Załącznik nr 2
Umowa Nr ………

zawarta dnia ……………….. roku w Puszczy Mariańskiej pomiędzy Gminą Puszcza
Mariańska z siedzibą przy ul. St. Papczyńskiego 1, 96-330 Puszcza Mariańska, zwaną dalej
Zamawiającym, reprezentowana przez :
1. mgr Michała Staniaka - Wójta Gminy Puszcza Mariańska
Przy kontrasygnacie – Skarbnik Gminy
a …………………………….

została zawarta umowa o następującej treści:
§1
1.

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi polegające na
odbieraniu odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na
terenie gminy Puszcza Mariańska wraz z ich transportem i zagospodarowaniem (zgodnie
ze SIWZ oraz ofertą złożoną w ramach przetargu Nr GKZK.271.1.2015) w sposób
zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy do składowania,
zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz.U. z 2013 poz. 1399 z późn. zm.) a także zapisami Wojewódzkiego Planu
Gospodarki Odpadami, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr
211/12 z dnia 22 października 2012r. w sprawie Uchwalenia Wojewódzkiego Planu
Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012 – 2017 z uwzględnieniem lat 2018 –
2023 z załącznikami – oraz Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do sporządzania i
przekazywania pisemnych sprawozdań określonych w niniejszej umowie a Zamawiający
zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia określonego w niniejszej
umowie.

2.

Zakres usługi będzie obejmował obszar Gminy Puszcza Mariańska, w skład której
wchodzi 39 miejscowości wymienionych w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia. Szacunkową liczbę nieruchomości zamieszkałych, z których będą
odbierane odpady komunalne zawiera załącznik nr 1 do niniejszej umowy .

3.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

4.

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia , w oparciu o którą dokonano wyboru
oferty Wykonawcy do realizacji niniejszego zamówienia stanowi integralna część
niniejszej umowy

§2
1. Obowiązkiem Wykonawcy będzie również zebrać worki
niesegregowanymi (zmieszanymi odpadami) komunalnymi.

