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Załącznik Nr 8 do SIWZ
Znak: ZOŚ.271.1.2018
UMOWA Nr ………….. projekt
zawarta w dniu ………………………….2018r. w Brodach pomiędzy Gminą Brody mającą
swą siedzibę w Brodach ul. Stanisława Staszica 3 27-230 Brody, zwaną dalej
„Zamawiającym”,
Wójta Gminy Brody
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy
zwaną dalej „Zamawiającym”,

– …………………………………
– …………………………………

a
.......................................................................................................................................
reprezentowanym przez:
.......................................................................................................................................
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”.
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu
o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonym w przetargu nieograniczonym zgodnie
z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
1579 z późn. zm.) na wykonanie zadania pn. Odbiór, transport i zagospodarowanie
odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na
terenie Gminy Brody w latach 2019-2020, strony zawierają umowę o następującej treści:

1.

2.
3.

4.

1.
2.
3.

§ 1.
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę odbioru, transportu
i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych
na terenie Gminy Brody w latach 2019-2020, z 16 miejscowości wymienionych
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Obowiązkiem Wykonawcy będzie odbieranie odpadów komunalnych od wszystkich
właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Brody.
Odbiór odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Krynkach
(dalej PSZOK), przedmiot zamówienia obejmował będzie odbiór, transport
i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących również z tego punktu.
Ilość wytworzonych na terenie gminy Brody odpadów nie jest zależna od
Zamawiającego.
§ 2.
Wykonawca zrealizuje usługę objętą przedmiotem zamówienia w terminie od dnia
01.01.2019 r. do dnia 31.12.2020 r.
Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie decyzje i uprawnienia niezbędne do
prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca oświadcza, że posiada potencjał ekonomiczny, kadrowy i techniczny
niezbędny do wykonania przedmiotu umowy.
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4.
5.

Wykonawca oświadcza, że wykona przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, z zachowaniem należytej staranności wymaganej od profesjonalisty.
Zamawiający oświadcza, że zapewni obsługę przyjmowania odpadów w PSZOK.

§ 3.
Do zadań Wykonawcy w ramach usługi, o której mowa w § 1 należy:
1. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych
i niesegregowanych (zmieszanych), z następującą częstotliwością:
1) odpady komunalne zbierane w sposób selektywny „u źródła” gromadzone w workach:
a) papier i tektura – z częstotliwością raz w miesiącu,
b) tworzywa sztuczne – z częstotliwością raz w miesiącu,
c) opakowania wielomateriałowe – z częstotliwością raz w miesiącu,
d) metale – z częstotliwością raz w miesiącu,
e) odpady bio – z częstotliwością raz w miesiącu,
f) popiół – z częstotliwością raz w miesiącu,
g) opakowania szklane – z częstotliwością raz na kwartał,
2) inne odpady komunalne zbierane w sposób selektywny – odbiór odpadów
wystawionych przed posesją:
a) odpady wielkogabarytowe – z częstotliwością …………w roku,
b) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – z częstotliwością ……… w roku,
c) odpady niebezpieczne – z częstotliwością …………w roku,
d) zużyte opony (z samochodów osobowych i maszyn rolniczych) – z częstotliwością
…………… w roku,
e) ubrania i tekstylia – z częstotliwością dwa razy w roku,
f) odpady budowlane i rozbiórkowe w tym m.in. papa, styropian, wełna mineralna,
okna, folie porolnicze – z częstotliwością raz w roku.
3) odpady odbierane z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
(pojemniki i kontenery do odbioru odpadów komunalnych z PSZOK zapewnia
Zamawiający):
a) papier, tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i szkło – odbiór
w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia / brak zgłoszenia wówczas 1 raz
w miesiącu,
b) odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony
(z samochodów osobowych i maszyn rolniczych), odpady niebezpieczne (m.in.
farby, lakiery, opakowania po farbach, lakierach i rozpuszczalnikach, świetlówki,
baterie i akumulatory, przeterminowane leki), ubrania i tekstylia – odbiór w ciągu
3 dni roboczych od daty zgłoszenia / brak zgłoszenia wówczas 1 raz w miesiącu,
c) odpady budowlane i rozbiórkowe (w tym m.in.: papa, styropian, wełna mineralna,
okna, folie porolnicze) – odbiór w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia / brak
zgłoszenia wówczas 1 raz w miesiącu,
d) przeterminowane leki – odbiór z trzech aptek po telefonicznym zgłoszeniu,
e) odpady zielone – odbiór w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia / brak
zgłoszenia wówczas 1 raz na 2 tygodnie.
4) odpady komunalne zbierane w sposób nieselektywny (zmieszane odpady komunalne)
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2.
3.

1.

2.

3.

4.

