
ZP 1 /20 I 7 /PN/OZ 

Załącznik nr 1 - Wzór Formularza ofertowego 

ZAMAWIAJĄCY: 
Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. 
86 - 300 ·Grudziądz, ul. Mickiewicza 28/30 

FORMULARZ OFERTOWY 

Załącznik nr I do SIWZ 

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

Nazwa zamówienia: Odbiór i zagospodarowanie odpadów wytwarzanych przez Zakład 

Gospodarki Odpadami w Zakurzewie koło Grudziądza 

WYKONAWCA: 

Nazwa(y) (firma) Wykonawcy(ów): 

Adres(y) Wykonawcy(ów): 

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW: 

Imię i nazwisko: . .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. . .. . . . . Nr telefonu: ......... . ........... . ........... . 

Nr faksu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... Adres e-mail: .............. . ................ . 

1. Ja (imię i nazwisko) .. .. . . . . . . . . .. .. . . . .. .. .. / my (imiona i nazwiska) 
........... . .. . ................ niżej podpisany(i), działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy 
składam(y) ofertę na Odbiór i zagospodarowanie odpadów wytwarzanych przez 
Zakład Gospodarki Odpadami w Zakurzewie kolo Grudziądza: 

1) Cena brutto mojej (naszej) oferty za realizację Części 1 niniejszego zamow1enia 
wynosi: . . .............. . zł (słownie złotych ...................................... . ............. ), 
zgodnie z następującą specyfikacją: 

VAT 
Cena netto za odbiór Ilość Cena netto Cena brutto oferty 
i zagospodarowanie odpadów2l oferty** 

Stawka Kwota 
1 Mg odpadu 1> 

3 ooo 8% 

I ) cena netto za odbiór i zagospodarowanie I Mg odpadu (określona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), 
która jako stała i niezmienna zostanie wprowadzona do umowy, 

2> łączna szacunkowa ilość odpadów przewidzianych do odbioru i zagospodarowania. 

'niepotr=ebne skreślić 
"w przypadku, o którym moll'a w pkt 5 dział XX SIWZ Wykonmvca informuje Zamawiającego, c::y wybór oferty będ=ie prowadzić do 
powstania u Zamm,•ia;qcego obowiq=ku podatkowego 



ZPl/2017/PN/OZ Załącznik nr I do SIWZ 

2) Cena brutto mojej (naszej) oferty za realizację Części 2 nmteJszego zamow1enia 
wynosi: ................ . zł (słownie złotych .......... . .......... .. ...... . ...................... ), 
zgodnie z następującą specyfikacją: 

VAT 
Cena netto za odbiór Ilość Cena netto Cena brutto oferty 
i zagospodarowanie odpadów2> oferty** Stawka Kwota 

I Mg odpadu1> 

5 ooo 8% 

I) cena netto za odbiór i zagospodarowanie I Mg odpadu (określona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), 
która jako stała i niezmienna zostanie wprowadzona do umowy, 

2) łączna szacunkowa ilość odpadów przewidzianych do odbioru i zagospodarowania. 

2. Jednocześnie oświadczam(y), że: 

1) zapoznałem(liśmy) się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla 
niniejszego zamówienia i nie wnoszę(imy) do niej zastrzeżeń, 

2) zdobyłem(liśmy) konieczne informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania 
i złożenia niniejszej oferty, 

3) podana w powyższej tabeli cena jednostkowa za odbiór i zagospodarowanie 1 Mg 
odpadu traktowana będzie jako stała i niezmienna przez cały okres obowiązywania 
umowy, 

4) uważam(y) się za związanego(ych) terminem płatności wynoszącym dla Części 1 
zamówienia. ......... dni* oraz dla Części 2 zamówienia .............. dni*, od daty 
doręczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu, 

5) posiadam(amy) uprawnienia do realizacji przedmiotowego zamówienia zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, 

6) akceptuję(my) termin realizacji zamówienia wskazany w SIWZ, 

7) uważam(y) się za związanego(ych) niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu 
terminu składania ofert, 

8) akceptuję(my) i nie wnoszę(my) zastrzeżeń do wzoru umowy w sprawie niniejszego 
zamówienia publicznego, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ ( dla Części 1 
zamówienia)* oraz załącznik nr 5 do SIWZ (dla Części 2 zamówienia)*, 

9) jestem/nie jestem* małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 
2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej ( t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 
ze zm.) 

10) składam(y) niniejszą ofe11ę [we własnym imieniu} I b'ako Wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia}*, 

11) nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia/ 
następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom•: 

'niepolrzebne skreślić 
"w przypadku, o k16ry111 mowa w pkl 5 dział XX SIWZ Wykonawca informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowad=ić do 
pows/ania u Zamawiającego obowią=ku podatkowego 
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L.p. Nazwa (firma) podwykonawcy Zakres zamówienia 

1. 

2. 

12) oferta została złożona na ..... ponumerowanych stronach. 

Podpis(y): 

Miejscowość i data 

Pieczęć Wykonawcy 

Osoby upoważnione do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy 
Nazwisko i imię Podpis osoby 

1. 

