załącznik 5b
U M O W A Nr ………/2019

Niniejsza umowa została zawarta w dniu …………………. pomiędzy Gminą
Fredropol
37-734 Fredropol 15
NIP ; 7952307413 Regon 650900430
zwaną dalej „Zamawiającym” z jednej strony
reprezentowaną przez:
Wójta Gminy Fredropol
Mariusza Śnieżek
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Fredropol
Jana Podbilskiego
zwaną dalej „Zamawiającą” z jednej strony, a
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………
NIP ; ………………… REGON ; ……………………….
reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………………………………
……………………
zwanym dalej „Wykonawcą” z drugiej strony.
§1
Podstawą zawarcia niniejszej Umowy jest wybór oferty złożonej przez Wykonawcę w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.
1843) zwanej w treści Umowy „ustawą”, w trybie przetargu nieograniczonego na
świadczenie usługi „Odbiór i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu
gminy Fredropol w roku 2020”.
§2
CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub
unieszkodliwienie) odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych,
administrowanych przez Urząd Gminy Fredropol i położonych na terenie gminy,
na warunkach określonych w niniejszej specyfikacji.
Są to nieruchomości: budynki administracyjne urzędu, świetlice wiejskie,
cmentarze, przystanki autobusowe (opcjonalnie), place zabaw, boiska sportowe.
2. Wykonawca będzie opróżniał pojemniki KP- 7 oraz pojemniki 1100 l umieszczone
na cmentarzach w terminie do 3 dni od daty otrzymania zgłoszenia
telefonicznego. Odbiór odpadów z pojemników umieszczonych w świetlicach,
oraz na przystankach odbywał będzie się według ustalonego harmonogramu.
3.

Wykonawca zobowiązany jest do utylizacji odpadów i odpowiedniego ich

zagospodarowania.
4. Wykonawca zobowiązany jest do odebrania dodatkowych odpadów komunalnych,
zgromadzonych podczas dwóch imprez gminnych w roku 2020 w miesiącu lipcu i
sierpniu, w workach 120 l (max 60 worków) od Zamawiającego ,o czym
Zamawiający poinformuje Wykonawcę z tygodniowym wyprzedzeniem.
Ponadto wykonawca zobowiązany będzie do odbioru odpadów komunalnych z
pojemników IGLOO o pojemności 2,5 m 3 , przeznaczonych na odpady typu:
szkło, plastik, papier w ilości 21 sztuk (7 dla każdego rodzaju odpadów).
Ilość odbiorów maksymalnie 6 razy w roku.
Pojemniki znajdują się w następujących miejscowościach: Rybotycze, Huwniki,
Kalwaria Pacławska, Sierakośce, Fredropol, Osiedle Młodowice, Kniażyce.
5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia do miejscowości Kalwaria
Pacławska na czas trwania Wielkiego Odpustu 20 pojemników o pojemności 1100
litrów wraz z późniejszym odbiorem odpadów komunalnych w nich zebranych
zgodnie z harmonogramem przedstawionym poniżej:
11.08.2020r. –
12.08.2020r. –
13.08.2020r. –
14.08.2020r. –
16.08.2020r. –

dostawa i rozstawienie pojemników w dowolnych godzinach w ciągu dnia
odbiór odpadów komunalnych – w godzinach wieczornych od godz.22.00
odbiór odpadów komunalnych - w godzinach wieczornych od godz.22.00
odbiór odpadów komunalnych - w godzinach wieczornych od godz.22.00
odbiór odpadów komunalnych – w dowolnych godzinach w ciągu dnia.

6. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kwartalną informację w formie papierowej
o ilości wywiezionych pojemników i kontenerów, w rozbiciu na cmentarze,
świetlice, przystanki (opcjonalnie), budynki UG, pojemniki Kalwaria Pacławska
itd.
7.

W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy pojemników
będących własnością Zamawiającego, koszt naprawy i doprowadzenia ich do
stanu poprzedniego pokrywa Wykonawca.

8. Wykonawca jest zobowiązany do:
- sporządzania rocznych sprawozdań i przekazywania ich Zamawiającemu w
terminie do dnia 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy, zgodnie z ustawą o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018r. poz. 1454 z poźn.
zm.) oraz o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz
niektórych innych ustaw z dnia 19 lipca 2019r. (Dz. U. z 2019r. poz. 1579)
- wykonywania obowiązków wynikających z aktualnie obowiązujących ustaw i
rozporządzeń w zakresie gospodarowania odpadami,
– ponadto Wykonawca będzie prowadził i przedkładał zamawiającemu karty
przekazania odpadów sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
9. Odpady gromadzone są w pojemnikach:
- Budynki administracyjne urzędu
- Świetlice wiejskie
- Cmentarze

- 1 poj. 1100 l ,
- 14 poj. 110 - 120 l , 1 poj. 1100 l,
- 10 poj. KP-7, 10 poj. 1100 l

- Boisko sportowe w Fredropolu
- Boisko sportowe w Huwnikach
- Place zabaw
- Przystanki (opcjonalnie)
- Kalwaria Pacławska (parking)

-

1 poj. KP-7
worki 120 l
pojemniki 110-120 l, worki 120 l
pojemniki 110-120 l, worki 120 l
2 poj. 1100 l

Wykaz wywozów w rozbiciu na masę odebranych odpadów oraz ilość
poszczególnych wyjazdów :
01.01.2018 - 31.12.2018

01.01.2019 – 30.09.2019

Ilość wywozów

Masa (Mg)

Ilość wywozów

Masa (Mg)

26

19,87

18

10,91

Objazd Gminy
30
(pojemniki 1100l
cmentarze,
pojemniki 110-120 l
świetlice, przystanki,
place zabaw,
imprezy gminne)

43,28

23

27,39

Obsługa Odpustu na 7
Kalwari Pacławskiej

7,18

7

9,80

KP-7

Segregacja (IGLO)

6

5
70,33

48,10

Wykonawca zabezpieczy w formie użyczenia na czas świadczenia usługi 20
pojemników 110-120 l, z przeznaczeniem do umieszczenia w świetlicach
wiejskich, 4 pojemniki KP-7 do wykorzystania według bieżących potrzeb przez
Urząd Gminy Fredropol.
Wymagania dotyczące sprzętu technicznego oraz bazy magazynowo - transportowej są tożsame z wymaganiami wymienionymi w opisie części pierwszej zamówienia.
10. Szczegółowy zakres i opis usług będących przedmiotem umowy zawarty jest w
Opisie przedmiotu zamówienia - Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
zwanej dalej „SIWZ”, która to SIWZ stanowi integralną część umowy.
11* (dotyczy jeżeli Wykonawca wskazał w formularzu ofertowym, iż zapewni 35
pojemników o pojemności minimum 110 litrów wraz z ich
systematycznym opróżnianiem nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie na
przystankach gminy Fredropol)
Wykonawca zapewnia 35 pojemników o pojemności minimum 110 litrów wraz z ich
systematycznym opróżnianiem nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie na przystankach
gminy Fredropol.
§3
1. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) zapewnić kompletne kierownictwo, siłę roboczą, materiały, sprzęt niezbędne do
realizacji zamówienia,

2) zapewnić na swój koszt wszystkie materiały, urządzenia, osprzęt niezbędny do
wykonania przedmiotu Umowy, a także inne urządzenia niezbędne do usunięcia wad,
3) do użycia wyłącznie materiałów dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania,
4) pełnić funkcje koordynacyjne w stosunku do usług realizowanych przez
podwykonawców,
5) zapewnić ciągły nadzór nad pracownikami wykonującymi usługę,
6) ponosić odpowiedzialność za wykonanie usługi tj. zapewnienie warunków
bezpieczeństwa osób realizujących przedmiot Umowy,
7) prowadzić raporty odebranych odpadów.
8) uprzątania odpadów tzw. „luzów”, które wysypały się podczas załadunku, lub w
wyniku opóźnionego, z winy Wykonawcy wywozu,
9) udzielania na żądanie Zamawiającego wyjaśnień dotyczących przebiegu realizacji
umowy,
§4
1. Wykonawca oświadcza, że posiada potencjał techniczny niezbędny do
wykonania niniejszej umowy.
§ 5**
( dotyczy jeżeli Wykonawca nie wskazał w formularzu ofertowym, iż zamierza
powierzyć wykonanie Części zadania podwykonawcom)
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy samodzielnie.
§ 5**
(dotyczy jeżeli Wykonawca w formularzu ofertowym wskazał iż zamierza powierzyć
wykonanie części zamówienia podwykonawcom)
1. Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części
robót podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich
wykonania. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów
potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na
dostarczenie powyższych dokumentów nie krótszy niż 3 dni.
2. Wykonawca powierza realizację części zamówienia podwykonawcom w
następującym w zakresie .............................................................................................
........................................................................................................................................
3. W toku realizacji umowy w sprawie niniejszego zamówienia możliwa jest zmiana
podwykonawców wskazanych w ust. 2, wyłącznie za zgodą Zamawiającego
wyrażoną w formie pisemnej.
4. W celu uzyskania zgody Zamawiającego na zawarcie umowy o świadczenie usług
Wykonawcy z podwykonawcą Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia
Zamawiającemu projektu umowy z podwykonawcą wraz z częścią wykonania usługi
określonych w umowie z podwykonawcą.
5. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę
umowy z podwykonawcą lub jej projektu, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub
zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.
6. Umowy, o których mowa w ust. 4 - 5 mają formę pisemną pod rygorem
nieważności.

7. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za działania,
uchybienia
i zaniedbania Podwykonawców i jego pracowników w takim samym
stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych
pracowników.
8. Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania płatności w przypadku nie
przedłożenia przez Wykonawcę do wystawionej faktury pisemnego potwierdzenia
przez podwykonawców, których wierzytelność jest częścią składową wystawionej
faktury, iż dokonano na rzecz tych podwykonawców zapłaty należnych im kwot lub
nie przedstawi kserokopii potwierdzonego przelewu bankowego na kwotę należną
podwykonawcom.
9. Wykonawca obowiązany jest informować Zamawiającego o wysokości
wynagrodzenia należnego podwykonawcom i o ich zapłatach.
10. W razie stwierdzenia, że Wykonawca nie zapłacił wynagrodzenia podwykonawcy
w całości lub części, Zamawiający może wstrzymać zapłatę części wynagrodzenia
Wykonawcy, a należność przekazać bezpośrednio podwykonawcy.
11. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest
wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.
12. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i
obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania
podwykonawców jak za własne.
13. Dopuszcza się w umowie dokonania zmiany w zatrudnieniu podwykonawców w
przypadku, gdy Wykonawca oświadczył, iż wykona umowę osobiście w zakresie
zgodnym z SIWZ oraz zmiany osobowej podwykonawców oraz zakresu
podwykonawstwa w warunkach opisanych powyżej.
§6
Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody wyrządzone w
związku z wykonywaniem prac określonych niniejszą umową.
§7
1. Wykonawca zrealizuje usługę objętą przedmiotem zamówienia w terminie ;
od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.
§8
1. Ustala się miesięczny okres rozliczeniowy wykonania usług objętych umową.
2. Wynagrodzenie miesięczne Wykonawcy z tytułu realizacji usług objętych umową
(część II zamówienia) stanowi kwoty ryczałtowe brutto złożone w ofercie
przemnożone przez faktyczną ilość wywiezionych odpadów potwierdzonych kartą
przekazania odpadów.

3. 1 Obowiązujące kwoty jednostkowe ryczałtowe:

Rodzaj wywozu

Ilość szacunkowa
wywozów

Ilość
wywozów

Masa (Mg)

KP-7

26

20

Objazd Gminy
(pojemniki 1100l
cmentarze, pojemniki
110-120 l świetlice,
place zabaw, imprezy
gminne)

30

40

Obsługa Odpustu na 7
Kalwarii Pacławskiej

9

Segregacja (IGLO)

4

6

Wywozy z przystanków 26
autobusowych
(opcjonalnie 0 lub 35
pojemników)

Cena jednostkowa Cena jednostkowa
ryczałtowa netto za ryczałtowa brutto
1MG odpadów
za 1MG odpadów

4

3.2 Szacunkowa umowna wartość przedmiotu zamówienia określona na podstawie
oferty Wykonawcy wynosi ….................................................................. zł brutto.
4. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 2 i 3 obejmuje wszystkie koszty
związane z realizacją usługi objętej przedmiotem zamówienia w tym ryzyko
Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją
przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących
mieć wpływ na koszty.
5. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego
jednostkowego, określonego w ust. 2 i 3 powołując się na niedoszacowanie,
pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu umowy.
6.
Zamawiający przewiduje waloryzację wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie
przepisem art. 142 ust. 5 Prawa zamówień publicznych.
6.1

Warunkiem waloryzacji wynagrodzenia może być fakt:
6. zmiany stawki podatku od towarów i usług,
7. zmiany 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,

8.

