UMOWA NR DZP-362-76/2020
W dniu …………2020 r. w Warszawie pomiędzy:
Uniwersytetem Warszawskim, 00-927 Warszawa, Krakowskie Przedmieście 26/28,
zwanym dalej Zamawiającym, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66, REGON: 000001258,
reprezentowanym przez:
………………………………………………………………………………………………………..…..
a
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
będącym płatnikiem VAT, nr NIP: ........................................, REGON: ........................... wypis z KRS
lub innego rejestru właściwego dla Wykonawcy, umowa konsorcjalna, pełnomocnictwo, stanowią
załącznik nr 1 do niniejszej umowy
zwanym dalej „Wykonawcą” działającym na podstawie
...................................................................................................................................................................
reprezentowanym przez:
....................................................................................................................................................................
w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr DZP-361-76/2020 została zawarta umowa następującej treści:
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę w zakresie odbioru, wywozu i
utylizacji odpadów komunalnych z obiektów Uniwersytetu Warszawskiego, zwaną dalej usługą.
2. Zakres usługi obejmuje:
1) odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych - kod odpadu 20 03 01,
2) odbiór odpadów segregowanych - kod odpadu 15 01 07, 20 02 01, 15 01 02, 15 01 01, 15 01
04, 20 02 01, 20 03 07.
3. Szczegółowy zakres i warunki usługi określa „Opis przedmiotu zamówienia”, który stanowi
załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się, że najpóźniej w dniu rozpoczęcia usługi dostarczy i ustawi
nieodpłatnie własne pojemniki dla poszczególnych frakcji o pojemnościach: 120l, 240l, 770l,
1100l i 7000l, których stan techniczny zapewni możliwość zbierania i wywozu niesegregowanych
i segregowanych odpadów komunalnych, pod rygorem możliwości odstąpienia od niniejszej
umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
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2. Pojemniki mają być oznaczone w widoczny z daleka, czytelny i ujednolicony sposób zgodnie z
wymogami Rozporządzenia Ministra

Środowiska z dnia

29 grudnia 2016 r. w sprawie

szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, przy czym
przyjmuje się następujące kolory oznaczenia pojemników dla poszczególnych frakcji odpadów:
1) odpady komunalne zmieszane – kolor czarny lub co najmniej czarna klapa pojemnika,
oznaczony napisem „Zmieszane”,
2) szkło – kolor zielony , oznaczony napisem „Szkło”;
3) papier, tektura – kolor niebieski, oznaczony napisem „Papier”;
4) plastik, metal – kolor żółty, oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne”;
5) odpady ulegające biodegradacji – kolor brązowy oznaczony napisem „Bio” .
3. Wykaz obiektów Uniwersytetu Warszawskiego określa załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca ustawienia pojemników na terenie
Zamawiającego.
5. Zmiany, o których mowa w ust. 4, nie wymagają zawarcia aneksu do niniejszej umowy i stają się
skuteczne po pisemnym powiadomieniu o tym fakcie Wykonawcy.

§3
1. Umowa obowiązuje od dnia …………… (nie wcześniej niż od 01 grudnia 2020 r.) do dnia
……….., tj. 24 miesiące lub do wyczerpania kwoty, o której mowa w § 10 ust. 1 niniejszej
umowy .
2. Strony w terminie 5 dni od daty podpisania umowy ustalą Harmonogramy odbiorów odpadów
oraz rodzaje pojemników z poszczególnych obiektów Zamawiającego.
3. Realizacja usługi odbywać się będzie na podstawie Harmonogramu odbioru odpadów, który
stanowić będzie załącznik nr 3 do niniejszej umowy.
4. W przypadku zmian w przedmiocie umowy Wykonawca ma obowiązek aktualizowania
Haromonogramu odbioru odpadów.
5. Odbiór odpadów zielonych i gabarytowych dokonywany będzie po każdorazowym telefonicznym
uzgodnieniu terminu i miejsca odbioru (nie później niż 3 dni robocze od daty zgłoszenia).
§4
1.

Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do wykonania prac lub czynności objętych niniejszą
umową, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz dysponuje
niezbędnymi kwalifikacjami i doświadczeniem do pełnej realizacji usługi.

2.

W okresie realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest do posiadania:
1) zaświadczenia o wpisie do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (zgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy z dnia
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13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz.
2010 z późń. zm.) Rejestr prowadzony przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawa,
2) zaświadczenia o wpisie do Rejestru bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o
gospodarce odpadami (BDO).

§5
Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) systematyczne odbieranie odpadów gromadzonych w pojemnikach zgodnie z częstotliwością
ustaloną z zarządcami poszczególnych obiektów (pon-sob. godz: 6.00-22.00),
2) wymiana pojemników zużytych w wyniku bieżącej eksploatacji,
3) usunięcie odpadów zalegających poza pojemnikami w przypadku ich przepełnienia
spowodowanego niedotrzymaniem przez WYKONAWCĘ ustalonego terminu wywozu,
4) odbieranie odpadów pojazdami

przystosowanymi do odbierania

poszczególnych

frakcji odpadów w sposób wykluczający mieszanie odpadów,
5) odbieranie

odpadów

w

sposób

zapewniający

utrzymanie odpowiedniego

stanu

sanitarnego, w szczególności do zapobiegania wysypywaniu się odpadów z pojemników
podczas dokonywania odbioru,
6) utrzymanie pojemników w czystości i ich dezynfekcję,
7) czyszczenie miejsca zaśmieconego po załadunku do samochodu Wykonawcy,
8) ponowne ustawienie pojemników po dokonaniu wywozu odpadów na właściwe miejsce
lokalizacji,
9) zakaz mieszania ze sobą poszczególnych frakcji selektywnie zebranych odpadów
komunalnych,
10) zabezpieczenie przewożonych odpadów przed wysypaniem w trakcie transportu.
§6
Zamawiający zobowiązuje się do:
1) czasowego gromadzenia odpadów w miejscu ich wytwarzania, w pojemnikach dostarczonych
przez Wykonawcę,
2) użytkowania pojemników zgodnie z ich przeznaczeniem,
3) zwrotu pojemników Wykonawcy (liczby i rodzajów), w stanie wynikającym z ich normalnego
użytkowania, po zakończeniu realizacji umowy.
§7
1. Nadzór nad realizacją niniejszej umowy wykonywać będą:
1) ze strony Zamawiającego………………………………………………………….,
2) ze strony Wykonawcy …………………………………………………………...
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2. Zmiany osób, o których mowa w ust. 1, nie wymagają zawarcia aneksu do niniejszej umowy i stają
się skuteczne po pisemnym powiadomieniu o tym fakcie drugiej Strony.
3. Zamawiający w terminie 3 dni od daty wykonania usługi, zgłosi Wykonawcy ewentualne
zastrzeżenia, dotyczące wykonywanej usługi. Brak zastrzeżeń w podanym terminie oznacza, że
Zamawiający przyjął usługę.
4. Wykonawca zobowiązuję się do usunięcia zgłoszonej i uzasadnionej reklamacji w czasie ….
godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego potwierdzonego notatką służbową do chwili
fizycznego odebrania odpadów.

§8
1. Wykonawca oświadcza, iż podwykonawcy, których zatrudni do wykonywania zamówienia,
posiadają niezbędne umiejętności, uprawnienia i personel do wykonania tych zobowiązań, oraz że
zawodowo trudnią się wykonywaniem czynności objętych umową.
2. Wykonawca wskaże części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom
i poda firmy podwykonawców, a także nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w usługę wykonywaną w miejscu
podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego. Wykaz podwykonawców stanowi
załącznik nr 4 do niniejszej umowy.
Pozostałą część zamówienia Wykonawca wykona siłami własnymi.
3. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w ust. 2,
w trakcie realizacji zamówienia, a także przekaże informacje na temat nowych podwykonawców,
którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usługi.
4. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom Wykonawca
odpowiada za działania lub zaniechania podwykonawców jak za własne.
5. W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca może zmieniać podwykonawców. Zmiana
podwykonawcy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem możliwości odstąpienia od
niniejszej umowy przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. W
przypadku zmiany podwykonawcy, postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.
6. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
się powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie
mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia.
7. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy

z

odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
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<ust. 1 - 7 będzie obowiązywał w przypadku powierzenia przez Wykonawcę wykonania części
zamówienia podwykonawcom>

