Załącznik nr 7 do SIWZ
UMOWA Nr …../ projekt/
zawarta w dniu ……………………... pomiędzy:
Gminą Ślesin z siedzibą przy ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin, NIP: 665-27-16-489
reprezentowaną przez:
- Mariusza Zaborowskiego – Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy :
Pani Agnieszki Cieślarskiej
zwaną dalej Zamawiającym
a
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………., reprezentowanym przez:
1) ………………………………………………………….
2) ………………………………………………………….
zwanym dalej Wykonawcą
Umowa zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843.) - zwana dalej „Ustawą” o następujacej treści:
.

1.

§1
Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pod nazwą:

„Odbiór transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych
z nieruchomości zamieszkałych i domków letniskowych z terenu miasta i gminy Ślesin.”
2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług komunalnych polegających na odbiorze transporcie
i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
i nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku z terenu miasta i gminy
Ślesin w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz wyposażenie nieruchomości
w wymagane przez Zamawiającego ilości i rodzaje worków. Szczegółowy opis przedmiotu stanowi
załącznik nr 1 do SIWZ.
3.Zamawiający w czasie trwania umowy będzie przekazywał Wykonawcy informacje
o nieruchomościach nowo zgłoszonych, na których zamieszkują mieszkańcy oraz
o nieruchomościach, dla których zmienił się status użytkowania (z nieruchomości zamieszkałej na
nieruchomość niezamieszkałą, ponieważ przedmiot zamówienia nie obejmuje odbioru odpadów od
nieruchomości niezamieszkałych).
4. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wykaz telefonów do kontaktów roboczych z uwzględnieniem
łączności bezprzewodowej niezbędny do prawidłowej realizacji usługi.
5. Szczegółowy zakres i opis usług będących przedmiotem umowy zawarty jest w opisie przedmiotu
zamówienia, który stanowi załącznik do niniejszej umowy.
6. Wykonawca oświadcza, że posiada wszystkie wymagane prawem uprawnienia, które są konieczne do
realizacji przedmiotu umowy i będzie je posiadał przez cały okres obowiązywania umowy.
§2
Termin wykonania przedmiotu umowy: od 01.01.2020 r.- 31.12.2020 r.
§3
1. Do obowiązków Wykonawcy należy zatrudnienie, na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
następujące czynności w zakresie realizacji niniejszego zamówienia: np. kierowcy, pracownicy fizyczni,
świadczących pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
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W przypadku udziału podwykonawcy w realizacji przedmiotu umowy, obowiązek ten dotyczy również
podwykonawcy. Na potwierdzenie powyższego Wykonawca, odpowiednio podwykonawca składa imienny
wykaz osób zatrudnionych na umowę o pracę, w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa, szczególnie wynikającymi z aktów prawa miejscowego na terenie Gminy Ślesin, z zachowaniem
należytej staranności.
3. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania ustalonego harmonogramu odbioru odpadów
komunalnych.
4. Wykonawca zapewni aby kierowcy samochodów dokonujących odbioru odpadów zostali wyposażeni
w telefony, w celu umożliwienia stałego kontaktu z przedstawicielem Zamawiającego w czasie
świadczenia usługi i posiadali upoważnienie do udzielania informacji przedstawicielom Zamawiającego.
5. Wykonawca jest zobowiązany do przyjmowania i potwierdzania wpływu reklamacji zgłaszanych
telefonicznie lub drogą e-mail przez Zamawiającego.
6. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji reklamacji dotyczących nieodebrania odpadów
z nieruchomości zgodnie z harmonogramem lub nie pozostawienia worków na odpady zbierane
selektywnie w ciągu ……..godzin od otrzymania zawiadomienia o którym mowa w ust. 5. Załatwienie
reklamacji należy niezwłocznie potwierdzić Zamawiającemu e-mailem.
7. Wykonawca udostępnia na żądanie Zamawiającego dane z urządzeń monitorujących umieszczonych
w pojazdach w systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiających trwałe zapisywanie,
przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postoju oraz zapisujących dane
o miejscach wyładunku odpadów.
8. Wykonanie części zamówienia przez Podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności
i zobowiązań wynikających z umowy.
9. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jeżeli ten realizuje
prace w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami niniejszej umowy i przepisami obowiązującego prawa.
10. Zamawiający jest uprawniony do podejmowania czynności kontrolnych w tym:
a) żądania od Wykonawcy wyjaśnień i informacji,