2. 

'niepolr=ebne skreślić 
"w przypadku, o którym mowa w pkt 5 dział XX SIWZ Wykonawca informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do 
powstania II Zamawiającego obowiązku podatkowego 

3 



Nr postępowania: ZP 1/2017 /PN/OZ Załącznik nr 2 do SIWZ 

Zamawiający: 

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. 

86 - 300 Grudziądz, ul. Mickiewicza 28/30 

Wykonawca: 

(pe/na nazwa(firma, adres, w =ależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany prz~z: 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
repre=entacji) 

Oświadczenie Wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

ORAZ PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Odbiór i zagospodarowanie 

odpadów wytwarzanych przez Zakład Gospodarki Odpadami w Zakurzewie kolo Grudziądza, 

prowadzonego przez Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnię sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu, oświadczam, 

co następuje: 

1. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Dziale VI 

pkt I ppkt 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj.: 

- posiadam aktualne zezwolenie na zagospodarowanie (odzysk w procesach Rl i/lub Rl2 i/lub 

unieszkodliwianie) odpadu o kodzie 19 12 12 i/lub 19 12 I O, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. 

o odpadach (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.) - dotyczy Części 1 zamówienia* 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, pros=ę wskazać adres internetowy, wydający ur=ąd lub organ, dokładne 

dane referencyjne dokumentacji: ... ..... . 

- posiadam aktualne zezwolenie na zagospodarowanie ( odzysk w procesach R 1 i/lub R 12) odpadu o kodzie 

19 12 I O zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.) -

dotyczy Części 2 zamówienia* 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne 

dane referencyjne dokumentacji: ... ... ... .. . 

11iepotrzeb11e skreślić - Wykonawca pozostawia tylko tę część(-ci) zamówienia, 1,a którq(-e) składa ofertę . 

.. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. (miejscowość), dnia ..... ..... .... ...... r. 

(podpis) 

1 
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2. Przesłanki wykluczenia z postępowania 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONA WCY: 

Załącznik nr 2 do SIWZ 

1) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. I pkt 12-23 

ustawy Pzp. 

2) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt I ustawy Pzp . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (miejscowość), dnia ...... . ....... . .... . r. 

(podpis) 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art . 

. . . . . . . . . . . . . ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. I pkt 13-14, 16-20 lub 

art. 24 11st. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 

ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

···· ·· ·· ·············· ·········································································· ··· ··· ············· ···· ········· 

·· ········· ·········· ······· ··········· ···· ·· ······················································ ······ ·· ············· ·····"········" 

..... . ................. (miejscowość), dnia ............ . ......... r. 

(podpis) 

3. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFO.RMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

........... .... ........ (miejscowość), dnia .. .... ..... ..... .... r. 

(podpis) 
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Nr postępowania: ZP 1/2017 /PN/OZ Załącznik nr 3 do SIWZ 

Załącznik nr 3 - wzór Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej 

Nazwa zamówienia: Odbiór i zagospodarowanie odpadów wytwarzanych przez Zakład 
Gospodarki Odpadami w Zakurzewie kolo Grudziądza 

Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
/bra~u przynależności do tej samej grupy kapitałowej* 

Nazwa Wykonawcy: ............................ . .............. . .................... . ..... . .. .... . . . .. 

Adres Wykonawcy: .... . ................ . ......... . ...... . . . .... . ....... . ....... . .................... . 

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych 
(t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) 

1. Oświadczamy, że razem z nastepuiącymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty 
w niniejszym postępowaniu należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy 
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. Nr 184, 
poz. 1618 i 1634)* 

Lo. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy 

1. 

2. 

3. 

2. Oświadczamy, że nie należymy do grupy kapitałowej z żadnym z Wykonawców, którzy 
złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu* 

Podpis(y): 

Miejscowość i data 

Pieczęć Wykonawcy 

Osoby upoważnione do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy 
Nazwisko i imię Podpis osoby 

1. 

2. 

*niepotrzebne skreślić 

Uwaga: Wykonawca przekazuje niniejsze oświadczenie, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 
internetowej Zamawiajqcego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem 
oświadczenia, Wykonawca może przedstawić tlowody, że powiązania z i1111ym Wykonawcą nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 



Numer postępowania: ZPl/2017/PN/OZ Załącznik Nr 5 do SIWZ - wzór Umowy 

UMOWA NR .. ... /U/OZ/2017 

zawarta w dniu . . ..................... .... 2017 roku w Grudziądzu pomiędzy: 
Miejskimi Wodociągami i Oczyszczalnią sp. z o. o. z siedzibą w Grudziądzu, 
86-300 Grudziądz, ul. Mickiewicza nr 28/30, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Sądu 
Rejonowego w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS 00000 I 0351, kapitał zakładowy 63 626 500,00 zł, Regon 870485618, NIP 876-18-72-491 , 
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym", reprezentowaną przez: 

Krzysztofa Dąbrowskiego - Prezesa Zarządu 
a: 

·········································· ··········································································, 
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą", reprezentowanym przez: 

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Odbiór i zagospodarowanie 
odpadów wytwarzanych przez Zakład Gospodarki Odpadami w Zakurzewie koło Grudziądza", 
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), została zawarta 
umowa o następującej treści: 

§1 
I. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi 

odbioru odpadów palnych (paliwa alternatywnego) o kodzie 19 12 1 O tj. frakcji energetycznej 
wysortowanej pozytywnie z odpadów komunalnych i innych przemysłowych, w celu ich 
zagospodarowania, tj. poddania ich procesom odzysku, zgodnie z decyzjami posiadanymi 
przez Wykonawcę. 

