Załącznik nr 5 –wzór umowy

Umowa Nr 272.

2020

zawarta w dniu ........... w Broku
pomiędzy: Gminą Brok Plac Kościelny 6 07-306 Brok, NIP 759-16-24-976, REGON
550667936, reprezentowaną przez P. Marka Młyńskiego – Burmistrza Gminy,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – P. Hanny Zając, zwaną dalej „Zamawiającym”,
a
................................................ wpisaną do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego .........................., NIP ...................., REGON .................... zwanym dalej
„Wykonawcą”, reprezentowanym przez: ................................................................
zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a „Stroną” każda z osobna.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą
PZP” oraz aktów wykonawczych do tej ustawy zawarta została umowa o następującej treści
(dalej zwaną „Umową”):
1.

2.

3.

4.

§ 1 Przedmiot Umowy
Zamawiający udziela, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia
publicznego pn.: ,,Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Brok”,
na zasadach i warunkach określonych Umową, zwanego dalej „Przedmiotem Umowy”.
Szczegółowy zakres Przedmiotu Umowy oraz sposób świadczenia usług w ramach
Przedmiotu Umowy określony został w załączniku Nr 1 do umowy - Opis przedmiotu
zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej „SIWZ”) oraz w ofercie
Wykonawcy (zał. Nr 2 do umowy).
W ramach Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się do odbioru i transportu
odpadów do instalacji zlokalizowanej w Starym Lubiejewie (Zakład Utylizacji Odpadów,
ul. Łomżyńska 11, Stare Lubiejewo, 07-300 Ostrów Maz.).
Przedmiot Umowy, o którym mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności wykonywanie
usług w zakresie:
1) odbioru odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości zamieszkałych na stałe
oraz sezonowo, położonych na terenie miasta i gminy Brok,
2) odbioru odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Broku,
3) odbioru odpadów z jednostek podległych Gminie tj. 2 jednostek oświatowych, świetlic
wiejskich, Biblioteki Publicznej w Broku, Urzędu Gminy w Broku,
4) odbioru odpadów z koszy na przystankach autobusowych,
5) transport wszystkich odpadów odebranych z nieruchomości do Zakładu Utylizacji
Odpadów ul. Łomżyńska 11 Stare Lubiejewo 07-300 Ostrów Maz,
6) dostawy worków do selektywnej zbiórki odpadów,
1

7) świadczenie w okresie trwania Umowy usług w zakresie
dla mieszkańców związanej z tematyką zgodną z Przedmiotem Umowy.