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę.

6.2
W przypadku zmian określonych w pkt. 6.1. pkt. b) i c) Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę jednostkowego wynagrodzenia ryczałtowego , przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku. Wykonawca winien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że
zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania umowy oraz określić
stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia. Wniosek może zostać
złożony najwcześniej w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany.
6.3
W przypadku zmiany dotyczącej wysokości minimalnego wynagrodzenia za
pracę, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego
kosztu Wykonawcy wynikająca ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio
wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego
wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty
wzrostu minimalnego wynagrodzenia.
6.4
W przypadku zmiany dotyczącej zasad podlegania ubezpieczeniom
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany
dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących
przedmiot umowy na rzecz Zamawiającego.
6.5
W przypadku zwiększenia lub zmniejszenia stawek podatku od towarów i
usług VAT na podstawie odrębnych przepisów, Wykonawca będzie rozliczał
wykonane prace zgodnie z nową stawką tego podatku, przy zachowaniu
niezmienionej ceny netto.
6.6
Waloryzacja ma zastosowanie, jeżeli realizacja umowy przekracza okres 12
miesięcy.
§9
1. Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie płatne w okresach miesięcznych, po
wykonaniu usługi za dany miesiąc, jej odbiorze przez Zamawiającego oraz
wystawieniu faktury przez Wykonawcę.
2. Należne wynagrodzenie Zamawiający przekaże przelewem na konto Wykonawcy
wskazane w fakturze, w terminie do 30 dni od daty jej wpływu do Zamawiającego
wraz z raportami, o których mowa w SIWZ.
3. Terminowość i prawidłowość wykonania usług będzie oceniana przez
Zamawiającego w oparciu o harmonogram realizacji usług przedstawiony
Zamawiającemu przez Wykonawcę zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
zawartym w SIWZ oraz w oparciu o właściwą realizację zobowiązań Wykonawcy
określonych w § 3 niniejszej umowy.
§ 10
1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli poweźmie wiadomość o tym, że:

1)
Wszczęte zostało postępowanie upadłościowe Wykonawcy,
2)
Rozpoczęto likwidację firmy Wykonawcy,
3)
Wykonawca utracił uprawnienia do wykonania przedmiotu umowy wynikające
z przepisów szczególnych.
2. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego może nastąpić również, jeżeli
Wykonawca:
1)
Nie rozpoczął wykonywania usług w pełnym zakresie objętym umową w ciągu
30 dni od dnia umownego terminu rozpoczęcia realizacji usług.
2)
Zaniechał realizacji umowy tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje jej przez
kolejnych 30 dni kalendarzowych.
3)
Pomimo uprzednich, pisemnych, co najmniej dwukrotnych zastrzeżeń ze
strony Zamawiającego nie wykonuje usług zgodnie z postanowieniami umowy lub w
istotny sposób narusza zobowiązania umowne z wyłączeniem ust 2 pkt. 1 i 2.
3. W przypadkach wymienionych w ust.1 i 2 Zamawiający może w terminie 7 dni po
pisemnym uprzedzeniu, powierzyć je innemu podmiotowi.
4. Ponadto 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 tym zakresie.
§ 11
1. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający nie dotrzymuje
istotnych postanowień umowy a w szczególności, gdy:
1)
Odmawia bez uzasadnienia potwierdzenia wykonania usług w zakresie
rozliczeniowym.
2)
Zawiadamia Wykonawcę, że w wyniku nieprzewidzianych okoliczności nie
będzie mógł pokryć zobowiązania.
§ 12
1. Celem wyłączenia odpowiedzialności materialnej Zamawiającego lub Wykonawcy
z tytułu szkód powstałych w związku z zaistnieniem określonych zdarzeń losowych i
odpowiedzialności cywilnej w czasie realizacji umowy, Wykonawca zawrze
odpowiednie umowy ubezpieczenia.
2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:
1)
Urządzenia, mienie ruchome związane z prowadzeniem usług – od zdarzeń
losowych,
2)
Odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych
wypadków dotyczące
pracowników i osób trzecich powstałe w związku z prowadzonymi usługami,
w tym także ruchem mechanicznych.
3. Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca.
4. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia na każde żądanie
Zamawiającego polisy ubezpieczeniowej oraz dowodów opłacania składek.