b) dokonywania oględzin pojemników, worków, samochodów używanych przy wykonywaniu umowy,
c) wglądu w dokumentację źródłową sposobu wykonywania usług, w tym również do zapisów z urządzeń
monitorujących oraz rejestracji fotograficznej,
d) dostępu do danych z urządzeń monitorujących umieszczonych w pojazdach w systemie pozycjonowania
satelitarnego.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli obowiązków Wykonawcy, również poprzez rejestrację
fotograficzną i wideofoniczną.
12. W przypadku uzasadnionych wątpliwości przedstawionych Wykonawcy na piśmie, co do jakości
wykonywanych usług Zamawiający może wstrzymać wypłatę wynagrodzenia Wykonawcy do momentu
wyjaśnienia wszystkich wątpliwości.
13. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić warunki bezpieczeństwa podczas realizacji usługi, a za
udokumentowane szkody powstałe na skutek nieodpowiedniego wykonywania przez niego obowiązków
ponosi wyłączną odpowiedzialność.
14. Jeżeli w związku z niewłaściwym wykonywaniem usługi, zaniedbaniem lub brakiem działań ze strony
Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na
swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność, w taki sposób, aby stan naprawionej własności nie
był gorszy niż przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.
15.Wykonawca zobowiązany jest do realizacji usługi również w przypadku, kiedy dojazd do
nieruchomości będzie utrudniony, w szczególności w przypadku złych warunków atmosferycznych,
z powodu prowadzonych remontów dróg, objazdów itp. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji
usługi również w przypadku, kiedy dojazd do nieruchomości będzie utrudniony, tzn. nieruchomości będą
oddalone od głównej drogi dojazdowej, brak drogi dojazdowej lub będą występowały wąskie wjazdy,
niskie bramy itp. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia ręcznie poprzez
wytaczanie pojemników do pojazdu lub realizacji usługi pojazdami o niewielkich wymiarach
umożliwiającymi odbiór odpadów z nieruchomości, o których mowa wyżej, do których dojazd będzie
utrudniony. W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu wzrostu kosztów
realizacji przedmiotu zamówienia.
16.Wykonawca ma obowiązek pojazdy do realizacji przedmiotu zamówienia garażować wyłącznie na
terenie bazy transportowej.
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§4
1. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania poufności w zakresie informacji pozyskanych
w związku z realizacją umowy, w szczególności do ochrony danych osobowych właścicieli
nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Ślesin zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781.).
2. Wykonawca nie może wykorzystywać danych osobowych w sposób sprzeczny z celem umowy
i w innym celu niż realizacja umowy. Z tytułu naruszenia powyższej zasady Wykonawca ponosi
odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody z tego wynikłe, nie tylko względem Zamawiającego,
ale także wobec osób, których dane dotyczą.
3. W przypadku powierzenia części przedmiotu umowy Podwykonawcom i dalszego w związku z tym
przekazania danych osobowych objętych przedmiotem umowy, Wykonawca przed ich przekazaniem
poinformuje o tym na piśmie Zamawiającego podając dokładne dane Podwykonawcy.
4. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu oświadczenie Podwykonawcy o zobowiązaniu się
do przestrzegania przez niego zapisów ustawy o ochronie danych osobowych przy przetwarzaniu
danych objętych przedmiotem umowy, usunięciu ich po ustaniu okresu współpracy z Wykonawcą
oraz solidarnej odpowiedzialności z Wykonawcą za szkody wyrządzone Zamawiającemu.
Niedopuszczalne jest dalsze przekazywanie danych osobowych objętych przedmiotem umowy przez
Podwykonawcę innym podmiotom.
5. Po wygaśnięciu umowy lub jej rozwiązaniu, bez względu na przyczynę lub tryb rozwiązania,
Wykonawca / Podwykonawca usunie wszystkie dane osobowe objęte przedmiotem umowy
z prowadzonego przez siebie zbioru danych osobowych.
6. Odpowiedzialność odszkodowawcza w przypadku naruszenia postanowień ust. 4 i ust. 5 niniejszego
paragrafu wobec Zamawiającego, Wykonawcy i Podwykonawcy jest solidarna.
7. Wykonawca, na każde żądanie Zamawiającego, udostępni niezwłocznie (nie później niż w ciągu 3
dni roboczych od otrzymania żądania) wszelkie dane związane z realizacją umowy.
8. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych osobowych, z którymi zapoznał się
przy realizacji umowy, również po wygaśnięciu umowy.
9. Postanowienia niniejszego paragrafu odnoszące się do Podwykonawców mają odpowiednie
zastosowanie do dalszych podwykonawców.

1.

2.
3.
3.1.
3.2.
4.

5.
6.
6.1.
6.2.
7.

§5
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dla Gminy Ślesin ewidencji wszystkich zebranych
odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z podziałem na poszczególne rodzaje
odpadów oraz udostępniania na żądanie Zamawiającego dziennych raportów o ilości zebranych
odpadów. Ewidencja ma zawierać: datę odbioru odpadów, wykaz nieruchomości, ilość odebranych
odpadów, kwity wagowe potwierdzające przekazanie odpadów do właściwych miejsc przetwarzania.
Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu w wersji papierowej
raportów miesięcznych stanowiących podstawę do wystawienia faktury za wykonaną usługę.
Raport zawiera informacje o:
ilości odebranych poszczególnych rodzajów odpadów [Mg],
sposobie zagospodarowania odpadów ze wskazaniem podmiotów, którym zostały przekazane,
Raport wraz z kartami przekazania poszczególnych rodzajów odpadów oraz kwitami wagowymi
z regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych zawierającym dzienne zestawienia
ilości odpadów komunalnych z terenu Gminy Ślesin Wykonawca powinien przekazać
Zamawiającemu do 7 dnia miesiąca kalendarzowego następującego po upływie miesiąca
sprawozdawczego.
Przedłożony przez Wykonawcę raport miesięczny podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego.
Zamawiający odmawia zatwierdzenia raportu w przypadku gdy:
w okresie rozliczeniowym w wyniku czynności kontrolnych zostaną stwierdzone fakty wykazujące
niewłaściwe wykonywanie Umowy stwierdzające, że podane dane są nieprawdziwe,
w okresie rozliczeniowym Wykonawca lub jego pracownicy uniemożliwili Zamawiającemu
dokonanie czynności kontrolnych.
Wykonawca prowadzi w sposób terminowy i właściwy pełną dokumentację wymaganą
obowiązującymi w danym czasie przepisami prawa, odzwierciedleniem, której będzie półroczne
sprawozdanie, o którym mowa w art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r., poz.2010).
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8.

9.

10.

Sprawozdanie opatrzone datą oraz imieniem i nazwiskiem osoby go sporządzającej Wykonawca
przekazuje na obowiązującym druku w formie elektronicznej na adres mailowy:
radoslaw.dorywalski@slesin.pl oraz papierowej na adres Urzędu Miasta i Gminy Ślesin,
ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin w terminie do końca miesiąca następującego po półroczu, którego
dotyczy.
W przypadku gdy sprawozdanie jest sporządzone nierzetelnie Zamawiający wezwie Wykonawcę do
jego uzgodnienia lub poprawienia w terminie 14 dni.
Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przekazywania Zamawiającemu informacji
o niezgodnym z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ślesin
gromadzeniu odpadów komunalnych, według wymagań określonych w załączniku do umowySzczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.

§6
1.
Wysokość wynagrodzenia dla Wykonawcy w całym okresie obowiązywania umowy ustalone
zostało w oparciu o ofertę i stanowi kwotę brutto: ……………………….zł (słownie
złotych:……………………………………………………………), w tym podatek VAT.
w tym za 1 Mg:
a) Szkło 150107……………………………………………………….zł brutto
b) Opakowania z tworzyw sztucznych 150102……………………….zł brutto
c) Opakowania z papieru i tektury150101……………………………zł brutto
d) Zużyte opony 160103……………………………………………..zł brutto
e) Odpady budowlane 170101………………………………………...zł brutto
f) Zmieszane odpady z budowy i remontów 170904…………………zł brutto
g)Zmieszane odpady opakowaniowe 150106…………………………zł brutto
h) Papier i tektura 200101……………………………………………zł brutto
i) Zużyte urządzenia elektryczne 200135……………………………..zł brutto
j) Zużyte urządzenia elektryczne 200136……………………………..zł brutto
k) Tworzywa sztuczne 200139………………………………………..zł brutto
l) Odpady ulegające biodegradacji 200201…………………………...zł brutto
ł) Tworzywa sztuczne 200139………………………………………...zł brutto
m)Odpady wielkogabarytowe 200307………………………………...zł brutto
n) Niesegregowane odpady komunalne 200301………………………zł brutto
2.
Ustala się miesięczny okres rozliczeniowy wykonania usługi objętej umową.
3.
Wartość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, jest stała i zawiera wszystkie koszty związane
z wykonaniem zamówienia ujęte w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia- załącznik do umowy
i SIWZ.
4.
Zapłata wynagrodzenia za usługi następować będzie na podstawie faktury wystawionej
każdorazowo do 7 dnia miesiąca następnego, za okres poprzedni świadczenia usługi, po dokonaniu
ewentualnych potrąceń przewidzianych w umowie.
5.
Podstawę do rozliczenia i wystawienia faktury będzie stanowił sporządzony przez Wykonawcę
a zatwierdzony przez Zamawiającego raport miesięczny w danym okresie rozliczeniowym, o którym
mowa w § 5.
6.
Wynagrodzenie będzie płacone przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze,
w terminie ……… dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
wraz z załącznikami.
7.
Błędnie wystawiona faktura VAT, brak lub błędy wymaganych dokumentów spowodują
bezskuteczność wezwania do zapłaty do czasu dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów.
W przypadku Podwykonawców wystawienie faktury wymaga ponadto załączenia oświadczenia
Podwykonawcy o otrzymaniu wynagrodzenia za zakres świadczonych usług.
8.
Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku, z którego dokonana była ta płatność.
9.
Za nieterminową realizację faktury, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe.
10. Wykonywanie usług przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności
i zobowiązań wynikających z umowy wobec Zamawiającego.
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11.
Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego
Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, która
objęta jest przedmiotem niniejszej umowy, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio
przez Wykonawcę.
12.
Wykonawca, powierzając wykonanie przedmiotu umowy podwykonawcy wyraża zgodę na to,
że Zamawiający ureguluje Wykonawcy płatności dopiero po złożeniu oświadczenia przez podwykonawcę
o uregulowaniu zobowiązań wobec niego przez Wykonawcę.
13.
Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 12 dotyczy wyłącznie należności powstałych
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo lub po przedłożeniu
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo.
14.
Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy
zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia
podwykonawcy Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia
doręczenia tej informacji.
15.
W przypadku zgłoszenia uwag, Zamawiający może:
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże
niezasadność takiej zapłaty albo złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie
wynagrodzenia podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości
Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,
albo
b) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca wykaże
zasadność takiej zapłaty.
16.
W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę
wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
17.
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany
inny podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia.
18.
W przypadku, gdy Wykonawca nie zlecił podwykonawcy wykonania części usługi, do każdej
faktury Wykonawca będzie dołączał oświadczenie o braku zlecania podwykonawcy wykonania części
prac w ramach przedkładanego rozliczenia.
§7
1. Zlecenie wykonania części usług podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec
Zamawiającego za wykonanie tej części usługi.
2. W umowach z podwykonawcami Wykonawca powinien zapewnić, aby suma wynagrodzeń ustalona
w nich za zakres usług wykonanych w podwykonawstwie nie przekroczyła wynagrodzenia
przypadającego za ten zakres usług w niniejszej umowe.
§8
Strony ustanawiają osoby uprawnione do bieżących kontaktów w trakcie realizacji umowy:
 ze strony Zamawiającego - ………………………………tel. ……….…………….
– ze strony Wykonawcy - ……………………………… tel. ………………………
§9
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za każdy przypadek nieodebrania lub odebrania odpadów w terminie niezgodnym
z harmonogramem w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu
umowy.
2) za każdy przypadek zmieszania odebranych odpadów komunalnych przez Wykonawcę
w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za całość przedmiotu umowy.
3) za rozwiązanie lub odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5%
wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu umowy.
2. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną z tytułu:
a) opóźnienia w złożeniu imiennego wykazu osób zatrudnionych na umowę o pracę, o którym
mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto
za każdy dzień opóźnienia.
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3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:
1) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 5%
wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu umowy, z wyjątkiem sytuacji określonej
w ust. 5 i ust. 6 niniejszego paragrafu.
4. Gdy kara umowna nie pokrywa szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania
uzupełniającego na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.
5. Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym w przypadku
nie wykonania przez Wykonawcę, co najmniej jednego z obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
6. W razie zaistnienia istotnej zmiany 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.
7. Kara pieniężna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła postanowienia umowy w
terminie 14 dni od daty wystąpienia przez drugą stronę z żądaniem zapłaty.
8. Zamawiający w razie opóźnienia w zapłacie kary może potrącić należną mu karę z dowolnej
należności Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 10
1. Poza przypadkami określonymi w przepisach ogólnych, Zamawiający zastrzega sobie prawo
odstąpienia od umowy w każdym czasie bez wypowiedzenia, w przypadku stwierdzenia nienależytego
wykonania postanowień umownych przez Wykonawcę, w tym w szczególności:
1) jeżeli Wykonawca nie podjął wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub
przerwał ich wykonywanie z przyczyn zależnych od Wykonawcy, pomimo wezwania przez
Zamawiającego na piśmie do ich podjęcia,
2) jeżeli, Wykonawca wykonuje swe obowiązki w sposób niezgodny z umową, bez zachowania
wymaganej staranności i pomimo dwukrotnego pisemnego wezwania przez Zamawiającego- nie
rozpoczął wypełnienia obowiązków zgodnie z umową,
3) w przypadku wykreślenia Wykonawcy z rejestrów lub cofnięcia zezwolenia umożliwiających
wykonywanie usług zgodnie z przepisami prawa oraz niniejszej umowy lub w przypadku utraty
przez wpisy albo zezwolenie mocy obowiązującej.
2. Zamawiający zastrzega sobie ponadto prawo odstąpienia od umowy w każdym czasie bez
wypowiedzenia, w przypadku:
a) ogłoszenia likwidacji Wykonawcy,
b) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy.
3. Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności, następuje w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem.
4. Odstąpienie od umowy wywołuje skutek, że Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia
należnego mu z tytułu prawidłowego wykonania części umowy do dnia wygaśnięcia umowy na mocy
odstąpienia.
5. Termin na wykonanie prawa odstąpienia od umowy to 2 miesiące od momentu dowiedzenia się przez
stronę składającą oświadczenie o okolicznościach uzasadniających odstąpienie.
§ 11
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej
podanej w ofercie, tj. …………………. zł, słownie: …………….………………….), w formie:
……………………………………………..
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej
umowy.
3. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca wnosi przed podpisaniem umowy.
4. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go
przez Zamawiającego jako należycie wykonanego.
5. Koszty ustanowienia zabezpieczenia ponosi Wykonawca.
6. Dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi załącznik
do niniejszej umowy.
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§ 12
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastapić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zakazana jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której
dokonano wyboru wykonawcy, z zastrzeżeniem § 13.
§ 13
1. Wszelkie istotne zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej
pod rygorem nieważności.
2. Strony dopuszczają dokonywanie zmian niniejszej umowy i zgodnie z art. 144 ust.1 ustawy Prawo
zamówień publicznych .
3. Dokonywane zmiany mogą nastąpić w następujących okolicznościach:
a) w przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się wprowadzenie zmian na zgodą
Zamawiającego,
b) zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę,
c) zmiany przewidziane w umowie, o których mowa w ust. 1 muszą być dokonywane z zachowaniem
przepisu art. 140 ust. 3 ustawy Pzp, stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części
wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, z uwzględnieniem art. 144,
4.Zmiany w zakresie opisu przedmiotu zamówienia oraz wysokości wynagrodzenia, o których mowa
mogą dotyczyć:
4.1 wystąpienie wyjątkowych okoliczności, których Zamawiający, działając z należytą starannością,
nie mógł przewidzieć,
4.2 uzasadnionej zmiany podwykonawcy, rezygnacji lub powierzenia podwykonawcy określonego
zakresu prac objętych niniejszą umową. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy
podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a
ust.1, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest
obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia;
4.3 Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany stawki podatku VAT w wyniku zmiany przepisów
prawa, w takiej sytuacji do rozliczenia przyjęta zostanie kwota netto i naliczony podatek VAT wg
obowiązujących przepisów. W przypadku zmiany stawki VAT w trakcie wykonania umowy,
zmianą zostanie objęta wyłącznie część umowy wykonywana po wejściu w życie nowej stawki
podatku. Powyższa zmiana następuje z mocy prawa,
4.4 wystąpienie tzw. siły wyższej- nadzwyczajne zdarzenie zewnętrzne, niezależne od stron, np. pożar,
powódź inne klęski żywiołowe, uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy w terminie
umownym
4.5 Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy na skutek zmiany powszechnie
obowiązujących przepisów prawa, w szczególności regulaminu utrzymania czystości i porządku
w gminie Ślesin.
5. Warunkiem zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 4 jest złożenie pisemnego wniosku przez stronę
inicjującą zmianę zawierającego:
5.1 opis propozycji zmiany,
5.2 uzasadnienie zmiany,
5.3 obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie miała
wpływ na wynagrodzenie wykonawcy,
5.4 opis wpływu zmiany na terminy wykonania usługi,
6. Dokonanie zmian, wymaga podpisania aneksu do umowy.
7. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp:
1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy,
2) zmiana danych teleadresowych, osób reprezentujących strony lub oznaczenia stron umowywynikających ze zmiany stanu faktycznego albo prawnego,
3) zmiana lub aktualizacja harmonogramu odbioru poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych,
4) zmiana i aktualizacja wykazu adresów nieruchomości objętych systemem odbioru odpadów
komunalnych.
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§ 14
1. Ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej Umowy, będą rozstrzygane przez sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2.W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
inne obowiązujące przepisy prawa.
3. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, każdy na prawach
oryginału, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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