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TOM II
PROJEKT UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
UMOWA
NR: ..........................

Na realizację zamówienia publicznego pn.: „Odbiór i transport stałych odpadów komunalnych”
Niniejsza Umowa – zwana dalej „Umową”, została zawarta dnia ....................… roku w
..................................., pomiędzy:
Gminą Myślenice
ul. Rynek 8/9, 32-400 Myślenice
NIP: 681-10-04-414, REGON: 000525493
zwaną dalej Zamawiającym,
reprezentowaną przez:
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice - Pana Macieja Ostrowskiego
a
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………….............
zwanym dalej Wykonawcą
reprezentowanym przez:
...............................................
...............................................
Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.
759 z póżn. zm.), na podstawie oferty Wykonawcy z dnia......................................
Dla potrzeb niniejszej Umowy przez odpady komunalne rozumie się odpady powstające w
gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady nie
zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu
na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych, w
rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2012 r., poz. 21).
Zamawiający oświadcza, że łączy go zawarta z Zakładem Zagospodarowania Odpadów w
Myślenicach, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, umowa, na mocy której Zakład ten będzie
przyjmował odpady komunalne objęte przedmiotem niniejszej Umowy. Zamawiający oświadcza,
ponadto, iż na podstawie wskazanej umowy będzie rozliczał się z Zakładem z przyjętych przez ten
Zakład odpadów dostarczonych przez Wykonawcę.

§1
Interpretacja
1.

Integralną część niniejszej Umowy stanowią następujące dokumenty:
1) Załącznik nr 1 - Instrukcja dla wykonawców (IDW) – Tom I SIWZ;
2) Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami – Tom III SIWZ;
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2.

3.

3) Załącznik nr 3 - Oferta Wykonawcy z dnia …………………;
4) Załącznik nr 4 – Harmonogram świadczenia usług.
W przypadku rozbieżności zapisów poszczególnych dokumentów wymienionych w pkt 1) – 4) w
stosunku do treści Umowy w odniesieniu do tej samej kwestii, pierwszeństwo mają postanowienia
zawarte w Umowie, a następnie w dokumencie wymienionym we wskazanej wyżej kolejności.
Nagłówki umieszczone w tekście niniejszej Umowy mają charakter informacyjny i nie mają
wpływu na interpretacje niniejszej Umowy.

§2
Przedmiot Umowy
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Przedmiotem niniejszej Umowy jest realizacja zamówienia publicznego pn.: „Odbiór i transport
stałych odpadów komunalnych”, w ramach którego Wykonawca zobowiązany jest do
świadczenia usług obejmujących odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców miasta i gminy
Myślenice i wywóz wszystkich odpadów do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w
Myślenicach, mającego siedzibę w Myślenicach, ul. K. Ujejskiego 341 (zwany dalej „Zakładem”).
Odbiór oraz wywóz odpadów będzie obejmował wyłącznie odpady komunalne z wyłączaniem
gruzu, odpadów wielkogabarytowych i odpadów problematycznych, których definicje zawiera
uchwała nr 196/XXIV/2012 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 13 września 2012 roku.
Przedmiot Umowy, o którym mowa powyżej, obejmuje w szczególności odbiór odpadów
komunalnych z:
a) domów jednorodzinnych lub wielorodzinnych (ok. 7000 na terenie gminy, ok. 3000 na terenie
miasta),
b) budynków wielolokalowych na terenie miasta i gminy (ok. 60 altanek śmietnikowych).
Celem prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany będzie także do:
a) dostarczenia na teren wszystkich nieruchomości pojemników i worków na odpady,
b) sukcesywnego uzupełniania worków po każdorazowym odbiorze,
c) dezynfekcji pojemników na odpady ulegające biodegradacji,
d) wykonania harmonogramu odbioru odpadów komunalnych,
e) kontroli zawartości pojemników i worków,
f)
wyposażenia wszystkich pojazdów świadczących usługi dla Zamawiającego w sprawnie
działający system monitoringu oraz udostępnienie Zamawiającemu dostępu do portalu
internetowego umożliwiającego kontrolę trasy przejazdu pojazdów świadczących usługi dla
Zamawiającego,
g) oznaczenia pojazdów świadczących usługi dla Zamawiającego nazwą firmy, adresem siedziby
firmy oraz numerem telefonu kontaktowego
Wykonawca nie może łączyć realizacji usług objętych przedmiotem niniejszej Umowy z innymi
usługami przez niego realizowanymi w tym zakresie, w szczególności odbioru odpadów
komunalnych z innych gmin i nieruchomości nie zamieszkałych, w których wytwarzane są
odpady.
Szczegółowy opis przedmiotu Umowy, określający w szczególności zakres, sposób i zasady
realizacji usług oraz miejsca, z których odbiór odpadów będzie następował, z zastrzeżeniem
regulacji ust. 7 i 8, zawiera Tom III niniejszej SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia wraz z
załącznikami.
Faktyczna liczba mieszkańców objęta przedmiotem niniejszej Umowy zostanie określona, celem
rozpoczęcia jego realizacji przez Wykonawcę, po uzyskaniu przez Zamawiającego wszystkich
deklaracji mieszkańców, składanych w tym zakresie do dnia 31.05.2013r. Zamawiający, po
ustaleniu powyższych informacji, zobowiązany jest, najpóźniej na 15 dni przed terminem
przystąpieniem przez Wykonawcę do świadczenia usług, wskazanym w § 6 ust. 2 Umowy,
przedłożyć Wykonawcy pisemny wykaz zawierający ilość mieszkańców zamieszkujących
nieruchomości objęte przedmiotem Umowy oraz ilość pojemników i worków pierwotnie
przypadających na daną nieruchomość.
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8.

9.