dostawione

z

1

2. Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów z poszczególnych
nieruchomości zgodnie z ustalonym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez
Zamawiającego harmonogramem wywozu. Wykonawca jest zobowiązany do
przedstawienia harmonogramu wywozu odpadów w terminie 7 dni od dnia
podpisania umowy. Wszelkie zmiany harmonogramu będą wymagały zgody
Zamawiającego, a Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia harmonogramów
odbioru odpadów komunalnych oraz zmienionych harmonogramów do każdej
nieruchomości objętej odbiorem odpadów komunalnych w ciągu 3 dni od ich
zatwierdzenia przez Zamawiającego
3. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Wykonawca powinien
realizować w godzinach od 7.30.00-20.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od
pracy.
4. Wykonawca jest zobowiązany do porządkowania terenu zanieczyszczonego odpadami
komunalnymi i innymi zanieczyszczeniami wysypanymi z pojemników, kontenerów,
worków, pojazdów w trakcie realizacji usługi wywozu.
5. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji „reklamacji” (nieodebranie z
nieruchomości odpadów zgodnie z harmonogramem,) w przeciągu 24 godzin od
otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. Wykonanie reklamacji należy
niezwłocznie potwierdzić.
6. System odbierania odpadów komunalnych nie obejmuje odpadów powstających w
wyniku prowadzenia działalności gospodarczej.
7. Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów budowlanych i rozbiórkowych
na indywidualne zgłoszenie klienta bezpośrednio z jego nieruchomości. W takim
przypadku koszt odbioru tych odpadów ponosi klient.
8. Wykonawca zobowiązany jest do ważenia wszystkich odebranych odpadów
komunalnych na legalizowanej wadze i przekazywania dokumentacji pomiarów
Zamawiającemu w okresach miesięcznych. Wykonawca jest zobowiązany do
bieżącego prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z
przepisami ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach i przekazywania kopii dokumentacji Zamawiającemu (karta przekazania
odpadów).
9. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia i przekazywania co miesiąc
Zamawiającemu ewidencji nieruchomości, z których zostały odebrane zmieszane i
selektywnie zebrane odpady w zakresie ilości zebranych odpadów (ilości i
pojemności pojemników z odpadami zmieszanymi oraz ilość poszczególnych
worków z odpadami zebranymi selektywnie).
10. Wykonawca zobowiązany jest kontrolować realizowane przez właściciela
nieruchomości obowiązki w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
a w przypadku ich niedopełnienia Wykonawca zobowiązany jest przyjąć odpady jako
zmieszane odpady komunalne i niezwłocznie pisemnie powiadomić o tym
Zamawiającego, nie później niż w ciągu 3 dni. Do informacji Wykonawca
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zobowiązany będzie załączyć dokumentację zdjęciową umożliwiającą identyfikację
nieruchomości z rejestracją daty i godziny wykonanej dokumentacji fotograficznej.
11. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania odebranych zmieszanych odpadów
komunalnych, pozostałości z sortowania odpadów komunalnych do regionalnej
instalacji przetwarzania odpadów komunalnych wskazanej w „Planie gospodarki
odpadami dla województwa mazowieckiego” do przekazywania selektywnie
zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów
zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z
dnia 14 grudnia 2010 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21 z późn. zm.).
12. Wykonawca realizując obowiązki wymienione w § 2 pkt 11 oświadcza, iż posiada
następujące dokumenty:
1) umowę lub pisemne zapewnienie (promesę) odbioru zmieszanych odpadów
komunalnych, odpadów zielonych z regionalnymi instalacjami przetwarzania
odpadów komunalnych zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Planu Gospodarki
Odpadami dla Mazowsza. W przypadku awarii regionalnych instalacji, które
zostały wyznaczone w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla
Województwa Mazowieckiego lub w innych przypadkach , o których mowa w art.
38 ust. 2 pkt 2 ustawy o odpadach, uniemożliwiających przyjmowanie przez
regionalne instalacje ww. odpadów od podmiotów odbierających odpady
komunalne, Wykonawca przedłoży umowy lub pisemne potwierdzenia (promesy)
odbioru odpadów komunalnych od instalacji zastępczych wskazanych w WPGO
Województwa Mazowieckiego dla odpadów komunalnych,
2) umowę lub pisemne zapewnienie (promesę) odbioru odpadów komunalnych
zebranych selektywnie z instalacją odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w przepisie art.17
ustawy z dnia 14 grudnia 2012r o odpadach.
13. Stosownie do przepisu art. 6f ust 1a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach określa się zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą następujące
instalacje, w tym regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych, do
których Wykonawca obowiązany jest przekazywać odebrane odpady:
1) …………………..
2) …………………..
3) …………………..
( informacje zostaną uzupełnione o dane zawarte w ofercie)
§3
1. 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 Rozporządzeniu Ministra Środowiska z
dnia 29 maja 2012r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego
użęcia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U.
z 2012r. poz. 645).
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2. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania zmieszanych odpadów komunalnych,
oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, odebranych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Puszcza Mariańska do
regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. W przypadku wystąpienia
awarii regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych,
uniemożliwiającej odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych, lub pozostałości z
sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, odpady te
przekazuje się do instalacji zastępczej obsługi tego regionu, wskazanych w uchwale w
sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami.
3. Zabrania się mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi
odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości pod rygorem
sankcji wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
§4
1. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania należytej staranności przy wykonaniu
usług oraz zgłaszania wszelkich okoliczności wpływających na należyte ich
wykonanie.
2. 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
2013 r. poz. 21) oraz prowadzić usługi w sposób zgodny z przepisami prawa.

3. Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu półrocznych
sprawozdań zgodnie z treścią art.9n ustawy z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013, poz. 1399 z późn zm).
4. Wykonawca ma obowiązek comiesięcznego przekazywania Zamawiającemu kart
przekazania odpadów.
5. Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty
otrzymania wezwania kwoty stanowiącej równowartość wszelkiego rodzaju kar
pieniężnych, grzywien i innych należności lub opłat nałożonych w postępowaniu
administracyjnym lub karnym na Zamawiającego, a 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.
6. Wykonawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zawartych w ewidencji
właścicieli nieruchomości, od których należy odebrać odpady. Dane zawarte w
ewidencji Wykonawca wykorzystywać będzie wyłącznie do celów realizacji niniejszej
umowy, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 roku, nr 101 poz. 926 z późn. zm.).
§5
1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje następującym wyposażeniem technicznym
niezbędnym do wykonania umowy:
4

1) bazą magazynowo-transportową usytuowaną w gminie Puszcza Mariańska lub
w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy Puszcza Mariańska, na
terenie do którego Wykonawca posiada tytuł prawny,
2) co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych
odpadów komunalnych oraz co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi
do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, a także co
najmniej jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej,
oraz pojazdem specjalnym, służącym jako mobilny punkt zbierania odpadów
komunalnych.
2. Wykonawca oświadcza, że będzie dysponował wyposażeniem o którym mowa w ust.1
przez cały okres trwania umowy.
§6
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe
zgodnie ze złożoną ofertą przetargową, tj.za 1 miesiąc kalendarzowy świadczenia
usług za cenę:……………, zawierającą ……………podatku od towarów i usług VAT
x 12 miesięcy (czas trwania usługi) tj. w łącznej kwocie: ………….zł brutto (słownie:
………………………………………………………………………………………….)
2. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie elementy ujęte w opisie przedmiotu
zamówienia, znajdującym się w SIWZ oraz całkowity koszt odbioru odpadów
komunalnych wraz z kosztami pośrednimi i bezpośrednimi, które Wykonawca
poniesie w trakcie wykonywania zamówienia.
3. Strony ustalają, że płatność wynagrodzenia realizowana będzie w częściach w
okresach miesięcznych. Wykonawca będzie wystawiał miesięczne faktury w terminie
5 dni po upływie danego miesiąca kalendarzowego. Zapłata za miesięczne rozliczenie
usługi nastąpi w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu poprawnie
wystawionej faktury. Wynagrodzenie za 1 miesiąc nie może być wyższe niż 1/12
wynagrodzenia określonego w ust.1
4. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 jest niezmienne przez cały okres
wykonywania przedmiotu umowy i uwzględnia wszelkie elementy inflacyjne, oraz
wszelkie koszty wynikające z realizacji przedmiotu umowy, 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. Jeżeli opłata marszałkowska za 1 tonę odpadów wzrośnie więcej niż 20% w stosunku
do ceny obowiązującej w dniu podpisania umowy. Wykonawcy będzie przysługiwało
dodatkowe wynagrodzenie z tytułu wzrostu tej opłaty. Wysokość wynagrodzenia
będzie stanowiła iloczyn zmieszanych odpadów komunalnych odebranych z terenu
Gminy Puszcza Mariańska i zdeponowanych na składowisku (ilość podana w
informacji z RIPOK) oraz różnicy w wysokości opłaty marszałkowskiej. Wypłata
dodatkowego wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od zakończenia roku
kalendarzowego, w którym obowiązywała podwyższona stawka opłaty a za rok 2016
w terminie 30 dni od dnia zakończenia umowy.
6. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy, nie
może być podstawą do żądania przez Wykonawcę, zmiany wynagrodzenia
określonego w ust. 1.
7. Dokumentem potwierdzającym należyte wykonanie usług jest miesięczny protokół
odbioru usług.
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8. Za termin zapłaty faktury uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu
bankowi dokonanie przelewu wynagrodzenia Wykonawcy na wskazany przez niego
rachunek bankowy.
§7
1. Podstawę do rozliczenia usług będących przedmiotem niniejszej umowy oraz
wystawienia faktury przez Wykonawcę i realizacji zapłaty miesięcznego
wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w §6, będzie stanowił pisemny nie
stwierdzający wad protokół wykonania usług wraz z kartami przekazania odpadów do
instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, sporządzony przez Wykonawcę i
zatwierdzony przez Zamawiającego. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc
kalendarzowy.
2. Miesięczny protokół odbioru usług zostanie podpisany przez osoby upoważnione ze
strony Zamawiającego i Wykonawcę.
3. Terminowość i prawidłowość wykonania usług będzie oceniana przez Zamawiającego
w oparciu o harmonogram przedstawiony Zamawiającemu przez Wykonawcę,
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ.
4. W przypadku korzystania z podwykonawcy do każdej faktury Wykonawca przedłoży
pisemne oświadczenie podwykonawcy, że na dzień wystawienia tej faktury wszystkie
należności przysługujące mu od Wykonawcy w związku z realizacją umowy o
podwykonawstwo zostały w całości uregulowane. Nie przedłożenie takiego
oświadczenia upoważnia Zamawiającego do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia
należnego Wykonawcy do czasu przedłożenia oświadczenia podwykonawcy o którym
mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu.
§8
Zmawiający zobowiązany jest do:
1) terminowej zapłaty wynagrodzenia;
2) informowania Wykonawcy o nowych nieruchomościach nieujętych w załączniku
nr 1 do umowy, od których należy odbierać odpady.
§9
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca narusza w sposób
istotny postanowienia umowy. Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone w
terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o przyczynach stanowiących podstawę
odstąpienia.
2. Istotne naruszenia umowy, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności
przypadki:
1) utratę przez Wykonawcę prawa do wykonywania działalności będącej
przedmiotem niniejszej umowy,
2) nierozpoczęcie wykonywania przedmiotu umowy bez uzasadnionej przyczyny
pomimo wezwania Zamawiającego,
3) przerwanie wykonywanie przedmiotu zamówienia na okres dłuższy niż siedem
dni,
4) niewykonywanie przez Wykonawcę obowiązków wynikających z ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
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5) gdy Wykonawca znajdzie się w stanie zagrażającym niewypłacalnością lub
przechodzi w stan likwidacji w celach innych niż przekształcenie przedsiębiorstwa
lub połączenia się z innym przedsiębiorstwem,
6) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub gdy zostanie
wszczęte postępowanie egzekucyjne w stopniu uniemożliwiającym realizację
umowy,
7) wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy niezgodnie z niniejszą
umową, w szczególności w przypadku naruszenia przez Wykonawcę
któregokolwiek obowiązku umownego.
3. Poza przypadkami określonymi w ust.2 Zamawiający może także odstąpić od umowy
w przypadkach określonych w kodeksie cywilnym oraz w art.145 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
4. Warunkiem odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w przypadkach opisanych
w ust.2 pkt 2-3 jest uprzednie wezwanie Wykonawcy do wykonywania swoich
obowiązków oraz wyznaczenie trzydniowego terminu, po upływie którego
Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli w wyznaczonym terminie Wykonawca
nie przystąpi do wykonywania swoich obowiązków.
5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić na piśmie oraz zawierać uzasadnienie.
6. Wykonawca uprawniony jest do odstąpienia od umowy jeśli zamawiający pozostaje w
zwłoce z zapłatą wynagrodzenia przekraczającą 30 dni, na które Wykonawca
należycie i w zgodzie z postanowieniami niniejszej umowy oraz przepisami prawa
wystawił fakturę VAT i doręczył ją Zamawiającemu wraz z wymaganymi
dokumentami. Przed wypowiedzeniem Wykonawca wezwie Zamawiającego do
wykonania zobowiązania wyznaczając dodatkowy termin co najmniej 14 dniowy do
dokonania płatności rozpoczynający się od dnia dostarczenia wezwania.

