ZP.271.6.17

UMOWA (WZÓR)
W dniu ______________ w Horyńcu-Zdroju
pomiędzy
Gminą Horyniec-Zdrój
reprezentowaną przez Wójta Gminy Horyniec-Zdrój
Al. Przyjaźni 5, 37-620 Horyniec-Zdrój,
NIP _____________________
zwaną dalej Zamawiającym
a
przedsiębiorcą (firmą) z siedzibą przy ul. ___________________________
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla ___________________ za nr ___________________
oraz nr NIP _________________ i REGON ___________________
w imieniu którego działa
____________________________________________
zwaną w dalszej treści umowy Wykonawcą, wybranym w trybie przetargu nieograniczonego
została zawarta umowa o następującej treści:
§1
Przedmiot i zakres umowy:
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji świadczenie usług pn.:
”Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy HoryniecZdrój na lata 2018-2019”

Wspólny słownik zamówień (CPV) :
CPV: 90 53 30 00-2 Usługi gospodarki odpadami
Dodatkowe przedmioty:
90 51 10 00- 2 Usługi wywozu odpadów
90512000 - 9 Usługi transportu odpadów
90 51 31 00 – 7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90 0 00 00-2 Usługi związane z odpadami
90 51 40 00-3 -Usługi recyklingu odpadów
2. Zakres i opis usług będących przedmiotem umowy zawarty jest w Opisie przedmiotu
zamówienia w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”,
która to SIWZ stanowi integralną część niniejszej umowy.
3. Przedmiot umowy Wykonawca wykona w całości osobiście*.
4. Przedmiot umowy w zakresie usług/robót ……………………………………….
Wykonawca
wykona
za
pomocą
podwykonawców,
którymi
będą:
………………………………………………………..*.
W takim przypadku Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłową
realizację zadań powierzonych podwykonawcom.
5. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy lub podwykonawców będzie traktowana jako przerwa wynikła
z przyczyn zależnych od Wykonawcy.
6. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz telefonów i adresów email do kontaktów
roboczych z uwzględnieniem łączności bezprzewodowej niezbędnej do prawidłowej
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realizacji usługi oraz harmonogram odbioru odpadów zmieszanych najpóźniej w terminie
7 dni przed dniem realizacji przedmiotu umowy, a przypadku zmiany harmonogramu w
trakcie trwania umowy jego uzgodnienia z Zamawiającym w terminie 14 dni przed
początkiem jego obowiązywania.
7. Zamawiający doręczy Wykonawcy wykaz nieruchomości w terminie na 10 dni przed
rozpoczęciem realizacji przedmiotu umowy.
8. Wykonawca, w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, wyposaża nieruchomości
z terenu gminy Horyniec-Zdrój w pojemniki (kontenery) do gromadzenia
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i segregowanych odpadów –
PSZOK w Horyńcu-Zdroju.
Pojemniki (kontenery) stanowią własność Wykonawcy i po zakończeniu przedmiotu
umowy Wykonawca jest obowiązany do ich usunięcia.
9. Zamawiający udostępnia nieodpłatnie Wykonawcy teren do prowadzenia PSZOK w
Horyńcu-Zdroju.
10. Realizując zagospodarowanie odebranych z nieruchomości z gminy Horyniec-Zdrój
odpadów komunalnych, Wykonawca zobowiązany jest do ich przekazania do
Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych wskazanych w Planie
Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego dla Regionu Wschodniego
(RIPOK w Młynach)
Szczegółowy opis zamówienia zawiera SIWZ, który jest integralną częścią umowy.
§2
Termin realizacji:
Wykonawca zrealizuje usługę objętą przedmiotem zamówienia w terminie od
01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. z zastrzeżeniem, że Wykonawca wyposaży
właścicieli nieruchomości w pojemniki/kontenery na odpady zmieszane i segregowane
i pojemniki na odpady zbierane selektywnie w PSZOK w Horyńcu-Zdroju najpóźniej
do 13 grudnia 2017 roku.
§3
1.
2.

3.

4.

Wynagrodzenie – rozliczenia i płatności:
Ustala się miesięczny okres rozliczeniowy z wykonania usług objętych umową,
Wynagrodzenie ryczałtowe miesięczne Wykonawcy z tytułu realizacji usług objętych
umową stanowi kwotę: netto …………….. (słownie: ……………………)
Stawka podatku VAT ( %) ……………… (słownie: ……………….. %)
Brutto …………..…… ( słownie………………………………….)
Łączna kwota całkowitego ryczałtowego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji
w/w usług za cały okres obowiązywania umowy tj. od dnia 01.01.2018 r. do dnia
31.12.2019 r. wynosi:
Netto ………………. ( słownie: ……………….)
Stawka podatku VAT ( %) …………. (słownie: …………. %)
Brutto ……………….. (słownie: ………………………)
Wynagrodzenie opisane wyżej obejmuje wszystkie koszty związane z realizacja
przedmiotu umowy, opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ.
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Przyjęta stawka VAT do ustalenia wynagrodzenia brutto ustalona została w oparciu
o przepisy ustawy o podatku od towarów i usług obowiązujące w dniu złożenia oferty.
6. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT w trakcie realizacji umowy –
w zakresie dotyczącym niezrealizowanej części przedmiotu umowy wynagrodzenie
brutto zostanie zmienione w oparciu o obowiązującą stawkę podatku VAT.
7. Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie płatne w okresach miesięcznych, po
wykonaniu usługi za dany miesiąc, jej odbiorze przez Zamawiającego oraz wystawieniu
faktury przez Wykonawcę.
8. Nie uwzględnienie przez Wykonawcę jakichkolwiek usług i obowiązków Wykonawcy,
niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu jakiejkolwiek części
zakresu umowy na etapie przygotowania oferty przetargowej nie może stanowić
roszczeń w stosunku do Zamawiającego zarówno w trakcie realizacji niniejszej umowy,
jak też po wykonaniu umowy.
9. Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie płatne przelewem na konto Wykonawcy
wskazane na fakturze, w terminie 30 dni od daty jej wpływu do Zamawiającego.
10. Szacunkowa (prognozowana) ilość odpadów Mg do odbioru, transportu
i zagospodarowania w okresie realizacji umowy przez zamawiającego jest szacunkowa
(prognozowana) i może ulec zmniejszeniu.
Wykonawca zrzeka się jakichkolwiek roszczeń wobec zamawiającego, w przypadku
zmniejszenia ilości odpadów w Mg.
5.

§4
Terminowość i prawidłowość wykonania usług będzie oceniana przez Zamawiającego
w oparciu o harmonogram realizacji usług przedstawiony Zamawiającemu przez
Wykonawcę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.
§5
Obowiązki stron:
1.
Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
1/
wykonanie przedmiotu zamówienia według zakresu opisanego w SIWZ, wykonywania
przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującego prawa, z zachowaniem należytej
staranności,
2/
posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej
działalności gospodarczej oraz odpowiedzialności cywilnej za szkody środowiskowe
przez cały okres realizacji umowy na kwotę łączną nie niższą niż 300 000,00 PLN,
3/ posiadania aktualnych zezwoleń, wpisów do rejestrów wymaganych w zakresie
prowadzonej działalności będącej przedmiotem umowy,
4/
przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w tym do
nieudostępniania danych osobowych osobom trzecim.
5/
sporządzanie harmonogramu i jego aktualizacja,
6/
zaopatrzenie nieruchomości i PSZOK w Horyńcu-Zdroju w pojemniki i kontenery
zgodnie z żądaniem Zamawiającego,
7/
przeprowadzanie kontroli właścicieli nieruchomości w zakresie selektywnego zbierania
odpadów komunalnych,
8/
prowadzenie ewidencji ilościowej i jakościowej odbioru odpadów,
9/
do prowadzenia dokumentacji związanej z przedmiotem umowy i przekazywania
Zamawiającemu sprawozdań w terminie i o treści wynikającej z rozdziału 4b art. 9n
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10/
11/
12/

2.
1/
2/
3/
3.

