WZÓR UMOWY nr ………..
zawarta w dniu ...................................... roku w Pilchowicach
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zostaje
zawarta umowa pomiędzy:
Gminą Pilchowice, 44-145 Pilchowice, ul. Damrota 6, zwaną w treści umowy
Zamawiającym,
reprezentowaną przez Joannę Kołoczek - Wybierek - Wójta Gminy Pilchowice,
a
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym w treści umowy Wykonawcą
zostaje zawarta umowa następującej treści:
§1
Przedmiot i zakres umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pod nazwą
„Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych
powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie
Gminy Pilchowice”
2. Zamówienie realizowane będzie w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w tym
zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach tj. Dz.U. z 2012r., poz. 391 z późn. zm., na warunkach określonych umową
oraz zgodnie z ustaleniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. „Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia” stanowi załącznik nr …………………………… do
niniejszej umowy.
4. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przedmiot zamówienia zgodnie ze złożoną
ofertą.
§2
Termin realizacji umowy

1. Termin realizacji zamówienia: od ………………………… do …………………………...

§3

Podstawowe obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca
zobowiązuje
się
do
wykonania
przedmiotu
umowy
z obowiązującymi przepisami prawa, z zachowaniem należytej staranności.

zgodnie

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszystkich obowiązków opisanych
w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr
……………………. do niniejszej umowy w szczególności:

1) odbierania
i
zagospodarowywania
odpadów
komunalnych
zgodnie
z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem wywozu odpadów oraz na
warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
2) odbierania odpadów zebranych selektywnie zgodnie z Regulaminem utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy Pilchowice, przez właścicieli nieruchomości, nie
dopuszczając do mieszania poszczególnych frakcji selektywnie zebranych odpadów.
3) postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania
odpadami, określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, wymaganiami
ochrony środowiska oraz Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego,
4) wyposażania
wszystkich
nieruchomości
określonych
w
załączniku
nr
………………………….. do umowy w worki (niebieskie, zielone, żółte, brązowe) do
selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez cały okres trwania umowy, oraz
zajmowania się ich dystrybucją,
5) dostarczenia wszystkim właścicielom nieruchomości, na których są wytwarzane
odpady komunalne harmonogramu odbioru odpadów komunalnych,
6) osiągnięcia poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku
frakcji odpadów obejmujących papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło wyliczanych
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 2012 r. poz. 645);
7) osiągnięcia poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania, określonych w Rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dnia 25 maja 2012 w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu
obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r. poz. 676);
8) używanie pojazdów specjalistycznych oraz zapewnienie dostatecznej liczby tych
pojazdów, gwarantujące terminowe i jakościowe wykonywanie zakresu rzeczowego
usługi, pojazdy powinny być czytelnie oznaczone nazwą przedsiębiorcy i numerem
jego telefonu,
9)

terminowego przekazywania prawidłowo sporządzonych raportów miesięcznych,

10) utworzenia i udostępnienia mieszkańcom
gromadzenia odpadów komunalnych,

publicznych

miejsc

selektywnego

11) posiadanie systemu monitorowania lokalizacji pojazdów oraz zapewnienie
Zamawiającemu nieograniczonego dostępu do tego systemu, na warunkach
określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
§4
Podwykonawcy
1. Zamawiający dopuszcza zlecenie podwykonawcom części zamówienia wskazanej

w ofercie Wykonawcy. Podwykonawca zobowiązany jest do spełnienia odpowiednio
warunków podanych w pkt 8 specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla
przeprowadzonego postępowania.
2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za przedmiot

umowy, który wykonuje przy pomocy Podwykonawców. Wykonawca
odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy.