informacji

5. Zamawiający opracował prognozę ilości odpadów komunalnych przewidzianych
do odbioru i transportu do zagospodarowania z terenu gminy Brok, stanowiącą Załącznik
nr 3 do niniejszej Umowy. Strony postanawiają, że ilości szacunkowe, zawarte
w Załączniku nr 3, będą traktowane orientacyjnie, ponieważ mogą one ulec zmianie,
stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Zmiana taka nie stanowi zmiany
Umowy.
§ 2 Termin wykonania Przedmiotu Umowy
Strony ustalają termin realizacji Przedmiotu Umowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia
31 grudnia 2021 r.
§ 3 Oświadczenia Wykonawcy
1. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia oraz potencjał techniczny
i osobowy, w celu wykonania Przedmiotu Umowy w szczególności:
1) posiada wpis do rejestru działalności regulowanej, o której mowa w art. 9b ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1439), prowadzonego przez Burmistrza Gminy Brok,
w zakresie objętym Przedmiotem umowy;
2) posiada zezwolenie na transport odpadów, o którym mowa w art. 24 ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 797 z późn. zm.) w zakresie
objętym przedmiotem zamówienia lub wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49
ust. 1 ww. ustawy w zakresie transportu odpadów objętych Przedmiotem Umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do spełniania wymagań określonych w ust. 1 przez cały okres
realizacji Umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że posiada personel oraz potencjał techniczny niezbędny
do wykonania niniejszej Umowy, w szczególności Wykonawca oświadcza, że posiada
wymaganą ilość oraz rodzaj środków transportu do realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie
z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
§ 4 Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania Przedmiotu Umowy zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa, z zachowaniem należytej staranności wymaganej
od profesjonalisty, najlepszej dostępnej wiedzy, doświadczenia i umiejętności, w dobrej
wierze, mając na uwadze interes Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszystkich obowiązków opisanych
w Załączniku nr 1 - Opisie Przedmiotu Zamówienia, w szczególności do:
1) niezwłocznego przekazywania informacji dotyczących realizacji Umowy na każde
żądanie Zamawiającego, jednak nie później niż w terminie 2 dni od daty otrzymania
zapytania;
2) przekazania odebranych odpadów, po ich uprzednim zważeniu, do instalacji tego
samego dnia, w którym odpady zostały odebrane od właścicieli nieruchomości;
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3) uzyskania potwierdzenia odbioru odpadów zebranych z terenu gminy Brok na karcie
przekazania odpadu komunalnego;
4) terminowego zbierania i wywożenia odpadów zgodnie z ustalonym przez
Zamawiającego harmonogramem;
5) przeładowywania odpadów w legalnym i przystosowanym do tego miejscu;
6) niezwłocznego zawiadamiania Zamawiającego o okolicznościach uniemożliwiających
/utrudniających bądź mogących uniemożliwiać/utrudniać prawidłowe wykonanie
usługi. Zgłoszenie powinno odbyć się najpóźniej w przeciągu 4 godzin od stwierdzenia
przez wykonawcę zaistnienia okoliczności chyba, że zdarzenie nastąpi po godzinie
16:00 wtedy obowiązek powiadomienia może być zrealizowany do godziny 9.00
następnego dnia roboczego. Zgłoszenia można dokonać drogą telefoniczną na nr (29)
745-75-74 i e-mailem, na adres: rgk@brok.pl. Zawiadomienie powinno zawierać:
zakres opóźnień, powód braku realizacji usługi, termin usunięcia nieprawidłowości;
7) niezwłocznego zawiadamiania Zamawiającego o sytuacjach nadzwyczajnych ( jak np.
nieprzejezdność lub zamknięcie drogi), gdy nie jest możliwa realizacja usługi zgodnie
z Umową, sposób i termin odbioru odpadów będzie każdorazowo uzgadniany pomiędzy
Zamawiającym i Wykonawcą i może polegać w szczególności na wyznaczeniu
zastępczych miejsc gromadzenia odpadów przez właścicieli nieruchomości, oraz innych
terminów ich odbioru; w takich przypadkach Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe
wynagrodzenie;
8) rozliczania się z wykonywanych w ramach Przedmiotu Umowy usług poprzez
przedstawienie na zlecenie Zamawiającego wymaganych dokumentów t.j. kart
ewidencji odpadów, dowodów ważenia odpadów oraz w przypadku odbierania
odpadów raportów miesięcznych z wykonania usługi;
9) wyposażenia właścicieli nieruchomości w niezbędną ilość worków do selektywnej
zbiórki następujących frakcji odpadów: metale i tworzywa sztuczne, papier, szkło,
popiół, odpady biodegradowalne oraz worków na zmieszane odpady komunalne.
. Za niezbędną uznaje się taką samą ilość worków na odpady, jakie wystawił do odbioru