Zamawiający zobowiązuje się aktualizować wykaz, o którym mowa w ust. 7, każdorazowo co
jeden miesiąc od daty przedstawienia Wykonawcy poprzedniego takiego wykazu. Każda
aktualizacja, dokonywana zgodnie z procedurą zawartą w niniejszym ustępie, będzie
przedstawiana Wykonawcy pisemnie.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy, zgodnie z
wymaganiami Zamawiającego, określonymi w niniejszej Umowie i załącznikach do niej,
wskazanych w § 1 ust. 1 pkt 1) – 4) Umowy, oraz wymaganiami prawem przepisanymi.
Wykonawca zobowiązany jest także do przestrzegania w trakcie realizacji zamówienia przepisów:
1) ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U z 2010 r. Nr
220,poz. 1447 z późn. zm.),
2) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2012 r., poz. 21),
3) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z
2012 r., poz. 391 i 951 z późn. zm.),
4) ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011r., nr 152, poz. 897),
5) ustaw z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz.
150 z późn. zm.),
6) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z
2005 r., Nr 180, poz. 1495),
7) ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2009 r., Nr 9, poz.
666),
8) ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r., poz. 145),
9) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. 2009r., nr 104 poz.
868),
10) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów
dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji i odpadów (Dz. U. 2010r., nr
249 poz. 1673),
11) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji
oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorowych zestawień
danych o odpadach (Dz. U. 2010r., nr 249 poz. 1674),
12) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu
odpadów (Dz. U. 2001r., nr 112 poz. 1206),
13) rozporządzenia 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 dnia 11 czerwca 2012 r., poz. 645),
14) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań
o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji
zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z dnia 5 czerwca 2012 r.,
poz. 630),
15) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do
składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów (Dz. U. z
dnia 18 czerwca 2012 r., poz. 676),
16) uchwały nr 196/XXIV/2012 Rady Miejskiej w Myślenicach z 13 września 2012 r. w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Myślenice,
17) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
18) uchwały Nr XXV/397/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z 2 lipca 2012 r. w sprawie
uchwalenia Planu gospodarki odpadami województwa małopolskiego,
19) uchwały Nr XXV/398/12 Sejmiku Województwa małopolskiego z 2 lipca 2012 r. w
sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami województwa małopolskiego.
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§3
Kontrola poprawności wykonywania umowy
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Prawidłowość oraz faktyczny zakres realizacji przedmiotu Umowy przez Wykonawcę będą
monitorowane przez Zamawiającego za pośrednictwem systemu monitoringu bazującego na
systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiającego trwałe zapisywanie, przechowywanie i
odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz czujników zapisujących
dane o miejscach wyładunku odpadów – umożliwiający weryfikację tych danych, stanowiącego
własność Wykonawcy, który zostanie zamontowany w każdym z pojazdów wykorzystywanych
przez Wykonawcę do realizacji niniejszej Umowy.
Montaż systemu monitoringu, o którym mowa powyżej, zostanie dokonany przez Wykonawcę we
wszystkich pojazdach wskazanych przez Wykonawcę, wykorzystywanych przez niego dla
potrzeb wykonywania niniejszej Umowy, przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu tejże Umowy.
Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać w nienaruszonym stanie zamontowany system
monitoringu, o którym mowa powyżej, przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy, tj. nie może
wykonywać żadnych ulepszeń, napraw we własnym zakresie, zmian, itp., tego systemu.
W przypadku uszkodzenia systemu monitoringu, o którym mowa powyżej, Wykonawca
zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o fakcie jego uszkodzenia oraz
zaprzestać realizacji Umowy z wykorzystaniem pojazdu z uszkodzonym systemem, do czasu
jego naprawienia.
Kontrole poprawności wykonywanych w ramach realizacji przedmiotu niniejszej Umowy usług,
prócz osoby wskazanej w § 11 ust. 2 Umowy, mogą być także prowadzone przez upoważnionych
pracowników Urzędu Miasta i Gminy Myślenice. O fakcie upoważnienia takich osób,
Zamawiający powinien powiadomić Wykonawcę.
System monitoringu ma być włączony przez Wykonawcę każdorazowo w czasie faktycznego
wykonywania usług na rzecz Gminy Myślenice.
Kontrola poprawności wykonywania przez Wykonawcę usług objętych niniejszą Umową będzie
następował także przez raporty składane Zamawiającemu przez Zakład, w szczególności w
zakresie rodzaju, jakości i faktu dostarczania przez Wykonawcę do Zakładu odpadów.

§4
Szczegółowe obowiązki Wykonawcy
I.

Potencjał techniczny Wykonawcy.

1.

Wykonawca zobowiązany jest do używania w trakcie realizacji niniejszej Umowy sprzętu
własnego - środków transportu dopuszczonych do ruchu, posiadających wymagane prawem
atesty oraz ważne ubezpieczenie, co najmniej OC pojazdów, które zostały przez niego wskazane
w Ofercie, stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej Umowy. Zmiana pojazdu lub urządzenia na
inny niż wskazany w treści Oferty Wykonawcy, może nastąpić bez zgody Zamawiającego,
jednakże pod warunkiem, iż zmieniany pojazd lub urządzenia spełnia warunki określone przez
Zamawiającego, a zawarte w Instrukcji dla wykonawców (IDW) – Tomie I SIWZ, stanowiącej
załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.
Wykonawca zobowiązany jest skierować do realizacji niniejszej Umowy osoby posiadające
uprawnienia do wykonywania przewidzianych Umową czynności, o ile przepisy prawa nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień.
Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt do zabezpieczenia
wszelkich materiałów, preparatów lub urządzeń niezbędnych do prawidłowego wykonania
niniejszej Umowy.
Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania w nienaruszonym stanie systemu monitoringu, o
których mowa w § 3 Umowy, oraz zawiadamiania Zamawiającego o każdym jego uszkodzeniu.

2.

3.

4.
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5.

6.

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na własny koszt oraz odpowiedzialność
odpowiednią ilość pojemników, wykorzystywanych dla celów realizacji przedmiotu Umowy,
spełniających wymogi określone przez Zamawiającego w Tomie III SIWZ – Opisie Przedmiotu
Zamówienia wraz z załącznikami, z wyłączeniem pojemników na odpady BIO, które zapewnia
Zamawiający.
Z tytułu dostawy przez siebie pojemników, o których mowa w ust. 5, oraz ich udostępnienia na
okres realizacji Umowy, Wykonawca nie może pobierać opłat od podmiotów, którym te pojemniki
są dostarczane i udostępniane. W przypadku powzięcia wiadomości przez Zamawiającego o
fakcie pobierania przez Wykonawcę wskazanych powyżej opłat, uprawniony on będzie do
obciążenia Wykonawcy karami umownymi, na podstawie § 12 ust. 2 pkt 2) Umowy, za każdy taki
przypadek.

II.

Obowiązki Wykonawcy w zakresie odbioru odpadów.

1.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania Umowy w sposób jak najmniej uciążliwy dla osób
trzecich, przestrzegając przepisów prawa związanych z wykonywaniem poszczególnych
czynności.
Poza odpadami odbieranymi, zgodnie z wymogami wskazanymi w § 5 Umowy oraz zbieranymi,
zgodnie z treścią ust. 8 poniżej, Wykonawca nie może odbierać oraz zbierać żadnych innych
odpadów. Jeżeli Wykonawca, pomimo zakazu zawartego w niniejszym postanowieniu, będzie
dokonywał odbioru lub zbiórki dodatkowych odpadów, nieobjętych zakresem zawartym w
niniejszej Umowie, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną, na podstawie § 12 ust. 2 pkt
2) Umowy, za każdy taki przypadek.
Odbiór odpadów komunalnych od miejsc wskazanych w § 2 ust. 3 lit. a) i b) Umowy Wykonawca
powinien realizować z uwzględnieniem czasu funkcjonowania Zakładu, tak aby było możliwe
wyładowanie pojazdu odbierającego odpady w dniu, w którym nastąpił jego załadunek.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczać do Zakładu odbierane odpady komunalne z podziałem
na odpady podlegające degradacji, odpady zebrane selektywnie, odpady zielone i pieluchy, w
zgodzie z zapisami pkt III. ust. 2 i 3 poniżej, celem wykazania, która partia odpadów dostarczana
do Zakładu jest odpadem zebranym selektywnym, a która odpadem niesegregowanym.
Zakład, każdorazowo będzie kontrolował dostarczane przez Wykonawcę odpady zebrane
selektywne oraz odpady niesegregowane, w związku z czym Wykonawca zobowiązany jest do
przestrzegania stosownych wymogów w tym zakresie pod rygorem naliczenia przez
Zamawiającego kar umownych, o których mowa w § 12 ust. 2 pkt 9) Umowy.
Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia nie będzie mógł mieszać selektywnie
zebranych odpadów komunalnych z niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi.
Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia odpadów na własny koszt do instalacji
przewidzianej do zastępczej obsługi w przypadku awarii regionalnej instalacji, o której mowa w §
2 ust. 1 Umowy.
Wykonawca zobowiązany jest także do zebrania odpadów leżących obok altanek śmietnikowych i
pojemników jeśli będzie to wynikiem jego działania oraz odpadów zgromadzonych przez
mieszkańców w odpowiednich workach, wskazanych w pkt III. ust. 2 i 3 poniżej, które do takich
pojemników nie zostały przez nich wrzucone.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

III. Obowiązki Wykonawcy w zakresie dostawy i odbioru pojemników oraz worków.
1.

Worki oraz pojemniki na odpady BIO, które będą wykorzystywane przez Wykonawcę do
świadczenia usług objętych przedmiotem niniejszej Umowy, zostaną mu wydane przez
Zamawiającego. Z kolei pojemniki, wykorzystywane przez Wykonawcę dla celów realizacji
niniejszej Umowy, z wyłączeniem pojemników na odpady BIO, które zapewnia Zamawiający,
powinny zostać przez niego dostarczone na jego koszt i odpowiedzialność w ilości umożliwiającej
prawidłowe wykonywanie przedmiotu Umowy. Za niedobory w ilości pojemników dostarczonych
mieszkańcom, w ramach niniejszej Umowy, pełną odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

Wykonawca zobowiązany jest, w ramach przedmiotu niniejszej Umowy, dostarczyć we własnym
zakresie i na własny koszt w miejsca, o których mowa w § 2 ust. 2 lit. a) Umowy, wydane mu
przez Zamawiającego lub zapewnione przez siebie:
−
pojemniki na odpady ulegające biodegradacji o pojemności 80 litrów oraz w pojemniki na
odpady pozostałe o pojemności 120 litrów najpóźniej do dnia 30.06.2013 roku,
−
worki do selektywnej zbiórki odpadów: 4 worki żółte o pojemności 80 litrów oraz 2 worki
zielone o pojemności 80 litrów przed rozpoczęciem świadczenia usługi najpóźniej do dnia
30.06.2013 roku oraz sukcesywne uzupełniać worki po każdorazowym ich odbiorze na
zasadzie „worek za worek”,
−
worki pomarańczowe najpóźniej do dnia 30.06.2013 roku i sukcesywne uzupełnianie worków
po każdorazowym odbiorze na zasadzie „worek za worek”, jeżeli zostanie zgłoszone takie
zapotrzebowanie w tych miejscach,
−
worki czarne na odpady zielone najpóźniej do dnia 30.06.2013 roku i sukcesywne
uzupełnianie worków po każdorazowym odbiorze na zasadzie „worek za worek”, jeżeli
zostanie zgłoszone takie zapotrzebowanie w tych miejscach,
Wykonawca zobowiązany jest ponadto, w ramach przedmiotu niniejszej Umowy, dostarczyć we
własnym zakresie i na własny koszt w miejsca, o których mowa w § 2 ust. 2 lit. b) Umowy,
wydane mu przez Zamawiającego lub zapewnione przez siebie:
−
pojemniki na odpady ulegające biodegradacji o pojemności 2 X 240 litrów, pojemniki na
odpady pozostałe o pojemności 1100 litrów, w pojemniki na papier, plastik, metal, tekstylia o
pojemności 2 x 1100 litrów, pojemniki na szkło o pojemności 1100 litrów najpóźniej do dnia
30.06.2013 roku,
−
pojemniki na pieluchy jednorazowe o pojemności 120 litrów najpóźniej do dnia 30.06.2013
roku z zastrzeżeniem, iż do przedmiotowego pojemnika powinien być założony również
worek pomarańczowy o pojemności 120 litrów, który będzie uzupełniany po każdorazowym
opróżnieniu.
Dla potwierdzenia dostarczenia pojemników i pierwszej partii worków, w zakresie wskazanym w
ust. 2 i 3 powyżej, Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu pisemne ich
potwierdzenia od właścicieli lub prawnych dysponentów nieruchomości znajdujących się w
miejscach określonych w § 2 ust. 3 lit. a) i b) Umowy, opatrzone datą przekazania i podpisem
właściciela lub dysponenta albo ich przedstawiciela. W przypadku niemożności spełnienia tego
warunku z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, wskaże on Zamawiającemu te przyczyny na
piśmie i udokumentuje ich zaistnienie. Za dowód mogą być uznane wskazania urządzeń
kontrolujących, czas i przebieg tras pojazdów takich jak tachograf czy GPS. Za przyczyny
niezależne od Wykonawcy można będzie uznać, w szczególności co najmniej trzykrotne
niezastanie właściciela nieruchomości pod wskazanym adresem w odstępach co najmniej 3
dniowych w godzinach 7.00 – 20.00.
Wykonawca będzie odbierał od Zamawiającego worki oraz pojemniki na odpady BIO w miejscu
przez niego wskazanym na terenie Gminy Myślenice, w czasie uzgodnionym z Zamawiającym,
własnym transportem i na własny koszt.
Wykonawca uprawniony będzie w każdym miesiącu realizacji Umowy pobierać od
Zamawiającego worki w ilości odpowiadającej wymogom wskazanym w § 5 Umowy, celem
przekazania ich mieszkańcom objętym przedmiotem Umowy. W przypadku konieczności
odebrania od Zamawiającego większej ilości worków niż, wskazanej w zdaniu pierwszym
powyżej, lub pojemników na odpady BIO, Wykonawca zobowiązany będzie Zamawiającego
poinformować o tym fakcie na co najmniej 3 dni przed datą odbioru tych worków lub pojemników.
Jeśli podczas odbierania odpadów dojdzie do uszkodzenia lub zniszczenia z przyczyn zależnych
od Wykonawcy pojemników, Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia zobowiązany będzie do
dodatkowego dostarczenia pojemników na swój koszt. Jeżeli uszkodzenie pojemnika, nastąpiło z
przyczyn zależnych od mieszkańca objętego przedmiotem niniejszej Umowy, Wykonawca
zobowiązany będzie do dostarczenia pojemnika na koszt mieszkańca, który pojemnik uszkodził –
obowiązek ten dotyczy wyłącznie sytuacji, kiedy pojemniki dostarczane były przez Wykonawcę
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8.

na jego koszt i odpowiedzialność, wykonania dokumentacji fotograficznej oraz niezwłocznego
powiadomienia o zaistniałym fakcie Zamawiającego. Do wykonywanej przez Wykonawcę
dokumentacji, przepis pkt IV. ust. 2 stosuje się odpowiednio.
W przypadku, gdy osoby lub podmioty objęte świadczeniem przez Wykonawcę, na podstawie
niniejszej Umowy, usług odbioru i transportu odpadów komunalnych dysponują własnymi
pojemnikami, które ulegną uszkodzeniu lub zniszczeniu z przyczyn zależnych od Wykonawcy,
Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia zobowiązany będzie do dodatkowego dostarczenia
pojemników zamiennych na swój koszt - jeżeli dotyczy to pojemników, które winien on dostarczyć
w ramach niniejszej Umowy, na własny koszt oraz odpowiedzialność, albo poinformować
niezwłocznie Zamawiającego o zaistniałym zdarzeniu – jeżeli dotyczy to pojemników na odpady
BIO. Wykonawca zobowiązany będzie także dostarczyć, w ramach przedmiotu niniejszej Umowy,
na własny koszt dodatkowe pojemniki zamienne, jeżeli ulegną uszkodzeniu pojemniki będące
własnością osób lub podmiotów, o których mowa powyżej, z przyczyn od nich zależnych - jeżeli
dotyczy to pojemników, które winien on dostarczyć w ramach niniejszej Umowy, na własny koszt
oraz odpowiedzialność, albo poinformować niezwłocznie Zamawiającego o zaistniałym zdarzeniu
– jeżeli dotyczy to pojemników na odpady BIO.

IV. Obowiązki Wykonawcy w zakresie kontroli zawartości worków i pojemników.
1.

2.

3.

Wykonawca zobowiązany jest do kontroli zawartości wszystkich pojemników i worków
odbieranych z miejsc, o których mowa w § 2 ust. 3 lit. a) i b) Umowy, celem określenia
prawidłowości posegregowania odpadów - zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania
czystości i porządku na terenie miasta i gminy Myślenice. W przypadku stwierdzenia
nieprawidłowej segregacji, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji
fotograficznej, niezwłocznego powiadomienia o zaistniałym fakcie Zamawiającego oraz
właściciela lub prawnego dysponenta danej nieruchomości w formie pisemnego zawiadomienia
oraz odbioru odpadów nieprawidłowo posegregowanych jako zmieszane odpady komunalne
najpóźniej do końca dnia następnego od stwierdzenia powyższej okoliczności.
Dokumentacja fotograficzna, o której mowa powyżej, winna zostać dostarczona Zamawiającemu
przez Wykonawcę w terminie 3 dni od daty jej sporządzenia, w formie elektronicznej za
zewnętrznym nośniku danych lub za pomocą poczty e-mail.
Wykonawca zobowiązany jest gromadzić wszelką dokumentację uzyskaną, w zgodzie z
procedurą zawartą w ust. 1 powyżej, oraz udostępniać ją mieszkańcom, objętym przedmiotem
niniejszej Umowy, na ich zlecenie.