będzie

3. Z tytułu wykonywania usług przez podwykonawców wszystkie rozliczenia finansowe

następują pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcami

§5
Obowiązki Zamawiającego
1. Zamawiający jest zobowiązany do:
1) współpracy z Wykonawcą w celu należytego wykonania przedmiotu umowy,
2) udzielania Wykonawcy wszelkich dostępnych mu informacji niezbędnych do wykonania
niniejszej umowy,
3) zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia, na warunkach i w terminach określonych w § 7
niniejszej umowy,
4) weryfikacja i zatwierdzanie harmonogramu odbioru odpadów sporządzanego przez
Wykonawcę.
§6
Dokumentacja i raporty
1. Wykonawca zobowiązany jest do comiesięcznego przekazywania Zamawiającemu:
a) sprawozdania w formie elektronicznej informacji z urządzeń GPS (liczba pojazdów
pracujących w terenie w poszczególne dni miesiąca, czas pracy, ilość obsłużonych
punktów wywozowych, długość przebytych tras).
b) sprawozdania dotyczącego ilości (masy) odebranych odpadów komunalnych z
podziałem na poszczególne frakcje;
c) sprawozdania o sposobie zagospodarowania odpadów, wraz ze wskazaniem
instalacji, do której zostały przekazane odebrane od właścicieli nieruchomości
zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania
odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania (dane te należy potwierdzić
stosownymi dokumentami np. karta przekazania odpadu, karta ewidencji odpadów
itp.);
d) sprawozdania ilości i rodzaju odebranych worków i opróżnionych pojemników z
odpadami wraz ze wskazaniem, z której nieruchomości (punktu wywozowego)
odpady te zostały odebrane;
e) wykazu właścicieli nieruchomości, którzy mimo deklarowanej selektywnej zbiórki
odpadów nie wypełniają tego obowiązku.
f) Wykaz właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady
komunalne, którzy przekroczyli zadeklarowane miesięczne ilości odpadów ze
wskazaniem ilości, o którą przekroczono zadeklarowaną ilość oddanych odpadów;
g)

wykazu dodatkowych nieruchomości dotychczas nieujętych w systemie wraz z
podaniem ilości i pojemności pojemników, w jakie wyposażona jest nieruchomość;

Raporty
winny
być
przekazane
Zamawiającemu
najpóźniej
następnego miesiąca, po miesiącu rozliczeniowym, którego dotyczy.

do

5

dnia

Wykonawca jest obowiązany do sporządzania i przekazywania Zamawiającemu
kwartalnych sprawozdań zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy.
2. Wykonawca przesyła Raport do Zamawiającego (drogą elektroniczną) w terminie do 5
dni od zakończenia miesiąca, którego dotyczy.
3. Zamawiający akceptuje Raport lub zgłasza uwagi w terminie 7 dni.
4. Podstawą do wystawienia faktury za wykonaną usługę jest zaakceptowany przez
Zamawiającego Raport.
5. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do kontroli działalności drugiej strony w
zakresie objętym umową.

§7
Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy
1. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonywania przedmiotu umowy, o którym mowa
w §1, za cały okres realizacji zamówienia nie przekroczy kwoty……………………..…….. zł
brutto
(słownie………………………………………………………………………………………………………………………....).
2. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy płatne jest ryczałtowo za każdy
miesiąc świadczenia usługi w wysokości: ……………………………zł brutto.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 2 płatne będzie po zakończeniu
danego miesiąca świadczenia usługi, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury
VAT, wystawionej po zaakceptowaniu przez Zamawiającego raportu, o którym mowa
w § 6 ust. 1-4 umowy.
4. Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy w banku ……………………………… na konto nr ……………………, w terminie 30 dni
od otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT wystawionej zgodnie z ust.3.
5. W przypadku, gdy Wykonawca wystawi fakturę korygującą, ustala się, że termin
zapłaty wynosi 30 dni, licząc od dnia dostarczenia faktury korygującej do siedziby
Zamawiającego.
6. W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym w fakturze VAT
a wskazanym w niniejszej umowie przyjmuje się, że prawidłowo podano termin
określony w niniejszej umowie.
7. Wszelkie kwoty należne Zamawiającemu, w szczególności z tytułu kar umownych,
mogą być potrącone z płatności realizowanych na rzecz Wykonawcy.
8. W przypadku zmiany podatku VAT ceny brutto wskazane w umowie nie ulegną
zmianie. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania faktur zgodnie
z cenami brutto podanymi w ofercie stanowiącej załącznik nr …….. do niniejszej
umowy.
9. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT.
10. Strony oświadczają, iż nabywcą usługi w rozumieniu przepisów o podatku od towarów
i usług jest Gmina Pilchowice.
11.
Zamawiający nie wyraża zgody na obrót wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej

umowy.
12. Dokumenty finansowo-księgowe powinny być wystawione na następujące
dane: Gmina Pilchowice ul. ……………………., NIP: ……………………….

§8
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości
……………………..% łącznej zaoferowanej ceny brutto wymienionej w §7 ust. 1 niniejszej
umowy tj. kwotę ………………. (słownie:……………….)
2. Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 będzie
przechowywane przez Zamawiającego oraz zostanie zwrócone Wykonawcy na
zasadach określonych w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych
3. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca, który wniósł

zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniądz zobowiązany
jest do przedłużenia terminu jego ważności.

§9
Ubezpieczenie OC Wykonawcy
1. Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej
działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 100 000,00 zł (słownie
stotysięcyzłotych) na cały okres obowiązywania umowy.
2. Wykonawca przedłoży w terminie 3 dni od podpisania umowy kopię umowy
ubezpieczenia lub opłaconej polisy. W przypadku, gdy umowa obejmuje okres krótszy
niż okres realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest do zachowania ciągłości
ubezpieczenia na wymaganą kwotę oraz przedkładania kopii kolejnych umów lub
opłaconych polis.

§ 10
Odstąpienie od umowy
1. W przypadku naruszenia postanowień niniejszej umowy przez jedną ze stron, drugiej
stronie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności w przypadku gdy:
1) wykonawca nie przystąpił do realizacji umowy,
2) jedna ze stron zaniechała realizacji obowiązków wynikających z umowy,
3) wykonawca realizujący przedmiot umowy nie posiada aktualnych wymaganych
przepisami prawa uprawnień niezbędnych do jego realizacji,
4) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego trzykrotnego niewykonania lub
nienależytego wykonania usług określonych niniejszą umową, co zostanie
potwierdzone pisemnie,
5) wszczęto postępowanie likwidacyjne w stosunku do Wykonawcy,
6) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy
2. We wskazanym w ust. 1 pkt 1), 2), 4) przypadkach odpowiednio Wykonawca lub
Zamawiający jest zobowiązany do pisemnego wezwania strony przeciwnej do realizacji
zobowiązań umownych ze wskazaniem terminu przystąpienia do ich realizacji. Prawo
odstąpienia od umowy przysługuje stronie, jeżeli pomimo upływu terminu zawartego
w wezwaniu strona nie przystąpiła do realizacji obowiązków umownych.
3. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od daty otrzymania informacji
przez Zamawiającego o zaistnieniu przesłanek przewidzianych w ust. 1. pkt 3, 5-6 lub
upływu terminu, o którym mowa w ust. 2.
4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
i zawierać uzasadnienie.
5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie
odpowiada, obowiązany jest do:
1) dokonania odbioru usługi przerwanej
2) dokonania zapłaty wynagrodzenia za usługi, które zostały wykonane do dnia
odstąpienia.
6. Zamawiającemu przysługuje dodatkowo prawo odstąpienia od umowy w razie
wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawierania.
Odstąpienie od umowy może nastąpić w tym przypadku w terminie 30 dni od daty

