązań chmurowych dostarczanych przez firmę Microsoft.
Stosowane przez Microsoft standardowe klauzule umowne zgodne z wzorcami zatwierdzonymi przez
Komisję Europejską, dostępne są pod adresem: https://www.microsoft.com/en-us/licensing/productlicensing/products.aspx w części Online Services Terms (OST).
5. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z Pocztą Polską S.A.
na podstawie zawartych umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych
osobowych.
6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo Ŝądania dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Umowy, a takŜe przez okres
przedawnienia roszczeń z Umowy.
8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
9. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia i wykonywania Umowy.
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