2. Szacunkowa ilość odpadów przeznaczona do odbioru i zagospodarowania w ramach niniejszej 
umowy wynosi 5 OOO Mg, przy czym maksymalna dzienna ilość odpadów wynosi 40 Mg. 

3. Zamawiający zastrzega, że ilość odpadów, o której mowa w ust. 2 jest ilością szacunkową 
i w związku z tym może ulec zmniejszeniu do 10% w zakresie wskazanego parametru. 
Z tytułu niezrealizowania przez Wykonawcę szacunkowej ilości, Wykonawcy nie będą 
przysługiwały żadne roszczenia. 

4. Przedmiot umowy Wykonawca wykona zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, 
wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zgodnie ze złożoną ofertą 
z dnia ............... ......... ... . 

5. Wykonawca oświadcza, że posiada zezwolenie na transport oraz zagospodarowanie odpadów, 
o których mowa w ust. 1, niezbędne doświadczenie oraz warunki techniczne konieczne do 
realizacji niniejszej umowy oraz będzie je posiadał przez cały okres realizacji przedmiotu 
umowy. 

§2 
1. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do dnia odbioru łącznej ilości 5 OOO Mg odpadu 

o kodzie 19 12 I O, jednakże nie dłużej niż do dnia 31.12.2017 r. 
2. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących 

okoliczności: 
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1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1 b, Id i Ie ustawy Prawo 
zamówień publicznych; 

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na 
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; 

3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo 
polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 
2014/24/U~ i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że Zamawiający u~zielił 
zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy. 

§3 
Zamawiający zobowiązuje się wobec Wykonawcy do: 

1) przygotowania odpadów do przewozu oraz do wydania ich Wykonawcy, 
2) przekazywania kwitów wagowych po każdorazowym załadunku i zważeniu odpadów, 
3) przekazywania po zakończeniu miesięcznego okresu rozliczeniowego, bilansu ważeń 

odebranych odpadów, pochodzącego z programu komputerowego obsługującego system 
wagowy w Zakładzie, 

4) wystawiania zbiorczych kart przekazania odpadu, obejmujących ilość odpadów odebranych 
w każdym miesiącu, na podstawie ważeń z programu komputerowego obsługującego 
system wagowy, 

5) zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia. 
§4 

Wykonawca zobowiązuje się do: 
1) zatrudnienia na podstawie umowy o pracę kierowców posiadających uprawnienia do 

kierowania pojazdami niezbędnymi do realizacji przedmiotu umowy, którzy będą 
realizowali przewóz odpadów na rzecz Zamawiającego środkami transportu Wykonawcy, 

2) posiadania środka transportu spełniającego wymagania przepisów prawa, celem dokonania 
transportu odpadów do miejsca ich zagospodarowania, 

3) zagospodarowania odpadów, o których mowa w § 1 ust. I zgodnie z posiadanymi 
zezwoleniami oraz obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, 

4) przekazania Zamawiającemu na dzień przed pierwszym odbiorem odpadów, listy pojazdów 
wraz z ich numerami rejestracyjnymi za pomocą, których Wykonawca będzie realizował 
przedmiot umowy oraz informowania o każdorazowej zmianie środka transportu, 

5) przekazania Zamawiającemu pisemnej informacji o sposobie zagospodarowania 
odebranych odpadów wraz z podziałem na rodzaj odzysku, zgodnie z załącznikiem nr 1 do 
umowy, w terminie nie później niż 60 dni od daty przekazania ostatniej partii odpadów 
w każdym miesięcznym „okresie rozliczeniowym" wraz z potwierdzeniem tej informacji 
kartami przekazania odpadu przez instalację przejmującą wskazane odpady, 

6) dostarczenia Zamawiającemu na jego wezwanie (nie częściej jednak niż raz na 500 Mg 
odebranych odpadów) w terminie 30 dni, licząc od dnia wysłania wezwania na adres 
e-mail wskazany w § 9 ust. 2, wyników badań odpadów, w tym w szczególności w zakresie 
parametrów: ciepła spalania, wartości opałowej, wilgotności, zawartości chloru, siarki, 
węgla i wodoru, 