V. Obowiązki Wykonawcy w zakresie zapewnienie stanu sanitarnego pojemników.
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia właściwego stanu sanitarnego pojemników służących
do gromadzenia i odbioru odpadów ulegających biodegradacji, poprzez ich dezynfekcję w warunkach
spełniających wymagania z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej, w miejscu odbioru
odpadów z częstotliwością co najmniej 1 raz na 3 cykle opróżnień (z wyłączeniem okresu zimowego
grudzień-luty). Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o terminie i miejscu
wykonywania powyższych czynności oraz przedstawić mu pisemny raport z ich wykonania,
zawierający miejsca (adresy) i ilości pojemników poddanych dezynfekcji.
VI. Obowiązki Wykonawcy w zakresie sprawozdawczości z realizacji Umowy.
1.

2.

Wykonawca, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, zobowiązany jest składać
Zamawiającemu pisemne miesięczne sprawozdania, w zakresie opisanym w ustawie z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 i 951z
późn. zm.), z zastrzeżeniem ust. 2.
Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, powinny zawierać:
−
informacje o masie poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych oraz
sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji, do której zostały
przekazane odebrane od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne, odpady
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3.

4.

zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do
składowania;
−
informacje o masie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji;
−
liczbę właścicieli lub prawnych dysponentów nieruchomości, od których zostały odebrane
odpady komunalne wraz ze wskazaniem ilości odebranych worków lub pojemników z każdej
z tych nieruchomości w danym miesiącu kalendarzowym realizacji Umowy;
−
wskazanie właścicieli lub prawnych dysponentów nieruchomości, którzy zbierają odpady
komunalne w sposób niezgodny z uchwałą nr 196/XXIV/2012 Rady Miejskiej w Myślenicach
z 13 września 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Myślenice.
Miesięczne sprawozdania, Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu w
terminie do 5 dnia roboczego kolejnego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w
którym Wykonawca świadczył usługi objęte niniejszą Umową.
W przypadku nie przedłożenia jakiegokolwiek sprawozdania miesięcznego w terminie, o którym
mowa w ust. 3, Zamawiający będzie uprawniony naliczyć Wykonawcy kary umowne, zgodnie z
regulacją § 12 ust. 2 pkt 1) Umowy.

§5
Częstotliwość odbioru odpadów
1.

2.

Odbiór odpadów komunalnych z miejsc, o których mowa w § 2 ust. 2 lit. a) Umowy, następować
będzie z następującą częstotliwością:
pojemnik BIO 80 l oznaczone kolorem brązowym – co 2 tygodnie w sezonie (od 1 maja do
30 września) oraz co 3 tygodnie poza sezonem (od 1 października do 30 kwietnia),
pojemnik na odpady pozostałe 120 l oznaczone kolorem szarym - co 6 tygodni w sezonie
(od 1 maja do 30 września) oraz co 4 tygodnie poza sezonem (od 1 października do 30
kwietnia),
worki żółte 2 x 80 l - co 2 tygodnie w sezonie (od 1 maja do 30 września)
oraz co 4 tygodnie poza sezonem (od 1 października do 30 kwietnia),
worki zielone 80 l – w zależności od napełnienia razem z workami żółtymi,
worek pomarańczowy 120 l na pieluchy jednorazowe (ok. 15 % domów) odbierany razem z
odpadami pozostałymi lub podczas selektywnej zbiórki worków;
worek czarny 120 l na odpady zielone niemieszczące się w pojemniku oznaczonym kolorem
brązowym (ok. 15 % domów) co najmniej 13 razy w ciągu sezonu wiosna – lato – jesień
podczas opróżniania pojemników na odpady ulegające biodegradacji.
Odbiór odpadów komunalnych z miejsc, o których mowa w § 2 ust. 2 lit. b) Umowy, następować
będzie z następującą częstotliwością:
−
pojemniki BIO 2 x 240 l – 1 raz w tygodniu,
−
pojemnik na odpady pozostałe 1100 l - 1 raz w tygodniu,
−
pojemnik żółty na papier, plastik, metal, tekstylia 2 x 1100 l - 1 raz w tygodniu
−
pojemnik zielony na szkło 1100 l - co 2 tygodnie,
−
pojemnik 120 l na pieluchy jednorazowe - 1 raz w tygodniu.

§6
Terminy
1.
2.

Termin wykonania niniejszej Umowy wynosi od dnia jej podpisania do dnia 31 grudnia 2014
roku.
Wykonawca przystąpi do świadczenia odbioru i transportu odpadów, objętych przedmiotem
niniejszej Umowy, w dniu 1 lipca 2013 roku.
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3.

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić do akceptacji Zamawiającego harmonogram
świadczenia usług w terminie do 7 dni od daty otrzymania od Zamawiającego wykazu, o którym
mowa w § 2 ust. 6 Umowy, zgodnie z zasadami zawartymi w § 9 Umowy.

§7
Wynagrodzenie
1.

2.
3.

4.
5.
6.

Z tytułu realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, określonego w § 2, Zamawiający wypłaci
Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie nie przekraczającej ______________ PLN, (słownie
złotych: _____________________________________) plus ____ % podatek VAT ____ PLN,
(słownie złotych ______________) co łącznie stanowi kwotę brutto __________ PLN (słownie
złotych: _____________________________________), z zastrzeżeniem, iż cena jednostkowa
za świadczenie w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego usług objętych niniejszą Umową dla
jednego
mieszkańca
wynosi
______________
PLN,
(słownie
złotych:
_____________________________________) plus ____ % podatek VAT ____ PLN, (słownie
złotych ______________) co łącznie stanowi kwotę brutto __________ PLN (słownie złotych:
_____________________________________).
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, płatne będzie w miesięcznych transzach
obejmujących wartość wykonanych w danym miesiącu kalendarzowym usług.
Wysokość danej transzy miesięcznej, będzie każdorazowo obliczana jako iloczyn ceny
jednostkowej za świadczenie w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego usług objętych niniejszą
Umową dla jednego mieszkańca i ilości mieszkańców, dla których usługi te były realizowane w
tym miesiącu. Faktyczna ilość mieszkańców, dla których realizowane były przedmiotowe usługi w
danym miesiącu kalendarzowym, ustalane będą w zgodzie z procedurą zawartą w § 2 ust. 7 i 8
Umowy.
Cena jednostkowa, o której mowa w ust. 1 in fine, pozostaje wartością niezmienną przez cały
okres obowiązywania Umowy.
Kwota, o której mowa w ust. 1, obejmuje podatki, ubezpieczenie oraz wszelkie inne koszty
niezbędne do prawidłowego i zgodnego z prawem wykonania przedmiotu Umowy.
W przypadku zmiany określonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT od towarów i usług
będących przedmiotem Umowy, kwota brutto wynagrodzenia zostanie odpowiednio dostosowana
pisemnym aneksem.

§8
Warunki płatności
1.

2

3.

4.

Miesięczne transze wynagrodzenia, obliczone zgodnie z procedurą zawartą w § 7 ust. 3 Umowy,
płatne będą każdorazowo na podstawie faktury VAT prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę,
z załączonym do faktury wykazem wykonanych w danym miesiącu usług, wynikających z
Harmonogramu świadczenia usług, sporządzonego oraz aktualizowanego w zgodzie z regulacją
§ 9 umowy.
W przypadku zawarcia umowy z Podwykonawcą, do faktury wystawionej przez Wykonawcę
załączone będzie zestawienie należności dla wszystkich Podwykonawców wraz z kopiami
wystawionych przez nich w danym okresie rozliczeniowym faktur oraz z potwierdzeniami zapłaty
należności wynikających z tych faktur przez Wykonawcę na rzecz Podwykonawców.
Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty otrzymania
prawidłowo wystawionej faktury VAT. Datą zapłaty jest dzień wydania polecenia przelewu
bankowego.
W przypadku niedotrzymania terminu zapłaty faktury, naliczane będą odsetki ustawowe, zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
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§9
Harmonogram świadczenia usług
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

Przedmiot Umowy, określony w § 2, będzie realizowany zgodnie z Harmonogramem świadczenia
usług. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Harmonogram świadczenia usług, w zakresie
wskazanym w Opisie Przedmiotu Zamówienia (część III SIWZ), w terminie do 7 dni od daty
otrzymania od Zamawiającego wykazu, o którym mowa w § 2 ust. 7 Umowy.
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiający harmonogram w odpowiednim terminie,
by jego akceptacja przez Zamawiającego, z zachowaniem postanowień ust. 3 i następnych,
została dokonana przed przystąpieniem do świadczenia usług, o którym mowa w § 6 ust. 2
Umowy.
Zamawiający zgłosi uwagi do Harmonogramu, o którym mowa w ust. 1, w ciągu 3 dni od daty
przedłożenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi Harmonogram w ciągu 3 dni od
daty jego przedłożenia do zatwierdzenia.
W przypadku zgłoszenia uwag do Harmonogramu, Wykonawca usunie nieprawidłowości w
terminie 3 dni i przedłoży harmonogram w celu zatwierdzenia. Postanowienia ust. 3 mają
zastosowanie do kolejnych poprawek Harmonogramu.
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu uaktualniony Harmonogram
świadczenia usług, w terminie 3 dni od daty zawarcia aneksu zmieniającego umowę, o którym
mowa w § 10 ust. 8 Umowy, o ile w związku ze zmianą umowy zaistnieje konieczność zmiany
Harmonogram świadczenia usług.
W zależności od potrzeb Zamawiającego, podyktowanych szczególnymi warunkami
atmosferycznymi, koniecznością zabezpieczenia porządku publicznego lub ochrony zdrowia
publicznego, dopuszczalne jest odstępstwo od ustaleń zawartych w Harmonogramie świadczenia
usług oraz Opisie przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej Umowy, co
do częstotliwości i zakresu wykonywania czynności przedmiotu Umowy. W takim przypadku
Strony Umowy na bieżąco uzgodnią kolejność wykonywania czynności, ich zakres i terminy.
Strony Umowy będą uzgadniać kwestie określone w ust. 6 w drodze telefonicznych konsultacji,
po przeprowadzeniu których sporządzana będzie stosowna notatka.
Zmiany w okresie miesięcznym wykonywania Umowy, nie wykraczające poza ustalony łączny
zakres przewidywanych do wykonania usług oraz końcowy termin wykonania Umowy nie będą
wymagały wprowadzenia zmian do umowy w formie Aneksu.

§ 10
Zmiana Umowy
1.

2.

3.

Zmiana istotnych postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na
zasadach wskazanych w ust 2 – 11.
Zmiana może obejmować:
1) pominięcie jakiejkolwiek części Usług (jednak bez prawa zlecenia jej osobom trzecim)
2) zmiany w kolejności i terminach wykonywania Usług,
3) zastąpienie zakresu planowanych do wykonania Usług innym zakresem Usług przy zachowaniu
wymogów jakościowych zawartych w wymaganiach Zamawiającego.
Zmiany mogą być wprowadzone jedną z następujących metod:
1) Wykonawca może zaproponować Zmianę, przez złożenie pisemnej propozycji zmian, które
zdaniem Wykonawcy w razie przyjęcia pozwolą obniżyć koszty realizacji Umowy lub w inny
sposób będą korzystne dla Zamawiającego.
2) Zamawiający może przedłożyć propozycję zmian, jeżeli ich wprowadzenie jest konieczne dla
prawidłowej realizacji zadania, które w razie przyjęcia pozwolą obniżyć koszty realizacji
Umowy lub w inny sposób będą korzystne dla Zamawiającego lub jeżeli konieczność ich
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wprowadzenia wynika ze zmiany prawa lub ze zmiany okoliczności, której nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.
4. Każda ze stron przedkładając drugiej stronie propozycję zmian spełniającą wymogi określone w ust
3, wraz z tą propozycją przedłoży:
1) opis proponowanych zmian i harmonogram wykonania zmian,
2) szacunki dotyczące wpływu zmian na wynagrodzenie należne Wykonawcy wraz z
uzasadnieniem
5. Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiający (w zależności od przypadku) w terminie 3
dni zatwierdzi bądź odrzuci otrzymaną propozycję zmiany bądź w tym terminie wystąpi do strony
występującej z propozycją zmian przesyłając zmodyfikowaną propozycję zmian spełniającą wymogi
opisane w ust. 4.
6. W przypadku upływu terminu podanego ust 5 traktuje się iż propozycja wprowadzenia zmian została
odrzucona.
7. Do przesłanych zmodyfikowanych propozycji zmian mają zastosowanie postanowienia ust 5 i 6.
8. W przypadku przyjęcia propozycji zmian wchodzą one w życie pod warunkiem objęcia ich pisemnym
aneksem.
9. Zmiana nie może powodować zmiany terminu wykonania Umowy określonego w § 6 ust. 1
Umowy lub zmiany ceny Umowy (maksymalnej i jednostkowej), o których mowa w § 7 ust. 1
Umowy, przy przyjęciu których w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
wykonanie zamówienia będącego przedmiotem niniejszej Umowy zostałaby wybrana inna oferta,
aniżeli oferta Wykonawcy.
10. Zmiana niniejszej Umowy może także nastąpić w przypadku zmiany obowiązujących przepisów
prawa.
11. Każda zmiana do Umowy wymaga formy pisemnej i musi być dokonana poprzez sporządzenie
zmiany do Umowy - Aneksu.
12. Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem postanowień Klauzul ust 1 – ust 11 jest nieważna.

§ 11
Osoby odpowiedzialne za realizację niniejszej umowy
1.
2.

Za realizację niniejszej Umowy po stronie Wykonawcy odpowiedzialny/a jest:
Pan/i ……………….……………….
Za realizację niniejszej Umowy po stronie Zamawiającego odpowiedzialny/a jest:
Pan/i ……………….……………….

§ 12
Kary umowne
1.

2.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, w szczególności w toku kontroli, o której mowa
w § 3 Umowy, że Wykonawca nie realizuje, lub realizuje w sposób nienależyty, obowiązki
wynikające z niniejszej Umowy, Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę (pisemnie
lub telefonicznie) o stwierdzonych nieprawidłowościach, wzywając go do usunięcia
nieprawidłowości w terminie wskazanym w wezwaniu.
W przypadku niedotrzymania terminu wskazanego w wezwaniu, o którym mowa w ust. 1,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za opóźnienie w wykonaniu któregokolwiek z obowiązków wynikających z Umowy,
w wysokości 0,1 % kwoty łącznej brutto określonej w § 7 ust 1 niniejszej Umowy, za każdy
dzień opóźnienia,
2) za nienależyte wykonanie któregokolwiek z obowiązków wynikających z Umowy,
w wysokości 0,1 % kwoty łącznej brutto określonej w § 7 ust 1 niniejszej Umowy, za każdy
przypadek naruszenia.

54

„Odbiór i transport stałych odpadów komunalnych”

za spowodowanie przerwy w świadczeniu przedmiotu Umowy z przyczyn zależnych od
Wykonawcy, dłuższej niż 10 dni - w wysokości 2 % kwoty łącznej brutto wskazanej w § 7 ust
1 niniejszej Umowy, za każdy dzień przerwy, trwającej dłużej niż 10 dni.
4) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości
30% kwoty łącznej brutto wskazanej w § 7 ust 1 niniejszej Umowy,
5) jeżeli przedmiot niniejszej Umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca lub inny
niż Podwykonawca skierowany do wykonywania Umowy, zgodnie z zapisami
§ 13 niniejszej umowy - karę umowną w wysokości 10% kwoty łącznej brutto wskazanej w §
7 ust 1 niniejszej Umowy,
6) w przypadku naruszenia obowiązku opisanego w § 4 pkt I. Ust. 4 Umowy w wysokości
równowartości 1 % kwoty łącznej brutto wskazanej w § 7 ust 1 niniejszej Umowy, za każdy
przypadek naruszenia,
7) w przypadku naruszenia obowiązku wskazanego w § 4 ust. 15 Umowy w wysokości
równowartości 0,5% kwoty łącznej brutto wskazanej w § 7 ust 1 niniejszej Umowy, za każdy
przypadek naruszenia.
8) w przypadku nie przystąpienia do świadczenia usług w terminie wskazanym w § 6 ust. 2
Umowy w wysokości równowartości 30 % kwoty łącznej brutto wskazanej w § 7 ust 1
niniejszej Umowy.
9) w przypadku dostarczenia przez Wykonawcę do Zakładu odpadów niesegregowanych jako
odpady zebrane selektywne w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy ceną za jedną tonę
odpadu selektywnego, a ceną za jedną tonę odpadu niesegregowanego naliczonych
Zamawiającemu przez Zakład, za każdy przypadek stwierdzenia wystąpienia takich
okoliczności,
10) w przypadku zmieszania własnym działaniem przez Wykonawcę odpadów odebranych od
mieszkańców zebranych selektywnie, w wysokości równowartości 10 % miesięcznego
wynagrodzenia brutto, obliczonego zgodnie z procedurą zawartą w regulacji § 7 ust. 3
Umowy, za każdy taki przypadek.
Naliczone Wykonawcy kary umowne, mogą być potrącane z przysługującego Wykonawcy
wynagrodzenia, z dowolnej przysługującej Wykonawcy miesięcznej transzy płatności.
Kara umowna, o której mowa w ust. 2 pkt 4), płatna będzie przez Wykonawcę w terminie 14 dni
od daty skutecznego odstąpienia o Umowy przez Zamawiającego, bez konieczności
wystosowywania odrębnego wezwania do zapłaty.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści na
zasadach ogólnych.
3)

3.
4.

5.

§ 13
Podwykonawstwo
1.

2.

3.
4.

Wykonawca jest uprawniony do zawarcia umowy o podwykonawstwo części przedmiotu Umowy
z innymi podmiotami, z zastrzeżeniem, że nie spowoduje to wydłużenia czasu wykonania
zamówienia stanowiącego przedmiot niniejszej umowy, ani nie zwiększy kosztów jej wykonania.
Wykonawca może zlecić Podwykonawcom wykonanie poszczególnych czynności wchodzących
w skład przedmiotu Umowy, jeżeli Podwykonawca spełnia wymogi określone niniejszą Umową
oraz załącznikami do niej, o ile są one wymagane do wykonywania zleconych czynności.
Płatności w stosunku do Podwykonawców muszą być zgodne z przepisami ustawy Kodeks
Cywilny.
Przed wystawieniem Faktury VAT, obejmującej kwotę należną Podwykonawcy, Zamawiający
żąda od Wykonawcy dowodu, że Podwykonawca otrzymał wszystkie kwoty należne mu na mocy
wcześniejszych faktur VAT, pomniejszone o odpowiednie potrącenia.
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5.

6.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie
traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić
podstawy do zmiany terminu wykonania umowy, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy.
Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne.

§ 14
Odstąpienie od umowy
1.

2.

3.

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w terminie 30 dni od dnia
zaistnienia określonego zdarzenia jeżeli:
1) Wykonawca nie przedłożył Harmonogramu świadczenia usług, w terminie wskazanym w § 8
ust. 1 Umowy,
2) Wykonawca nie przystąpił do realizacji umowy w terminie określonym w § 6 ust. 2 Umowy,
3) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po jego stronie realizację przedmiotu Umowy i
przerwa ta trwa dłużej niż 15 dni,
4) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej Umowy odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać
jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.
5) Wykonawca świadczy usługi przewidziane niniejszą Umową w sposób niezgodny z Opisem
Przedmiotu Zamówienia, wskazaniami Zamawiającego, przepisami prawa, lub niniejszą
Umową i pomimo upomnienia Zamawiającego nie zmienia swojego postępowania,
6) Wykonawca staje się niewypłacalny, przechodzi w stan likwidacji lub układa się ze swoimi
wierzycielami lub prowadzi Przedsiębiorstwo z likwidatorem, kuratorem w celu zabezpieczenia
należności kredytodawców, lub jeżeli prowadzone jest jakiekolwiek działanie lub ma miejsce
jakiekolwiek wydarzenie, które ma podobny skutek do któregokolwiek z wyżej wymienionych
czynów lub wydarzeń.
7) Wykonawca utracił uprawnienia niezbędne do realizacji niniejszej Umowy,
W przypadku istotnego naruszania postanowień niniejszej Umowy, tj. gdy wysokość kar
umownych, o których mowa w § 12 ust. 2 pkt. 1) – 3), wyniesie więcej niż równowartość 10%
łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust 1 Umowy, Zamawiający, po
powiadomieniu Wykonawcy o tych okolicznościach, może odstąpić od Umowy ze skutkiem
natychmiastowym.
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§15
Ubezpieczenie
1.

2.
3.

4.

Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednią umowę Ubezpieczenia
od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej przez siebie działalności związanej z
przedmiotem niniejszej Umowy, w wysokości co najmniej 500.000,00- PLN.
Ubezpieczeniem należy objąć również Podwykonawców oraz personel Wykonawcy.
Najpóźniej w dniu podpisania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć
Zamawiającemu polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca posiada
ubezpieczenie, o którym mowa w ust 1. Niedopełnienie powyższego obowiązku będzie
skutkować odstąpieniem przez Zamawiającego od czynności zawarcia umowy z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy.
W trakcie realizacji niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłużać wskazane
powyżej ubezpieczenie, tak by obejmowało ono cały okres realizacji Umowy oraz przedkładać
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5.

dokument potwierdzający ten fakt nie później niż w terminie 7 dni od daty wygaśnięcia
poprzedniego ubezpieczenia.
W przypadku zaniedbania przez Wykonawcę obowiązku opisanego w ust. 4, Zamawiający może
żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej, o której mowa w § 12 ust. 2 pkt 6) Umowy.

§16
Odpowiedzialność za szkody
1.

2.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za
ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego i nieterminowego wykonywania niniejszej
Umowy lub zaniechania wykonywania prac nią objętych, z zastrzeżeniem ust. 3.
Odpowiedzialność, o której mowa w ust. 1, obejmuje także szkody wyrządzone przez osoby,
którym powierzył wykonanie czynności z niniejszej Umowy.

§17
Postanowienia Końcowe
1.

2.
3.

4.
5.

W sprawach nie uregulowanych mniejszą Umową stosuje się powszechnie obowiązujące
przepisy w szczególności Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych.
Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej Umowy będą rozstrzygane
przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec Zamawiającego,
a wynikających z niniejszej Umowy, na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody
Zamawiającego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić
będzie istotne naruszenie postanowień niniejszej Umowy, do którego stosuje się odpowiednio
regulację § 14 ust. 2 Umowy.
Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiającego oraz dwa egzemplarze dla Wykonawcy.
Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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