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 30 września 1996 r. (t. j. Dz. U.
z 2017 r., poz. 1289),
do poufności informacji lub danych uzyskanych w związku z realizacja umowy,
w szczególności do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
terminowe odbieranie odpadów komunalnych.
zatrudnienie w okresie realizacji przedmiotu umowy na podstawie umowy o pracę
w pełnym wymiarze czasu pracy:
1 osoba – koordynator i nadzór nad wykonywaniem usługi oraz kontakt
z zamawiającym,
2 kierowców posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami samochodowymi
o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i posiadających uprawnienia
kat. C.
2 osoby fizyczne zatrudnione na umowę o pracę.
Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:
sporządzanie wykazów nieruchomości wraz z ich aktualizacją,
współpraca z Wykonawcą przy sporządzaniu przez Wykonawcę harmonogramu odbioru
odpadów od właścicieli nieruchomości,
współpraca z Wykonawcą przy publikacji harmonogramu odbioru odpadów od
właścicieli nieruchomości.
Każdorazowo na żądanie zamawiającego w terminie wskazanym przez zamawiającego
nie krótszym niż trzy dni robocze, wykonawca przedłoży do wglądu kopie umów
o pracę zawartych przez wykonawcę lub podwykonawcę z pracownikami świadczącymi
czynności opisane w ust. 2 pkt. 12.
W tym celu wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest do uzyskania
od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami
o ochronie danych osobowych. Nie przedłożenie przez wykonawcę kopi umów o pracę
w terminie wskazanym wyżej jest traktowane jako nie wypełnienie obowiązku
zatrudnienia wskazanych pracowników na podstawie umowy o pracę.
§6

1.

2.

3.

1/
2/

Odstąpienie od umowy
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznych, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy terminie 30 dni od daty powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawcy
przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy.
W przypadku utraty przez Wykonawcę prawa do wykonywania działalności będącej
przedmiotem niniejszej umowy, w tym wykreślenia Wykonawcy z rejestru działalności
regulowanej, Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym.
Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli
Wykonawca narusza w sposób istotny i rażący postanowienia niniejszej umowy
a w szczególności:
nierozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy bez uzasadnionej przyczyny,
przerwania wykonywania przedmiotu umowy na okres dłuższy niż 3 dni,
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3/
4/
5/

6/
4.
5.

gdy Wykonawca nie przedłoży Zamawiającemu kopii umowy zawartej
z podwykonawcą lub aktualnej polisy ubezpieczeniowej OC,
gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub gdy zostanie wszczęte
postępowanie egzekucyjne w stopniu uniemożliwiającym realizację umowy,
braku właściwej jakości usług świadczonych przez Wykonawcę, tj. niezgodnie z SIWZ,
a w szczególności przekazywania odpadów komunalnych do instalacji innych niż
wskazana w SIWZ i niniejszej umowie,
trzykrotnego stwierdzenia nieprawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
W przypadkach określonych w ust. 3 pkt 1-2 zamawiający wezwie Wykonawcę do
wykonywania swoich obowiązków i wyznaczy w tym celu termin nie krótszy niż 3 dni.
Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpienia.
§7

Kary umowne:
1.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1/
za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego/Wykonawcę z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 3
umowy,
2/
za zwłokę w odbiorze odpadów z nieruchomości w terminie przewidzianym
w harmonogramie, dla danego punktu odbioru, za każdy dzień zwłoki w wysokości
100,00zł,
3/
za zwłokę w usunięciu stwierdzonych nieprawidłowości w wykonaniu przedmiotu
umowy, do usunięcia których Wykonawca został zobowiązany przez Zamawiającego,
w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki liczony od upływu dnia wyznaczonego na
usunięcie nieprawidłowości do dnia ich usunięcia,
4/
za każde stwierdzone przez osobę sprawującą kontrolę niewykonanie lub nienależyte
wykonanie przedmiotu umowy:
- za odbieranie odpadów bez zachowania należytego stanu sanitarnego lub technicznego
pojazdów w wysokości 100,00 zł,
- za nieuporządkowanie terenu z odpadów komunalnych, które uległy rozsypaniu
podczas załadunku w wysokości 100,00 zł za każdy dzień,
- za nieterminowe prowadzenie ewidencji, nieterminowe sporządzanie sprawozdań w
wysokości 100,00 zł za dzień,
- w wysokości 1.000,00 zł za każdego pracownika który nie będzie zatrudniony przez
wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (vide: § 5 ust. 1, pkt. 12),
za każdy stwierdzony przypadek.
5/
w wysokości 10% wynagrodzenia całkowitego opisanego w § 3 ust. 3 umowy jeżeli
pomimo zadeklarowania przeprowadzenia akcji promującej selektywną zbiórkę
odpadów komunalnych w placówkach oświatowych na terenie gminy Horyniec-Zdrój w
okresie obowiązywania umowy akcji nie przeprowadzono lub w ilości deklarowanej.
2.
Zmawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia
brutto ustalonego w § 3 ust. 3 umowy, jeżeli odstąpi od umowy bez uzasadnionej
przyczyny.
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3.

4.
5.

Kwoty należne Zamawiającemu z tytułu kar umownych, mogą być potrącane
z płatności realizowanych na rzecz Wykonawcy, w oparciu o notę księgową
wystawioną przez Zamawiającego.
Naliczone kary umowne polegają potrąceniu z należnego wynagrodzenia Wykonawcy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego
wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej
szkody, na zasadach ogólnych uregulowanych w Kodeksie Cywilnym.
§8

Zmiany umowy:
1.
Zamawiający zastrzega możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadku
ustawowej zmiany podatku VAT o wartość podwyższenia/obniżenia podatku od towaru
i usług obliczonego przy zastosowaniu zastosowanej stawki oraz na podstawie
i w granicach art. 144 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający dopuszcza możliwość zmiany
zawartej umowy o zamówienie w stosunku do treści oferty, na podstawie, której
dokonano wyboru wykonawcy. Zmiana postanowień niniejszej umowy, może nastąpić
w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej,
z uwzględnieniem warunków ich wprowadzenia:
1.1 zmiany powszechnie obowiązujących przepisów pracy w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu umowy,
1.2. zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy przy zaistnieniu zdarzeń o charakterze
siły wyższej,
1.3. niezależne od stron umowy, które uniemożliwiłyby terminowe wykonanie zobowiązań.
Za siłę wyższa uważa się w szczególności działanie sił przyrody takie jak; huragan,
powódź oraz inne zdarzenia takie jak wojna, zamieszki, skażenia radioaktywne.
1.4. Wystąpienie uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu
wykonania proponowanych przez zamawiającego lub wykonawcę, jeżeli zmiany te są
korzystne dla zamawiającego,
2.
Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej umowy w przypadku zaistnienia
okoliczności opisanych w art. 142 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3.
Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które zamawiający może wyrazić
zgodę. Warunkiem dokonania zmian postanowień zawartej umowy w formie aneksu do
umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności.
§9
Sprawy nieuregulowane:
W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego, ustawy o odpadach, ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach i przepisach wykonawczych oraz przepisy prawa
miejscowego.
§ 10
Rozstrzyganie sporów:
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Spory, jakie mogą wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy, strony poddają
rozstrzygnięciu Sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
§ 11
Postanowienia końcowe:
1. Osobą upoważnioną za Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą w zakresie realizacji
przedmiotu umowy jest: ____________, telefon, email
2.
Osobą upoważnioną za Wykonawcę do kontaktów z Wykonawcą w zakresie realizacji
przedmiotu umowy jest: ____________, telefon, email
3.
Za wszelkie szkody zaistniałe w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy oraz
w stosunku do osób trzecich odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
4.
W przypadku wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy przy pomocy
podwykonawców, podwykonawcy są obowiązani do posiadania wszelkich zezwoleń
oraz wpisów do właściwych rejestrów umożliwiających wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z jej treścią i przepisami prawa.
5.
Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu umowy zawartej
w podwykonawcą w terminie 3 dni od jej zawarcia.
6.
W przypadku realizacji umowy przez podwykonawcę Wykonawca, wraz z fakturą
przedkłada dokumenty potwierdzające zapłatę podwykonawcy należnej mu kwoty wraz
z oświadczeniem podwykonawcy, iż otrzymał należną zapłatę.
7.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zapłaty wynagrodzenia należnego
podwykonawcy na jego rachunek bankowy.
§ 12
Egzemplarze:
Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla
każdej ze stron.
Integralną częścią niniejszej umowy jest:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
Oferta Wykonawcy,
Umowa konsorcjum (w przypadku złożenia oferty wspólnej)
Deklaracja Wykonawcy o przeprowadzeniu akcji promującej selektywną zbiórkę
odpadów komunalnych.
WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

SKARBNIK
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