7) przedłożenia każdorazowo, na żądanie Zamawiającego i w terminie przez niego 
wskazanym, kopii umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z kierowcami 
wykonującymi, na rzecz Zamawiającego, przewóz odpadów środkami transportu 
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Wykonawcy, bądź raportów imiennych RCA z informacją o przekazanych składkach ZUS, 
które powinny być zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych, (t.j. Oz. U. z 2016 r. poz. 922), w szczególności: bez imion, nazwisk, adresów, 
nr PESEL. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów wymienionych w niniejszym 
punkcie, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako 
niewypełnienie obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę kierowców 
wykonującyeh przewóz odpadów środkami transportu Wykonawcy. Zamawiający będzie 
mógł naliczyć karę umowną w wysokości określonej w § 7 ust. l pkt 4, jeżeli Wykonawca 
nie udokumentuje na wezwanie Zamawiającego, że ww. kierowcy są zatrudnieni na 
podstawie umowy o pracę. Powyższy obowiązek dotyczy także realizacji zamówienia przy 
udziale podwykonawców. 

§5 
I. Odpady będą przygotowywane przez Zamawiającego w formie luźnej. 
2. Odbiór odpadów odbywać się będzie z terenu Zakładu Gospodarki Odpadami w Zakurzewie 

koło Grudziądza. ' 
3. Odbiór odpadów odbywać się będzie pojazdami będącymi w dyspozycji Wykonawcy, na jego 

koszt, także w zakresie kosztów przewozu, ubezpieczenia na czas transportu i rozładunku; 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1987 ze zm.), ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. 
z 2017 r. poz. 128) oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t. j. Dz. U. 
z 2016 r. poz. 1907 ze zm.). 

4. Załadunek odpadów na podstawione przez Wykonawcę pojazdy będzie dokonywany przez 
Zamawiającego za pomocą ładowarki kołowej VOLVO 11 0G lub VOLVO 11 0H, 
w wyznaczonym do tego celu miejscu na terenie Zakładu, Gospodarki Odpadami 
w Zakurzewie koło Grudziądza. 

5. Wykonawca będzie dokonywał odbioru odpadów na bieżąco, w sposób ciągły, we wszystkie 
dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt, w godzinach od 7:00 do 
14:00. 

6. Wykonawca w czasie wykonywania przedmiotu umowy zobowiązany jest do przestrzegania 
zasad organizacji ruchu obowiązujących na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami oraz 
stosowania zaleceń personelu Zamawiającego w zakresie prowadzenia załadunku odpadów. 

7. Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie szkody, które zostaną wyrządzone na terenie 
Zakładu Gospodarki Odpadami w Zakurzewie przez pojazdy lub osoby nimi kierujące. 

8. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób przy pomocy, których realizuje 
przedmiot umowy, jak za działania i zaniechania własne. 

9. Odbierany przez Wykonawcę odpad będzie ważony na wadze samochodowej znajdującej się 
na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami w Zakurzewie. Dla określenia wagi odbieranego 
odpadu, pojazd Wykonawcy musi być także zważony przed wjazdem na teren wskazany 
powyżej. 

10. Z chwilą przekazania odpadów przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy, Wykonawca 
przejmuje odpowiedzialność za przejęte odpady, za należyte postępowanie z nimi oraz skutki 
z tego wynikające. 

11. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody, jak również za utratę, 
ubytki oraz uszkodzenia odpadów, w szczególności za zmianę ich parametrów wskutek 
dostępu wilgoci w czasie przewozu oraz w trakcie rozładunku odpadów, chyba że powstały 
one wyłącznie z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego. 

3/6 



Numer postępowania: ZP l /2017 /PN/OZ Załącznik Nr 5 do SIWZ - wzór Umowy 

§6 
l. Strony zgodnie ustalają, że wartość umowy zgodnie z przyjętą ofertą wynosi ................... . 

brutto (słownie złotych: .................. . ... ......................... ). 
2. Strony ustalają cenę jednostkową za odbiór i zagospodarowanie l Mg odpadu na 

kwotę .. . . ............. zł netto (słownie złotych: ................ . .......... ). 
3. Cena jednostkowa, o której mowa ust. 2, będzie stała i niezmienna przez cały okres 

obpwiązywania-umowy. 

4. Podstawą do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane w miesięcznym okresie 
rozliczeniowym odpady, będzie iloczyn ceny jednostkowej netto, o której mowa w ust. 2 
i rzeczywistej ilości odebranych odpadów, wskazanej w kartach przekazania odpadu 
potwierdzonych przez Wykonawcę. Tak obliczona cena netto zostanie powiększona o podatek 
od towarów i usług V AT wg aktualnie obowiązujących stawek. 

5. Strony ustalają, że rozliczenie za wykonany przedmiot umowy będzie następować na 
podstawie faktur wystawianych przez Wykonawcę raz na miesiąc. Zapłata faktury nastąpi 
przelewem, na konto Wykonawcy podane na fakturze, w terminie . . . . . . . . . . dni od daty 
doręczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu. ' 

6. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz 
osób trzecich, bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

7. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. 
O wszelkich zmianach w tym zakresie, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie 

poinformować Zamawiającego. 
8. Za nieterminowe regulowanie należności, Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek 

ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych. 