§10
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej:
1) w wysokości 300 zł za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu Zamawiającemu
projektu harmonogramu, o którym mowa w opisie przedmiotu zamówienia
stanowiącym załącznik nr 2 do umowy niezależnie od prawa Zamawiającego do
odstąpienia od umowy
2) w wysokości 5000 zł za niedostarczenie właścicielom nieruchomości
harmonogramu zaakceptowanego przez Zamawiającego. Za równoznaczne z
niedostarczeniem harmonogramu uważa się sytuację, w której Zamawiający
otrzyma 30 zgłoszeń od właścicieli nieruchomości o nieotrzymaniu od
Wykonawcy harmonogramu;
3) w wysokości 1000 zł za każdy przypadek stwierdzenia, że pojazd Wykonawcy nie
jest czytelnie oznaczony nazwą przedsiębiorcy i numerem jego telefonu;
4) w wysokości 300 zł za każdy przypadek nieuprzątnięcia i nieodebrania odpadów
z miejsc ich odbioru;
5) w wysokości w 10 000 zł za każdy przypadek zmieszania odebranych odpadów
komunalnych;
6) w przypadku nieosiągnięcia wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania
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do ponownego użycia i odzysku jednorazowo w wysokości 30 000 zł.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego
wysokość zastrzeżonych kar umownych, jeżeli wskutek niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Zamwiajacy poniesie szkodę,
której wysokość przewyższy zastrzeżone kary umowne.
3. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić należne Zamawiającemu kary umowne w
terminie 3 dni od daty wezwania do ich zapłaty. Zamawiający jest uprawiony do
potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
§11
Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za niezgodny z
przepisami prawa odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych i wszelkie
szkody wyrządzone przy wykonywaniu niniejszej umowy, w tym powstałe na osobach i
mieniu.
§12
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy w
wysokości 5 % wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ust.1 umowy co stanowi
kwotę ………….. (słownie:……………………………………………….).
2. Zabezpieczenie zostaje wniesione w formie: ………………………..
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust.1 zostanie
zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez
Zamawiającego za należycie wykonane.
4. Jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy wartość umowy ulegnie zwiększeniu
Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić wniesione zabezpieczenie w terminie 14 dni
od daty wezwania go o to przez Zamawiającego.
5. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie wraz z
powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do
zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za
wykonane usługi.
§13
1. Wykonawca może powierzyć podwykonawcom wykonanie poszczególnych zakresów
usługi, które wskazał w ofercie.
2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o usługę z podwykonawcą wymagana jest
zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia
przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z dokumentami
uprawniającymi Podwykonawcę do wykonywania usługi nie zgłosi na piśmie
sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.
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3. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana
zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Przepis ust. 2 zdanie drugie stosuje się
odpowiednio.
4. W przypadku zmiany podwykonawcy oraz dalszego podwykonawcy, nowy
podwykonawca powinien posiadać kwalifikacje i doświadczenie nie gorsze od
dotychczasowego.
5. Umowy, o których mowa w ust. 2 i 3, powinny być dokonane w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
6. W umowie z podwykonawcą termin płatności wynagrodzenia musi być krótszy co
najmniej o 3 dni od terminu płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy od
Zamawiającego.
§15
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności
wymienionej poniżej:
1) zmiana wynagrodzenia jeśli nastąpi znacząca zmiana kosztów zewnętrznych
będących podstawa kalkulacji ceny ofertowej tj:
a) nastąpi znacząca zmiana liczby nieruchomości zamieszkałych względem liczby
nieruchomości zamieszkałych wykazanych w wykazie przez Zamawiającego z
tym, że zmiana powinna przekroczyć co najmniej (+/-) 120 nieruchomości
zamieszkałych,
b) nastąpi zmiana stawki podatku VAT.
2. Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie sposobu realizacji umowy w przypadku
zmiany przepisów prawa, wpływających na sposób realizacji umowy, w tym również
zmiany przepisów prawa lokalnego ( np. regulaminu utrzymania czystości i porządku
w gminie).
3. Zmiana podwykonawców jest możliwa pod warunkiem zgłoszenia takiej zmiany i
uzyskania akceptacji Zamawiającego.
4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
5. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian , na które Zamawiający
może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej
zgody.
6. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta wg wzoru umowy
stanowiącego załącznik do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
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7. W treści wzoru umowy w sprawie zamówienia publicznego, która nie podlega
negocjacjom, podano wszelkie istotne dla Zamawiającego postanowienia i warunki
realizacji zamówienia publicznego.
§16
Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie od dnia 01.07.2015r. do dnia
30.06.2016r.

§17
W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21 z późn.zm.),
ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U.
z 2013r. , poz.1399 z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych ( Dz.U.z 2013r. , poz.907 z późn.zm.).
§18
Ewentualne spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy, nie załatwione polubownie zostaną
rozpatrzone przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 19
Niniejsza umowa została zawarta w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy
Załączniki do umowy:
1/ wykaz nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Puszcza Mariańska - zał. nr 1,
2/ szczegółowy opis przedmiotu zamówienia- zał. nr 2,
3/ wzór protokółu wykonania usług- zał. nr 3.
4/ SIWZ – zał. nr 4

……………………………….
(Wykonawca)

…………………………..
(Zamawiający)
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