5.

gromadzone w pojemnikach:
a) zmieszane odpady komunalne – z częstotliwością raz w miesiącu,
Dostarczanie mieszkańcom worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
każdorazowo przy odbiorze tych frakcji odpadów.
Zapewnienie odbioru odpadów również w trudnych warunkach terenowych (wąskie
ulice, podjazdy) oraz w warunkach zimowych, poprzez zastosowanie mniejszych
środków transportu dowożących odpady do ulic głównych, lub też poprzez zastosowanie
odpowiednich środków technicznych.
§ 4.
Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia dalszej segregacji odebranych odpadów
komunalnych, w celu uzyskania i przekazania do odzysku surowców wtórnych.
Wykonawca jest zobowiązany zagospodarować zebrane odpady w sposób, który
zapewni osiągnięcie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami, o których mowa w Rozporządzenie Ministra Środowiska
z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów
komunalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2167).
Wykonawca zobowiązuje się do ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania co najmniej 40% w 2019 roku i 35%
w 2020 roku (wagowo) odebranych odpadów ulegających biodegradacji w stosunku do
masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania
masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.
Wykonawca prowadzi działania, mające na celu osiągnięcie poziomów recyklingu,
o których mowa w pkt. 3.2.22. SIWZ, przygotowania do ponownego użycia i odzysku,
ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji, a także pozbywania się
zmieszanych odpadów komunalnych, w szczególności poprzez udostępnienie
właścicielom nieruchomości pojemników oraz worków do zbierania odpadów
komunalnych.
Wykonawca zobowiązany jest do przekazania do odzysku surowców wtórnych
i zapewnić w szczególności zgodne z prawem postępowanie ze sprzętem elektrycznym
i elektronicznym. Wykonawca zapewnia oddzielne gromadzenie i odbieranie odpadów
niebezpiecznych, a następnie zapewnia składowanie na legalnym składowisku odpadów
niebezpiecznych lub w inny sposób zagospodarowania tych odpadów zgodny z prawem
(unieszkodliwianie/odzysk/segregacja w celu odzysku odpadów).
Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych,
oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, odebranych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Brody do regionalnej
instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. W przypadku wystąpienia awarii
regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, uniemożliwiającej
odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych lub pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania od podmiotów
odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, odpady te przekazuje
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się do instalacji zastępczej obsługi tego regionu, wskazanych w uchwale w sprawie
wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami – tj. Zakładu
Unieszkodliwiania Odpadów „Janik” Sp. z o. o. w Janiku lub Zakładu Utylizacji
Odpadów Komunalnych w Janczycach.
Zabrania się mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi
odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości pod rygorem sankcji
wynikających z Ustawy.
Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe gospodarowanie
odebranymi odpadami zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Dotyczy
to m.in. ewentualnego przeładunku odpadów, transportu odpadów, spraw formalnoprawnych związanych z odbieraniem i dostarczaniem odpadów uprawnionemu
przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania
odpadów komunalnych.
§ 5.
Odbiór i wywóz odpadów komunalnych zmieszanych, odpadów segregowanych
prowadzony będzie w dni powszednie, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00 –
17:00, zgodnie z harmonogramem ustalonym z Zamawiającym. W przypadku, gdy termin
wywozu przypada na dzień świąteczny, Wykonawca zapewni odbiór i wywóz
odpadów w innym terminie uzgodnionym z Zamawiającym i ogłoszonym przez
Wykonawcę.
Dopuszcza się, aby odbiór i wywóz odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon,
odpadów elektrycznych i elektronicznych, następował przy użyciu tego samego środka
transportu do odbioru tych odpadów.
Zamawiający nie dopuszcza odbioru odpadów zmieszanych (pojemniki) i selektywnych
(worki) tego samego dnia z tej samej miejscowości.
Szczegółowy harmonogram odbioru i wywozu poszczególnych rodzajów odpadów
komunalnych i wielkogabarytowych stanowi załącznik do niniejszej umowy
i uwzględnia:
1) wywóz odpadów segregowanych „u źródła”,
2) wywóz zmieszanych odpadów komunalnych,
3) wywóz innych odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny – odbiór
odpadów wystawionych przed posesją,
4) odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych.
Harmonogram ten uwzględnia częstotliwość odbioru odpadów zgodną z zapisami
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Brody. Obowiązkiem
Wykonawcy jest aktualizowanie Harmonogramu w miarę zaistniałych potrzeb
informując Zamawiającego i właścicieli nieruchomości z miesięcznym wyprzedzeniem.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć mieszkańcom do dnia 20.12.2018r.
uzgodniony z Zamawiającym harmonogram, obejmujący wszystkie frakcje odpadów.
W uzasadnionych przypadkach Wykonawca może zwrócić się z wnioskiem do
Zamawiającego o zmianę harmonogramu odbioru odpadów.
W przypadku braku możliwości terminowego odbioru, transportu i zagospodarowania
odpadów z uwagi na złe warunki atmosferyczne lub inne uzasadnione okoliczności
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Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego
o zaistniałych okolicznościach utrudniających prawidłowe wykonanie usługi.
W przypadku zaistniałych utrudnień Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu
wzrostu kosztów transportu i amortyzacji pojazdów. Wykonawca ma obowiązek odebrać
odpady komunalne niezwłocznie po ustaniu przyczyn uniemożliwiających ich odbiór.
8. Zamawiający udostępni Wykonawcy w okresie trwania umowy wykaz nieruchomości,
na których zamieszkują mieszkańcy. Wykaz ten będzie zawierał listę posesji do odbioru
odpadów komunalnych (w tym tych z trudnym dojazdem). Wykonawca zobowiązany
jest przestrzegać ochrony danych osobowych pozyskanych w związku z realizacją
przedmiotu zamówienia. Wykonawca nie może ich wykorzystywać do innych celów niż
realizacja przedmiotu zamówienia, w szczególności zakazuje się wykorzystywania
danych w celach reklamowych lub marketingowych.
9. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu bieżących informacji
o adresach nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i powstają odpady
komunalne, a nie ujętych w bazie danych (wykazie) prowadzonej przez Zamawiającego.
10. Worki do selektywnej zbiórki odpadów segregowanych „u źródła” zapewnione będą
przez Wykonawcę w kolorach wskazanych w rozdziale 3 pkt. 3.1.1 SIWZ. Wykonawca
zapewni również czarne worki na odpady zmieszane odbierane z nieruchomości
o trudnym dojeździe i czerwonych worków na drobne odpady niebezpieczne. Worki
muszą być oznaczone przez Wykonawcę informacją o rodzaju odpadów, które należy w
nich gromadzić. Worki do selektywnej zbiórki muszą też być oznaczone nazwą, adresem
i numerem telefonu Wykonawcy. Czytelna instrukcja umieszczona na workach ma
ułatwić właścicielom nieruchomości prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów. Worki
muszą być transparentne, wykonane z foli o grubości zapewniającej ich wytrzymałość.
Muszą zostać dostarczone w nieprzekraczalnym terminie do 01.01.2019 r., w ilości po 3
sztuki na każdy rodzaj odpadów na każdą nieruchomość, a następnie na wymianę przy
każdym odbiorze odpadów w ilości nie mniejszej niż wystawionej przez właściciela
nieruchomości.
11. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego nowych punktów wywozowych lub
zapotrzebowania na worki, Wykonawca zobowiązany będzie do:
a) wyposażenia nieruchomości w worki w terminie 7 dni od dnia, w którym
Zamawiający zgłosi zmianę,
b) odbioru odpadów komunalnych z tych nieruchomości, w terminie wynikającym
z przyjętego harmonogramu.
W przypadku zmian skutkujących zmniejszeniem listy punktów wywozowych
Wykonawca zobowiązany będzie do:
a) zakończenia świadczenia usługi odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości
niezamieszkałych, począwszy od miesiąca następującego, po miesiącu, w którym
Zamawiający zgłosi zaprzestanie świadczenia tejże usługi.
12. Wykonawca ma obowiązek odbierania odpadów gromadzonych w pojemnikach
będących w posiadaniu właścicieli nieruchomości, jeżeli spełnią one wymagania
określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Brody oraz
znajdują się one w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym.
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13. Obowiązkiem Wykonawcy jest również zabranie odpadów „luzem” leżących lub
dostawionych dodatkowych worków z odpadami (odpady zgromadzone w workach
innego rodzaju niż te, które dostarczył Wykonawca), które powstały w wyniku
przepełnienia pojemników lub worków i zostały umieszczone obok pojemnika, itp. tzw.
,,nadwyżki”. Nie dotyczy to odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon oraz odpadów budowlanych
i rozbiórkowych pochodzących z robót budowlanych wymagających pozwolenia na
budowę lub zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót budowlanych.
14. Wykonawca odbiera odpady wystawione przez mieszkańców w miejscu łatwo dostępnym
(przed posesją, przy drodze przystosowanej dla pojazdów specjalistycznych lub z wnęk
w ogrodzeniu, przystosowanych do pojemników na odpady). Wykonawca odstawia
pojemniki w miejscu ich wystawienia, nie blokując przy tym przejazdu i nie powodując
zagrożenia na drodze.
15. Wykonawca ma obowiązek porządkowania terenu w miejscu wystawienia pojemników
i worków z odpadami komunalnymi w przypadku jego zanieczyszczenia, wynikającego
z przepełnienia pojemnika lub uszkodzenia worka oraz w przypadku zanieczyszczenia
odpadami powstałymi w trakcie wywozu.
16. Zawiadomienie właściciela nieruchomości o przypadku niewywiązania się Wykonawcy
z odbioru odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującym harmonogramem,
Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcy, celem wyjaśnienia i ewentualnego
uwzględnienia reklamacji.
17. Wykonawca realizuje reklamację w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia
i uznania go za zasadne, informując Zamawiającego drogą elektroniczną o wykonaniu
usługi (w ciągu 2 dni roboczych od momentu realizacji reklamacji).
18. Transport odpadów segregowanych „u źródła” do miejsca segregacji w celu uzyskania
i przekazania do odzysku surowców wtórnych musi odbywać się z zachowaniem
przepisów o gospodarowaniu odpadami.
19. Do obowiązków Wykonawcy należy kontrolowanie właścicieli nieruchomości pod kątem
wypełniania obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz
niezwłoczne informowanie Zamawiającego o przypadkach niedopełniania przez
właścicieli nieruchomości w/w obowiązku. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji
Wykonawca sporządza protokół wraz z dokumentacją fotograficzną, które stanowią
dowód nie wywiązania się właściciela nieruchomości z obowiązku prowadzenia
selektywnej zbiórki i przekazuje go zamawiającemu w ciągu 72 godzin od momentu
stwierdzenia naruszenia zasad selektywnej zbiórki odpadów.
20. Wykonawca oświadcza, że pojazdy do odbioru odpadów komunalnych są: w pełni
sprawne, posiadają aktualne badania techniczne, są dopuszczone do ruchu drogowego
oraz oznakowane widoczną nazwą przedsiębiorcy i numerem jego telefonu.
21. W przypadku awarii pojazdu do odbioru odpadów komunalnych Wykonawca
zobowiązany jest zapewnić pojazd zastępczy o zbliżonych parametrach.
22. Do obowiązków Wykonawcy należy ponadto:
1) 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,
6
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2) okazanie na żądanie Zamawiającego wszelkich dokumentów, potwierdzających
wykonywanie przedmiotu umowy, zgodnie z określonymi przez Zamawiającego
wymaganiami i przepisami prawa,
3) prowadzenie ewidencji (rejestracji swoich działań – prac sprzętu) w zakresie
przedmiotu zamówienia w formach określonych poniżej przez Zamawiającego,
4) wykonawca zapewni, aby wszystkie pojazdy wykorzystywane do realizacji
przedmiotu zamówienia były wyposażone w urządzenia monitorujące umożliwiające
automatyczne zapisywanie w nieulotnej pamięci: aktualnej lokalizacji i przebytej
drogi pojazdów, rzeczywistego czasu pracy wraz z jednoznacznym wykazaniem
czynności (załadowanie odpadów, wyładowanie odpadów),
5) zapewnienie Zamawiającemu, w całym okresie realizacji zamówienia, możliwości
monitorowania pracy sprzętu Wykonawcy w systemie zarządzania gospodarką
odpadami Zamawiającego, a obejmującego:
a) bieżące śledzenie pozycji pojazdów w oparciu o wykorzystywanie systemu GPS
i komunikowanie się z nimi w dowolnym momencie w celu odczytu w/w danych,
b) pamięć danych powinna być przechowywana i odczytywalna minimum przez
okres 60 dni, przy czym odczytanie danych nie może powodować kasowania
zawartości urządzenia monitorującego,
c) odtwarzania aktualnej pozycji i przebytej trasy danego pojazdu na cyfrowej mapie
gminy z dokładnością umożliwiającą jednoznaczne określenie miejsca (adresu)
wykonywania prac,
d) odtwarzanie i analizę „historii” pracy sprzętu w okresie realizacji umowy w celu
weryfikacji wykonania przedmiotu umowy,
e) bieżącą rejestrację i eksport danych z monitoringu w formacie uzgodnionym
z Zamawiającym do systemu zarządzania gospodarką odpadami Zamawiającego
oraz przekazania na żądanie, wyeksportowanych danych Zamawiającemu,
f) utrzymanie i wyposażenie stanowiska dyspozytorskiego w odpowiedni sprzęt
umożliwiający wykonywanie funkcji opisanych w ppkt 5), a także zapewnienie
nieprzerwanego dostępu Zamawiającemu w dowolnym czasie do danych
opisanych w ppkt 5) poprzez sieć internetową (aktualizacja danych: w trakcie
prowadzenia odbierania i zagospodarowania odpadów nie rzadziej niż co minutę,
w pozostałym okresie nie rzadziej niż raz na dobę),
g) wyposażenie stanowiska dyspozytora w niezbędne dla funkcjonowania systemu
elementy zapewniające ciągłą i niezawodną pracę, w szczególności w zasilanie
awaryjne.
23. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich, za
szkody na mieniu i zdrowiu osób trzecich, powstałe podczas i w związku z realizacją
przedmiotu umowy, w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym i innych ustawach.
24. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za inne działania lub zaniechania
pracowników świadczących usługi i osób trzecich, którymi będzie posługiwał się w celu
wykonania Umowy.
25. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za stan i przestrzeganie przepisów bhp
w trakcie wykonywania usług objętych umową.
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26. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wyposażenie pracowników
świadczących Usługi oraz za ich bezpieczeństwo w trakcie wykonywania przedmiotu
Umowy.
27. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i następstwa nieszczęśliwych
wypadków dotyczące pracowników świadczących usługi i osób trzecich, wynikające
bezpośrednio z wykonywanych usług, spowodowane z winy Wykonawcy.
28. Jeśli podczas odbierania odpadów dojdzie do uszkodzenia lub zniszczenia z winy
Wykonawcy pojemnika, Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu za uszkodzony
pojemnik równowartości rynkowej nowego pojemnika. Zamawiający zastrzega sobie
prawo do potrącenia kwoty za pojemnik z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia.
29. Wykonawca zobowiązany jest do udzielania na żądanie Zamawiającego wyjaśnień
dotyczących przebiegu realizacji umowy.
30. Zamawiający zastrzega sobie prawo kompleksowej i wyrywkowej kontroli realizacji
przedmiotu zamówienia.
31. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji przedmiotu niniejszej Umowy
Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wykonawcę, wyznaczając
jednocześnie termin na ich usunięcie.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

§ 6.
Wykonawca jest zobowiązany do zachowania należytej staranności przy wykonywaniu
usług oraz zgłaszania wszelkich okoliczności wpływających na należyte ich wykonanie.
Kierowcy samochodów dokonujących odbioru odpadów zaopatrzeni zostaną przez
Wykonawcę w telefony, w celu umożliwienia stałego kontaktu w czasie świadczenia
usługi.
Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdym
przypadku oddawania przez właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów
komunalnych, jako odpady zbierane selektywnie.
Wykonawca zobowiązuje się posiadać w czasie trwania umowy wszelkie wymagane
prawem zezwolenia na działalność realizowaną na podstawie niniejszej umowy,
w szczególności wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. z 2018 r., poz. 992) oraz prowadzić usługi w sposób zgodny z przepisami
prawa.
Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu półrocznych
informacji i zestawień, sprawozdań zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wykonawca ma obowiązek comiesięcznego przekazywania Zamawiającemu kart
przekazywania odpadów sporządzonych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na
potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1973).
Wykonawca będzie dostarczał Zamawiającemu raport miesięczny, w którym wykaże
ilości odebranych i poddanych unieszkodliwianiu odpadów. Ilość odpadów winna być
podana w Mg. Wykonawca ponadto wskaże w nim poszczególne rodzaje odpadów –
zmieszane, segregowane oraz miejsce unieszkodliwiania wraz z dokumentem przyjęcia
do instalacji (karta przekazania odpadów). Raport miesięczny, wraz z KPO Wykonawca
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zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu do 10 dnia miesiąca następującego po
miesiącu, którego dotyczy.
7. Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty
otrzymania wezwania kwoty stanowiącej równowartość wszelkiego rodzaju podatków,
kar pieniężnych, grzywien i innych należności lub opłat nałożonych w postępowaniu
administracyjnym lub karnym na Zamawiającego powstałych na wskutek wszelkich
zaniedbań Wykonawcy lub zaniedbań osób przy pomocy, których wykonuje on
czynności wynikające z niniejszej umowy, albo którym wykonanie tych czynności
powierza.
8. Wykonawca przez cały okres realizacji zamówienia obowiązany jest do spełniania
wymagań opisanych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r.
w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122).
9. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności
cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 100 000
zł przez cały okres realizacji Umowy. W przypadku gdy umowa obejmuje okres krótszy
niż okres realizacji Umowy Wykonawca obowiązany jest do zachowania ciągłości
ubezpieczenia na wymaganą kwotę oraz przedkładania kopii kolejnych umów (polis).
Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach treści
zawartej umowy ubezpieczenia, w terminie 7 dni roboczych od dnia ich wejścia w życie.

W przypadku nieprzedłożenia umowy ubezpieczenia (polisy), o której mowa w zdaniu 1,
Zamawiający uprawniony jest do zawarcia umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy.
10. W przypadku, gdy wpisy do rejestrów lub zezwolenia tracą moc obowiązującą
Wykonawca obowiązany jest do uzyskania nowych wpisów lub zezwoleń oraz
przekazania kopii tych dokumentów Zamawiającemu w terminie 21 od dnia wykreślenia
z rejestru lub wygaśnięcia uprawnień wynikających z zezwoleń, pod rygorem
odstąpienia od Umowy objętej niniejszym zamówieniem.

1.

2.

§ 6A.
Wykonawca oświadcza, że w okresie realizacji niniejszej umowy osoby wykonujące
czynności w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych, tj.:
a) kierowcy-ładowacze,
b) logistyk.
zatrudnione były przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo na każdym etapie realizacji zamówienia do żądania
od Wykonawcy przedstawienia - w terminie wskazanym przez Zamawiającego
oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o pracę (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy) osób
wykonujących czynności w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych (tj.:
kierowców-ładowaczy, logistyka). Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności:
dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia,
wskazanie, że czynności w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych (tj.:
czynności kierowców-ładowaczy, logistyka) wykonują osoby zatrudnione na podstawie

9

„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na
terenie Gminy Brody w latach 2017-2018”

3.

4.

5.

1.
2.

3.

4.
5.

1.

umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy
lub podwykonawcy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo na każdym etapie realizacji zamówienia do żądania
od Wykonawcy wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących czynności w zakresie odbioru i transportu odpadów
komunalnych (tj.: kierowców-ładowaczy, logistyka).
Brak złożenia przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie
żądanego przez Zamawiającego oświadczenia w celu potwierdzenia spełnienia przez
wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych
(tj.: kierowców-ładowaczy, logistyka) traktowany będzie jako niespełnienie przez
wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.
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.
Ustala się miesięczny okres rozliczeniowy wykonania usług objętych umową.
Ryczałtowe miesięczne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji usług objętych
umową stanowi kwotę……………brutto (słownie: ………………………………), na
które składa się kwota miesięcznego wynagrodzenia netto w wysokości
………….............. zł (słownie: …………………………..………………………………
złotych) oraz podatek VAT (stawka …%), tj.: ………………….. zł (słownie:
………………………….………………… złotych).
Łączna kwota całkowitego ryczałtowego wynagrodzenia brutto Wykonawcy z tytułu
realizacji usług objętych umową w całym okresie jej obowiązywania wynosi
………………… zł brutto (słownie: ……………………………….…………………),
na którą składa się kwota wynagrodzenia netto w wysokości …………..… zł (słownie:
……………………………………….. złotych) oraz podatek VAT (stawka ………%),
tj.: ………….... zł (słownie: …………………………………………….. złotych).
Wartość ta wynika z ceny złożonej oferty w dniu………………………….. .
Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie elementy ujęte w Opisie przedmiotu
zamówienia, znajdującym się w Rozdziale 3 SIWZ.
Wykonawcy nie przysługuje prawo dodatkowego wynagrodzenia i/lub odszkodowania za
osiągnięcie innych wielkości odpadów komunalnych mających zostać odebranych,
przetransportowanych i zagospodarowanych z terenu gminy Brody w okresie realizacji
niniejszego przedmiotu.
§ 8.
Wynagrodzenie płatne będzie za dany miesiąc na podstawie faktury VAT, do której
Wykonawca dołączy raport wykonania usług w okresie rozliczeniowym sporządzonym
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2.

3.

4.

przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego – stanowiący załącznik do
umowy.
Raport, o którym mowa w § 8 pkt. 1 obejmuje wyszczególnienie miejscowości i liczbę
gospodarstw domowych, gdzie wykonywano usługę wraz z dokumentami wagowymi
i kartami przekazania odpadu, o których mowa w § 6 pkt. 5 umowy.
Wynagrodzenie za przedmiot umowy będzie płatne przelewem na konto wykonawcy
wskazane na fakturze w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.
Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem VAT, NIP 664 19 40 504.

§ 9.
1*. Wykonawca będzie wykonywał zadanie siłami własnymi.
1*. 1Wykonawca będzie wykonywał następujące części zadania przy pomocy
podwykonawców:
a) ………………………………………………………………
b) ………………………………………………………………
2. Zmiana podwykonawcy wskazanego w umowie wymaga pisemnej zgody
Zamawiającego. Do wniosku o zmianę podwykonawcy wykonawca zobowiązany jest
dołączyć dokumenty potwierdzające, że jest on zdolny do wykonania powierzonej mu
części zadania i posiada wszelkie prawem wymagane uprawnienia i zezwolenia.
3. Umowa pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą winna zawierać m.in. określenie
zakresu, ilości i wartości usług powierzanych do wykonania Podwykonawcy, termin
płatności faktur wystawianych przez Podwykonawcę na Wykonawcę oraz aktualne konto
bankowe Podwykonawcy.
4. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy
z Podwykonawcą przed planowanym rozpoczęciem świadczenia usług przez
Podwykonawców, celem wyrażenia zgody przez Zamawiającego na zawarcie tej umowy.
5. Zamawiający może zgłosić zastrzeżenia lub sprzeciw do powierzenia wykonania części
zamówienia podwykonawcy, w szczególności jeżeli:
a) umowa lub projekt umowy z podwykonawcą będzie sprzeczna z treścią umowy,
stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
lub złożonej oferty,
b) zakres usług, którego wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy,
wykracza poza zakres określony w złożonym wraz z ofertą Wykazie części
zamówienia, których realizację Wykonawca zamierza powierzyć innym podmiotom,
c) termin płatności w umowie podwykonawczej będzie dłuższy niż 30 dni.
6. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu potwierdzonych za
zgodność z oryginałem kopii umów zawartych z Podwykonawcami, niezwłocznie po ich
zawarciu. Dokumenty te stanowić będą załączniki do niniejszej umowy.
7. Zlecenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań
Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zadania. Wykonawca jest
odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich
1

1

*Niewłaściwe skreślić
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1.
2.
3.

1.
2.

1.
2.

pracowników w takim samym stopniu, jakby to było działanie, uchybienie lub
zaniedbanie jego własnych pracowników.
§ 10.
Wykonawca przed zawarciem umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania
umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostaje wniesione w formie: ………….... .
Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie 30 dni od
dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
§ 11.
Strony ustalają, że osobą odpowiedzialną za wykonanie przedmiotu zamówienia
z ramienia Wykonawcy jest …………………………….…………..……………………..
Strony ustalają, że osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją zamówienia z ramienia
Zamawiającego jest: …………………………...................... .
§ 12.
Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie prac,
przez zapłatę kar umownych.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1)
w przypadku nieterminowego odbioru odpadów z danej nieruchomości
(gospodarstwa), zgodnie z harmonogramem, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
karę umowną w wysokości 30,00 zł za każdy rozpoczęty dzień spóźnienia w ich
odbiorze z każdej nieruchomości (gospodarstwa),
2)
w przypadku nieterminowego odbioru odpadów z PSZOK Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200,00 zł za każdy dzień spóźnienia
w ich odbiorze,
3)
w przypadku braku wyposażenia pojazdu w system monitoringu bazującego na
systemie pozycjonowania satelitarnego, a powstałego z winy Wykonawcy,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w kwocie 100,00 złotych za
każdy stwierdzony przypadek,
4)
jeżeli Zamawiający stwierdzi fakt wykonywania usługi w sposób niegwarantujący
utrzymania
właściwego
stanu
higieniczno-sanitarnego,
technicznego
i porządkowego miejsc zbierania odpadów np. przez niedostarczenie worków,
zastosowanie worków w liczbie i o parametrach niezgodnych z określonymi
w SIWZ, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w kwocie 10,00
złotych za każdy stwierdzony przypadek,
5)
jeżeli Zamawiający stwierdzi fakt wykonywania usługi w sposób niegwarantujący
utrzymania
właściwego
stanu
higieniczno-sanitarnego,
technicznego
i porządkowego PSZOK np. przez przepełnienie pojemników i kontenerów,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w kwocie 10,00 złotych za
każdy stwierdzony przypadek,
6)
w przypadku nie usunięcia w ciągu 24 godzin od daty zgłoszenia przez
Zamawiającego zanieczyszczenia powstałego z winy Wykonawcy, Wykonawca
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3.

4.

5.
6.
7.

8.

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w kwocie 200 zł za każdy rozpoczęty dzień
zwłoki,
7)
za każdy przypadek stwierdzenia, ze pojazd Wykonawcy nie jest czytelnie
oznaczony nazwą przedsiębiorcy i numerem jego telefonu Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w kwocie 400 zł.,
8)
Za niewywiązanie się przez Wykonawcę z obowiązku przedłożenia wymaganego
przez Zamawiającego – w terminie przez niego wskazanym – oświadczenia
Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę
(w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy) osób
wykonujących czynności w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych
(tj.: kierowców-ładowaczy, logistyka) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia.
9)
w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom
w wysokości 10% całości wynagrodzenia umownego,
10) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, lub projektu jej zmiany
w wysokości 10% całości wynagrodzenia umownego,
11) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 10% całości
wynagrodzenia umownego,
12) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty
w wysokości 10% całości wynagrodzenia umownego,
13) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom
w wysokości 0,2 % wartości niezapłaconego wynagrodzenia brutto, za każdy
rozpoczęty dzień opóźnienia.
Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% od
łącznej kwoty wynagrodzenia umownego przysługującego za cały okres obowiązywania
umowy. Kara jest niezależna od roszczeń odszkodowawczych.
Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezawinionych przez
Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10%
od łącznej kwoty wynagrodzenia umownego przysługującego za cały okres
obowiązywania umowy. Kara jest niezależna od roszczeń odszkodowawczych.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu
wynagrodzenia.
Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku niezwłocznego
i prawidłowego wykonania zleconej pracy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wartości
poniesionej szkody, jeżeli powyższe kary nie pokryją szkody powstałej w wyniku nie
wykonania lub nienależytego wykonania umowy.
W przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 4 pkt. 1 i 2 niniejszej
umowy, Wykonawca podlega karze pieniężnej obliczonej odrębnie dla wymaganego
poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
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bądź ograniczenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do
składowania, na podstawie Ustawy i przepisów wykonawczych do niej.
9. Za nienależyte wykonanie umowy będące podstawą naliczania kar umownych nie są
traktowane przypadki nierealizowania – opóźnień w realizacji usługi wynikające
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
10. Niewykonanie usługi każdorazowo zgłaszane będzie Wykonawcy przez Zamawiającego
pisemnie (e-mail, faks).

1.

2.

3.

4.

1.

§ 13.
Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli poweźmie wiadomość o tym, że:
a) wszczęto zostało postępowanie upadłościowe Wykonawcy,
b) rozpoczęto likwidację firmy Wykonawcy,
c) Wykonawca utracił uprawnienia do wykonywania przedmiotu umowy wynikające
z przepisów szczególnych.
Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego może nastąpić również, jeżeli Wykonawca:
a) nie rozpoczął wykonywania usług w pełnym zakresie objętym umową z dniem
1 stycznia 2019 r.
b) zaniechał realizacji umowy, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje jej przez
kolejnych 7 dni kalendarzowych,
c) pomimo uprzednich, pisemnych, co najmniej dwukrotnych zastrzeżeń ze strony
Zamawiającego nie wykonuje usług zgodnie z postanowieniami umowy lub w istotny
sposób narusza zobowiązania umowne.
W przypadkach wymienionych w ust. 1 i 2 Zamawiający może w terminie 7 dni po
pisemnym uprzedzeniu powierzyć innemu podmiotowi prowadzenie usług określonych
niniejszą umową, a kosztami tych usług obciąży Wykonawcę do wysokości
odpowiadającej kwocie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
W razie zaistnienia 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. W takim przypadku Wykonawca może żądać
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. W tym celu
Zamawiający wraz z Wykonawcą winni ustalić wartość faktycznie wykonanych przez
Wykonawcę usług, a Wykonawca zobowiązuje się współpracować z Zamawiającym
w tym zakresie.
§ 14.
Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający nie dotrzymuje istotnych
postanowień umowy, a w szczególności gdy:
a) nie wypłaca Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane usługi w ciągu 30 dni od
terminu płatności ustalonego w umowie,
b) odmawia bez uzasadnienia zatwierdzenia protokołu wykonania usług w okresie
rozliczeniowym,
c) zawiadamia Wykonawcą, że w wyniku nieprzewidzianych okoliczności nie będzie
mógł pokryć zobowiązania.
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2.

3.

Odstąpienie od umowy należy uzasadnić pisemnie. Jest ono dopiero wtedy skuteczne,
jeżeli Wykonawca wyznaczył Zamawiającemu stosowny termin (nie krótszy niż 7 dni) do
wypełnienia postanowień umowy i poinformował go, że po bezskutecznym upływie tego
terminu odstąpi od umowy.
Po upływie terminu określonego w zawiadomieniu, o którym mowa w § 14 pkt. 2,
Wykonawca powinien możliwie najszybciej usunąć z obsługiwanego terenu wszystkie
swoje urządzenia.

§ 15.
W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację umowy, Wykonawca
może zlecić wykonanie zadania na koszt i ryzyko własne po uprzednim powiadomieniu
Zamawiającego.
§ 16.
Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania
formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.

1.

§ 17.
Przewiduje się możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty Zamawiającego, w następujących przypadkach:
1) w zakresie wysokości wynagrodzenia – w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług (zmianie ulega kwota brutto, bez zmiany kwoty
netto),
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2
ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez
wykonawcę.
2) w przypadku wystąpienia siły wyższej. Przez działanie siły wyższej należy rozumieć
zdarzenie bądź połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od stron umowy, które
istotnie utrudniają wykonywanie zobowiązań wynikających z umowy, których strony
umowy nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, i którym nie mogły
zapobiec, ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą
starannością. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować
Zamawiającego o fakcie zaistnienia siły wyższej oraz wskazać zakres i wpływ, jakie
zdarzenie ma na realizację przedmiotu umowy,
3) w przypadku zmiany zakresu usług, które Wykonawca powierzył podwykonawcom,
a które określone są w złożonej ofercie i niniejszej umowie,
4) w przypadku zmiany sposobu spełnienia świadczenia – zmiany technologiczne,
w szczególności pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu
zamówienia pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego
kosztów, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy.
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2.

3.

4.

5.

W przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidział korzystania
z podwykonawców, przewiduje się możliwą zmianę umowy dotyczącą powierzenia przez
Wykonawcę wykonywania części zamówienia podwykonawcom jeżeli Wykonawca uzna
to za konieczne i złoży odpowiedni wniosek w formie pisemnej.
W przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidział korzystanie z podwykonawców,
przewiduje się możliwą zmianę umowy dotyczącą samodzielnego wykonania przedmiotu
zamówienia lub zwiększenia bądź zmniejszenia liczby podwykonawców, jeżeli
Wykonawca uzna to za konieczne i złoży odpowiedni wniosek w formie pisemnej. Zgoda
na zmianę, rezygnację z podwykonawcy może nastąpić pod warunkiem przedstawienia
przez Wykonawcę oświadczeń podwykonawców, którzy byli związani umową
z dotychczasowym podwykonawcą, potwierdzających zapłatę przez niego należnego
wynagrodzenia za wykonaną część zamówienia do dnia dokonania zmiany umowy w tym
zakresie.
Zmiana podmiotów lub osób przedstawionych w ofercie, przy pomocy których
Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki przedstawione
w SIWZ, będzie możliwa jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego,
akceptującego nową osobę lub podmiot. Wykonawca z własnej inicjatywy zaproponuje
zmianę osoby lub podmiotu w następujących przypadkach:
a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych,
b) niewywiązywania się osoby lub podmiotu z obowiązków wynikających z umowy,
c) jeżeli zmiana osoby lub podmiotu stanie się konieczna z jakichkolwiek innych
przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
Nie stanowią zmian umowy:
1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy,
2) zmiana danych teleadresowych, zmiany osób reprezentujących Strony,
3) utrata mocy lub zmiana aktów prawnych przywołanych w treści umowy, w każdym
takim przypadku Strony mają obowiązek stosowania się do obowiązujących w danym
czasie aktów prawa.

§ 18.
1. Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są do ścisłego współdziałania w zakresie
niezbędnym dla prawidłowej realizacji Umowy.
2. Każda ze Stron jest zobowiązana zawiadomić drugą Stronę o zmianie wszelkich danych,
które uniemożliwią należytą współpracę pomiędzy Stronami. W szczególności dotyczy to
zmiany adresu do doręczeń, numerów telefonów, adresów poczty elektronicznej oraz
rachunków bankowych. Zmiana danych kontaktowych wymaga pisemnego powiadomienia
drugiej Strony o ich dokonaniu. Zmiana powyższych danych, w braku niezwłocznego
powiadomienia o zmianie, nie może wywołać negatywnych skutków dla drugiej Strony,
w szczególności korespondencja wysłana na dotychczasowy adres będzie uważana za
skutecznie doręczoną.
§ 19.
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Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, Strony zobowiązują się rozstrzygać
polubownie. W razie braku polubownego porozumienia spory rozstrzygane będą przez sąd
właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
§ 20.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), przepisy kodeksu cywilnego
oraz przepisy regulujące kwestie gospodarki odpadami komunalnymi.
§ 21.
Integralną część umowy stanowią:
1. Oferta Wykonawcy.
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
§ 22.
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa
otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.

……………………………….
(Zamawiający)

……………………………………
(Wykonawca)
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