§7 
l. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną: 

1) za brak odbioru odpadu w wyznaczonym dniu, w wysokości 2.000,00 zł (słownie złotych: 
dwa tysiące); 

2) za niedostarczenie wyników badań odpadów w terminie wskazanym w § 4 pkt 6, 
w wysokości 0,25 % wartości umowy, o której mowa w§ 6 ust. 1; 

3) za nieprzekazanie Zamawiającemu pisemnej informacji o sposobie zagospodarowania 
odebranych odpadów, w wysokości 0,5 % wartości umowy, o której mowa w § 6 ust. l, za 
każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wskazanego § 4 pkt 5; 

4) za niewypełnienie obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, wskazanych 
w§ 4 pkt 7, w wysokości 0,25% wartości umowy, o której mowa w§ 6 ust. l; 

5) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które odpowiada, 
w wysokości 20 000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy 00/100); 

6) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, w wysokości 
20 000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy 00/ l 00), 

2. Postanowienia ust. 1 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, je_żeli wartość powstałej szkody 
przekroczy wysokość kar umownych. 

3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia naliczonych kar umownych 
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy. 
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§8 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku: 

1) utraty przez Wykonawcę ważności decyzji na zagospodarowanie odpadów, 
2) gdy Wykonawca przerwał realizację przedmiotu umowy z przyczyn leżących po jego 

stronie i przerwa ta trwa dłużej niż I O dni kalendarzowych, 
3) zostanie ogłoszona likwidacja lub rozwiązanie firmy Wykonawcy; 
4) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy. 

2. Zamawiającym. może także odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnych ..zmian 
okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, na warunkach określonych w art. 145 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawcy nie będą przysługiwały 
żadne roszczenia. 

4. Zamawiający odstępując od umowy, poinformuje o tym fakcie Wykonawcę na piśmie 
z podaniem przyczyn odstąpienia. 

§9 
I. Z ramienia Zamawiającego realizację przedmiotu umowy nadzorował będzie: Pan Maciej 

Łazarski, tel. +48 602 358 323, e-mail: lazarski@mwio.pl 
2. Z ramienia Wykonawcy realizację przedmiotu umowy nadzorował będzie ............... , 

tel. ......................... , e-mail: .. . ............................... . 

§ 10 
Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać obowiązujące u Zamawiającego przepisy z zakresu 
bhp, ppoż. i ochrony środowiska (Polityka Firmy dostępna na stronie: 
http://www.bip.wodociagi.grudziadz.pl). 

l. Zmiany umowy dotyczące jej 
w zakresie wskazanym w SIWZ 
nieważności. 

§ 11 
istotnych postanowień mogą być dokonywane 
wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

2. Wszelkie inne zmiany nmteJszej umowy mogą być dokonywane za zgodą obu stron 
i również wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Zmiany umowy nie wymaga zmiana danych adresowych Wykonawcy. O wszelkich zmianach 
adresowych, Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego w formie 
pisemnej. 

§ 12 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie postanowienia SIWZ, która 
stanowi integralną część umowy, właściwe przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 
14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych. 
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§ 13 
1. Wszelkie spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy strony będą starały się 

rozstrzygnąć na drodze polubownej. 
2. W przypadku niemożliwości rozstrzygnięcia sporu na drodze polubownej, właściwym do ich 

rozstrzygnięcia będzie Sąd Gospodarczy w Toruniu. 

§ 14 
Integralną częścią umowy jest SIWZ oraz Formularz ofertowy Wykonawcy z dnia .. .. ..... , 

§ 15 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 
każdej ze stron. 

Załączniki: 
1. Wzór dokumentu potwierdzającego zagospodarowanie odpadów 
2. Formularz ofe1towy Wykonawcy z dnia ........... .... .. 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 
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Załącznik nr 1 do umoHJ)' nr . . .... . . . .... . .... . ... . . .. ... z dnia .. . .......... . 
DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW O KODZIE . .......... , WYTWORZONYCH PRZEZ ZGO ZAKURZEWO 

Ilość przekazanych odpadów przez ZGO Zakurzewo w okresie rozliczeniowym, potwierdzona KPO nr ... .... .... . ... .. ....... .. ... ........ . ... ...... . Mg 

Sposób zagospodarowania przekazanych odpadów 

Dane instalacji przeprowadzającej proces Ilość 

Symbol 
odpadów 

Nazwa procesu Nr poddanych 
procesu 

zezwolenia NIP Nazwa Adres Osoba do kontaktu Telefon procesowi 
na proces wMg 

Łącznie odpadów 

UWAGI 

(data i podpis osoby upowa::.nionej) 
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UMOWA NR .. ... /U/OZ/2017 

zawarta w dniu .. .. ................ ... .. .. 2017 roku w Grudziądzu pomiędzy: 
Miejskimi Wodociągami i Oczyszczalnią sp. z o. o. z siedzibą w Grudziądzu, 
86-300 Grudziądz, ul. Mickiewicza nr 28/30, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Sądu 
Rejonowego w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nurflerem 
KRS 0000010351, kapitał zakładowy 63 626 500,00 zł, Regon 870485618, NIP 876-18-72-491, 
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym", reprezentowaną przez: 

Krzysztofa Dąbrowskiego - Prezesa Zarządu 
a: 

·········································· ················· ·········· ···············································, 
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą", reprezentowanym przez: 

.... ····························································· 

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Odbiór i zagospodarowanie 
odpadów wytwarzanych przez Zakład Gospodarki Odpadami w Zakurzewie koło Grudziądza", 
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), została zawarta 
umowa o następującej treści: 

§1 
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi 

odbioru odpadów pochodzących z instalacji mechanicznego przetwarzania odpadów, w celu 
ich zagospodarowania, tj. poddania ich procesom odzysku, w tym recyklingu i/lub 
unieszkodliwienia, zgodnie z decyzjami posiadanymi przez Wykonawcę. 

2. Szacunkowa ilość odpadów przeznaczona do odbioru i zagospodarowania w ramach niniejszej 
umowy wynosi 3 OOO Mg, przy czym maksymalna dzienna ilość odpadów wynosi 40 Mg. 

3. Zamawiający zastrzega, że ilość odpadów, o której mowa w ust. 2 jest ilością szacunkową 
i w związku z tym może ulec zmniejszeniu do I 0% w zakresie wskazanego parametru. 
Z tytułu niezrealizowania przez Wykonawcę szacunkowej ilości , Wykonawcy nie będą 
przysługiwały żadne roszczenia. 

4. Przedmiot umowy Wykonawca wykona zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, 
wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zgodnie ze złożoną ofertą 
z dnia .. .. . ....... ..... . ......... . 

5. Wykonawca oświadcza, że posiada zezwolenie na transport oraz zagospodarowanie odpadów, 
o których mowa w ust. I, niezbędne doświadczenie oraz warunki techniczne konieczne do 
realizacji niniejszej umowy oraz będzie je posiadał przez cały okres realizacji przedmiotu 
umowy. 

§2 
1. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do dnia odbioru łącznej ilości 3 OOO Mg odpadu 

pochodzącego z instalacji mechanicznego przetwarzania odpadów, jednakże nie dłużej niż do 
dnia 31.12.2017 r. 

2. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących 
okoliczności : 
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l) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1 b, l d i Ie ustawy Prawo 
zamówień publicznych; 

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na 
podstawie art. 24 ust. l ustawy Prawo zamówień publicznych; 

3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo 
polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 
2014/24/U~ i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że Zamawiający ufizielił 
zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy. 

§3 
Zamawiający zobowiązuje się wobec Wykonawcy do: 

I) przygotowania odpadów do przewozu oraz do wydania ich Wykonawcy, 
2) przekazywania kwitów wagowych po każdorazowym załadunku i zważeniu odpadów, 
3) przekazywania po zakończeniu miesięcznego okresu rozliczeniowego, bilansu ważeń 

odebranych odpadów, pochodzącego z programu komputerowego obsługującego system 
wagowy w Zakładzie, 

4) wystawiania zbiorczych kart przekazania odpadu, obejmujących ilość odpadów odebranych 
w każdym miesiącu, na podstawie ważeń z programu komputerowego obsługującego 
system wagowy, 

5) zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia. 
§4 

Wykonawca zobowiązuje się do: 
1) zatrudnienia na podstawie umowy o pracę kierowców posiadających uprawnienia do 

kierowania pojazdami niezbędnymi do realizacji przedmiotu umowy, którzy będą 

realizowali przewóz odpadów na rzecz Zamawiającego środkami transportu Wykonawcy, 
2) posiadania środka transportu spełniającego wymagania przepisów prawa, celem dokonania 

transportu odpadów do miejsca ich zagospodarowania, 
3) zagospodarowania odpadów, o których mowa w § l ust. l zgodnie z posiadanymi 

zezwoleniami oraz obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, 
4) przekazania Zamawiającemu na dzień przed pierwszym odbiorem odpadów, listy pojazdów 

wraz z ich numerami rejestracyjnymi za pomocą, których Wykonawca będzie realizował 
przedmiot umowy oraz informowania o każdorazowej zmianie środka transportu, 

5) przekazania Zamawiającemu pisemnej informacji o sposobie zagospodarowania 
odebranych odpadów wraz z podziałem na rodzaj odzysku lub recyklingu oraz 
unieszkodliwiania, zgodnie z załącznikiem nr l do umowy, w terminie nie później niż 60 
dni od daty przekazania ostatniej partii odpadów w każdym miesięcznym „okresie 
rozliczeniowym" wraz z potwierdzeniem tej informacji kartami przekazania odpadu przez 
instalację przejmującą wskazane odpady, 

6) dostarczenia Zamawiającemu na jego wezwanie (nie częściej jednak niż raz na 500 Mg 
odebranych odpadów) w terminie 30 dni, licząc od dnia wysłania wezwania na adres 
e-mail wskazany w§ 9 ust. 2, wyników badań odpadów, w tym w szczególności w zakresie 
parametrów: ciepła spalania, wartości opałowej, wilgotności, zawartości chloru, siarki, 
węgla i wodoru, 

7) przedłożenia każdorazowo, na żądanie Zamawiającego i w terminie przez niego 
wskazanym, kopii umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z kierowcami 
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wykonującymi, na rzecz Zamawiającego, przewóz odpadów środkami transportu 
Wykonawcy, bądź raportów imiennych RCA z informacją o przekazanych składkach ZUS, 
które powinny być zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia I 997 r. o ochronie danych 
osobowych, (t.j. Dz. U. z 20 I 6 r. poz. 922), w szczególności: bez imion, nazwisk, adresów, 
nr PESEL. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów wymienionych w niniejszym 
punkcie, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako 
niewypełnienie obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę kierowców 
wykonujących przewóz odpadów środkami transportu Wykonawcy. Zamawiający będzie 
mógł naliczyć karę umowną w wysokości określonej w § 7 ust. 1 pkt 4, jeżeli Wykonawca 
nie udokumentuje na wezwanie Zamawiającego, że ww. kierowcy są zatrudnieni na 
podstawie umowy o pracę. Powyższy obowiązek dotyczy także realizacji zamówienia przy 
udziale podwykonawców. 

§5 
I. Odpady będą przygotowywane przez Zamawiającego w formie luźnej. 
2. Odbiór odpadów odbywać się będzie z terenu Zakładu Gospodarki Odpadami w Zakurzewie 

koło Grudziądza. 
3. Odbiór odpadów odbywać się będzie pojazdami będącymi w dyspozycji Wykonawcy, na jego 

koszt, także w zakresie kosztów przewozu, ubezpieczenia na czas transportu i rozładunku; 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1987 ze zm.), ustawy z dnia 20 czerwca I 997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. 
z 2017 r. poz. 128) oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t. j. Dz. U. 
z 2016 r. poz. 1907 ze zm.). 

4. Załadunek odpadów na podstawione przez Wykonawcę pojazdy będzie dokonywany przez 
Zamawiającego za pomocą ładowarki kołowej VOLVO 110G lub VOLVO l IOH, 
w wyznaczonym do tego celu miejscu na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami 
w Zakurzewie koło Grudziądza. 

5. Wykonawca będzie dokonywał odbioru odpadów na bieżąco, w sposób ciągły, we wszystkie 
dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt, w godzinach od 7:00 do 
14:00. 

6. Wykonawca w czasie wykonywania przedmiotu umowy zobowiązany jest do przestrzegania 
zasad organizacji ruchu obowiązujących na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami oraz 
stosowania zaleceń personelu Zamawiającego w zakresie prowadzenia załadunku odpadów. 

7. Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie szkody, które zostaną wyrządzone na terenie 
Zakładu Gospodarki Odpadami w Zakurzewie przez pojazdy lub osoby nimi kierujące. 

8. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób przy pomocy, których realizuje 
przedmiot umowy, jak za działania i zaniechania własne. 

9. Odbierany przez Wykonawcę odpad będzie ważony na wadze samochodowej znajdującej się 
na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami w Zakurzewie. Dla określenia wagi odbieranego 
odpadu, pojazd Wykonawcy musi być także zważony przed wjazdem na teren wskazany 
powyżej. 

l O. Z chwilą przekazania odpadów przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy, Wykonawca 
przejmuje odpowiedzialność za przejęte odpady, za należyte postępowanie z nimi oraz skutki 
z tego wynikające. 

11. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody, jak również za utratę, 
ubytki oraz uszkodzenia odpadów, powstałe w czasie transportu odpadów z Zakładu, 
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w trakcie rozładunku odpadów, chyba że powstały one wyłącznie z przyczyn zawinionych 
przez Zamawiającego. 

§6 
I. Strony zgodnie ustalają, że wartość umowy zgodnie z przyjętą ofertą wynosi ......... .... ...... . 

brutto (słownie złotych: ............ .............. ....... .. .... . .... ... ). 
2. Strony ustalają cenę jednostkową za odbiór i zagospodarowanie I Mg odpadu na 

kwotę ..... .. ........... zł netto (słownie złotych : ..... . ...... . . . ............ ). 
3. Cena jednostkowa, o której mowa ust. 2, będzie stała i niezmienna przez cały okres 

obowiązywania umowy. 
4. Podstawą do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane w miesięcznym okresie 

rozliczeniowym odpady, będzie iloczyn ceny jednostkowej netto, o której mowa w ust. 2 
i rzeczywistej ilości odebranych odpadów, wskazanej w kartach przekazania odpadu 
potwierdzonych przez Wykonawcę. Tak obliczona cena netto zostanie powiększona o podatek 
od towarów i usług V AT wg aktualnie obowiązujących stawek. 

5. Strony ustalają, że rozliczenie za wykonany przedmiot umowy będzie następować na 
podstawie faktur wystawianych przez Wykonawcę raz na miesiąc. Zapłata faktury, nastąpi 
przelewem, na konto Wykonawcy podane na fakturze, w terminie . . . . . . . . . . dni od daty 
doręczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu. 

6. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz 
osób trzecich, bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

7. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. 
O wszelkich zmianach w tym zakresie, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie 
poinformować Zamawiającego. 

8. Za nieterminowe regulowanie należności, Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek 
ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych. 

§7 
1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną: 

1) za brak odbioru odpadu w wyznaczonym dniu, w wysokości 2.000,00 zł (słownie złotych : 
dwa tysiące); 

2) za niedostarczenie wyników badań odpadów w terminie wskazanym w § 4 pkt 6, 
w wysokości 0,25 % wartości umowy, o której mowa w § 6 ust. I; 

3) za nieprzekazanie Zamawiającemu pisemnej informacji o sposobie zagospodarowania 
odebranych odpadów, w wysokości 0,5 % wartości umowy, o której mowa w § 6 ust. 1, za 
każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wskazanego§ 4 pkt 5; 

4) za niewypełnienie obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, wskazanych 
w § 4 pkt 7, w wysokości 0,25% wartości umowy, o której mowa w § 6 ust. I ; 

5) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które odpowiada, 
w wysokości 20 000,00 zł (słownie złotych : dwadzieścia tysięcy 00/100); 

6) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, w wysokości 
20 000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy 00/l 00), 

2. Postanowienia ust. 1 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody 
przekroczy wysokość kar umownych. 

3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia naliczonych kar umownych 
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy. 
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§8 
I. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku: 

1) utraty przez Wykonawcę ważności decyzji na zagospodarowanie odpadów, 
2) zmiany powszechnie obowiązujących przep1sow prawa dotyczących kryteriów 

dopuszczających składowanie odpadów o kodzie 19 12 12 na składowiskach, 
3) gdy Wykonawca przerwał realizację przedmiotu umowy z przyczyn leżących po jego 

stronie i przerwa ta trwa dłużej niż I O dni kalendarzowych, 
4) zostanie ogłoszona likwidacja lub rozwiązanie firmy Wykonawcy; 
5) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy. 

2. Zamawiającym może także odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnych zmian 
okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, na warunkach określonych w art. 145 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawcy nie będą przysługiwały 
żadne roszczenia. 

4. Zamawiający odstępując od umowy, poinformuje o tym fakcie Wykonawcę na piśmie 
z podaniem przyczyn odstąpienia. 

§9 
I. Z ramienia Zamawiającego realizację przedmiotu umowy nadzorował będzie: Pan Maciej 

Łazarski, tel. +48 602 358 323, e-mail: lazarski@mwio.pl 
2. Z ramienia Wykonawcy realizację przedmiotu umowy nadzorował będzie ............... , 

tel. ......................... , e-mail: ................ ...... ............ . 

§ 10 
Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać obowiązujące u Zamawiającego przepisy z zakresu 
bhp, ppoż. i ochrony środowiska (Polityka Firmy dostępna na stronie: 
http://www.bip.wodociagi.grudziadz.pl). 

I. Zmiany umowy dotyczące jej 
w zakresie wskazanym w SIWZ 
nieważności. 

§ 11 
istotnych postanowień mogą być dokonywane 
wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

2. Wszelkie inne zmiany nm1eJszej umowy mogą być dokonywane za zgodą obu stron 
i również wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Zmiany umowy nie wymaga zmiana danych adresowych Wykonawcy. O wszelkich zmianach 
adresowych, Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego w formie 
pisemnej. 

§ 12 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie postanowienia SIWZ, która 
stanowi integralną część umowy, właściwe przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 
14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych. 
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§ 13 
1. Wszelkie spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy strony będą starały się 

rozstrzygnąć na drodze polubownej. 
2. W przypadku niemożliwości rozstrzygnięcia sporu na drodze polubownej, właściwym do ich 

rozstrzygnięcia będzie Sąd Gospodarczy w Toruniu. 

§ 14 
Integralną częścią, umowy jest SIWZ oraz Formularz ofertowy Wykonawcy z dnia ......... • 

§ 15 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 
każdej ze stron. 

Załączniki: 

I. Wzór dokumentu potwierdzającego zagospodarowanie odpadów 
2. Formularz ofertowy Wykonawcy z dnia .. .... ... ....... . 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 
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Załącznik nr 1 do umowy nr . . .... . ...... .. ... ... . . . .. ... z dnia ............. . 
DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW O KODZIE . ... . . ..... , WYTWORZONYCH PRZEZ ZGO ZAKURZEWO 

Ilość przekazanych odpadów przez ZGO Zakurzewo w okresie rozliczeniowym, potwierdzona KPO nr ........... . .... . .................. ··· ··········Mg 

Sposób zagospodarowania przekazanych odpadów 

Dane instalacji przeprowadzającej proces Ilość 

Symbol 
odpadów 

Nazwa procesu Nr poddanych 
procesu 

zezwolenia NIP Nazwa Adres Osoba do kontaktu Telefon procesowi 

na proces wMg 

Łącznie odpadów 

UWAGI 

(data i podpis osoby upowa::nioneJ) 