§9
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać usługę zgodnie ze złożoną ofertą, obowiązującymi
przepisami prawa oraz wytycznymi Zamawiającego, które mogą wyniknąć w trakcie realizacji
niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się, że najpóźniej w dniu rozpoczęcia usługi zatrudni na podstawie
umowy o pracę wszystkie osoby, które będą wykonywać w trakcie realizacji usługi poniżej
wskazane czynności (określone w Załączniku nr 2 do niniejszej umowy), jeżeli ich wykonywanie
polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U z 2019 r., poz.1040 z późn.zm.):
1) obsługa pojazdów przeznaczonych do odbierania i wywozu odpadów komunalnych
(kierowca),
2) obsługa załadunku odpadów do pojazdów (pracownik do załadunku odpadów),
pod rygorem możliwości odstąpienia od niniejszej umowy przez Zamawiającego z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy.
3. Niewywiązanie się z obowiązku o którym mowa w ust. 2 będzie skutkowało naliczeniem kary
umownej, o której mowa w § 15 ust. 1 pkt.4 niniejszej umowy.
4. Wykaz osób, o których mowa w ust.2 zwanych dalej pracownikami stanowi załącznik nr 5 do
niniejszej umowy. Wykaz o którym mowa w zdaniu pierwszym zawiera imienną listę
pracowników wraz z informacjami o podstawie do dysponowania tymi pracownikami.
Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich
zmianach w wykazie.
5. Wykonawca w trakcie realizacji usługi, na każde żądanie Zamawiającego, w terminie nie
dłuższym niż 3 dni robocze, licząc od dnia przesłania żądania drogą elektroniczną, zobowiązany
jest do przedłożenia oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy na temat stosunku pracy i jej
zakresu (z wyłączeniem informacji o wysokości wynagrodzenia) pod rygorem możliwości
odstąpienia od niniejszej umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
6. Przez

„dni

robocze” w niniejszej umowie, rozumie się dni od poniedziałku do piątku, z

wyłączeniem dni ustawowo wolnych.
7. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczeń, o których mowa w ust.5 będzie skutkowało
naliczeniem kary umownej, o której mowa w § 15 ust. 1 pkt. 5 niniejszej umowy.
8. Zmiana pracownika możliwa jest po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego o zamiarze
dokonania takiej zmiany i uzyskaniu jego zgody.
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9. Zmiana pracownika dokonana zgodnie z ust. 8 skutkuje zmianą załącznika nr 5 do niniejszej
umowy i nie wymaga zawierania przez strony aneksu do umowy.
10. W przypadku niezgłoszenia Zamawiającemu zmian osobowych w załączniku nr 5 do niniejszej
umowy w wymaganym terminie lub ich dokonanie bez poinformowania Zamawiającego,
Zamawiający naliczy karę umowną, o której mowa w § 15 ust. 1 pkt 6 niniejszej umowy.
§ 10
1. Wynagrodzenie Wykonawcy ustala się na łączną kwotę nie większą niż …………………….. zł
brutto (słownie: ............................................................................................... złotych), zgodnie z
Formularzem oferty Wykonawcy, stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej umowy.
2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia za faktycznie odebrane
ilości odpadów według cen jednostkowych

za

pojemność

pojemnika odebranych i

zagospodarowanych odpadów każdej frakcji, zgodnych z Formularzem cenowym, stanowiącym
załącznik nr 7 do niniejszej umowy.
3. Ceny określone w Formularzu cenowym nie ulegną zwiększeniu w trakcie obowiązywania
niniejszej umowy.
4. W przypadku nieprawidłowego zbierania odpadów komunalnych przez Zamawiającego,
Wykonawca zakwalifikuje odbiór odpadów segregowanych po cenie jak za odbiór
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.
5. Strony mogą dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa
w ust. 1 niniejszego paragrafu, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku
wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
1) zmiany stawki podatku od towarów i usług,
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o
których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
- na zasadach i w sposób określony w ust. 6 - 20, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty
wykonania umowy przez Wykonawcę.
6. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki,
o której mowa w ust. 5 pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy
zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów
zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy,
do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług.
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7. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 5 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się,
a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
8. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 5 pkt
2 lub 3, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu
do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku
z wejściem

w

życie

przepisów

odpowiednio

zmieniających

wysokość

minimalnego

wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
9. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 5 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości
wynagrodzeń pracowników do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia
za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie
odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu
poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane
z realizacją przedmiotu umowy.
10. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 5 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą
wynagrodzenia pracownikom. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić
się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym,
odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją
przedmiotu umowy.
11. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 5, każda ze Stron może wystąpić do drugiej
Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz
z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką
wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła
bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości
wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
12. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 5 pkt 2 lub pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje
Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać,
w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności:
1)

pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników, wraz z
określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z
realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w
przypadku zmiany, o której mowa w ust. 5 pkt 2, lub
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2)

pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników, wraz z
kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu
(części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu
umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o
której mowa w ust. 5 pkt 3.

13. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 5 pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający,
jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie,
nie krótszym niż 10 dni roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie
zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o
którym mowa w ust. 12 pkt 2.
14. W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 11, Strona,
która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza
wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie,
albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.
15. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 5
pkt 4, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu
do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z
zawarciem umowy o prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych, o której mowa w art. 14
ust. 1 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. 2018
poz. 2215).
16. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 5 pkt 4, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o sumę wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy wynikającą z wpłat do pracowniczych
planów

kapitałowych

dokonywanych

przez

Wykonawcę

lub

podwykonawcę.

Kwota

odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części
wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej
zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.
17. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 5 pkt 4 Wykonawca wraz z wnioskiem o zmianę
wynagrodzenia przedstawia sposób i podstawę wyliczenia odpowiedniej zmiany wynagrodzenia.
18. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym
zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust.
11. W takim przypadku przepisy ust. 12 - 14 oraz 19 stosuje się odpowiednio.
19. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia wniosku o
dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
20. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może przenieść wierzytelności wynikających
z niniejszej umowy na osobę trzecią oraz dokonywać potrąceń.

DZP-362-76/2020

8

§ 11
1. Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie usługi będzie następowało w okresach miesięcznych za
faktycznie odebrane i zagospodarowane odpady na podstawie prawidłowo wystawianych faktur.
2. Podstawą wystawienia faktury będzie zatwierdzony przez Zamawiającego miesięczny raport z
ilości i odbioru odpadów z obiektów Uniwersytetu Warszawskiego wymienionych w załączniku
nr 2 do niniejszej umowy.
3. Raport, o którym mowa w ust. 2 musi być przekazany przez Wykonawcę w formie pisemnej.
4. Należności Wykonawcy będą płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany w
ust. 7 w terminie 30 dni kalendarzowych od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury.
5. Za datę zapłaty uważa się dzień, w którym Zamawiający polecił bankowi realizację przelewu.
6. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że jest oraz pozostanie w okresie realizacji i rozliczenia
umowy zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.
7. Zamawiający będzie dokonywał płatności na rachunek bankowy nr ………………..…………..
8. Wykonawca potwierdza, iż wskazany przez niego rachunek bankowy na podstawie, którego
Zamawiający ma dokonać płatności jest rachunkiem rozliczeniowym, o którym mowa w art. 49
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe i został zgłoszony do właściwego
urzędu skarbowego.
9. Wykonawca potwierdza, iż wskazany rachunek bankowy na wystawionej do niniejszej umowy
fakturze lub innym dokumencie na podstawie, którego Zamawiający ma dokonać płatności jest
umieszczony i uwidoczniony przez cały okres trwania i rozliczenia umowy w wykazie, o którym
mowa w art.96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług prowadzonym
przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm. dalej:
Wykaz).
10. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić w ciągu 24 godzin Zamawiającego o wykreśleniu jego
rachunku bankowego z Wykazu lub utraty charakteru czynnego podatnika VAT. Naruszenie tego
obowiązku skutkuje powstaniem roszczenia odszkodowawczego do wysokości poniesionej
szkody.
11. W przypadku, gdyby rachunek bankowy nie został uwidoczniony w Wykazie, Zamawiający
zastrzega sobie możliwość wstrzymania płatności do momentu wyjaśnienia sytuacji i określenia
rachunku bankowego, który będzie umożliwiał uznanie danej płatności za koszt uzyskania
przychodów w rozumieniu przepisów podatkowych.
12. Wstrzymanie płatności, o którym mowa w zdaniu powyższym, nie wywoła żadnych negatywnych
konsekwencji dla Zamawiającego, w tym w szczególności nie powstanie obowiązek zapłacenia
odsetek od zaległości lub kar umownych na rzecz Wykonawcy.
13. W przypadku zwłoki w płatności stosuje się odsetki w ustawowej wysokości.
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§ 12
1. Strony uzgadniają, że w okresie obowiązywania umowy Zamawiający będzie miał prawo do
zmniejszenia lub zwiększenia ilości przekazanych odpadów, w stosunku do ilości określonych w
załączniku nr 2 do niniejszej umowy. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie odebrane
ilości odpadów i nie będą mu przysługiwały żadne dodatkowe roszczenia finansowe.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany częstotliwości odbioru odpadów i wyłączenia
nieruchomości z użytkowania oraz dodania nowych obiektów.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2, nie wymagają zawarcia aneksu do niniejszej umowy i stają
się skuteczne po pisemnym powiadomieniu o tym fakcie Wykonawcy.
§ 13
1. Wykonawca oświadcza, iż na cały okres wykonywania usługi posiada ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż
800 000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych) i będzie je kontynuował przez cały czas trwania
usługi. Nieprzedłużenie ubezpieczenia stanowi podstawę do odstąpienia od niniejszej umowy przez
Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć kopie polisy i innych dokumentów ubezpieczeniowych, o
których mowa w ust. 1, poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę po
uprzedniej akceptacji ich treści przez Zamawiającego w terminie 5 dni od podpisania niniejszej
umowy. Dokumenty te stanowią załącznik nr 8 do niniejszej umowy.
3. Wszelkie koszty związane z zawarciem lub przedłużeniem umowy ubezpieczenia obciążają
Wykonawcę.
4. Wykonawca oświadcza, że wszyscy pracownicy Wykonawcy wykonujący usługę posiadają
ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków przy pracy i odpowiedzialności cywilnej
za szkody mogące wystąpić w związku z realizacją niniejszej umowy i zobowiązuje się do
utrzymania tego ubezpieczenia w czasie trwania usługi.
5. W przypadku zgłoszenia roszczeń związanych z wykonywaniem niniejszej umowy, przez
poszkodowanych, Wykonawca gwarantuje sprawną likwidację szkody bez pośrednictwa
i interwencji Zamawiającego, zwalniając Zamawiającego od odpowiedzialności w tym zakresie.
6. Wykonawca

odpowiada

za

przeszkolenie

swoich

pracowników

w

zakresie

BHP

i p.poż oraz ewentualne wypadki przy pracy spowodowane niezachowaniem ostrożności lub
działaniem niezgodnym z obowiązującymi przepisami BHP. Wykonawca zapozna się z
przepisami w tym zakresie obowiązującymi na Uniwersytecie Warszawskim i będzie ich
przestrzegał.
7. Wszelkie roszczenia osób trzecich dotyczące zakresu działania Wykonawcy związane z
przedmiotem umowy ubezpieczenia Zamawiający kierował będzie bezpośrednio do Wykonawcy.
8. Wykonawca zobowiązany jest podjąć wszelkie czynności związane z realizacją uprawnień
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wynikających z umowy ubezpieczenia, oraz ponieść opłaty i koszty z tym związane.
9. Jeżeli Wykonawca wykonuje czynności przy pomocy innych osób, działających pod jego
nadzorem, podlega on również ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody
wyrządzone działaniem tych osób.
10. W przypadku, jeżeli okres ubezpieczenia Wykonawcy nie pokrywa całego okresu wykonywania
usług w ramach niniejszej umowy, Wykonawca w okresie obowiązywania umowy zobowiązany
jest do zachowania ciągłości ubezpieczeniowej oraz do przedkładania Zamawiającemu kopii
certyfikatów kolejnych polis ubezpieczeniowych nie później niż w terminie 14 dni od dnia
wygaśnięcia poprzedniej polisy.
11. Do odbioru dokumentów ubezpieczeniowych ze strony Zamawiającego upoważniony jest: ……
§ 14
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 %
wynagrodzenia brutto, określonego w § 10 ust.1 niniejszej umowy, co stanowi kwotę
…………….. zł (słownie: …………………………………………..…………………………… zł)
2. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie: …………………………..
Dokument wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi załącznik nr 9 do
niniejszej umowy.
3. Zabezpieczenie służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania usługi.
4. W przypadku należytego wykonania usługi 100 % kwoty zabezpieczenia należytego wykonania
umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania przez Wykonawcę usługi i
uznania ich przez Zamawiającego za należycie wykonane (tj. w terminie 30 dni kalendarzowych
po realizacji całej umowy).
5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca wraz
z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane,
pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na
rachunek Wykonawcy.

§ 15
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:
1) w wysokości 20 % wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy za odstąpienie
od umowy przez jedną ze stron z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca;
2) za zwłokę w terminowym odbiorze odpadów - w wysokości 0,5% wynagrodzenia określonego
w § 10 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki,
3) za każdą rozpoczętą 1 godzinę przekroczenia czasu określonego w § 7 ust. 4 niniejszej umowy
w wysokości 1.000,00zł za każdy taki przypadek;
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4) za niewywiązanie się z obowiązku zatrudnienia, o którym mowa w § 9 ust. 2 niniejszej
umowy – w wysokości 1000,00 zł za każdy przypadek;
5) za nieprzedstawienie przez Wykonawcę oświadczeń określonych w § 9 ust. 5 niniejszej
umowy – w wysokości 1000,00 zł za każdy taki przypadek;
6) w przypadku zmiany osób wskazanych w załączniku nr 5, niezgodnej z warunkami
określonymi w § 9 niniejszej umowy – w wysokości 1.000,00 zł za każdy taki przypadek;
7) za opóźnienie w przedstawieniu dokumentów ubezpieczeniowych, określonych w § 13
niniejszej umowy - w wysokości 1,0 % wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 1 niniejszej
umowy, za każdy dzień opóźnienia;
8) za zwłokę w terminowym usunięciu uchybienia dotyczącego realizacji umowy - w wysokości
0,5% wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki,
9) za zmianę podwykonawców, wykazanych w załączniku nr 4 do niniejszej umowy, bez zgody
Zamawiającego i niezgodnie z warunkami określonymi w § 8 niniejszej umowy, Wykonawca
zobowiązuje się do uiszczenia kar umownych w wysokości 1000 zł za każde zdarzenie;
<pkt. 11 będzie obowiązywał w przypadku powierzenia przez Wykonawcę wykonania części
zamówienia podwykonawcom>
10) za naruszenie któregokolwiek z obowiązków przez Wykonawcę, niewymienionego w
niniejszym ustępie, a określonego w niniejszej umowie i załącznikach do umowy - w
wysokości 3 % wartości brutto ostatniej faktury miesięcznej za każdą stwierdzoną
nieprawidłowość.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od niniejszej umowy przez
Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 20%
wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy, z wyjątkiem sytuacji
przedstawionej w art. 145 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
3. Zapłata kary umownej, określonej w ust. 1, nie zwalnia Wykonawcy od zrealizowania jego
obowiązków, chyba że Zamawiający powierzył ich wykonanie osobie trzeciej i poinformował o
tym Wykonawcę na piśmie. W przypadku niepodjęcia takich czynności, Zamawiający zastrzega
sobie prawo do odstąpienia od niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
4. Wykonawca zobowiązuje się pokryć wszystkie straty poniesione przez Zamawiającego lub osoby
trzecie, powstałe w czasie wykonywania niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, wynikłe z wadliwego, niestarannego lub nieterminowego wykonania niniejszej
umowy.
5. Zamawiający może potrącić kary umowne z bieżących należności Wykonawcy.
6. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda
przewyższa wysokość kar umownych.
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§ 16
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy bez wypowiedzenia z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w przypadkach określonych w niniejszej umowie, a
także w razie:
1) stwierdzenia rażącego uchybienia w wykonaniu usługi zagrażającego zdrowiu i życiu,
2) powierzenia przez Wykonawcę wykonywania niniejszej umowy osobom trzecim, bez zgody
Zamawiającego lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy;
3) nienależytego wykonania niniejszej umowy skutkującego naliczeniem przez Zamawiającego
kar umownych w kolejnych dwóch miesiącach,
4) gdy Wykonawca nie wywiązał się z obowiązku zatrudnienia, o którym mowa w § 9 ust. 2
niniejszej umowy,
5) gdy w terminie 7 dni kalendarzowych Wykonawca nie złożył wymaganych oświadczeń
określonych w § 9 ust. 5 niniejszej umowy,
6) gdy w terminie 5 dni kalendarzowych Wykonawca nie dostarczył i nie ustawił pojemników
określonych w § 2 niniejszej umowy,
7) ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o odstąpieniu od niniejszej umowy przez
Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, należy rozumieć, że odstąpienie
nastąpi w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia Wykonawcy na piśmie o
odstąpieniu.
2. Stosownie do postanowień art. 145 ustawy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie niniejszej umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie niniejszej umowy może
zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,
Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.
§ 17
1. W trakcie wykonywania niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego
pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o:
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy;
2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę;
3) toczącym się postępowaniem upadłościowym wobec Wykonawcy;
4) zawieszeniu działalności przez Wykonawcę lub zmianach własnościowych.
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2. Brak zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o okolicznościach określonych w ust. 1 w
terminie 7 dni kalendarzowych od ich powstania, może spowodować odstąpienie Zamawiającego
od niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
3. Z zastrzeżeniem ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia
od niniejszej umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w razie niewykonania lub
nienależytego wykonania niniejszej umowy oraz w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczął
realizacji przedmiotu umowy bądź nie kontynuuje jej, pomimo pisemnego wezwania, dłużej niż 2
dni robocze.

§ 18
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w niniejszej umowie, które będą mogły być
dokonane z powodu zaistnienia okoliczności, niemożliwych do przewidzenia w chwili jej
zawarcia lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących sytuacji powodujących
konieczność:
1)

zmiany adresu/siedziby Zamawiającego i Wykonawcy oraz innych danych ujawnionych w
rejestrach publicznych,

2)

zmiany numeru konta Wykonawcy, wskazanego w §11 ust. 7 niniejszej umowy,

3)

zmiany

osób

oraz

danych

kontaktowych

osób

występujących

po

stronie

Zamawiającego/Wykonawcy, wskazanych w § 7,
4)

zmiany obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
przedmiotu zamówienia,

5)

zmiany ilości odpadów,

6)

zmiany częstotliwości odbioru odpadów,

7)

zmiany miejsca ustawienia pojemników na terenie Zamawiającego,

8)

wyłączenia nieruchomości z użytkowania oraz dodania nowych obiektów,

9)

zmiany podwykonawcy na warunkach określonych w § 8 niniejszej umowy.
<pkt. 9 będzie obowiązywał w przypadku powierzenia przez Wykonawcę wykonania części
zamówienia podwykonawcom>

3. Poza przypadkami opisanymi w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiający dopuszcza zmiany
postanowień niniejszej umowy, w sytuacjach przewidzianych art. 144 ust. 1 pkt. 2 - 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Z zastrzeżeniem § 2 ust. 5, § 7 ust.2, § 9 ust. 9, § 12 ust. 3 niniejszej umowy, każda zmiana
umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.

DZP-362-76/2020

14

§ 19
Strony oświadczają, że przy przetwarzaniu danych osobowych spełniają warunki wynikające z
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1000).

§ 20
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
§ 21
Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy będą rozstrzygały sądy właściwe dla siedziby
Zamawiającego.
§ 22
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i
jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający

Wykonawca

DZP-362-76/2020

15