właściciel nieruchomości. Worki powinny być zgodne z warunkami zawartymi
w Opisie przedmiotu zamówienia – zał. Nr 1;
10) dostarczenia do siedziby Zamawiającego worków do zbiórki surowców w niezbędnej
ilości, każdorazowo na zamówienie Zamawiającego;
11) utrzymania punktów odbioru odpadów: t.j. miejsc wystawienia pojemników/worków
w należytej czystości poprzez uprzątnięcie odpadów leżących obok w obrębie 1,5 m,
o ile fakt ich zalegania wynika z przepełnienia/rozerwania pojemników/worków;
12) naprawiania szkód w majątku Zamawiającego lub osób trzecich powstałych
w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy;
13) szczegółowego postępowania w przypadkach stwierdzenia nieselektywnego zbierania
odpadów: w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku
w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, Wykonawca przekazuje
Zamawiającemu powyższą informację wraz z dokumentacją fotograficzną lub zapisem
z wideorejestratora wraz z wykazem nieruchomości (adresów - plik edytowalny excel
lub word) na których nieprawidłowo segregowane są odpady. W przypadku
niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania
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odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako
niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;
14) udostępnienia Zamawiającemu dostępu do systemu śledzenia pojazdów (GPS),
zapewniającego identyfikację pojazdów dokonujących odbioru odpadów, śledzenie ich
tras oraz ich archiwizację przez okres min 6 miesięcy wstecz;
15) przestrzegania obowiązujących w trakcie wykonywania Umowy przepisów prawnych,
a w szczególności:
a) ustawy z 14 grudnia 2012 o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn.
zm.),
b) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439),
c) uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
d) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Brok;
16) sporządzenia harmonogramu wywozu odpadów na 2021 rok i przekazanie
go do akceptacji Zamawiającemu w ciągu 3 dni roboczych po podpisaniu Umowy.
Harmonogram musi również zawierać uzgodnione z Zamawiającym informacje
dotyczące selektywnej zbiórki odpadów, adres, telefon kontaktowy, pod który należy
zgłaszać problemy z wywozem odpadów;
17) poinformowania mieszkańców w przypadku zmian w harmonogramie, w formie
korekty harmonogramu w formie drukowanej poprzez wysyłkę lub osobiste
dostarczenie.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania poufności, co do informacji pozyskanych
w związku z realizacją Umowy, w szczególności do przestrzegania przepisów dotyczących
ochrony danych osobowych. Wykonawca nie może wykorzystywać pozyskanych danych
w żaden inny sposób lub w innym celu niż dla wykonywania Umowy, w szczególności
zakazuje się wykorzystywania danych w celach reklamowych lub marketingowych.
4. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 50 000 zł
każdorazowo od jednej szkody i 500 000 zł na wszystkie zdarzenia przez cały okres
realizacji Umowy. W terminie 3 dni od podpisania Umowy Wykonawca przedłoży
Zamawiającemu kopię umowy ubezpieczenia (lub polisy). W przypadku, gdy umowa
obejmuje okres krótszy niż okres realizacji Umowy Wykonawca obowiązany jest
do zachowania ciągłości ubezpieczenia na wymaganą kwotę oraz przedkładania kopii
kolejnych umów (polis) w terminie 3 dni od dnia zakończenia poprzedniej. W przypadku
nie przedłożenia kopii ubezpieczenia (polisy), Zamawiający uprawniony jest do naliczenia
kar umownych zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 3).
5. W przypadku, gdy wpisy do rejestrów lub zezwolenia, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 2, tracą moc obowiązującą, Wykonawca obowiązany jest do uzyskania nowych wpisów
lub zezwoleń oraz przekazania kopii tych dokumentów Zamawiającemu w terminie 21 dni
od daty wykreślenia z rejestru lub wygaśnięcia uprawnień wynikających z zezwoleń,
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pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy objętej niniejszym
zamówieniem.
§ 5 Obowiązki Zamawiającego
1. Zamawiający zobowiązuje się do współpracy w celu wykonania Umowy, w szczególności:
1) współpracy z Wykonawcą przy akceptacji Harmonogramu odbierania odpadów,
2) przekazywania w formie elektronicznej i papierowej informacji niezbędnych
dla prawidłowego wykonywania Umowy, w szczególności informowania
o zmianach w liczbie i lokalizacji nieruchomości objętych obowiązkiem odbierania
odpadów.
2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia, na warunkach
i w terminach określonych w § 7 niniejszej Umowy.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

