
                                   

Załącznik nr 5 do SIWZ
Projekt umowy

UMOWA Nr  …./…./2016

zawarta  w  dniu  …..…….  2016  roku  pomiędzy  Gminą  Charsznica,  
ul. Kolejowa 20, 32-250 Charsznica, reprezentowaną przez Wójta Charsznicy ……………….
przy  kontrasygnacie  Skarbnika  Gminy  Charsznica  ………………….,  zwaną  dalej
„Zamawiającym”,

a firmą …………………….., reprezentowaną przez:

1. ……………………………….…..
2. ……………………………………

zwaną dalej „Wykonawcą”

§ 1. [definicje]

a) Umowa – oznacza umowę w sprawie zamówienia publicznego zawartą miedzy

Zamawiającym a Wykonawcą wraz ze wszystkimi aneksami i załącznikami do

tej Umowy.

b) Strona – oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę, w zależności od kontekstu,

a Strony oznacza łącznie Zamawiającego i Wykonawcę.

c) Przedmiot Umowy – Przedmiot Umowy opisany w §3.

d) Oferta Wykonawcy – oznacza ofertę Wykonawcy wraz załącznikami, w tym

kosztorysem szczegółowym, złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia

publicznego w wyniku, którego doszło do zawarcia Umowy, o którym mowa w

preambule Umowy, stanowiąca załącznik nr 5.

e) Siła  wyższa –  przez  co  należy  rozumieć  wydarzenie  nieprzewidywalne 

o charakterze przypadkowym lub naturalnym (żywiołowym), nie do uniknię-

cia, pozostające poza racjonalną kontrolą Stron, następstwom którego Strony

nie mogły zapobiec, uniemożliwiające którejkolwiek ze Stron realizację zobowią-

zań w ramach niniejszej umowy; strajk nie będzie uznawany za siłę wyższą. 
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§ 2.  [oświadczenia]

1. Osoba działająca imieniem Wykonawcy oświadcza, że jest należycie umocowana

do zawarcia Umowy, oraz że do jej skuteczności nie jest wymagana zgoda żadne-

go innego organu Wykonawcy.

2. Wykonawca  jest  podatnikiem  VAT  i  posiada  Numer  Identyfikacji

Podatkowej .............................................

3. W wypadku, gdy Wykonawcą jest konsorcjum kilku podmiotów, wszystkie te pod-

mioty  odpowiadają  solidarnie  wobec  Zamawiającego  za  wykonanie  niniejszej

umowy.

4. Strony oświadczają, że nie są im znane żadne okoliczności mogące czynić niniej-

szą umowę nieważną lub bezskuteczną.

5. Wykonawca oświadcza, iż posiada wszelkie uprawnienia do świadczenia usług ob-

jętych niniejszą Umową i zobowiązuje się do posiadania takich uprawnień przez

cały okres obowiązywania Umowy.

§ 3. [przedmiot umowy]

Przedmiotem Umowy  jest  odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów ko-

munalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Charsznica

( zgodnie ze SIWZ oraz ofertą złożoną w ramach przetargu nr ….) w wykonaniu obo-

wiązków wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i

porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2016r poz. 250 ze zm.).

Zamawiający zleca,  a  Wykonawca podejmuje się  odbioru i  transportu do miejsc

odzysku/unieszkodliwienia  /zagospodarowania  odpadów  komunalnych  z  terenu

gminy, pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy

Charsznica zgodnie ze Specyfikacją  Istotnych Warunków Zamówienia  oraz ofertą

złożoną w ramach przetargu przez Wykonawcę .

