Załącznik Nr 1
Umowa INW……...2020
Zawarta w dniu ……………. 2020 roku w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim
pomiędzy:
Gminą Lubień Kujawski reprezentowaną przez:
Burmistrza Lubienia Kujawskiego – Pana Marka Wilińskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani Wandy Mordzak
zwanym dalej „Zamawiającym”.
a
………………………….
reprezentowaną przez: ……………………….
zwanym dalej „Wykonawcą”
Poniższa umowa została zawarta bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.) – na podstawie art. 4 pkt 8
przedmiotowej ustawy.
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§1
Przedmiotem umowy jest usługa usuwania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do
owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu Gminy Lubień
Kujawski, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w warunkach
zamówienia.
Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia oraz
możliwości do wykonania prac stanowiących przedmiot umowy.

§2
1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem umowy oraz warunkami
realizacji usługi i nie wnosi żadnych uwag i zastrzeżeń.
2. Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia daty wykonywania prac związanych
z odbiorem odpadów pochodzących z działalności rolniczej z właścicielem danej
nieruchomości, z zastrzeżeniem wykonania całości prac do dnia 31.10.2020 r.
Wycofanie się z korzystania z usługi przez właściciela nieruchomości nie rodzi
po stronie Wykonawcy prawa do domagania się od Zamawiającego roszczeń
odszkodowawczych, w tym zapłaty kary umownej.
3. Wykonawca zobowiązany jest do zważenia odbieranych odpadów z folii rolniczych,
siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag na
każdej posesji.
4. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji
odpadów określonej art. 66 i 67 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r.

poz.701 z poźn. zm.) z zastosowaniem wzorów dokumentów określonych w art. 67
ustawy,
5. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu dokumentów
potwierdzających właściwe i zgodne z przepisami wykonanie przedmiotu zamówienia,
a w szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu:
a. oryginałów/potwierdzonych za zgodność kart przekazania odpadów, osobno dla
każdego z właścicieli nieruchomości, z której odebrano odpady z folii rolniczych,
siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag
oraz kart przekazania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania
balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag poddanych odzyskowi lub
unieszkodliwieniu. - wykonawca wykona co najmniej 5 zdjęć (rodzaj pliku: jpg,
wielkość zdjęcia: min. 4 megapiksele, kolor, krótki opis zdjęcia, wskazanie autora
zdjęcia, fotografie nie mogą zawierać wizerunków ludzi) ilustrujących przebieg
realizacji zadania. Wykonawca z chwilą przekazania dokumentacji fotograficznej,
udziela zgodę na przekazanie zdjęć do NFOŚiGW oraz udziela NFOŚiGW
nieodpłatną, bezterminową, nieograniczoną terytorialnie, niewyłączną licencję na
wykorzystanie niniejszej dokumentacji fotograficznej, do celów promocyjnych i
marketingowych.
b. po wykonaniu zadania Wykonawca przedłoży Zamawiającemu sprawozdanie
zawierające: adres gospodarstwa rolnego z którego dokonano usunięcia odpadu,
wskazanie ilości odebranego odpadu w Mg w rozbiciu na folie rolnicze, siatki do
owijania balotów, sznurki do owijania balotów, opakowania po nawozach,
opakowania/worki typu Big- Bag.
c. po wykonaniu zadania Wykonawca złoży oświadczenie o prawidłowym
wykonaniu prac z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i
sanitarnych.
6. Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje i dane
otrzymane od Zamawiającego oraz od właścicieli nieruchomości , u których wykonywał
prace.
7. Wszelkie działania lub czynności nie opisane powyżej, a wynikające z procedur
określonych w ustawach oraz przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego
i kompletnego wykonania zamówienia, Wykonawca winien wykonać w ramach
przedmiotu zamówienia i uwzględnić w kosztach i terminie wykonania przedmiotu
zamówienia. W zakres zamówienia wchodzą wszystkie prace, materiały i usługi
niezbędne do jego kompleksowego wykonania i przekazania Zamawiającemu.
8. Zamówienie powinno być wykonane zgodnie z zapytaniem ofertowym.
9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania
warunków zamówienia i stanu miejsc wykonania przedmiotu zamówienia.
10. Ostateczne określenie ilości odpadów, przyjętych do ustalenia cen jednostkowych, skali
trudności oraz warunków technicznych należy do obowiązków Wykonawcy.
11. Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia daty i godziny zbiórki odpadów
pochodzących z działalności rolniczej z właścicielem nieruchomości, u którego mają być
wykonane prace, z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem oraz zobowiązany jest
poinformować Zamawiającego przed przystąpieniem do robót o tym zamiarze.

12. Wykonawca w dniu podpisaniu umowy otrzyma od Zamawiającego wykaz
nieruchomości, z których planowany jest odbiór odpadów pochodzenia rolniczego.
§3
Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.10.2020 r.
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§4
Strony ustalają wynagrodzenie należne Wykonawcy w wysokości sumy Mg odpadów,
które zostały zebrane i przetransportowane do miejsc odzysku lub unieszkodliwienia
pomnożonych przez stawkę brutto za 1 Mg zgodną z ofertą wykonawcy wynoszącą
……………… zł. brutto w tym VAT.
Łączna kwota wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 1 nie może przekroczyć
kwoty 40 000,00 zł brutto (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) (w tym VAT).
Do rozliczenia Wykonawca przedłoży następujące dokumenty:
a. pisemne zawiadomienie Wykonawcy o zakończeniu zakresu zrealizowanych prac
i zgłoszeniu do odbioru przedmiotu umowy,
b. zbiorczy harmonogram rzeczowo-finansowy zrealizowanego zadania,
c. zbiorcze zestawienie kart przekazania odpadu.
Przekazanie Zamawiającemu niekompletnych lub błędnych dokumentów, o których
mowa w ust. 3 będzie skutkowało odmową wypłaty wynagrodzenia, do czasu ich
uzupełnienia lub korekty.
Ostateczne wynagrodzenie ustalone zostanie na podstawie rzeczywistej ilości
wykonanych i potwierdzonych usług stanowiących przedmiot niniejszej umowy.
Wykonawca zobowiązany jest do kontrolowania na bieżąco ilości wykonywanych prac
tak, by ostateczne wynagrodzenie nie przekroczyło kwoty wskazanej w ust. 2.
Termin płatności faktury VAT: 30 dni od złożenia u Zamawiającego prawidłowo
wypełnionej faktury pod względem formalnym i rachunkowym. Podstawą do
wystawienia faktury VAT będzie faktyczna ilość zrealizowanych usług wraz z
kosztorysem powykonawczym, potwierdzona końcowym protokołem odbioru
podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę.
Wynagrodzenie brutto przysługujące Wykonawcy będzie płatne przelewem na wskazany
w fakturze rachunek bankowy.
Kwota określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
umowy niezbędne do wykonania zadania.
Zamawiający zastrzega sobie niezmienność cen jednostkowych w czasie trwania umowy.
§5
Po podpisaniu umowy, niezwłocznie przed rozpoczęciem realizacji zamówienia,
Zamawiający dostarczy Wykonawcy wykaz wszystkich nieruchomości (zawierający dane
osobowe właściciela nieruchomości, jego adres i telefon kontaktowy). W związku z tym,
Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy powierzenia danych osobowych.
Zamawiający przekazywać będzie Wykonawcy wszelkie niezbędne informacje dla
prawidłowego wykonywania przedmiotu umowy.
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Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzania kontroli w zakresie realizacji
przedmiotu umowy.
§6
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Zamawiającemu przysługuje prawo uzyskania od Wykonawcy informacji
o zaawansowaniu prac związanych z realizacją przedmiotu umowy.
Wykonawca, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma obowiązek sygnalizować
pojawiające się zagrożenia, przy usunięciu których może być pomocne działanie
Zamawiającego.
W ramach umowy Zamawiający zobowiązuje się do udzielania Wykonawcy odpowiedzi
na jego formalne wystąpienie związane z realizacją umowy, w terminie 14 dni liczonych
od dnia otrzymania tego wystąpienia.
Strony zobowiązują się do wzajemnego i niezwłocznego powiadamiania na piśmie
o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu wzajemnych zobowiązań w trakcie
wykonywania przedmiotu umowy.
Do udzielania informacji o stanie realizacji zadania Wykonawca upoważnia ze swojej
strony następujące osoby: Panią/Pana ………………………………………….……
Do wykonywania obowiązków wynikających z treści niniejszej umowy ze strony
Zamawiającego, w tym odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1,
Zamawiający upoważnia następujące osoby: Pana/Panią Krzysztofa Lacha

§7
Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu w wysokości 500,00 zł za każdy
dzień zwłoki, jeśli ukończenie jest późniejsze niż wymagany termin ukończenia
przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu za odstąpienie od umowy przez
którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 4.000,00 zł.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn
zależnych wyłącznie od Zamawiającego w wysokości 4000,00 zł.
4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość
faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.
5. Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu za każdy przypadek nie spełnienia
wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub jego każdego podwykonawcę (jak i
dalszych podwykonawców) na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności
wskazane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w wysokości 1,0%
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2 niniejszej Umowy.
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§8
Zamawiający informuje, że zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić
w następujących okolicznościach:
a. zmiana terminu wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku działań osób
trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są
konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,
b. wstrzymanie lub zawieszenie prac przez Zamawiającego,
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c. brak dostępu do miejsc, w których przewidziano prowadzenie prac z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy.
d. zamiany podatku od towarów i usług.
Termin realizacji zamówienia może zostać przedłużony stosownie do okresu zaistniałego
opóźnienia w sytuacjach opisanych powyżej lub odpowiednio do konsekwencji zmiany
założeń lub warunków realizacji zamówienia, niezależnej od Wykonawcy.
§9
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach.
W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z
tytułu wykonania części umowy, z wyłączeniem kar umownych i jakichkolwiek
odszkodowań.
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
Ponadto wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności pisemnego
potwierdzenia przez każdą ze stron.
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron
wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

§ 10
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisu Kodeksu Cywilnego,
w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego oraz przepisy ustawy
o zamówieniach publicznych.
§ 11
Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach w tym 3 dla Zamawiającego.

……………………………………
Zamawiający

Załączniki:
1. Oferta

…………………………………………
Wykonawca
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Klauzula informacyjna
Administratorem Państwa danych osobowych będzie Gmina Lubien Kujawski z siedzibą
w Lubieniu Kujawskim, przy ul. Wojska Polskiego 29.
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz wykonywaniem przez
administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy
publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e).
Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być: Burmistrz Lubienia Kujawkiego, inne
organy publiczne, sądy i inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu
danych osobowych.
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego
dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas
wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie
następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub
w ramach sprawowania władzy publicznej;
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
f. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

…………………………………………
Wykonawca

