Znak postępowania: SGiT.271.1.2018
Przetarg nieograniczony na usługi „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
z terenu Gminy Stawiski”

Załącznik Nr 9 do SIWZ
Wzór umowy.
UMOWA Nr SGiT.271.1.2018
zawarta w dniu ……….2018 roku w Stawiskach pomiędzy
Gminą Stawiski, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski, NIP: 291 022 46 77, REGON:
450669884 zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym” reprezentowanym przez:
Burmistrza Stawisk – Krzysztofa Rafałowskiego, Urząd Miejski w Stawiskach, Plac
Wolności 13/15, 18-520 Stawiski
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Stawiski – Iwony Ofman
a:
…………………………………………………………………………………………………...
którą reprezentuje:
…………………………………………………………………………………………………...
zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawcą”.

1.

2.

3.

4.

§ 1.
Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie:
"ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD
WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY
STAWISKI”
Niniejsza umowa jest zamówieniem publicznym udzielonym na podstawie art. 39 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn.
zm.) w trybie przetargu nieograniczonego.
Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy objętych niniejszą umową określa wykaz
nieruchomości/punktów adresowych, z których odbierane będą odpady komunalne wraz
ze wskazaniem pojemników, w jakie należy wyposażyć nieruchomość.
Wykonywanie zamówienia polega na podejmowaniu wszelkich decyzji i dokonywaniu
wszelkich czynności mających na celu bieżące odbieranie i zagospodarowanie odpadów
komunalnych z terenu gminy Stawiski, w celu utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy Stawiski oraz dla zapewnienia powtórnego wykorzystania odpadów przy użyciu
odpowiednich procesów technologicznych świadczonych przez wyspecjalizowane
podmioty. Czynności te obejmują również podejmowanie odpowiednich czynności
prawnych, w tym czynności procesowych związanych z przedmiotem umowy.
Zobowiązania Wykonawcy zawarte w ofercie przetargowej są integralną częścią
niniejszej umowy. Ponadto integralną częścią umowy jest Specyfikacja Istotnych
Warunków Zamówienia w tym załącznik wymieniony w ust. 2.

§ 2.
Strony ustalają, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie od dnia 01 stycznia 2019 r.
do dnia 31 grudnia 2019 r.
§ 3.
1. Wykonawca zapewnia, że wykonywanie niniejszej umowy odbywać się będzie zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, ustawy o odpadach, rozporządzeń wykonawczych oraz innych
właściwych przepisów, w tym przepisów prawa miejscowego oraz, że do wykonywania
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umowy posiada i będzie posiadał w okresie jej obowiązywania wymagane zezwolenia,
wpisy i decyzje a także niezbędną wiedzę i doświadczenie.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada potencjał techniczny i osobowy gwarantujący
terminowe wykonywanie umowy według standardu staranności obowiązującego przy
zawodowym prowadzeniu działalności gospodarczej.
3. Wykonawca oświadcza, że posiada w dniu podpisania niniejszej umowy i posiadać będzie
w trakcie obowiązywania umowy wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, wpis do rejestru
zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz stosowne zezwolenia, SIWZ
zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie w czasie trwania umowy.
W przypadku braku stosownych wpisów, zezwoleń oraz decyzji, w trakcie wykonywania
umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w części niewykonanej w terminie 30 dni
od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
4. Odpady zebrane od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Stawiski Wykonawca
zobowiązany jest zagospodarować (poddać odzyskowi lub unieszkodliwieniu) zgodnie
z obowiązującym prawem i zasadą bliskości (art. 20 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku
o odpadach), w instalacjach wyznaczonych dla Gminy Stawiski Planem Gospodarki
Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016-2022 tj. Zakład Przetwarzania
i Unieszkodliwiania Odpadów w Czartorii.
§ 4.
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania umowy z najwyższą starannością
uwzględniającą zawodowy charakter wykonywanych czynności oraz najlepszą praktyką
i wiedzą. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się ograniczyć do minimum utrudnienia
w ruchu drogowym, korzystaniu z nieruchomości oraz inne niedogodności a także podjąć
wszelkie możliwe starania mające na celu maksymalne zapobieżenie uciążliwości dla
mieszkańców (zwłaszcza w zakresie hałasu, kurzu i ewentualnie innych niedogodności
związanych z wykonywaniem umowy).
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i finansową za szkody oraz następstwa
nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe
z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków określonych
w umowie lub innych czynności pozostających w związku z umową.
3. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności
cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 150 000
zł przez cały okres realizacji umowy. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży
Zamawiającemu kopię aktualnej umowy ubezpieczenia (lub polisy). W trakcie realizacji
umowy na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć
kopię aktualnej umowy ubezpieczenia (lub polisy). Sankcję niewykonania obowiązków,
o których mowa powyżej stanowi uprawnienie Zamawiającego do odstąpienia od umowy
w części niewykonanej, które Zmawiający może wykonać w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
4. Niezależnie od odpowiedzialności ponoszonej na zasadach ogólnych Wykonawca
zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z obowiązku świadczenia na rzecz osób trzecich
z tytułu zdarzeń będących skutkiem niewywiązania lub nienależytego wywiązania się
przez Wykonawcę z obowiązków wynikających z niniejszej umowy i jest
odpowiedzialny w szczególności za to, że osoby trzecie nie będą żądały od
Zamawiającego spełnienia jakichkolwiek świadczeń z tego tytułu.
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5. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania niezwłocznie informacji dotyczących
realizacji umowy na każde żądanie Zamawiającego w terminach określonych w opisie
przedmiotu zamówienia.
6. Wykonawca wyznaczy swojego Przedstawiciela/Przedstawicieli, z którymi Zamawiający
będzie mógł się kontaktować na bieżąco tj. co najmniej od poniedziałku do piątku
w godzinach od 730 do 1530. Przedstawiciel/le Wykonawcy będzie odpowiadał
za nadzorowanie wykonywania umowy ze strony Wykonawcy. Dane Przedstawiciela/li
wskazane są w § 13 umowy.
7. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania poufności co do informacji pozyskanych
w związku z realizacją umowy, w szczególności do przestrzegania przepisów
dotyczących ochrony danych osobowych. Wykonawca nie może wykorzystywać
pozyskanych danych w żaden inny sposób lub w innym celu niż dla wykonywania
umowy, w szczególności zakazuje się wykorzystywania danych w celach reklamowych
lub marketingowych. Wykonawca oświadcza, iż zna przepisy prawa dotyczące tajemnic
chronionych prawem i w związku z wykonywaniem umowy zobowiązuje się przepisów
tych przestrzegać.
8. Wykonawca jest zobowiązany dokonywać odbioru i transportu odpadów, również
w przypadkach, kiedy dojazd do nieruchomości będzie utrudniony z powodu
prowadzonych remontów dróg, objazdów i innych uciążliwości. Wykonawcy w żadnym
przypadku nie przysługuje roszczenie o podwyższenie wynagrodzenia, w szczególności
w związku ze wzrostem kosztów wykonywania umowy.
9. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić uczestnictwo upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy w naradach prowadzonych przez Zamawiającego oraz posiedzeniach
organów Zamawiającego, a także posiedzeniach komisji Rady Miejskiej w sprawach
związanych z wykonywaniem umowy każdorazowo, o ile zostanie zaproszony.
Zaproszenia będą przekazywane Wykonawcy z wyprzedzeniem nie mniejszym niż
siedmiodniowe.
§ 5.
1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia, na warunkach
i w terminach określonych w § 8 niniejszej umowy.
2. Kontrole wykonywania umowy będą przeprowadzane wspólnie z Wykonawcą (na żądanie
Zamawiającego) bądź bez jego udziału przez pracowników Urzędu Miejskiego
w Stawiskach.
3. W przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli niewykonania lub nienależytego
wykonywania umowy, Zamawiający powiadomi w formie ustnej bądź pisemnej
(dopuszczalny fax) Wykonawcę, o ile nie brał on udziału w kontroli.

1.

§ 6.
Wykonawca odpowiada za informowanie mieszkańców o terminach odbierania
poszczególnych rodzajów odpadów zgodnie z harmonogramem. Harmonogram odbioru
dostarczony zostanie właścicielom najpóźniej do dnia rozpoczęcia wykonywania umowy.
W tym celu Wykonawca sporządza harmonogram odbioru, który Zamawiający
zaakceptuje i opublikuje na stronie internetowej www.bip.stawiski.pl, a Wykonawca w
formie wydruków będzie na własny koszt dystrybuował przekazując go właścicielowi
nieruchomości lub umieszczając w skrzynce pocztowej każdej nieruchomości
zamieszkałej objętej przedmiotem umowy. Harmonogram powinien być przejrzysty,
pozwalający na szybkie zorientowanie się co do dat odbierania odpadów oraz wskazywać
daty odbierania poszczególnych frakcji odpadów z nieruchomości.
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2. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt harmonogramu odbioru odpadów
na 14 dni przed rozpoczęciem wykonywania umowy.

3. Wykonawca jest zobowiązany do osiągnięcia poziomów recyklingu, przygotowania
do ponownego użycia i odzysku następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru,
metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych
i rozbiórkowych zgodnie z Rozporządzeniem 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 2016 r. poz. 2167) i aktami
prawnymi zmieniającymi lub zastępującymi to rozporządzeniami.
4. Wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku
wskazanych w ust. 1 frakcji odpadów wynoszą:
1) papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło:
a) w roku 2019 - co najmniej 40 %,
b) w roku 2020 - co najmniej 50 %;
2) inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe:
a) w roku 2019 - co najmniej 60 %,
b) w roku 2020 - co najmniej 70 %.
5. Wykonawca jest zobowiązany do osiągnięcia poziomów ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, określonych
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów
ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U.
z 2017 r. poz. 2412) – dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów
wytworzonych w 1995 r. wynosi:
a) w roku 2019 – 40 %,
b) w roku 2020 - 35 %.
6. Osiągniecie wskazanych w ust. 2 poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego
użycia i odzysku wskazanych w ust. 1 frakcji odpadów oraz wskazanych w ust. 3
poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania wymagane jest w każdym półroczu danego roku,
pierwsze półrocze należy liczyć począwszy od dnia 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca
2019 r.
7. Ustalenie, czy Wykonawca osiągnął wymagane poziomy recyklingu, przygotowania
do ponownego użycia i odzysku oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania nastąpi na podstawie
sprawozdania, o którym mowa w § 7 ust. 3 niniejszej umowy.
§ 7.
1. Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu raportów miesięcznych
oraz sprawozdań półrocznych zawierających informacje wyszczególnione w opisie
przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca przekaże raport miesięczny Zamawiającemu w terminie do 10 dnia miesiąca
następującego po miesiącu, którego raport dotyczy. Zamawiający w terminie 10 dni
roboczych od dnia otrzymania raportu akceptuje go lub zgłasza uwagi do niego oraz
wyznacza termin na jego poprawienie.
3. Wykonawca sporządza sprawozdanie półroczne, o którym mowa w art. 9 n ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i przekazuje
je Organowi wykonawczemu Zamawiającego w terminie do końca miesiąca
następującego po upływie półrocza, którego dotyczy.
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4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu dokumentów
potwierdzających osiągnięcie wymaganych poziomów odzysku i recyklingu wraz
ze sprawozdaniem półrocznym, o którym mowa powyżej.
§ 8.
1. Wykonawca zgodnie ze złożoną ofertą wykona własnymi siłami cały zakres prac objętych
umową.
a) Wykonawca zleci podwykonawcy następujący zakres robót:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
b) Wykonawca oświadcza, że w celu wykazania spełniania warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 pkt 2, na zasadach określonych
w art. 22a korzysta z zasobów następujących podmiotów: (podać nazwy – firmy
podwykonawców):
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
c) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia zamierzający
zawrzeć umowę o podwykonawstwo, jest obowiązany, w trakcie realizacji
zamówienia do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem
umowy.
d) Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie
może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury potwierdzającej wykonanie zleconego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zakresu usługi.
e) Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca przedkłada
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
f) Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo w przypadkach, gdy:
 niespełnione zostaną wymagania określone w SIWZ;
 gdy termin zapłaty wynagrodzenia będzie dłuższy niż 30 dni.
g) Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo
w terminie, o którym mowa w lit. f uważa się za akceptację umowy przez
Zamawiającego.
h) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na usługi
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo
o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego
Wyłączenie, o którym mowa nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości
większej niż 50.000 zł.
i) W przypadku, o którym mowa w lit. i, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest
dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary
umownej.
j) Przepisy lit. d–i stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
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2. Do zawarcia umowy z podwykonawcą stosuje się wszystkie zasady określone Prawem
zamówień publicznych oraz Kodeksem Cywilnym.
3. W projekcie umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo skierowanej do
Zamawiającego z wnioskiem o akceptację, Wykonawca określa zakres robót
wykonywanych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców oraz wielkość
należnego wynagrodzenia z tytułu wykonywanych usług.
4. W przypadku istnienia usług wykonywanych przez podwykonawców lub dalszych
podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest przed przedłożeniem Zamawiającemu
faktury (częściowej lub końcowej) na zrealizowane usługi, dołączyć dowód zapłaty za
wykonany przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zakres usług, potwierdzony
osobiście przez podwykonawcę oraz oświadczenie podwykonawcy złożone w formie
pisemnej wg wzoru stanowiącego Załącznik do umowy.
5. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł
zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są
usługi. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 5, dotyczy wyłącznie należności
powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są usługi, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub
usługi.
6. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
7. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 5. Zamawiający
poinformuje o terminie zgłaszania uwag, w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej
informacji.
8. W przypadku zgłoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiającego,
Zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu
płatność się należy, albo
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność
takiej zapłaty.
9. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
10. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę
większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić
podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez
Zamawiającego.
11. Przepisy art. 143a–143d ustawy Prawo zamówień publicznych nie naruszają praw
i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy
wynikających z przepisów art. 6471 ustawy Kodeks Cywilny.
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12. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania podwykonawców jak za swoje.
13. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji za wszystkie usługi
wykonane w ramach niniejszej umowy, w tym za te usługi, które zostaną wykonane przez
Podwykonawców.
14. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego paragrafu Zamawiający ma prawo
do wstrzymania wszelkich prac związanych z wykonywaniem usługi z winy Wykonawcy.

1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.

9.

§ 9.
Rozliczenia między stronami następować będą fakturami miesięcznymi.
Strony ustalają, wynagrodzenie miesięczne za odebranie i zagospodarowanie odpadów
komunalnych:
 wynagrodzenie netto – …………… zł
 podatek VAT - 8 %
 wynagrodzenie brutto – ………. zł
słownie: ………………………………………………………………………………
Planowaną wartość wynagrodzenia za wykonanie umowy ustala się na kwotę:
 netto – ……………… zł
 podatek VAT - 8 %
 brutto – …………….. zł
słownie: ……………………………………………………………………………………………
Cena o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu jest aktualna na okres obowiązywania
umowy i nie będzie podlegała aktualizacji.
Rozliczenia będą następowały w okresach miesięcznych. Podstawą wystawienia faktury
są:
a) podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy protokół odbioru
wykonanych prac,
b) zbiorcze zestawienie z wagi (raporty wagowe) oraz karty przekazania odpadów
potwierdzające ilość odebranych odpadów wskazaną w protokole odbioru,
c) oświadczenie Wykonawcy, że wszystkie odpady których dotyczy dane rozliczenie
odebrane zostały od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Stawiski,
d) podpisany przez Wykonawcę Raport miesięczny, o którym mowa w § 7 niniejszej
umowy.
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu podpisany ze swojej strony protokół odbioru
wykonanych prac oraz dokumenty, o których mowa powyżej w ust. od 5b do 5d
niniejszego paragrafu w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego
dotyczą.
Zamawiający dokona sprawdzenia dokumentów rozliczeniowych w terminie 10 dni
roboczych od daty ich otrzymania, przekaże ewentualne uwagi Wykonawcy oraz
wyznaczy termin na ich poprawienie.
Za datę podpisania protokołu odbioru prac uważa się datę, z jaką zostanie on podpisany
przez Zamawiającego.
Faktura wystawiona przed datą podpisania protokołu przez Zamawiającego lub
wystawiona na kwotę niezgodną z umową, do czasu sporządzenia właściwych korekt, nie
będzie stanowiła podstawy do wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy. Termin płatności
takiej faktury wynosił będzie …. dni od daty dostarczenia właściwych korekt.
Faktura wystawiana będzie na Gminę Stawiski, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski,
NIP: 291 022 46 77, Odbiorca: Urząd Miejski w Stawiskach, Plac Wolności 13/15.
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10. Brak protokołu odbioru podpisanego przez Zamawiającego lub podpisanie go z uwagami
stwierdzającymi niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy skutkuje uznaniem
umowy za niewykonaną lub nienależycie wykonaną, co stanowi podstawę naliczenia kar
umownych, o których mowa w § 9.
11. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 2 płatne będzie na podstawie
prawidłowo sporządzonej faktury VAT, wystawionej po podpisaniu przez Zamawiającego
protokołu odbioru prac i na kwotę w nim poświadczoną zgodnie z ust. 2.
12. Faktury płatne będą przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze
VAT, w terminie …. dni od daty otrzymania przez Zamawiającego wystawionej zgodnie z
umową faktury VAT.
13. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
14. Wszelkie kwoty należne Zamawiającemu, w szczególności z tytułu kar umownych, mogą
być potrącane z płatności realizowanych na rzecz Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia.
W przypadku braku pokrycia nałożonych kar umownych w kwocie pozostałej do zapłaty,
Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej lub jej nie potrąconej części
w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty kary.
15. Data wpływu faktury do Zamawiającego powinna zostać potwierdzona w sekretariacie
Urzędu Miejskiego w Stawiskach.
§ 10.
1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w następujących
przypadkach:
1) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które ponosi
odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto; kara,
o której mowa powyżej dotyczy każdego przypadku odstąpienia z przyczyn, za które
ponosi odpowiedzialność Wykonawca – także odstąpienia od umowy w części
niewykonanej;
2) za każdy przypadek stwierdzenia w trakcie kontroli lub odbioru prac, że Wykonawca
nie wykonał prac, o których mowa w niniejszej umowie względnie wykonał je
w sposób nienależyty w wysokości 100 zł.
3) w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu obowiązków
wynikających z § 7 ust. 1, 3 i 4 niniejszej umowy.
4) w wysokości stanowiącej iloczyn stawki opłaty za zmieszane odpady komunalne,
określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 290 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001r. Prawo ochrony środowiska i brakującej masy odpadów komunalnych,
wyrażonej w Mg, wymaganej do osiągnięcia odpowiedniego poziomu recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami papieru, metalu,
tworzyw sztucznych, szkła, innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych
i rozbiórkowych w każdorazowo w przypadku niewywiązania się z obowiązku
wynikającego z § 6 ust. 2 niniejszej umowy.
5) w wysokości stanowiącej iloczyn stawki opłaty za zmieszane odpady komunalne,
określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 290 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001r. Prawo ochrony środowiska, i brakującej masy odpadów komunalnych,
wyrażonej w Mg, wymaganej do osiągnięcia odpowiedniego poziomu ograniczenia
masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych
do składowania każdorazowo w przypadku niewywiązania się z obowiązku
wynikającego z § 6 ust. 3 niniejszej umowy.
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6) za wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia
brutto.
1.1. Pod pojęciem nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy
należy rozumieć każdą czynność albo zaniechanie niezgodne z postanowieniami niniejszej
umowy, w tym z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do niej.
1.2. W przypadku, gdy w danym miesiącu kalendarzowym wysokość kar umownych,
o których mowa w ust. 1 pkt. 2) i 3) powyżej przekroczy kwotę 20 000 zł wówczas
Zamawiający ma prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez
zachowania okresu wypowiedzenia.
2. Zamawiający ma prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym także w
przypadku naliczenia kar umownych w trzech okresach rozliczeniowych.
3. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
na zasadach ogólnych w wysokości przewyższającej kary umowne.
§ 11.
1. Strony stwierdzają, że Wykonawca przed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie
należytego wykonania umowy w formie przewidzianej w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia to jest w gwarancji należytego wykonania umowy nr
……………….. z dnia ………… 2018 r.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania służy zabezpieczeniu wszelkich roszczeń
Zamawiającego wobec Wykonawcy, które wynikają z umowy, w szczególności
o wykonanie umowy o naprawienie szkody na skutek jej niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy, a także roszczenia o zapłatę kar umownych.
3. Uprawnienie do korzystania z zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający realizuje w szczególności w przypadkach:
a) braku zapłaty przez Wykonawcę jakiejkolwiek kwoty należnej Zamawiającemu;
b) nienaprawienia przez Wykonawcę jakiegokolwiek uchybienia w odpowiednim;
c) wskazanym przez Zamawiającego terminie, liczonym od otrzymania wezwania
do naprawy uchybienia;
d) odstąpienia od umowy (także w części niewykonanej);
e) wypowiedzenia umowy.
4. Korzystanie z zabezpieczenia należytego wykonania następuje do kwot odpowiadających
szacunkowi wysokości uzasadnionych roszczeń Zamawiającego, przy czym, kwotę
pozostałą po zaspokojeniu roszczenia Zamawiający zwróci Wykonawcy w terminie 30 dni
od tej daty.
5. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawcy
na zasadach przewidzianych przepisami prawa, przy czym za dzień uznania umowy
za należycie wykonaną Strony uznają dzień złożenia ostatniego niewadliwego dokumentu,
który w wykonaniu umowy Wykonawca winien sporządzić. O ile jednak w dacie, w której
zabezpieczenie należałoby zwrócić będą istniały niezaspokojone roszczenia
Zamawiającego, zabezpieczenie należytego wykonania (o ile będzie należne) zostanie
zwrócone w terminie 30 dni od daty zaspokojenia ostatniego z tych roszczeń.
§ 12.
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
zamówienia 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 powyższych okolicznościach.
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2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca może żądać
jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
3. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy także w przypadkach, jeżeli Wykonawca
narusza w sposób istotny postanowienia niniejszej umowy. Oświadczenie o odstąpieniu
może być złożone w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach
stanowiących podstawę odstąpienia.
4. Istotne naruszenia postanowień umowy, o których mowa w ust. 3 obejmują
w szczególności przypadki:
1) nierozpoczęcia wykonywania umowy bez uzasadnionej przyczyny pomimo wezwania
Zamawiającego,
2) przerwania wykonywania umowy na okres dłuższy niż 3 dni,
3) niewykonywanie przez Wykonawcę obowiązków wynikających z ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
5. Warunkiem odstąpienia przez Zamawiającego od umowy jest uprzednie wezwanie
Wykonawcy do wykonania obowiązków oraz wyznaczenie w tym celu dodatkowego
3 dniowego terminu.
6. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić na piśmie oraz zawierać uzasadnienie.
§ 13.
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz inne właściwe
przepisy.
2. Jako zasadę wykładni postanowień umowy Strony przyjmują, iż zobowiązania, które
przewiduje stanowią zobowiązania rezultatu.
3. W trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego
powiadamiania Zamawiającego o:
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,
2) zmianie osób reprezentujących,
3) ogłoszeniu upadłości,
4) otwarciu likwidacji,
5) zawieszeniu działalności,
6) wszczęcia postępowania układowego,
4. Wykonawca nie może dokonać cesji praw i obowiązków oraz należności i zobowiązań
wynikających z niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego.
5. Wykonawca nie może zlecić wykonywania przedmiotu umowy innym podmiotom bez
pisemnej zgody Zamawiającego.

1.
2.

3.
4.
5.

§ 14.
Wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszące się do lub wynikające
z realizacji przedmiotu umowy, wymagają formy pisemnej lub elektronicznej.
Pisma Stron powinny powoływać się na tytuł umowy i jej numer. Za datę otrzymania
dokumentów, o których mowa w ust. 1, Strony uznają dzień ich przekazania pocztą
elektroniczną lub faksem, jeżeli ich treść zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie,
chyba że postanowienia Umowy stanowią inaczej.
O zmianie adresu Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego przed jego
zmianą.
Przedstawicielem z ramienia Wykonawcy upoważnionym w sprawach związanych
z niniejszą umową jest/są: …………………………………………………………………
Przedstawicielami z ramienia Zamawiającego upoważnionym w sprawach związanych
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z niniejszą umową jest/są: …………………………………………………………………
6. Zmiana danych wskazanych w ust. 3 i 4, nie stanowi zmiany umowy, wymaga jedynie
pisemnego powiadomienia drugiej Strony.
§ 15.
Spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji postanowień niniejszej umowy strony poddają pod
rozstrzygnięcie właściwego dla Zamawiającego sądu powszechnego.
§ 16.
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach:
Zamawiającego oraz 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

2

egzemplarze

Integralną część umowy stanowi:
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Oferta Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

dla