§ 4. [ zakres usług ]

Zakres usług będzie obejmował :

1. Odbieranie,  transport i  zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwie-

nie) wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z położonych na

terenie Gminy Charsznica nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

oraz z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapew-
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niający osiągnięcie przez Gminę Charsznica odpowiednich poziomów recyklingu, przygo-

towania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpa-

dów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,

3. Zakupie i dostarczeniu właścicielom nieruchomości jednorodzinnych worków

na selektywnie zbierane odpady komunalne na zasadach określonych w  pkt IV

niniejszego opisu przedmiotu zamówienia, 

a) dane szczegółowe  ilości i pojemności worków do gromadzenia odpadów :

-  worki  w  kolorze  żółtym  na  odpady  komunalne  segregowane  w  zakresie  tworzyw

sztucznych, papieru, metalu, odpadów wielomateriałowych   : 120 l -  ok.  3000

szt./miesiąc.

-  worki  w  kolorze  zielonym  na  odpady  komunalne  segregowane

w zakresie szkła   :  120 l -  ok. 3000 szt./miesiąc,

5.  Sporządzaniu Harmonogramu Usług na zasadach określonych ww Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia ,

6.  Sporządzaniu Raportów miesięcznych na zasadach określonych w Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia,

7.  Poddawaniu  się  Kontroli na  zasadach  określonych  w  Specyfikacji  Istotnych

Warunków Zamówienia,

8.  Wykonywaniu  Dyżurów na  zasadach  określonych  w  Specyfikacji  Istotnych

Warunków Zamówienia.

§ 5. [okres obowiązywania]

Umowa obowiązuje od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. lub jeżeli udzie-

lenie zamówienia nastąpi po dniu 1 styczeń 2017 r. - 24 miesiące od dnia udzielenia za-

mówienia.

§ 6. [ harmonogram ]

1. Wykonawca opracuje i przedłoży Zamawiającemu Harmonogram Usług w terminie

2 tygodni od zawarcia umowy, nie później niż do 15 grudnia 2016 r. (chyba że zawarcie

umowy nastąpi po tej dacie – w takim przypadku obowiązuje termin 2-tygodniowy).

2. Elementem Harmonogramu będą Zestawienia Trasowe (tzw. "trasówki"), w tym

dni i przybliżone godziny przejazdu przez poszczególne nieruchomości, miejsca rozpo-

częcia i zakończenia dniówki.
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3. Trasówki muszą być opracowane w taki sposób, aby każdy pojazd do zbiórki od-

padów był optymalnie wykorzystany, ale nie przeciążony (z uwzględnieniem przepisów o

dopuszczalnej masie całkowitej).

4. Harmonogram Usług powinien zawierać informacje o utrudnieniach występują-

cych na danym obszarze, np. takich jak wąskie drogi, "ślepe" ulice, inne problemy z do-

jazdem do punktów odbioru odpadów itp. 

5. Zamawiający ma prawo do bieżącego zgłaszania uwag i zastrzeżeń do Harmono-

gramu Usług. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia stosownych zmian w Har-

monogram Usług najpóźniej w ciągu 2 dni od otrzymania uwag i zastrzeżeń.

6. Harmonogram Usług staje się załącznikiem do umowy i stanowi jej integralną

część.

7. W przypadku,  gdy  wyniknie  potrzeba  jakichkolwiek  zmian  w  Harmonogramie

Usług (w tym w Zestawieniach Trasowych), wykonawcy zobowiązany jest poinformować

wcześniej Zamawiającego i uzyskać jego zgodę.

8. Wykonawca ma obowiązek przekazania właścicielowi nieruchomości informacji o

terminie odbierania odpadów w formie wydruku podczas pierwszego odbioru odpadów

(informacja musi być zgodna z Harmonogramem Usług). W przypadku zmiany Harmono-

gramu Usług, Wykonawca ma obowiązek aktualizować informację o terminie odbierania

odpadów i przekazywać ją właścicielom nieruchomości.

§ 7. [Zasoby Wykonawcy]

1. Wykonawca w toku realizacji  umowy może posługiwać się osobami trzecimi, z

zastrzeżeniem ust. 2 i 3. Wykonawca odpowiada za działanie i zaniechanie tych

osób, tak jak za własne działanie lub zaniechanie, zgodnie z art. 474 Kodeksu

cywilnego.