§ 6 Raporty i sprawozdania
Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu miesięcznych raportów
(dalej Raport) zawierających informację o:
1) ilości odebranych odpadów zmieszanych [Mg] oraz ilości odpadów zebranych
selektywnie z podziałem na frakcje;
2) ilości odebranych odpadów, z podziałem na frakcje, odebranych z Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów [Mg];
3) adresach nieruchomości, na których odpady gromadzone są w sposób niezgodny
z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Brok.
Wykonawca sporządza Raport w formie papierowej i elektronicznej uzgodnionej
z Zamawiającym.
Wykonawca przesyła Raport do Zamawiającego w terminie do 7 dni od zakończenia
miesiąca, którego dotyczy.
Zamawiający w terminie 3 dni roboczych akceptuje Raport lub zgłasza uwagi.
Zaakceptowany przez Zamawiającego Raport jest podstawą do wystawienia faktury
za wykonaną usługę.
Wykonawca sporządza sprawozdanie, o którym mowa w art. 9n ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz.
1439).
Wykonawca przekazuje Zamawiającemu bieżące informacje o adresach nieruchomości,
na których zamieszkują mieszkańcy i powstają odpady komunalne, a nie ujętych w bazie
danych prowadzonej przez Zamawiającego.

§ 7 Wynagrodzenie
1. Wartość
niniejszej
Umowy
wynosi
.......................................
zł
brutto
(słownie:......................) i została określona jako iloczyn szacunkowej ilości odebranych
odpadów komunalnych i ceny jednostkowej za 1 Mg, zgodnie ze złożoną ofertą
Wykonawcy z dnia ......................., która stanowi załącznik Nr 2 do umowy.
2. Strony zgodnie oświadczają, że rzeczywiste wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie
zależne od ilości faktycznie odebranych i przekazanych do zagospodarowanych odpadów
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i będzie odpowiadać iloczynowi odebranych i przekazanych do zagospodarowanych
odpadów komunalnych oraz ceny jednostkowej za 1 Mg odebranych odpadów
komunalnych wskazanej w ofercie Wykonawcy.
3. Cena jednostkowa za 1 Mg wskazana w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik
Nr 2 do niniejszej Umowy zawiera w sobie wszelkie koszty realizacji Przedmiotu Umowy
jakie musi ponieść Wykonawca, w tym koszty ubezpieczeń, opłat celnych i podatkowych
oraz wszelkie inne koszty Wykonawcy. Cena nie może ulec zwiększeniu w okresie
obowiązywania Umowy.
4. Wynagrodzenie płatne będzie po zakończeniu danego miesiąca wykonywania Przedmiotu
Umowy na podstawie prawidłowo wystawionej i doręczonej Zamawiającemu faktury VAT,
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT, w terminie
płatności ....... dni od daty wpływu do Zamawiającego.
5. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnie z Umową
lub obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania
zapłaty wynagrodzenia do czasu usunięcia tej niezgodności. W takim przypadku
Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty odsetek ustawowych za okres wstrzymania
się z dokonaniem zapłaty wynagrodzenia.
6. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostanie zwrócona Wykonawcy,
a nowy okres płatności rozpoczyna swój bieg od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej
faktury.
7. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
8. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.
9. Za nieterminową płatność faktur przysługują odsetki ustawowe.
10. Wykonawca uprawniony jest do przesyłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym
fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi
oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1666).
11. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z wynagrodzenia należności z tytułu kar
umownych.
§ 8 Pozostałe wymagania i obowiązki związane z realizacją przedmiotu zamówienia
1. Zamawiający wymaga, aby przez cały okres realizacji Umowy Wykonawca zatrudniał
na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) osoby wykonujące czynności dotyczące
odbioru i transportu odpadów komunalnych.

2. Wykonawca nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy lub umowy
z Podwykonawcą, złoży Zamawiającemu w formie pisemnej oświadczenie, że osoby
wykonujące bezpośrednio czynności przy realizacji Przedmiotu Umowy są zatrudnione
u Wykonawcy lub Podwykonawcy na podstawie umowy o pracę.
3. W przypadku zmiany osób, których dotyczy oświadczenie, o którym mowa w ust. 2,
Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu zaktualizowanego
oświadczenia. Zmiana oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 nie wymaga aneksu
do Umowy.
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4. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego,
nie krótszym niż 4 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu
poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopie umów o pracę osób
wykonujących w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy czynności, których dotyczy
oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, wraz z dokumentem regulującym zakres
obowiązków, jeżeli został sporządzony. Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w
sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tj. w szczególności bez
imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników. Informacje takie jak data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.
5. Nieprzedłożenie w terminie wskazanym przez Zamawiającego w ust. 4 lub odmowa
przedłożenia przez Wykonawcę kopii umów o pracę, o których mowa w ust. 4 będzie
traktowane, jako niespełnienie obowiązku zatrudnienia osób na podstawie umowy
o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy w związku z wymogiem wskazanym
w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp i skutkować będzie naliczeniem kar, o których mowa
w § 9 ust. 2 pkt 6.
6. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadamiania Zamawiającego, o kontrolach
dokonywanych przez organy kontrolne, a w szczególności WIOŚ, Starostę Powiatowego
lub Marszałka Województwa, w zakresie związanym z realizacją przedmiotu umowy,
w terminie do 10 dni od powzięcia informacji o kontroli.
§ 9 Kary umowne
1. Strony
ustalają naliczanie kar umownych w przypadku niewykonania
lub nienależytego wykonania Umowy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) w wysokości 100,- zł za każdy dzień opóźnienia lub zwłoki w przedłożeniu
miesięcznego Raport, o którym mowa w § 6 ust. 1 w stosunku do terminu określonego
w § 6 ust. 3,
2) w wysokości 500,- zł za każdy stwierdzony przypadek niewykonania obowiązku
ważenia odpadów,
3) w wysokości 1.000,- zł za każdy dzień opóźnienia lub zwłoki w stosunku
do terminu określonego w § 4 ust. 4, w przedłożeniu Zamawiającemu
dokumentu lub dokumentów potwierdzających posiadanie ubezpieczenia
od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności, w przypadku, gdy
aktualna polisa obejmowała okres krótszy niż termin obowiązywania Umowy;
4) w wysokości 1.000,- zł za każdy przypadek uniemożliwienia lub utrudnienia
przeprowadzenia przez Zamawiającego kontroli;
5) w wysokości 1.000,- zł za każdą tonę odpadów przekazanych do instalacji innej niż
wskazana w § 1 ust. 3,
6) za niedopełnienie wymogu zatrudnienia osób wykonujących czynności wskazane
w § 8 ust. 1, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. Kodeks pracy, w wysokości 2% wartości umowy określonej w § 7 ust. 1 umowy,
za każdy taki stwierdzony przypadek.
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3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 90 000,00 zł
za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
4. W przypadku, gdy kary umowne nie pokrywają powstałej szkody, Zamawiającemu
przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach
określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania należnych mu kar umownych
z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania Umowy,
bez obowiązku wzywania Wykonawcy do zapłaty.
§ 10 Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy
1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 3 % wartości Umowy
brutto wskazanej w §7 ust. 1 tj. kwotę ………….zł (słownie: ………. ).
2. W dniu podpisania Umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia
należytego wykonania Umowy w formie ……………..
3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminie
30 dni od dnia zakończenia wykonywania Przedmiotu Umowy. Za dzień zakończenia
wykonywania Przedmiotu Umowy uznaje się dzień akceptacji przez Zamawiającego
ostatniego Raportu.
§ 11 Odstąpienie od Umowy
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, o której mowa w art. 145 ust. 1 Ustawy
Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni
od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takiej sytuacji Wykonawca może
żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy:
1) gdy Wykonawca nie rozpoczął świadczenia usługi w ramach Przedmiotu Umowy w
terminie 2 dni od zawarcia Umowy lub przerwał świadczenie usługi na okres
przekraczający 1 dzień i jej nie kontynuuje pomimo wezwania Zamawiającego złożonego
na piśmie lub stwierdzenia nieprawidłowości w wykonywaniu usługi. Odstąpienie od
Umowy może nastąpić wówczas w ciągu 30 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę
wezwania Zamawiającego do rozpoczęcia, kontynuacji usługi lub wyjaśnień
stwierdzonych nieprawidłowości,
2) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w okresie 3 miesięcy kalendarzowych
trzykrotnego niewykonania lub nienależytego wykonania usług określonych niniejszą
Umową, skutkujących naliczeniem kar umownych. W takim przypadku Zamawiający
ma prawo do odstąpienia od Umowy wciągu 30 dni od dnia naliczenia ostatniej kary
umownej,
3) w przypadku nie wywiązywania się Wykonawcy z obowiązku określonego w § 4 ust. 4
– w ciągu 30 dni od dnia powzięcia informacji przez Zamawiającego o braku umowy
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
4) w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o braku uprawnień, wpisów
lub zezwoleń określonych w § 3 ust. 1,
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5) gdy Wykonawca utraci możliwość realizacji Umowy z uwagi na utratę któregokolwiek
z uprawnień umożliwiających wykonanie Umowy zgodnie z przepisami prawa.
3. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia
powzięcia wiadomości o przyczynie uzasadniającej odstąpienie od Umowy,
w przypadku:
1) wszczęcia postępowania upadłościowego Wykonawcy lub otwarcia jego likwidacji,
2) zawieszenia działalności gospodarczej Wykonawcy.
4. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
i zawierać uzasadnienie.
§ 12 Zmiany Umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy
i określa następujące warunki takich zmian:
1) w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian dotyczących danych Stron
Umowy, w tym zmiany teleadresowe, zmiany w nazwie firmy itp.,
2) zmiana zakresu lub sposobu wykonywania któregokolwiek świadczenia Wykonawcy
objętego Przedmiotem Umowy w razie zmiany przepisów prawa powszechnie
obowiązującego lub prawa miejscowego (w tym regulaminu utrzymania czystości
i porządku w gminie), w zakresie niezbędnym do dostosowania Umowy do warunków
świadczenia objętych Przedmiotem Umowy usług wynikających ze zmienionych
przepisów prawa, zmiana taka może obejmować w szczególności:
a)zmianę częstotliwości odbioru odpadów,
b)
zmianę rodzaju odpadów odbieranych przez Wykonawcę na
podstawie Umowy, polegającą w szczególności na wprowadzeniu
dodatkowych rodzajów odpadów,
c)zmianę frakcji odpadów podlegających selektywnemu zbieraniu lub
obowiązkowemu przekazywaniu do instalacji przetwarzania odpadów
komunalnych,
d)
zmianę rodzaju nieruchomości, z jakich Wykonawca obowiązany
jest odebrać odpady zgodnie z Umową,
e)zmianę w zakresie wymagań dotyczących pojemników lub worków do
gromadzenia odpadów, które Wykonawca zobowiązany jest zapewnić
zgodnie z Umową.
3) wystąpienie okoliczności uzasadniających dokonanie zmian w zakresie sposobu
wykonania przedmiotu Zamówienia, jeśli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego,
4) zmiana sposobu, miejsca (instalacji) lub innych warunków przekazywania odpadów
odebranych zgodnie z Umową,
5) zmiana polegająca na zleceniu dodatkowych zadań związanych z usługami
wykonywanymi w ramach Przedmiotu Umowy niezbędnymi z punktu widzenia
standardu sanitarnego lub ochrony środowiska, gdyby bez ich zlecenia realizacja celu
Umowy była niemożliwa lub groziłaby naruszeniem przepisów prawa,
6) zmiana terminu realizacji usług wykonywanych w ramach Przedmiotu Umowy z
uwzględnieniem opracowanego przez Strony harmonogramu, wynikająca z
uzasadnionych potrzeb Zamawiającego, w szczególności poprzez wydłużenie terminu
obowiązywania Umowy w razie przedłużającego się postępowania zmierzającego do
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7)

8)

9)

wyboru nowego Wykonawcy,
zmiana polegająca na rezygnacji z realizacji części Przedmiotu Umowy, wynikająca
z okoliczności, których Zamawiający nie mógł wcześniej przewidzieć, a które
powodują, że wykonanie Umowy bez ograniczenia jej zakresu wywołałby u
Zamawiającego niekorzystne skutki z punktu widzenia celu realizacji Umowy
lub powodowałoby nieracjonalne wydatkowanie środków publicznych;
termin realizacji Przedmiotu Umowy w przypadku wystąpienia okoliczności
niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności,
skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji Przedmiotu Umowy.
W przypadku zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy, termin ten może ulec
przedłużeniu nie dłużej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności,
dopuszczalna jest ceny jednostkowej brutto za 1 Mg, o której mowa w § 7 ust. 3 Umowy
w przypadku:
a)
zmiany stawki podatku VAT dla usług objętych Przedmiotem
Umowy w trakcie jego realizacji, w takim przypadku Strony dokonają
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia brutto – dotyczy to części
wynagrodzenia za usługi, których w dniu zmiany stawki podatku VAT
jeszcze nie wykonano,
b)
w przypadku dokonania zmiany w zakresie Przedmiotu Umowy
na podstawie którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej –
cena może ulec obniżeniu lub podwyższeniu o kwotę odpowiadającą
zmianie udokumentowanych kosztów wykonania Przedmiotu Umowy
po zmianie dotyczącej Przedmiotu Umowy lub proporcjonalnie
do zmniejszonego zakresu wykonania Przedmiotu Umowy,
z zastrzeżeniem, że cena nie może zostać podwyższona o więcej niż 20
%.

2. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić
zgodę, jednocześnie nie stanowią one zobowiązania Zamawiającego na ich wprowadzenie.

§ 13 Podwykonawstwo
1. Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części usługi lub
usług objętych Przedmiotem Umowy podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni
uprawnienia do ich wykonania.
2. Wykonawca zobowiązuje się zwrócić się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie
zgody na Podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji Przedmiotu umowy. Wraz
z wnioskiem Wykonawca przedstawia umowę z podwykonawcą lub jej projekt.
3. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów
potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin
na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3
dni.
4. Zamawiający w terminie 7 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw
lub zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.
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W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego sprzeciwu wobec podwykonawcy,
powierzenie prac podwykonawcy odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz może
stanowić podstawę rozwiązania Umowy.
5. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy
z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania usług
określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa
się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.
6. Umowa pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej
pod rygorem nieważności.
7. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji usługi podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia
należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie
z podwykonawcą, które nie mogą być późniejsze niż terminy złożenia faktur przez
Wykonawcę Zamawiającemu.
8. Ostateczne rozliczenie finansowe pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą musi nastąpić
przed rozliczeniem między Zamawiającym a Wykonawcą. Dowód zapłaty wynagrodzenia
na rzecz podwykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się przedstawić Zamawiającemu.
W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,
Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego
wynagrodzenia
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
9. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę rozliczenia (dowodu zapłaty
wynagrodzenia) z podwykonawcą, Wykonawca wyraża zgodę na wstrzymanie jego
wypłaty do czasu rozliczenia z podwykonawcą, albo też dokona cesji wierzytelności
z tytułu należności z wykonania niniejszej umowy na rzecz podwykonawcy
do wysokości należności podwykonawcy.
10. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda
Zamawiającego i Wykonawcy.
11. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności
za wykonanie obowiązków wynikających z Umowy i obowiązujących przepisów prawa.
Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.
§ 14 Porozumiewanie się Stron
Osobami upoważnionymi do kontaktów w sprawie realizacji Przedmiotu Umowy są:
- ze strony Zamawiającego – …………………….., tel………………………,
e-mail:………………………………..
- ze strony Wykonawcy – …………………….., tel………………………,
e-mail:…………………………………
§ 15 Rozstrzyganie sporów
W zakresie nieuregulowanym niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego
oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.
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§ 16
1. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla
Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.
2. Następujące załączniki do Umowy stanowią jej integralną część:
1) Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia,
2) Załącznik nr 2 - Formularz Oferty Wykonawcy,
3) Załącznik nr 3 - Prognoza ilości odpadów komunalnych,

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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