§ 13
1. Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy kary umowne w poniższych
przypadkach i wysokościach:
1)
10% szacunkowej umownej wartość przedmiotu zamówienia brutto w § 8
ust.3.2 umowy za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych
od Wykonawcy,
2)
10% szacunkowej umownej wartość przedmiotu zamówienia brutto w § 8
ust.3.2 umowy w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn
niezawinionych przez Zamawiającego,
3)
0,10 % z szacunkowej umownej wartość przedmiotu zamówienia brutto w § 8
ust.3.2 umowy za każdy dzień zwłoki w terminowym odebraniu odpadów z każdego
miejsca gromadzenia odpadów na terenach budownictwa jednorodzinnego, oraz
0,20 % z szacunkowej umownej wartość przedmiotu zamówienia brutto w § 8 ust.3
umowy za każdy dzień zwłoki w terminowym odebraniu odpadów z każdego miejsca
gromadzenia odpadów na terenach budownictwa wielorodzinnego.
4)
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego
mu wynagrodzenia,
5)
Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku niezwłocznego i
prawidłowego wykonania zleconej pracy,
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania
uzupełniającego do wartości poniesionej szkody, jeżeli powyższe kary nie
pokryją szkody powstałej w wyniku nie wykonania lub nienależytego
wykonania umowy.
3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy:
1)
Karę umowną – 10% szacunkowej umownej wartość przedmiotu zamówienia
brutto określonej w § 8 ust.3.2 umowy za odstąpienie od umowy z przyczyn
zawinionych przez Zamawiającego.

§ 14
1. Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy wnosi w całości Zamawiającemu
zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wys. 10 % wynagrodzenia
określonego w § 8 ust.3 umowy t.j. szacunkowej umownej wartość przedmiotu
zamówienia brutto, co stanowi kwotę w wysokości ……....………….. PLN w formie
…………………………......……………………………....………..………..
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zwane dalej zabezpieczeniem
wnosi się na cały okres trwania zamówienia.
3. Jeżeli Wykonawca wykona zamówienie zgodnie z umową 100 % zabezpieczenia
zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni po ostatecznym odbiorze
zamówienia potwierdzonym protokołem odbioru,
4. Zabezpieczenie wraz z należnymi odsetkami stanie się własnością
Zamawiającego w przypadku niewykonania przez Wykonawcę zamówienia
zgodnie z umową ( 100 % wartości),
§ 15

1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają zachowania formy
pisemnej pod rygorem nieważności dokonanej przez podpisanie aneksu za zgodą
obu stron i mogą być dopuszczalne tylko w granicach unormowania art. 144 ustawy
Prawo zamówień publicznych, w tym:
a. zmiany korzystniejszej dla Zamawiającego zakresu usług, które Wykonawca
powierzył podwykonawcom w złożonej ofercie Wykonawcy,
b. w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub
nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy
wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego
podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
c. zmiany danych teleadresowych lub numerów konta Zamawiającego lub
Wykonawcy.
2. Zmiany harmonogramu wywozu odpadów - dopuszczalna jest wyłącznie z uwagi
na:
a) niekorzystne warunki atmosferyczne ( opady deszczu, przeszkody atmosferyczne
o charakterze katastrof) utrudniające wykonanie usługi, Warunkiem wprowadzenia
zmiany harmonogramu jest wystąpienie okoliczności niezależnych od stron umowy,
uniemożliwiających wykonanie umowy w terminie pierwotnym. Obowiązek
udokumentowania wystąpienia okoliczności uzasadniającej zmianę harmonogramu
ciąży na stronie umowy wnioskującej o wprowadzenie zmiany. Za okoliczności
uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy w terminie uznaje się w
szczególności działanie siły wyższej, opóźnienia nie leżące po stronie Wykonawcy.
Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się
na nią,
b) wskutek korzystniejszej dla Zamawiającego zmiany częstotliwości wywozu
odpadów komunalnych,
§ 16
W sprawach nie uregulowanych w umowie maja zastosowanie przepisy ustawy
prawo zamówień publicznych oraz kodeksu Cywilnego.
§ 17
Spory jakie mogą wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy, strony poddają
rozstrzygnięciu Sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
§ 18
Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa
dla każdej ze stron.
Zamawiający

Załącznikiem do niniejszej umowy są:
1.
oferta Wykonawcy,
2.
SIWZ wraz z załącznikami.

Wykonawca