2. W  przypadku,  gdy  Wykonawca  składając  ofertę  w  postępowaniu  polegał  na

doświadczeniu,  potencjale  technicznym  lub  osobach  zdolnych  do  wykonania

zamówienia innych podmiotów, zobowiązany jest do wykonywania zamówienia z

udziałem tych podmiotów (osób) lub/i z użyciem tego potencjału. 

3. W szczególnych, pisemnie uzasadnionych przypadkach, Wykonawca będzie miał

prawo do zmiany podmiotów (osób) i zasobów technicznych o których mowa w

ust.  2,  pod warunkiem,  że udowodni  (przedkładając  odpowiednie  dokumenty,

analogiczne  do  wymaganych  w  ogłoszeniu  o  zamówieniu  w  postępowaniu,  o
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którym mowa w preambule), że podmioty (osoby) te posiadają doświadczenie lub

kwalifikacje nie mniejsze niż określone w warunkach udziału w postępowaniu, a w

przypadku  zasobów  technicznych,  że  będą  one  nie  gorsze  niż  wskazane  w

warunkach udziału w postępowaniu.

4. Zmiany, o których mowa w ust. 3 wymagają pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 8. [obowiązki Wykonawcy]

1. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania należytej staranności przy wykonywaniu

usług oraz zgłaszania wszelkich okoliczności wpływających na należyte ich wykonanie.

Kierowcy samochodów dokonujących odbioru odpadów zaopatrzeni  zostaną  przez

Wykonawcę  w  telefony,  w celu  umożliwienia  stałego  kontaktu w czasie  świadczenia

usługi.

2. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdym

przypadku, oddawania przez właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów

komunalnych jako odpady zbierane selektywnie. 

3. Wykonawca zobowiązany jest  do bieżącego przekazywania adresów nieruchomości

zamieszkałych, z których odbiera odpady, a nie ujętych w wykazie od Zamawiającego 

5. Wykonawca zobowiązany jest do :

a. przekazywania  zmieszanych  odpadów  komunalnych  oraz  odpadów

zielonych  bezpośrednio  do  regionalnej  instalacji  do  przetwarzania  odpadów

komunalnych……………………………………...................

b. przekazywania selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji

odzysku i unieszkodliwiania, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, określoną

w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia

2012r.  o  odpadach,  z  zastrzeżeniem,  że  jeżeli  przed  przekazaniem  odebranych

selektywnie odpadów do instalacji  odzysku i unieszkodliwiania zostały one skierowane

przez Wykonawcę do przesortowania, to powstałe pozostałości z sortowania – odpady o

kodzie  19  12  12,  przeznaczone  do  składowania,  muszą  zostać  przekazane  do

regionalnych instalacji do składowania odpadów lub instalacji zastępczych, określonych

dla  Regionu  Zachodniego  w  Uchwale  Nr  XXV/398/12  Sejmiku  Województwa

Małopolskiego  z  dnia  2  lipca  2012roku  w  sprawie  wykonania  „Planu  Gospodarki

Odpadami Województwa Małopolskiego”, z późniejszymi zmianami, 
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c. prowadzenia  ewidencji  odpadów  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami

prawa. 

6.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przekazywania  Zamawiającemu  kwartalnych

sprawozdań zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7.  Wykonawca  ma  obowiązek  comiesięcznego  przekazywania  Zamawiającemu  kart

przekazywania odpadów.

8. Wykonawca jest zobowiązany zagospodarować zebrane odpady w sposób, który

zapewni osiągniecie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia  i

odzysku innymi metodami, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra  Środowiska z

dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania  do  ponownego

użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji  odpadów komunalnych (Dz. U.

z 2012 r. poz. 645).

9.  Wykonawca  oświadcza,  że  dane  osobowe  udostępnione  Wykonawcy  przez

Zamawiającego zostaną wykorzystane wyłącznie w celu właściwego wykonania usługi . 

Wykonawca zobowiązuje się spełnić warunki, o których mowa w art. 36-39 ustawy o

ochronie danych osobowych oraz spełnić wymagania, o których stanowi art. 39a ustawy.

W szczególności zobowiązuje się do:

a) zastosowania  środków  technicznych  i  organizacyjnych  zapewniających

ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpieczenia

danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez

osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem,

b) dopuszczenia  do  przetwarzania  danych  osobowych,  w  tym  obsługi

systemu informatycznego oraz urządzeń wchodzących w jego skład służących do

przetwarzania  danych,  wyłącznie  osób  posiadających  wydane  przez  niego

upoważnienie,

c) zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych,

d) dochowania  szczególnej  staranności,  aby  osoby  upoważnione  do

przetwarzania  danych  osobowych  zachowały  je  w  tajemnicy,  również  po

zakończeniu  realizacji  Umowy  powierzenia,  między  innymi  poprzez

poinformowanie ich o prawnych  konsekwencjach  naruszenia  poufności  danych

oraz odebranie oświadczeń o zachowaniu w tajemnicy tych danych.
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§ 9. [odbiór należycie wykonanej usługi]

1. Do 5. dnia każdego miesiąca, Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania

Zamawiającemu  raportów  miesięcznych  za  poprzedni  miesiąc  dotyczących

odbioru,  transportu  i  zagospodarowania  odpadów.  Zamawiający  ma  prawo

zgłaszać uwagi do raportu, a Wykonawca powinien złożyć wyjaśnienia w terminie

3 dni roboczych od otrzymania uwag.

2. Odbiór usług Wykonawcy realizowany jest comiesięcznie na podstawie protokołu

odbioru wystawianego w oparciu o zaakceptowany przez Zamawiającego raport

miesięczny dotyczący danego miesiąca. Zamawiający wystawia protokół odbioru

w terminie 3 dni roboczych od pisemnego zaakceptowania raportu miesięcznego.

§ 10. [kontrola stanu wykonywania Umowy]

1. Zamawiający  ma prawo do  przeprowadzania  w  każdym czasie  kontroli  stanu

technicznego instalacji służących przetwarzania i odzysku odpadów oraz zasobów

sprzętowych służących do odbioru odpadów. 

2. Zamawiający będzie przeprowadzał wyrywkowe kontrole fizyczne przebiegu tras

pojazdów wykonawcy pod kątem ich zgodności z odczytami nadajników GPS zain-

stalowanych w pojazdach wykonawcy zapisanych w systemie informatycznym za-

mawiającego. 

3. Zamawiający może żądać od wykonawcy dokumentów transakcyjnych (takich jak

faktury, dowody obciążenia i uznania rachunku) związanych z wynagradzaniem

podmiotu  przyjmującego  odpady  do zagospodarowania  oraz  dokumentów po-

wstających u wykonawcy w związku z prowadzeniem ewidencji odpadów.

§ 11. [wynagrodzenie]

1. Łączne  wynagrodzenie  wykonawcy  za  realizację  zobowiązań  określonych  w

Umowie  wynosi:  ……………………………………………………………………….  PLN  netto  (słownie

…………………………………………………………………………………………………..) oraz podatek VAT wg

stawki ….. % w wysokości  ………………………………….. PLN,  co łącznie stanowi  sumę

brutto: ………………….. PLN (słownie: ……………………… PLN).

2. Wynagrodzenie  przysługujące  Wykonawcy  ma  charakter  ryczałtowy  i  zawiera

wszelkie koszty związane z wykonaniem Przedmiotu Umowy.
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3. Wykonawcy  nie przysługuje  roszczenie o  zmianę wysokości  wynagrodzenia ze

względu na nadzwyczajną zmianę stosunków ani też roszczenie o zwrot poniesionych

przez niego dodatkowych kosztów lub wydatków.

§ 12. [zasady rozliczeń]

1. Wynagrodzenie będzie płatne w miesięcznych równych ratach  w wysokości netto

……………..  PLN  oraz  podatek  VAT  wg  stawki  …..  %  w  wysokości

………………………………….. PLN,   co łącznie stanowi  kwotę  brutto: …………………..  PLN

(słownie: ……………………… PLN).

2. Zapłata  wynagrodzenia  będzie  następować  na  podstawie  faktur  VAT

wystawianych  na  podstawie  zaakceptowanych  pisemnie  przez  Zamawiającego

protokołów odbioru.

3. Faktury VAT należy wystawiać na: ……………………………………………………..

4. Termin  wystawienia  faktury  wynosi  7  dni  od  daty  podpisania  przez  strony

protokołu odbioru usługi. Ostatnie faktury VAT w roku kalendarzom należy składać

do …………………… grudnia danego roku.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie wypłacane w terminie do ..............  dni od

daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury VAT (wraz z

kompletem wymaganych dokumentów).

6. Wynagrodzenie  będzie  przekazywane  na  rachunek  bankowy  Wykonawcy  nr:

……………………..

7. Jako termin zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień obciążenia rachunku

Zamawiającego. 

§ 13. [zabezpieczenie należytego wykonania umowy]

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  5 %

wynagrodzenia  brutto  tj.  w  kwocie   zł  (słownie:  ………….)  w

formie…………………………………………….

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń Zamawia-

jącego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a zwłaszcza z tytułu

odpowiedzialności odszkodowawczej, kar umownych.
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3. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w termi-

nie 30 dni od daty zakończenia umowy.

4. Jeżeli w zabezpieczeniu należytego wykonania umowy wniesionym w postaci gwa-

rancji  lub poręczenia zawarty będzie wymóg informowania gwaranta (poręczyciela) o

zmianach umowy bądź uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, Wykonawca będzie

zobowiązany – przed podpisaniem każdego aneksu do umowy – przedstawić Zamawiają-

cemu potwierdzenie poinformowania gwaranta (poręczyciela) o zmianach umowy bądź

jego akceptację tych zmian albo wnieść nowe zabezpieczenie. W przypadku, gdy zmiana

umowy powoduje konieczność zmiany zabezpieczenia, Wykonawca zobowiązany będzie

dostarczyć  aneks  do  obecnego  zabezpieczenia,  uzupełnić  zabezpieczenie  lub  wnieść

nowe zabezpieczenie przed terminem podpisania aneksu. 

5. W przypadku, gdy okres realizacji umowy będzie dłuższy niż okres obowiązywania

zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w postaci gwarancji lub porę-

czenia Wykonawca zobowiązany będzie przed upływem okresu obowiązywania pierwot-

nego zabezpieczenia należytego wykonania umowy do przedłożenia kolejnego zabezpie-

czenia (spełniającego wymogi określone w SIWZ) na dalszy okres. 

6. W razie uchybienia zobowiązaniom określonym w ust. 4 lub 5, Zamawiający upraw-

niony będzie do żądania wypłaty przez gwaranta (poręczyciela) kwoty zabezpieczenia,

która zostanie zatrzymana przez Zamawiającego jako zabezpieczenie wniesione w pie-

niądzu.

§ 14. [Ubezpieczenie należące do obowiązków Wykonawcy]

1. Wykonawca w dniu zawarcia umowy przedłożył kopię dokumentu ubezpieczenia wraz

z oryginałem tego dokumentu do wglądu lub kopię podpisaną przez ubezpieczyciela,

potwierdzającą, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w związku z pro-

wadzoną działalnością gospodarczą obejmującą świadczenie usług będące przedmio-

tem umowy, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż … PLN, z rozszerzeniem o od-

powiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez podwykonawców (jeżeli Wyko-

nawca będzie korzystał z podwykonawców). W przypadku, gdy w trakcie realizacji

umowy okres ochrony ubezpieczeniowej dobiegnie końca, Wykonawca zobowiązany

jest do przedłożenia aktualnego dokumentu ubezpieczenia o zakresie tożsamym z

dokumentem przedłożonym w dniu podpisania umowy.
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2. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w ust. 1,

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, po wyznaczeniu Wyko-

nawcy dodatkowego 7-dniowego terminu do prawidłowego wykonania umowy.

3. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w ust. 1,

jeśli Wykonawca w jakikolwiek sposób i stopniu zawartą umowę ubezpieczenia zmie-

ni na niekorzyść Zamawiającego bez jego zgody, a niezależnie od tego także wtedy,

gdy Wykonawca świadomie wprowadzi w błąd Zamawiającego, co do istnienia lub

warunków umów ubezpieczenia, Zamawiający ma prawo, ale nie obowiązek, samo-

dzielnie zawrzeć stosowną  umowę ubezpieczenia i odliczyć ich cenę od wynagrodze-

nia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Jeżeli żadne wynagrodzenie Wyko-

nawcy się jeszcze nie należy, Wykonawca w terminie 7 dni od wezwania go przez Za-

mawiającego zwróci Zamawiającemu poniesione przez niego koszty za zapłatę skła-

dek. 

§ 15. [istotne zmiany Umowy] Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej w

postaci  aneksu  pod  rygorem nieważności  z  zachowaniem warunków dopuszczalności

zmiany Umowy określonych przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamó-

wień publicznych.

1. Istotna zmiana postanowień umowy jest dopuszczalna, za zgodą stron gdy nastąpi

zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na

realizację umowy.

2. Zmiany wskazane w ust. 2 będą dopuszczalne wyłącznie w takim zakresie, w jakim

świadczenie usług jest lub przewiduje się, że będzie opóźnione na skutek tych dzia-

łań, a w odniesieniu do ust. 2 pkt. 2  również z uwzględnieniem ewentualnych skut-

ków finansowych.

3. Strona zainteresowana zmianą postanowień umowy przedstawia drugiej stronie na

piśmie  projekt aneksu wraz z uzasadnieniem prawnym i faktycznym, stanowiącym

podstawę do negocjacji. 

4. Złożenie propozycji aneksu nie stanowi zobowiązania dla drugiej strony do jego za-

warcia.
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§ 16. [wygaśnięcie, odstąpienie od umowy i rozwiązanie Umowy]

1. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  do  odstąpienia  od  Umowy,  gdy  zaistnieją

istotne zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w intere-

sie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Za-

mawiający może od Umowy odstąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości

o tych okolicznościach.

2. Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w na-

stępujących przypadkach:

a) Zamawiający stwierdził  odstępstwo od standardu świadczenia usług, a odstęp-

stwo to nie zostanie usunięte przez Wykonawcę  w terminie wyznaczonym przez

Zamawiającego,

b) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego że wykonawca realizuje Umowę

z odstępstwem od reguły pełnego wykorzystywania zasobów o których mowa w §

5 Umowy, 

c) Wykonawca wbrew treści umowy lub ustawy odmówił Zamawiającemu przekaza-

nia stosownych informacji, dokumentów, nie umożliwił przeprowadzania inspekcji

technicznych o których mowa w § 7 lub podał informacje nieprawdziwe lub prze-

kazał dokumenty stwierdzające nieprawdę lub podrobione,

d) w przypadku gdy Wykonawca zaprzestał świadczenia usługi w całości lub w części

przez okres dłuższy niż 2 dni,

e) w przypadku przekraczającego 7 dni opóźnienia Wykonawcy w  wykonaniu innych

obowiązków określonych umową.

f) W razie zaistnienia okoliczności dotyczących przedsiębiorstwa Wykonawcy, z któ-

rych wynika, że  Wykonawca nie będzie mógł  wykonać  umowy lub  wykonanie

umowy będzie znacznie utrudnione.

3. Wypowiedzenie umowy może zostać dokonane w każdym czasie trwania Umowy,

jednak nie później niż trzy miesiące od daty powzięcia przez stronę składającą wypo-

wiedzenie informacji o zaistnieniu przesłanki uzasadniającej wypowiedzenie.

4. Wcześniejsze  wypowiedzenie  umowy  powoduje,  że  raty  wynagrodzenia,  które

stałyby się wymagalne po wypowiedzeniu, nie należą się, a łączne wynagrodzenie na-

leżne Wykonawcy za świadczenie usług zmniejsza się odpowiednio, przy czym Wyko-

nawcy należne jest wynagrodzenie za okres realizacji zobowiązań na podstawie ust. 5

niniejszego paragrafu.
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5. W razie wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowią-

zany do realizacji zobowiązań wynikających z umowy przez okres 14 dni.

§ 17. [kary umowne]

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szko-

dy będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań

objętych Umową.

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej:

a) za niedotrzymanie wymaganego zapisami SIWZ:

i. poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji

odpadów  komunalnych:  papieru,  metali,  tworzyw  sztucznych  i  szkła  (nieosiągnięcie

poziomu),

ii. poziomu masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych

do składowania (przekroczenie dopuszczalnego poziomu).

b) za każdy przypadek nieodebrania lub nieterminowego odebrania odpadów z 

danej nieruchomości; wysokość kary umownej stanowi iloczyn kwoty 50 zł, ilości

gospodarstw domowych na danej nieruchomości oraz liczby dni opóźnienia w 

odbiorze odpadów z danej nieruchomości;

c) za  każdy  przypadek  nieodebrania  lub  nieterminowego  odebrania  odpadów

komunalnych z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych; wysokość

kary  umownej  stanowi  iloczyn  kwoty  1000  zł  oraz  liczby  dni  opóźnienia  w

odbiorze odpadów z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

d) za każdy przypadek niedostarczenia właścicielowi nieruchomości worka na 

odpady komunalne lub dostarczenia właścicielowi nieruchomości worka nie 

spełniającego wymagań określonych w SIWZ; wysokość kary umownej za dany 

przypadek stanowi iloczyn kwoty 50 zł oraz ilości gospodarstw domowych na 

danej nieruchomości, którym nie dostarczono worka lub dostarczono worek nie 

spełniający wymagań określonych w SIWZ;

e) za każdy dzień opóźnienia w zaopatrzeniu punktu selektywnego zbierania odpa-

dów komunalnych w pojemniki wymagane SIWZ; wysokość kary umownej za

każdy dzień opóźnienia stanowi 0,05% całości wynagrodzenia brutto określone-

go w §8 ust. 1;
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f) za  każdy  przypadek  odmówienia  Zamawiającemu możliwości  przeprowadzenia

kontroli, o której mowa w §7; wysokość kary umownej za każdy przypadek sta-

nowi 0,5% całości wynagrodzenia brutto określonego w §8 ust. 1;

g) za każdy dzień opóźnienia w przedłożeniu Harmonogramu Usług; wysokość kary 

umownej za każdy dzień opóźnienia stanowi 0,01 % całości wynagrodzenia 

brutto określonego w §8 ust. 1;

h) za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu właścicielom nieruchomości informacji o

terminie odbierania odpadów; wysokość kary umownej za każdy dzień 

opóźnienia stanowi 0,01 % całości wynagrodzenia brutto określonego w §8 ust. 

1;

i) za wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze Stron lub rozwiązanie umowy z

przyczyn choćby częściowo zawinionych przez Wykonawcę, w wysokości 10 %

całości wynagrodzenia brutto.

3. Wysokość kary umownej wymierzanej na podstawie ust. 2 pkt i lub ii stanowi ilo-

czyn stawki opłaty za zmieszane odpady komunalne, określonej w przepisach wyda-

nych na podstawie art. 290 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środo-

wiska, i  brakującej masy odpadów komunalnych, wyrażonej w Mg, wymaganej do

osiągnięcia odpowiedniego poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia

lub nieprzekroczenia dopuszczalnej masy odpadów komunalnych ulegających biode-

gradacji przekazywanych do składowania.

4. Łączna wysokość  kar  umownych  nie  przekroczy  25  % całości  wynagrodzenia

brutto.

5. Jeżeli kary umowne nie pokryją całości szkody, Zamawiającemu przysługuje pra-

wo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

6. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z jakąkolwiek wie-

rzytelnością Wykonawcy wobec Zamawiającego, w tym z tytułu wynagrodzenia. O do-

konanym potrąceniu Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę.

§ 18. [osoby upoważnione, adresy, zawiadomienia,]

1. Ze strony Zamawiającego osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonaw-

cą w zakresie realizacji umowy są:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Osoby te są również upoważnione do podpisywania protokołów odbioru w imieniu 

Zamawiającego.

2. Ze strony Wykonawcy osobami upoważnionymi do kontaktów z Zamawiającym

w zakresie realizacji umowy są:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Osoby te są również upoważnione do podpisywania protokołów odbioru w imieniu 

Wykonawcy.

3. Osobami odpowiedzialnymi ze strony Zamawiającego za rozliczenie finansowe 

umowy są:……………………………………………………………….

4. Strony wskażą sobie nawzajem w formie pisemnej osoby zastępujące, o których 

mowa w ust. 1-3. 

5. Wszelkie informacje, polecenia, potwierdzenia w sprawach dotyczących realizacji 

umowy przekazywane będą pisemnie, telefaksem lub drogą elektroniczną i będą 

podpisane wyłącznie przez osoby upoważnione wskazane w ust. 1 i 2. Podpis 

elektroniczny nie jest wymagany.

6. Doręczenia pism dokonywane będą osobiście lub za potwierdzeniem odbioru na 

wskazane w ust. 8 adresy Stron, za pośrednictwem operatora pocztowego. 

7. Pisma przekazane telefaksem lub drogą elektroniczną uważa się za doręczone 

z datą ich przekazania, jeżeli treść dotarła do adresata, o ile przekazanie ich 

nastąpiło w godzinach pomiędzy 7.30 a 15.30, z wyjątkiem dni ustawowo 

wolnych od pracy i sobót. W innym przypadku uważa się, iż doręczenie nastąpiło 

o godzinie 7.30 w najbliższym dniu roboczym.

8. Strony wyznaczają następujące adresy do doręczeń:

a) dla Zamawiającego: ……………………………………….

b) dla Wykonawcy: ……………………………………….

§ 19. [rozwiązywanie sporów]

1. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy strony będą starały się rozwiązywać

polubownie.

2. Jeżeli  polubowne rozwiązanie sporów nie przyniesie rezultatu, strony poddadzą

rozstrzygnięcie sporu Sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla siedziby

Zamawiającego. 

14



§ 20. [odesłania, język umowy]

1. W sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  stosuje  się  przepisy  prawa  po-

wszechnego, w tym Prawa zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego.

2. Językiem umowy jest język polski. Jeżeli w trakcie wykonywania umowy powstanie

konieczność  dokonywania  tłumaczeń,  Wykonawca każdorazowo zapewni  obecność

kompetentnego tłumacza, jak również zapewni tłumaczenie wszelkich dokumentów i

pism sporządzonych dla celów realizacji przedmiotu umowy na język umowy przez

tłumacza przysięgłego, przy czym dotyczy to także wszelkich dokumentacji, instruk-

cji, gwarancji, certyfikatów i atestów.

 
§ 21. [egzemplarze]

Umowa została zawarta w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zama-

wiającego, jeden dla Wykonawcy.
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