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca
może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
§ 11
Kary umowne
1. Niezależnie od zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Strony ustalają
odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy
w formie kar umownych.
2. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w
wysokości:
1) 50.000,00 zł w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy przez Wykonawcę
lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
12) 20 zł za każdy dzień opóźnienia w utworzeniu publicznego miejsca selektywnego
gromadzenia odpadów komunalnych,
2) , kara zostanie naliczona za każdy punkt odrębnie,
3) 50 zł za każdy potwierdzony przypadek nieodebrania odpadów komunalnych z
nieruchomości lub odebrania odpadów w terminie niezgodnym z zatwierdzonym
harmonogramem; kara będzie naliczana jako iloczyn kwoty 50 zł oraz liczby
nieruchomości z których nie odebrano odpadów lub odebrano odpady w terminie
niezgodnym z harmonogramem,
4) 100 zł za każdy dzień opóźnienia w przekazywaniu kompletnych raportów
miesięcznych,
5) 500 zł za każdy przypadek stwierdzenia, że pojazd Wykonawcy nie jest czytelnie
oznaczony nazwą przedsiębiorcy i numerem jego telefonu,
6) 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 za każdą tonę brakującej masy odpadów komunalnych obliczonej w odniesieniu
do masy odebranych odpadów, a wymaganej do osiągnięcia poziomu recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia
masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do
składowania,.
3. Niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust. 1 i 2, Strony mają prawo do
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w przepisach
kodeksu cywilnego.

§ 12
Poufność informacji i ochrona danych osobowych
1. Strony zobowiązują się w czasie trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu lub
wygaśnięciu do zachowania poufności, co do informacji, o których dowiedziały się
w związku z realizacją niniejszej umowy oraz informacji technicznych,
technologicznych,
ekonomicznych,
finansowych,
handlowych,
prawnych
i organizacyjnych dotyczących drugiej Strony, niezależnie od formy przekazania tych
informacji i ich źródła, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej.
2. Wykonawca nie może wykorzystywać pozyskanych danych w żaden inny sposób lub
w innym celu niż dla wykonywania niniejszej umowy, w szczególności zakazuje się
wykorzystywania danych w celach reklamowych lub marketingowych.

§ 13
Nadzór nad realizacją umowy
1. Za nadzór nad realizacją przedmiotu umowy odpowiedzialny jest:
ze Strony Zamawiającego:
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………
ze Strony Wykonawcy:
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu umowy, Strony
zobowiązują się działać niezwłocznie, przestrzegając obwiązujących przepisów prawa i
ustalonych zwyczajów z poszanowaniem praw drugiej Strony umowy.
3. Strony dopuszczają możliwość zmiany osób wymienionych wyżej, o czym niezwłocznie
powiadomią drugą Stronę w formie pisemnej.
4. Przedstawiciel Wykonawcy jest zobowiązany dokonywać na każde wezwanie
Zamawiającego, bez prawa domagania się dodatkowego wynagrodzenia, objazdów
miejsc objętych przedmiotem umowy, celem oględzin, sprawdzenia wykonanych
usług.
5. Przedstawiciel Zamawiającego jest uprawniony do kontroli realizacji przedmiotu
umowy w każdym czasie.
6. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania niezwłocznie informacji dotyczących
realizacji niniejszej Umowy, na każde żądanie Zamawiającego, jednak nie później niż
w terminie 3 dni od dnia otrzymania zapytania.
§ 14
Zmiany umowy
1. Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie sposobu spełniania przez Wykonawcę
świadczenia odbierania i zagospodarowania odpadów w przypadku zmiany przepisów
prawa powszechnie obowiązującego, zmiany aktów prawa miejscowego wpływających
na sposób spełniania świadczenia.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy oraz odstąpienie od umowy wymagają formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego
powiadomienia Zamawiającego o:
1)

zmianie siedziby lub nazwy firmy,

2)

zmianie osób reprezentujących,

3)

ogłoszeniu upadłości,

4)

ogłoszeniu likwidacji,

5)

zawieszeniu działalności.

§ 15
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają obowiązujące
przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień publicznych.
2. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygane będą
przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3. Umowę sporządzono w dwóch
egzemplarzu dla każdej ze stron.

jednobrzmiących

egzemplarzach

po

jednym

4. Następujące załączniki do umowy stanowią jej integralną część:
1) załącznik nr …………. – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
2) załącznik nr ………….. – oferta

Zamawiający:

Wykonawca:

