Zał. nr 6 Projekt umowy

UMOWA Nr ..............2019
zawarta w dniu ....................2019 r. w Domaradzu pomiędzy Gminą Domaradz 36-230 Domaradz
345 NIP: 6861578318, REGON: 370440229, zwaną w dalszej treści umowy ZAMAWIAJĄCYM,
reprezentowaną przez:
Jan Kędra – Wójt Gminy Domaradz
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani Elżbiety Barud
a firmą ...........................................................................................................................................
zwaną w dalszej treści umowy WYKONAWCĄ, w imieniu której działają:
1. .....................................................
Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986) zwanej dalej
Ustawą, na podstawie oferty Wykonawcy z dnia ……………….
§1
Integralną cześć umowy stanowią następujące załączniki :
1) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2) Oferta Wykonawcy
3) Harmonogram realizacji umowy
4) Wykaz pracowników
§2
1.Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę pn. „Odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Domaradz”.
2. Zamawiający informuje, że ma zawarte porozumienie międzygminne z Gminą Miasto Krosno
dotyczącą zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów ulegających
biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów z terenu Gminy Domaradz
w Instalacji Komunalnej w Krośnie.
3.W związku z §3 ust 4 ww. porozumienia oraz art.6f ust.1a ustawy z dnia 13 września 1996
r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2018 r. poz. 1454 z póź. zm.)
Zamawiający informuje o wymogu dotyczącym przekazywania w/w odpadów komunalnych
z terenu Gminy Domaradz do Instalacji Komunalnej w Krośnie.
4.W przypadku zaistnienia przesłanek wskazanych w art. 9l ust. 2 ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach tj. przyczyn uniemożliwiających przyjmowanie odpadów
komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) lub odpadów zielonych w Instalacji
Komunalnej w Krośnie, Wykonawca zapewnia przekazanie odpadów do innych instalacji
komunalnych wskazanych w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa
Podkarpackiego. W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługują w stosunku do
Zamawiającego roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy.
§3
1. Do obowiązków Wykonawcy w ramach przedmiotu umowy wskazanego w § 2 ust.1 należy:
1) usługa wywozu zmieszanych i ulegających biodegradacji odpadów komunalnych. Przedmiot
zamówienia obejmuje odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na
terenie Gminy Domaradz, ich załadunek, transport do Instalacji Komunalnej w Krośnie
2) Odbiór, transport i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów od właścicieli

nieruchomości zamieszkałych do instalacji wskazanych w Ofercie Wykonawcy:
a) papier, tektura, opakowania z papieru i tektury,
b) szkło, opakowania ze szkła,
c) metale, opakowania z metalu, tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych,
opakowania wielomateriałowe
3) Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon, przeterminowanych leków, zużytych
olejów, farb, rozpuszczalników, akumulatorów, baterii, odpadów budowlano- remontowych
wystawionych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych …… razy w roku (wiosną
i jesienią) do instalacji wskazanych w Ofercie Wykonawcy.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Każdorazowy odbiór i transport zebranych odpadów od właścicieli będzie ważony przez
Wykonawcę w wybranym przez siebie punkcie, posiadającym odpowiednią legalizację.
Wykonawca dostarczy uzgodniony z Zamawiającym harmonogram realizacji umowy
najpóźniej w dniu podpisania umowy. Opracowany harmonogram musi być bezwzględnie
przestrzegany.
Wykonawca w ramach wynagrodzenia o którym mowa w § 4 dostarczy właścicielom
nieruchomości worki do zbiórki odpadów komunalnych w następujących kolorach:
1) żółty (o pojemności 120 L) - na tworzywa sztuczne i opakowania z metali, wielomateriałowe
2) brązowy (o pojemności 120L) - na odpady ogrodowe,
3) brązowy (o pojemności 60L) - na odpady kuchenne
4) niebieski (o pojemności 120 L) - na papier, tekturę, opakowania z papieru i tektury,
5) zielony ( o pojemności 60L lub 120 L ) na szkło białe i kolorowe
6) czarny ( o pojemności 120L) – na odpady zmieszane
7) szary ( o pojemności 60 L) – na popiół
Worki powinny spełniać niżej wymienione wymagania:
1) materiał – folia polietylenowa LDPE,
2) nadruk- co najmniej „Gmina Domaradz” oraz nazwy odpadów gromadzonych w
poszczególnych rodzajach worków.
3) grubość min. 60 mikronów.
Wykonawca dostarczy sołtysom oraz do Urzędu Gminy najpóźniej w terminie 14 dni od dnia
podpisania umowy worki na odpady komunalne w początkowej ilości po 3 tysiące worków
każdego rodzaju.
Wykonawca będzie dokonywał odbioru odpadów również w workach z logo poprzedniego
Wykonawcy, gdy zostaną one wystawione przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na
terenie Gminy Domaradz.
Wykonawca będzie przekazywał odpady komunalne odbierane z terenu Gminy Domaradz do
instalacji wymienionych w ofercie Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 2 do umowy.
§4

1.

2.

3.

Za realizację przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości
……………….zł (słownie: ……………….), określone przez wykonawcę w ofercie,
stanowiącej załącznik nr 2 do umowy.
W przypadku odebrania oraz odebrania i zagospodarowania odpadów komunalnych przez
Wykonawcę w ilości mniejszej lub większej niż szacunkowo określona w SIWZ,
wynagrodzenie Wykonawcy ustalone zostanie za faktyczną ilość odebranych oraz odebranych
i zagospodarowanych odpadów komunalnych. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu żadne
roszczenie do Zamawiającego.
Wykonawca wystawiać będzie miesięczne faktury VAT w terminie do 10 dnia miesiąca

następującego po miesiącu, w którym świadczona była usługa.
4. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie, przelewem z rachunku Zamawiającego na rachunek
Wykonawcy, w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury, wraz z załącznikami.
5. Do każdej faktury VAT Wykonawca dołączy:
1) zestawienie faktycznej ilości odebranych oraz odebranych i zagospodarowanych odpadów
komunalnych w danym okresie rozliczeniowym, z podziałem na poszczególne frakcje
odpadów określone ofercie stanowiącej załącznik nr 2 do umowy wraz z podaniem cen
jednostkowych przyjętych przez Wykonawcę w ww. ofercie dla poszczególnych frakcji
odpadów. W zestawieniu należy podać końcową wartość za odebrane oraz odebrane
i zagospodarowane poszczególne frakcje odpadów,
2) raport z dowodami ważenia, poświadczonymi za zgodność z oryginałem, z podaniem ilości
przekazanych odpadów (z podziałem na frakcje), oddzielnie dla każdego rodzaju odpadu,
w celu potwierdzenia wykonania usługi zgodnie z warunkami SIWZ.
6. W przypadku stwierdzenia niezgodności pomiędzy ceną jednostkową za poszczególne frakcje
odpadów, a ceną ustaloną w ofercie, wykonawca zobowiązany jest do wystawienia skorygowanej
faktury VAT.
7. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
8. Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018, poz. 2191), zamawiający informuje, że jest obowiązany do
odbierania od wykonawców ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesyłanych za
pośrednictwem platformy na konto 6861578318
9. Dopuszcza się zmianę wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany przepisów w przedmiocie
stawki podatku VAT, z zastrzeżeniem, iż w przypadku tym zmieni się cena brutto, zaś nie podlega
zmianie cena netto.
§5
Wykonawca oświadcza, że spełnia wymagania określone w przepisach ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach oraz posiada odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia
i doświadczenie niezbędne do realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia, w szczególności:
1) posiada wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w ustawie, prowadzonego
przez Wójta Gminy Domaradz, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,
2) posiada ważną umowę na odbiór lub zapewnienie odbioru wszystkich odpadów komunalnych
objętych umową, ewentualnie z podmiotami zajmującymi się wykorzystaniem lub
przetwarzaniem surowców wtórnych na terenie województwa podkarpackiego przy spełnieniu
wymagań określonych w art. 9e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
§6
1. Zamawiający, zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pracy, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie
realizacji zamówienia:
1) kierowanie pojazdami przeznaczonymi do odbioru odpadów,
2) obsługa załadunku odpadów do pojazdów,
2. W trakcie realizacji umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących opisane w ust. 1 czynności.
3. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów
i dokonywania ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
4. Wykonawca jest zobowiązany umożliwić Zamawiającemu przeprowadzenie takiej kontroli,
w tym udzielić niezbędnych wyjaśnień, informacji oraz przedstawić dokumenty pozwalające na
sprawdzenie realizacji przez wykonawcę obowiązków opisanych w pkt. 1.
5. W trakcie realizacji umowy na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, wykonawca przedłoży Zamawiającemu, wskazane przez Zamawiającego,
a wymienione poniżej dowody – w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane
w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
1)oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych
osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,
2)poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę
kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności,
których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna
zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników,
zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez
adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny
być możliwe do zidentyfikowania,
3)zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
4)poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę
kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń,
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie
z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji.
5)Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 czynności Zamawiający
przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kar umownych
w wysokości określonej w umowie.
6) Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych
przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako
niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 czynności.
7)W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę
lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez
Państwową Inspekcję Pracy.
§7
1. W okresie realizacji niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia nałożonych
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3.
4.

5.
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3.
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na Zamawiającego poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku
innymi metodami zebranych selektywnie odpadów obejmujących papier, metal, szkło i tworzyw
sztucznych oraz poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących
odpady komunalne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016r. w
sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych ( Dz. U. z 2016r. poz. 2167)
Osiągnięcie wskazanych w ust. 1 poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
i odzysku wskazanych frakcji odpadów wymagane jest w każdym kwartale obowiązywania
umowy.
Wykonawca jest zobowiązany do osiągnięcia poziomów masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazanych do składowania, nałożonych na Zamawiającego.
W przypadku nieosiągnięcia poziomów o których mowa w ust. 1 i 3 Wykonawca zwróci
Zamawiającemu w terminie 30 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej wystawionej przez
Zamawiającego nałożone na niego kary za nieosiągnięcie tych poziomów.
Określony w ust. 4 obowiązek zwrotu Zamawiającemu nałożonych na niego kar obciąża
Wykonawcę również w przypadku gdy kary te zostaną nałożone na Zamawiającego po
zakończeniu przez Wykonawcę realizacji niniejszej umowy, a dotyczyć będą okresu realizacji
niniejszej umowy przez Wykonawcę.
§8
Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości
oferty brutto w formie określonej w SIWZ i ustawie Prawo zamówień publicznych.
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy , w tym z tytułu przewidzianych w umowie kar umownych.
Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie
określonym przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Zamawiającego w SIWZ.

§9
Dotyczy w przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców
1. Wykonawca oświadcza, że następujący zakres usług wykonywał będzie za pomocą
Podwykonawców:
1) .................................. usługi w zakresie..................................................................................
(nazwa i adres podwykonawcy)
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działanie Podwykonawców, którym powierzył
wykonanie usług objętych umową.
3. Wykonawca oświadcza, że pozostały zakres usług objętych umową wykona osobiście.
4. Zawarcie umowy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą dotyczącej przedmiotu zamówienia
wymaga zgody Zamawiającego.
5. Przed rozpoczęciem wykonania przedmiotu umowy przez Podwykonawcę Wykonawca
zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu umowy z Podwykonawcą i dokumentu:
 zawarcia z Podwykonawcą umowy przelewu wierzytelności z tytułu niniejszej umowy
i doręczenia Zamawiającemu zawiadomienia o przelewie wraz z umową przelewu
wierzytelności. W umowie przelewu wierzytelności należy zamieścić postanowienie
o zakazie zawierania przez Podwykonawcę dalszych umów przelewu wierzytelności *
 doręczenia Zamawiającemu gwarancji zapłaty za okres usług wykonywanych przez
Podwykonawców z okresem ważności dłuższym o minimum 30 dni od ustalonej w umowie
daty ostatniej płatności*.

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie spełni obowiązku określonego w ust. 5 Zamawiającemu
przysługuje prawo wstrzymania wypłaty wynagrodzenia do wysokości wynagrodzenia
przysługującego Podwykonawcy.
7. Ewentualna zmiana Podwykonawcy wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod
rygorem nieważności takiej zmiany. Do nowego Podwykonawcy mają zastosowanie ust. 2-6.
* wybrać jedną z form
§ 10
Niniejsza umowa obowiązywać będzie od dnia 01 stycznia 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r. lub
do dnia wyczerpania środków finansowych przewidzianych na realizację przedmiotu umowy,
o których mowa w § 4 ust. 1, w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§ 11
Do obowiązków Wykonawcy, oprócz innych wskazanych w niniejszej Umowie, należy
w szczególności :
1. Wykonywanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu
zamówienia (rozdz. III SIWZ), zaleceniami Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami
prawa, w szczególności ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i przepisami
wykonawczymi do tej ustawy, ustawy o odpadach, zgodnie z zasadami wiedzy, przy
zachowaniu należytej staranności.
2. Sporządzania i przedstawienia Zamawiającemu sprawozdań według wzoru i częstotliwości
określonej w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie
wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych
nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami
komunalnymi ( Dz. U. z 2016 r. poz. 934)
3. Przedkładanie Zamawiającemu:
1) sprawozdania miesięcznego opisanego w SIWZ, w którym znajdują się dane z odczytów
kodów kreskowych w terminie do 5 dnia kolejnego miesiąca za miesiąc, za który odbierane
były odpady komunalne,
2) w uzasadnionych przypadkach, na żądanie Zamawiającego, Wykonawca przedstawi kopie
dowodów dostarczenia odpadów do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania,
3) Wykonawca jest zobowiązany do losowego sprawdzania nie mniej niż 10 % worków
z odpadami posegregowanymi. W przypadku nie dopełnienia przez właściciela
nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych
Wykonawca przejmuje odpady komunalne jako niesegregowane (zmieszane) i zobowiązany
jest powiadomić Zamawiającego podając nr kodu kreskowego, przedstawiając notatkę
z wadliwie wykonanej segregacji. Informację o zakresie i sposobie naruszenia regulaminu
przez właściciela nieruchomości Wykonawca przekaże Zamawiającemu razem ze
sprawozdaniem miesięcznym.
4. Przygotowywanie i i przekazywanie Zamawiającemu rocznych sprawozdań, o których mowa
w art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
§ 12
Inne obowiązki Wykonawcy:
1. wykonanie przedmiotu umowy w sposób fachowy, niepowodujący niepotrzebnych przeszkód
oraz ograniczający niedogodności dla mieszkańców gminy Domaradz do niezbędnego
minimum,
2. zapewnienie, dla właściwej realizacji przedmiotu umowy, przez cały czas trwania umowy
dostatecznej ilości środków technicznych, gwarantujących terminowe i jakościowe wykonanie
zakresu rzeczowego usługi,

porządkowanie terenu zanieczyszczonego odpadami i innymi zanieczyszczeniami wysypanymi
z worków, pojemników, kontenerów i pojazdów w trakcie realizacji usługi wywozu,
4. garażowanie pojazdów do realizacji przedmiotu zamówienia wyłącznie na terenie posiadanej
bazy magazynowo-transportowej,
5. zabezpieczenie używanych pojazdów przed wydostawaniem się na zewnątrz odpadów podczas
ich transportu i przeładunku,
6. zapewnienie właściwego stanu sanitarnego (mycie i dezynfekcję) pojazdów używanych
podczas realizacji zamówienia. Mycie i dezynfekcja pojazdów dokonywane mają być nie
rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie.wyposażenie
własnych pracowników zajmujących się wywozem odpadów w odzież ochronną,
7. dokonywanie odbioru i transportu odpadów, również w przypadkach, kiedy dojazd do punktów
zbiórki odpadów komunalnych będzie utrudniony z powodu prowadzonych remontów dróg,
dojazdów itp., w takich przypadkach Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu wzrostu
kosztów realizacji przedmiotu umowy,
8. ponoszenie pełnej odpowiedzialności za należyte wykonanie powierzonych czynności zgodnie
z obowiązującymi przepisami i normami,
9. okazanie na żądanie Zamawiającego wszelkich dokumentów potwierdzających wykonywanie
przedmiotu umowy zgodnie z określonymi przez Zamawiającego wymaganiami i przepisami
prawa,
10. ubezpieczenia na cały okres realizacji umowy, w szczególności od odpowiedzalności cywilnej
z tytułu szkód wyrządzonych w związku z realizacją niniejszej umowy, (w tym ruchem
pojazdów mechanicznych) wszystkie koszty związane z zawarciem ww. Umów ubezpieczenia
oraz opłacania składek ubezpieczeniowych obciążają wyłącznie Wykonawcę. Wykonawca
obowiązany jest na żądanie Zamawiającego przedłożyć kopię polisy ubezpieczeniowej wraz z
dowodem opłacenia składki ubezpieczeniowej.
3.

1.
2.

§ 13
Osoba upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą oraz nadzorowania
wykonywania Umowy w imieniu Zamawiającego jest Tomasz Śmigiel
Korespondencja w ramach Umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie
prowadzona w języku polskim, będzie zawierać nazwę i numer Umowy oraz będzie wysłana
pocztą, faksem, pocztą elektroniczną lub doręczana osobiście na adresy wymienione poniżej:

Dla Zamawiającego
Nazwa: Gmina Domaradz
Adres: 36-230 Domaradz 345
Telefon: 13 43 47 041
Fax:
13 43 47 041
e-mail: gmina @domaradz.pl
Dla Wykonawcy:
Nazwa: ……………………………………….
Adres: ………………………………………..
Telefon: ………………………………………
Fax: ………………………………………….
e-mail: ……………………………………….
3. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do poleceń osoby wymienionej w ust. 1.
§ 14 (jeżeli dotyczy)
1. Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę zwani dalej „członkami konsorcjum" są solidarnie
odpowiedzialni za jej wykonanie.

2. Członkowie konsorcjum wyznaczają niniejszym spośród siebie Lidera upoważnionego do
zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Członków konsorcjum. Lider upoważniony jest także
do wystawiania faktur, przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na
rzecz i w imieniu wszystkich Członków konsorcjum.
3. Liderem, o którym mowa w ust. 2 będzie ……………………………………………
4. Postanowienia Umowy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Członków
konsorcjum.
5. Odstąpienie od Umowy przez któregokolwiek z Członków konsorcjum lub wstąpienie w prawa
i obowiązki umowne takiego Wykonawcy przez inny podmiot stanowi podstawę do wypowiedzenia
Umowy przez Zamawiającego wobec tego wykonawcy lub wobec wszystkich Członków
konsorcjum. W takim przypadku żaden z Członków konsorcjum nie będzie uprawniony do
odszkodowania z tytułu rozwiązania Umowy.
§15
Zamawiający dostarczy niezwłocznie Wykonawcy wszelkie znajdujące się w jego posiadaniu
informacje, jakie mogą być niezbędne dla wykonania Umowy.
§ 16
Wszelkie informacje otrzymane przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem Umowy nie będą,
za wyjątkiem przypadków, gdy będzie to konieczne w celu wykonania Umowy, publikowane lub
ujawniane przez Wykonawcę bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
§ 17
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje
się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:
1) w wysokości 500,00 zł netto za każdy dzień opóźnienia w realizacji zamówienia w stosunku
do zatwierdzonego harmonogramu lub za każdy przypadek nienależytego wykonania
usługi,
2) w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto, określonego w § 4 ust. 2,
w przypadku gdy Zamawiajacy odstąpi od umowy lub rozwiąże umowę z powodu
okoliczności, za które odpowiada Wykonawca lub jeśli Wykonawca odstąpi od umowy
z powodu okoliczności za które nie odpowiada Zamawiający .
3) za mieszanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych z niesegregowanymi
(zmieszanymi) odpadami komunalnymi- wysokość kary umownej zostanie wyliczona
zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
4) Za niedopełnienie wymogu zatrudniania pracowników wykonujących usługi na podstawie
umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy – w wysokości iloczynu
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie odrębnych przepisów
(obowiązujących w chwili stwierdzenia przez zamawiającego niedopełnienia przez
Wykonawcę wymogu zatrudnienia Pracowników wykonujących roboty budowlane na
podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) i ilości miesięcy
w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu.
2.
W przypadku braku realizacji przez Wykonawcę obowiązków , o których mowa w § 7 ust. 13 niniejszej umowy, Zamawiającemu przysługuje zgodnie z zapisem § 7 ust.4 zwrot kar
naliczonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska lub inny właściwy organ.
3.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn za
które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia netto
określonego w § 4 ust. 2 z zastrzeżeniem ust.3
4.
Kara umowna określona w ust. 3 nie będzie naliczana w przypadku odstąpienia przez
Zamawiającego od umowy z przyczyn określonych w art.. 145 Ustawy Prawo zamówień
publicznych
5.
Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego

6.

przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody
na zasadach ogólnych.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych o których mowa w ust.1 – 2
z należności Wykonawcy wynikających z faktur VAT przedstawionych do zapłaty za usługi
objęte niniejszą umową lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy - bez
uprzedniego wezwania do zapłaty

§ 18
1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za profesjonalną, należytą
realizację przedmiotu umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli wykonywania przez Wykonawcę obowiązków
wynikających z niniejszej umowy, w tym przeprowadzania kontroli w miejscu prowadzenia
przez Wykonawcę działalności, żadania dokumentów związanych z realizacją niniejszej
umowy.
3. Jeśli przedmiot umowy został zrealizowany wadliwie, Zamawiającemu, przysługuje
w szczególności prawo żądania od Wykonawcy:
1). bezpłatnego usunięcia wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie bez względu na
wysokość związanych z tym kosztów.
2). obniżenia wynagrodzenia z tytułu wystąpienia wadliwie wykonanej usługi.

1.

2.

§ 19
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody
w mieniu i zdrowiu osób trzecich, powstałe w związku z realizacją przedmiotu niniejszej
umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia wszelkich szkód związanych z wykonywaniem
przedmiotu zamówienia Zamawiającemu, właścicielom nieruchomości oraz osobom trzecim.

§ 20
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3
2. Zmiana umowy może nastąpić w przypadkach określonych w art. 144 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie wynagrodzenia w przypadku
zmiany przepisów powszechnie obowiązujących dot. zmiany stawki podatku VAT,
wynagrodzenie może ulec podwyższeniu lub obniżeniu, odpowiednio do zmiany stawki podatku
VAT, względem usług do których zastosowanie mają zmienione przepisy.
4. Dokonanie zmian, o których mowa powyżej wymaga dla swej ważności podpisania aneksu do
umowy.
§ 21
1. W razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może
odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części Umowy.
§ 22
Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w nastepujacych przypadkach :
1) w trybie natychmiastowym - jeżeli Wykonawca utraci prawo do wykonywania usługi – zostanie
wykreślony z rejestru działalności regulowanej prowadzonej przez Wójta Gminy Domaradz
z przyczyn, o których mowa w ustawie o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.
2) z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia - w przypadku niewykonania lub
nienależytego wykonywania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy,

w szczególności nieprzestrzegania ustalonego harmonogramu wywozu odpadów, zaniedbań
sprawozdawczych, norm sanitarnych itp.,
pomimo bezskutecznego dwukrotnego pisemnego wezwania przez Zamawiającego do usunięcia
naruszeń.
§ 23
1. Jakiekolwiek spory mające związek z wykonywaniem Umowy będą rozstrzygane przez sąd
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie stosowne przepisy prawa polskiego,
w szczególności przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeks cywilnego oraz ustawy
o utrzymaniu w czystości i porzadku w gminach wraz z przepisami wykonawczymi
3. Zmiana Umowy wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej.
4. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach , jeden egzemplarz dla
Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

Wykonawca:

Zamawiający:

