ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ - WZÓR UMOWY

U M O W A Nr …./WSK/2015

W dniu ………. w Sierpcu, pomiędzy:
Gminą Miasto Sierpc, z siedzibą w Sierpcu przy ul. Piastowskiej 11A, będącą płatnikiem VAT,
Nr identyfikacyjny NIP 7761679049, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:
Jarosława Perzyńskiego – Burmistrza Miasta Sierpc
przy kontrasygnacie Skarbnika Miejskiego – Katarzyny Joniak
a
…………………………………………………………………………………..………………….z
siedzibą
…………………………….ul. …………………………………………………………………będącym
płatnikiem VAT,
Nr identyfikacyjny NIP ………………………...….. i uprawnionym do
wystawiania faktur VAT, zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:
1. …………………………………………
2. …………………………………………
po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o
przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1593 ze zm.) i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.907 ze zm.), w dalszej części Upzp, po
rozstrzygnięciu
tegoż
postępowania,
w wyniku
wyboru
oferty
dokonanego
w dniu…………………….…, została zawarta umowa, zwana w dalszej części „Umowa”,
o następującej treści:
§1.
Zakres przedmiotowy umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zakres zawarty w niniejszym
paragrafie, zgodnym z uchwałą Rady Miejskiej w Sierpcu Nr 367/XLIX/2013 z d.23
października 2013 r. w sprawie ustalenia sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, zmieniona uchwałą Rady Miejskiej w Sierpcu Nr 381/LIII/2013
z d. 4 grudnia 2013 r., w dalszej części paragrafu zwana „Uchwałą”.
2. W zakresie odpadów zmieszanych i pozostałości z segregacji odpadów komunalnych:
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1) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych niesegregowanych oraz
odpadów komunalnych pozostałych z segregowania, powstałych na terenie
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach
administracyjnych miasta Sierpc, zwanych w dalszej części „nieruchomościami
zamieszkałymi”.
2) wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w pojemniki do zbierania zmieszanych
odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych
oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym
i technicznym.
W zakresie odpadów zebranych selektywnie:
1) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych selektywnie
powstałych na terenie nieruchomości zamieszkałych,
2) w rozumieniu niniejszej dokumentacji do odpadów zebranych selektywnie zalicza
się: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, przeterminowane leki i chemikalia,

zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne
odpady wielkogabarytowe, zużyte opony oraz odpady budowlane i rozbiórkowe
stanowiące odpady komunalne.
3) przez odbiór odpadów zebranych selektywnie rozumie się odbiór w miejscu
ich wytworzenia, w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
oraz w trakcie sezonowych zbiórek odpadów w miejscach i terminach określonych
w Uchwale.
4) wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w pojemniki i worki do zbierania
odpadów zebranych selektywnie oraz utrzymanie pojemników w odpowiednim
stanie sanitarnym i technicznym.
4. W zakresie odpadów ulegających biodegradacji w tym odpadów zielonych:
1) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,
w tym odpadów zielonych, („Bioodpady”) powstałych na terenie nieruchomości,
zamieszkałych.
2) wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w worki na Bioodpady.
5.
Zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy określa się instalację lub instalacje, w tym
regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych, do których
przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, jest
obowiązany przekazać odebrane odpady: ………………………………………..…….
……………………………………………………………………………………………………………
§2.
Termin wykonania przedmiotu umowy
Ustala się realizację przedmiotu umowy od 1 lipca 2015 do 31 grudnia 2015 r.
§3.
Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa, z zachowaniem należytej staranności
wymaganej od profesjonalisty.
2. Wykonawca zrealizuje umowę zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
zawartej w SIWZ, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i finansową wobec Zamawiającego
i osób trzecich za wszelkie szkody wynikłe z zaniechania realizacji umowy, zaniedbania
lub działania niezgodnego z umową i przepisami obowiązującymi w zakresie
przedmiotu zamówienia.
4. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności
cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż
750 000 złotych (siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) przez cały okres realizacji
umowy. Najpóźniej w dniu podpisania Umowy wykonawca przedłoży
Zamawiającemu kopię umowy ubezpieczenia. Jeżeli w trakcie realizacji umowy polisa
straci ważność Wykonawca najpóźniej w dniu upływu terminu ważności zobowiązany
jest dostarczyć nowy dokument - pod rygorem odstąpienia od umowy przez
Zamawiającego oraz zapłaty przez Wykonawcę kary umownej określonej w § 9 ust. 3.
5. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania poufności, co do informacji
pozyskanych w związku z realizacją Umowy dotyczących Zamawiającego i jego
klientów w szczególności do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych
osobowych. Wykonawca nie może wykorzystywać pozyskanych danych osobowych
w żaden inny sposób lub w innym celu niż dla wykonywania Umowy, w szczególności
zakazuje się wykorzystywania danych w celach reklamowych lub marketingowych.
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, aby jego pracownicy, a także osoby
trzecie przy udziale których wykonuje zlecenie dla Zamawiającego, przestrzegali tych
samych reguł poufności określonych w niniejszym dokumencie. Wykonawca ponosi
odpowiedzialność za należyte wypełnienie zobowiązania wskazanego w zdaniu
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poprzedzającym, a za działania lub zaniechania osób trzecich odpowiada jak za
własne.
Wykonawca w celu wykonania przedmiotu umowy w szczególności zobowiązany jest
do:
1) posiadania wpisu do rejestru działalności regulowanej, zgodnie z art. 9c ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
2) posiadania uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie zbierania i
transportu odpadów objętych zamówieniem, wydanego na podstawie ustawy z
dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach posiadania zezwolenia na transport odpadami
wydanymi na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
3) dysponowania przez cały okres realizacji zamówienia pojazdami w ilości
i asortymencie spełniającymi warunek udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, na podstawie, którego udzielono zamówienia będącego
przedmiotem niniejszej umowy,
W przypadku, gdy dokumenty, o których mowa w ust. 6 p. 1) i 2) utracą moc,
Wykonawca najpóźniej w dniu upływu terminu ważności zobowiązany jest do
uzyskania nowych dokumentów pod rygorem odstąpienia od umowy z przyczyn
Wykonawcy.
Przypadku gdy dojdzie do niespełnienia rygorów wymienionych w ust. 6 p. 3) i 4)
to Zamawiający po nieskutecznym wezwaniu do ich spełnienia w terminie 7 dni ma
prawo odstąpienia od umowy z przyczyn Wykonawcy.
Wykonawca wprowadzi zatwierdzony harmonogram odbioru odpadów oraz trasy
przejazdu do Systemu Informatycznego Zamawiającego, o którym mowa w Opisie
Przedmiotu Zamówienia, z użyciem udostępnionego konta w terminie 2 dni od ich
zatwierdzenia.
Wymaga
się
realizowania
harmonogramu,
zgodnie
z
zobowiązywaniem podjętym w ofercie dotyczącym:
1) odbierania odpadów w dniach targowych (wtorek, piątek) oraz w dniach
poprzedzających dni ustawowo wolne od pracy, w obrębie ulic ścisłego centrum
(określonego w Opisie Przedmiotu Zamówienia OPZ będącym częścią załącznika
nr 1), po godzinie 14.00
2) wjeżdżania przez Wykonawcę pojazdami o rzeczywistej masie całkowitej do 20 ton
w ulice umieszczone w wykazie (określonym, w OPZ będącym częścią załącznika nr 1).
W przypadku, gdy dojdzie do realizacji harmonogramu odbioru odpadów bez
zachowania zobowiązań podjętych w ofercie wymienionych w ust. 9, Zamawiający
po nieskutecznym wezwaniu do ich spełnienia w terminie 7 dni ma prawo odstąpienia
od umowy z przyczyn Wykonawcy
Wykonawca wyznaczy Koordynatora Umowy, z którym Zamawiający będzie mógł
się skontaktować bezpośrednio w dni robocze (od poniedziałku do soboty)
w godzinach od 8.00 do 19.00 Koordynator będzie odpowiadał za nadzorowanie
wykonywania Umowy ze strony Wykonawcy. Dane Koordynatora wskazano w § 6.
Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania wszystkich niezbędnych przedsięwzięć
i czynności do odbierania odpadów w sposób zapewniający:
1) ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazanych do składowania,
2) osiągnięcie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku
innymi metodami papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła,
przy czym Zamawiający zastrzega sobie dochodzenie odszkodowania na drodze
cywilnej. (do przemyślenia – możliwość zastosowania kar umownych)
Wykonawca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych
osobowych zgodnie z obowiązującymi w trakcie trwania umowy przepisami Ustawy
o ochronie danych osobowych i ponosi odpowiedzialność za ewentualne skutki
działania niezgodnego z tymi przepisami.
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Wykonawca oświadcza, że systemy informatyczne wykorzystywane przez niego
w procesie przetwarzania danych osobowych spełniają wymogi określone w Ustawie
o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniach wykonawczych do Ustawy.
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Wykonawca zapewnia, że przetwarzane dane osobowe będą wykorzystywane
wyłącznie w celu realizacji umowy.
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Wykonawca
jest
zobowiązany
do
natychmiastowego
powiadamiania
Zamawiającego o stwierdzeniu próby lub faktu naruszenia poufności danych
osobowych przetwarzanych w wyniku realizacji umowy.
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Po wyczerpaniu umowy Wykonawca jest zobowiązany do przekazania
Zamawiającemu dokumentów zawierających wrażliwe dane osobowe w celu ich
zarchiwizowania w terminie 30 dni po uznaniu zamówienia za należycie wykonane.
18. Podmioty występujące wspólnie (konsorcjum) ponoszą solidarną odpowiedzialność za
niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.
§4.
Obowiązki Zamawiającego
1. Sprawdzenie i zatwierdzenie w terminie 2 dni roboczych od daty przedłożenia „tras
przejazdu” oraz niezwłoczne zatwierdzanie aktualizacji ww. dokumentów.
2. Przekazywanie informacji niezbędnych dla prawidłowego wykonania umowy,
w szczególności informowania o zmianach w liczbie i lokalizacji nieruchomości
objętych obowiązkiem odbierania odpadów.
3. Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy zgodnie
z warunkami umowy.
4. Współdziałanie z Wykonawcą i przekazywanie informacji bez zbędnej zwłoki w celu
realizacji przedmiotu umowy
§5.
Wynagrodzenie i sposób płatności
1. Ustala się całkowite wynagrodzenie ryczałtowe na kwotę:
................................................................................................................................. netto
.................................................................................................... należny podatek VAT
................................................................................................................................brutto
(słownie:.......................................................................................................................)
Wynagrodzenie ryczałtowe za 1 miesiąc świadczenia usługi wynosi: ……………..zł.
zgodnie z ofertą wykonawcy.
2. Wynagrodzenie obejmuje całkowity koszt odbioru i zagospodarowania wszystkich
odpadów komunalnych, o których mowa w §1 niniejszej umowy wraz z kosztami
pośrednimi i bezpośrednimi, które Wykonawca poniesie w trakcie wykonywania usług.
Wykonawca oświadcza, że wszystkie niezbędne wydatki i koszty związane z realizacją
przedmiotu umowy zostały przez niego uwzględnione w cenie oferty, w tym między
innymi:
1) możliwości wzrostu ilości nieruchomości zamieszkałych oraz liczby mieszkańców,
2) możliwości wzrostu ilości worków i pojemników do zbiórki odpadów komunalnych.
3. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu protokół z wykonania usługi w zakresie
odbioru i zagospodarowania odpadów wraz z kartami przekazania odpadów,
w terminie 7 dni od zakończenia miesiąca.
4. Ustala się rozliczenie miesięczne po zatwierdzeniu przez Zamawiającego w terminie
dwóch dni roboczych protokołu potwierdzającego realizację usługi za dany miesiąc,
co stanowić będzie uprawnienie do wystawienia faktury.
5. Termin płatności faktury wynosi 30 dni od daty jej dostarczenia do Zamawiającego,
gdzie zostanie sprawdzona pod względem merytorycznym i rachunkowym.
6. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
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Należność wykonawcy wynikająca ze złożonych faktur płatna będzie przelewem
na konto......................................Nr ……………........................................................................
Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za wadliwe jakościowo lub niepełne
ilościowo wykonanie usług.
§6.
Przedstawiciele stron
Wykonawca wyznacza koordynatora realizacji przedmiotu umowy, który będzie
odpowiadał za nadzorowanie wykonania umowy ze strony Wykonawcy:
…………………………………….......................................................................…
Zmiana osób – przedstawicieli Wykonawcy nie powoduje zmiany niniejszej umowy.
O zmianie tych osób Strony będą informować się pisemnie nie później niż w trzecim
dniu roboczym od dnia, w którym nastąpiła zmiana.
Zamawiający
powołuje
swojego
przedstawiciela
w
osobie
………………………….........................uprawnionego do kontroli wykonanych prac,
wydawania Wykonawcy poleceń związanych, z jakością i ilością usług, które
są niezbędne do prawidłowego oraz z zgodnego z umową wykonania przedmiotu
umowy.
§7.
Sprawozdania, raporty i informacje
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia i przekazywania Zamawiającemu
dokumentacji związanej z działalnością objętą zamówieniem, tj.:
1) kart przekazania odpadów sporządzonych zgodnie z art. 67 i art. 69 ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.21 ze zm.). Kartę
przekazania odpadów sporządza Wykonawca, który przekazuje odpady. Kartę
przekazania odpadów sporządza się w trzech egzemplarzach: dla przejmującego
odpady, przekazującego i Zamawiającego,
2) półrocznych sprawozdań, o których mowa w art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach
a) sprawozdanie sporządza się zgodnie z wzorem określonym w Rozporządzeniu
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 2012 r. poz. 630),
b) Wykonawca wprowadzi sprawozdanie do Systemu Informatycznego
Zamawiającego
z
użyciem
formularza
dostępnego
w
Systemie
z wykorzystaniem udostępnionego konta oraz przekaże Zamawiającemu
w formie papierowej – w terminie do końca miesiąca następującego po
półroczu, którego dotyczy. Brak dostępu do Systemu Informatycznego
Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku sporządzania
i przekazywania sprawozdań. W takim wypadku Wykonawca przechowa
raport do czasu udostępnienia i wprowadzi go do Systemu, a na żądanie
Zamawiającego przekaże go innym, wskazanym kanałem (elektronicznym lub
tradycyjnym) we wskazanej formie (elektronicznej lub papierowej).
W przypadku, gdy sprawozdanie jest sporządzone nierzetelnie, Wykonawca
zobowiązany będzie do jego uzupełnienia lub poprawienia w terminie 14 dni.
Wykonawca zobowiązany jest do przesyłania on-line z uwzględnieniem opóźnienia
wynikającego z transmisji danych informacji o trasach przejazdu samochodów
pochodzących z systemu pozycjonowania satelitarnego, informacji o unikatowym
kodzie określającym rodzaj pojemnika i nieruchomości oraz masie odbieranych
odpadów z zabudowy jednorodzinnej. W przypadku zabudowy wielorodzinnej
informacja on-line musi pochodzić z miejsca przekazania odpadów do RIPOK.

3. W przypadku awarii systemu do indywidualnego ważenia odpadów lub systemu
przesyłu informacji, dane przesyła się za pomocą dokumentu (wersja papierowa), w
terminie 3 dni od dnia wystąpienia awarii. W przypadku wymienionej awarii do
sprawozdawczości przyjmuje się średnią z ostatniego okresu sprawozdawczego
poprzedzającego awarię.
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§8.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy - Wykonawca wnosi
zabezpieczenie
w
wysokości
5%
wartości
brutto
niniejszej
umowy
tj. kwotę...................................... złotych, w formie:...................... ........................... ..............
..................................................................................................................
Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczania przez potrącenie
z należności za częściowo wykonanie usługi.
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy.
Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje
je na oprocentowanym rachunku bankowym.
Zabezpieczenie w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału
w siedzibie Zamawiającego.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wraz z odsetkami wynikającymi
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o
koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na
rachunek bankowy wykonawcy zostanie zwrócone w terminie 30 dni od daty
stwierdzenia przez Zamawiającego wykonania zamówienia w sposób należyty po
powiadomieniu przez Wykonawcę o numerze rachunku, na który ma być ono
zwrócone.
Jeżeli w toku realizacji umowy ustalona w ust. 1 wysokość zabezpieczenia
z jakichkolwiek
przyczyn
ulegnie
zmniejszeniu
poniżej
ustalonej
wartości
wynagrodzenia lub jeżeli z powodu zwiększenia wartości usługi należałoby
zabezpieczenie zwiększyć, Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić wniesione
zabezpieczenie w terminie 14 dni od daty powzięciu wiadomości o zaistnieniu
powyższych okoliczności.
Za ewentualne wypadki wynikające z nienależytego wykonania usług Wykonawca
przejmuje odpowiedzialność finansową regulowaną w pierwszej kolejności wg woli
Zamawiającego z kwoty zabezpieczenia.
Wykonawca odpowiada za bezpieczne wykonanie usługi oraz za szkody wyrządzone
osobom trzecim w czasie wykonywania tej usługi.
Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim
skutkiem niewykonania bądź nienależytego wykonywania usługi.
Zamawiający ma prawo potrącać z zabezpieczenia przysługujące mu kary umowne,
odszkodowania oraz pokrywać koszty robót wykonanych w ramach wykonawstwa
zastępczego.
Strony postanawiają, że w przypadku, gdy Wykonawca nie wykona swoich
obowiązków należytego wykonania umowy, a obowiązki te wykona zastępczo
Zamawiający, to będzie On miał prawo wykorzystać na ten cel zabezpieczenie
należytego wykonania umowy.
Strony postanawiają, że w przypadku, gdy Wykonawca nie wykona swoich
obowiązków należytego wykonania umowy, a powstanie roszczenie osób trzecich
wobec Zamawiającego, na skutek niewykonania bądź nienależytego wykonywania
usługi, to Zamawiający będzie miał prawo wykorzystać na ten cel zabezpieczenie
należytego wykonania umowy.

§9.
Kary umowne
1. Za każdorazowe stwierdzenie odstępstw od wymagań w wykonaniu przedmiotu
umowy, określonego w OPZ, Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne
w następujących wysokościach:

2.
3.

4.

5.

6.

1.
2.

1) 100 zł za każdy przypadek nieodebrania lub odebrania odpadów z nieruchomości
objętej
obowiązkiem
odbierania
odpadów
w
terminie
niezgodnym
z harmonogramami, o których mowa w OPZ,
2) 0,1% miesięcznego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.1 umowy
za niewykonanie comiesięcznego obowiązku przeglądu pojemników oraz
kontenerów pod kątem ich stanu technicznego, sanitarnego oraz dokonywania
napraw i odświeżenia,
3) 0,2% miesięcznego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.1 umowy
za każdy dzień zwłoki w przekazaniu raportu GPX z każdego dnia,
4) 0,2% miesięcznego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.1 umowy za
każdy dzień zwłoki w dostarczeniu kompletnego protokołu, i którym mowa w §5
ust.3
5) 0,02% miesięcznego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.1 umowy za
każdy dzień zwłoki w dostarczeniu kompletnego sprawozdania, i którym mowa w
§7 ust.1 p.2)
6) 1% całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 5 ust. 1 umowy za
każdy potwierdzony przypadek nierealizowania umowy w zakresie określonym w
§ 3 ust. 9 p 1) i 2), przy czym stwierdzenie trzeciego przypadku w okresie realizacji
umowy powoduje jej rozwiązanie z przyczyn dotyczących Wykonawcy,
7) 10% całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 5 ust. 1 umowy
za rozwiązanie z przyczyn dotyczących Wykonawcy określonych w p. 6.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych, o których mowa wyżej,
z należnego mu wynagrodzenia.
W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi
odpowiedzialność Wykonawca – nalicza się karę umowną w wysokości 20 %
wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 3 umowy proporcjonalnie do czasu
pozostałego do zrealizowania umowy.
W przypadku bezzasadnego odstąpienia od umowy jednej ze stron – strona
odstępująca zapłaci karę umowną w wysokości 20% całkowitego ryczałtowego
wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy.
Postanowienia powyższe nie wyłączają odpowiedzialności odszkodowawczej
Wykonawcy za wszelkie szkody powstałe z tytułu nienależytego lub nieterminowego
wykonywania niniejszej umowy. W przypadku, gdy kary umowne nie pokrywają
poniesionych przez Zamawiającego szkód, może on dochodzić odszkodowania na
zasadach ogólnych.
Wykonawca ma prawo naliczać odsetki za nieterminową zapłatę faktur w wysokości
ustawowej.
§10.
Odstąpienie od umowy
Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawiera
uzasadnienie.
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy i naliczenia kary umownej w
wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 5 pkt 1,
jeżeli:

1) zostanie zgłoszony wniosek o ogłoszenie upadłości, rozwiązanie lub zaprzestanie
działalności firmy Wykonawcy, nastąpi utrata przez wykonawcę prawa do
wykonywania działalności będącej przedmiotem niniejszej umowy, w tym
wykreślenia Wykonawcy z rejestru działalności regulowanej - odstąpienie może
nastąpić od dnia powzięcia takiej informacji ze skutkiem natychmiastowym,
2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
3) Wykonawca nie rozpoczął realizacji usługi w terminie bez uzasadnionych przyczyn
oraz nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
odstąpienie może nastąpić po upływie trzech dni od przesłania wezwania,
4) Wykonawca nie wykonuje obowiązków wynikających z niniejszej umowy,
odstąpienie może nastąpić w terminie do 5 dni roboczych od powzięcia takiej
informacji oraz nie uzyskania wyjaśnień ze strony Wykonawcy,
5) Wykonawca nie zapewnia właściwej, jakości świadczonych usług zgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy i OPZ, pomimo wezwania do poprawy
złożonego na piśmie przez Zamawiającego. Odstąpienie może nastąpić po
upływie 3 dni roboczych od dnia przesłania wezwania,
6) Wykonawca nie wywiąże się z obowiązków i terminów dotyczących wyposażenia
nieruchomości zamieszkałych w pojemniki i worki oraz wyposażenia pojazdów
w urządzenia do odczytu unikatowej informacji z pojemnika lub worka.
3. Zamawiającemu w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 145 Upzp
przysługuje prawo odstąpienia od umowy na warunkach w nim określonych.
4. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które nie odpowiada Wykonawca,
Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za zakres usług, które zostały
wykonane do dnia dostąpienia.
§11.
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych w treści umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, Upzp oraz akty prawne związane z przedmiotem zamówienia.
2. Przelew wierzytelności, o którym mowa w art. 509 k.c., dla swej ważności wymaga zgody
Zamawiającego wyrażonej na piśmie.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy dla swej ważności wymagają
formy pisemnej zaakceptowanej przez obie strony.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w umowie:
1) zmiana wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany obowiązującej stawki VAT
w zakresie przedmiotu zamówienia w terminie związanym z wejściem w życie
zmiany - może być zainicjowana przez każdą ze stron umowy, przy czym wniosek
powinien zawierać opis skutków finansowych ww. zmiany,
2) zmiana, jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla wykonywanego
zamówienia lub zmiana technologii na lepszą niż przewidziana w umowie - może
być zainicjowana przez każdą ze stron za pomocą protokołu konieczności
zatwierdzonego przez drugą stronę, przy czym zmiana nie może powodować
zwiększenia ceny umowy,
3) rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób,
a zmiana umożliwi usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu
jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony,
4) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia działań
wojennych, aktów terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego,
wojny domowej, skażeń radioaktywnych, z wyjątkiem działań Wykonawcy,
5) zmiana terminu wykonania w przypadku klęski żywiołowej jak huragany,
powodzie, trzęsienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje z wyjątkiem działań
pracowników Wykonawcy lub jego podwykonawców,

5.

Ewentualne spory powstałe na tle realizacji przedmiotu umowy strony poddają
rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego rzeczowo i miejscowo dla
Zamawiającego.

6.

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa
egzemplarze dla Zamawiającego oraz dwa egzemplarze dla Wykonawcy.

•
•

§12.
Integralną częścią umowy jest:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ze Opisem Przedmiotu Zamówienia –
załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
Oferta Wykonawcy – załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

