Załącznik nr 8 do SIWZ
Projekt
UMOWA

……………..

zawarta w dniu ………….................... r. w Lelkowie pomiędzy:
Gminą Lelkowo zwaną dalej “Zamawiającym", reprezentowaną przez:
1. ................................................... przy kontrasygnacie; ……………………………………………
a
………………………………………….........ul. ……………………………, ………………………
NIP …………………………. ,
REGON …………………………………….
zwanym dalej “Wykonawcą” reprezentowanym przez: …………………………………....................
w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego na podstawie ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (DZ.U. z2019 poz 1843)
§ 1. Przedmiot umowy
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zamówienia pn.: „Odbiór i zagospodarowanie
odpadów
komunalnych
od
właścicieli
nieruchomości
zamieszkałych
i
niezamieszkałych z terenu gminy Lelkowo w latach 2020-2021”
2. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę odbioru i zagospodarowania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na
terenie Gminy Lelkowo, w zakresie:
a) odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i
niezamieszkałych na terenie Gminy Lelkowo
b) zapewnienia mieszkańcom Gminy możliwość nabycia pojemników na odpady komunalne,
c) zapewnienie worków do selektywnego zbierania odpadów zgodnie z wykazem zawartym w
SIWZ
d) zapewnienie dla każdej z miejscowości wchodzącej w skład Gminy Lelkowo zestawów
pojemników do selektywnej zbiórki plastiku, szkła i papieru, zgodnie z wykazem zawartym
w SIWZ do zbiórki odpadów segregowanych
e) transport odpadów do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.
f) wykonanie usługi zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ.
§ 2 Termin realizacji
Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w § 1 ust. 1 umowy w terminie: od dnia 1 stycznia
2020 roku do 31 grudnia 2021 roku.
§ 3 Obowiązki Wykonawcy
Wykonawca zobowiązany jest do:
1. prowadzenia dokumentacji związanej z działalnością objętą zamówieniem, tj. sporządzania
kwartalnych sprawozdań zgodnych z obowiązującymi przepisami – forma papierowa i
elektroniczna,
2. prowadzenia jakościowej i ilościowej ewidencji odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. przedkładania Zamawiającemu raportów miesięcznych, w formie uzgodnionej z Zamawiającym,
zawierających min. informacje:
a) czy ustalona przez Zamawiającego częstotliwość odbioru odpadów jest dostosowana do
rzeczywistych potrzeb właścicieli nieruchomości, ze wskazaniem nieruchomości, dla których
ustalona częstotliwość nie jest dostosowana do rzeczywistych potrzeb,
b) o nowych nieruchomościach objętych systemem odbioru odpadów komunalnych,
c) liczbę gospodarstw, z których zostały odebrane odpady komunalne;
4. powiadomienia Gminy w przypadku niedopełniania przez właściciela nieruchomości obowiązku
w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Wykonawca odbierający odpady
komunalne ma obowiązek przyjąć je jako zmieszane odpady komunalne i niezwłocznie
powiadomić o tym Gminę,
5. odbierania poszczególnych frakcje odpadów komunalnych z częstotliwością i w sposób zgodny z
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ustaleniami w SIWZ,
utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości,
spełnienia wymagań dotyczących wyposażenia technicznego pojazdów do odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości,
zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo- transportowej,
oznakowania wszystkich pojazdów w trakcie świadczenia usługi odbioru, zagospodarowania i
transportu odpadów „Gmina Lelkowo”,
utrzymania czystości i porządku w trakcie odbierania odpadów komunalnych, oraz zebranie
odpadów leżących obok pojemników.
§ 4. Obowiązki

Zamawiającego Zamawiający zobowiązany jest do:
1. dostarczania wykazu nieruchomości objętych systemem odbioru odpadów.
2. aktualizowania w miarę konieczności wykazu nieruchomości objętych systemem odbioru
odpadów i dostarczania Wykonawcy zaktualizowanego wykazu.
3. terminowego wypłacania wynagrodzenia dla Wykonawcy za wykonaną i odebraną usługę,
4. informowania Wykonawcy o wszelkich zdarzeniach mających wpływ na warunki świadczenia
usług.
§ 5. Wynagrodzenie i sposób rozliczeń
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe
w kwocie: ................................................... zł brutto za 24 miesiące /słownie;
……………………../, w tym podatek VAT ……. zł , /słownie;………………/
2. Cena ryczałtowa za 1 miesiąc wykonywania usługi odbioru i zagospodarowania odpadów
................PLN Brutto, w tym podatek VAT ……. zł , /słownie;………………/.
3. Wykonawca wystawia fakturę po każdym miesiącu wykonywanej usługi.
4. Podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru przedmiotu zamówienia
wystawiony po upływie każdego miesiąca, podpisany przez przedstawiciela Gminy oraz
przedstawiciela Wykonawcy wraz z raportem wagowym i kartami przekazania wszystkich
odpadów odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Lelkowo.
5. Zapłata wynagrodzenia następuje w terminie 14 dni od dnia doręczenia prawidłowo
wystawionej faktury VAT wciągu 7 dni od zakończenia realizacji każdego miesiąca.
6. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonywana będzie na rachunek bankowy
wskazany na fakturze Wykonawcy.
§ 6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3 % ceny
Brutto przedstawionej w ofercie z zaokrągleniem do pełnych 100 zł, co stanowi kwotę:
…………………... (słownie:……………………………...).
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca złoży w formie........................
Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ i ofertą.
3. Zmiany formy zabezpieczenie należytego wykonania umowy mogą być dokonywane z
zachowaniem ciągłości i bez zmniejszania wysokości.
4. Zamawiający zwróci 100% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy i
uznania przez Zamawiającego za należycie wykonaną.
§ 7. Kary umowne
1. Niezależnie od kar pieniężnych określonych w art.9x ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach, Wykonawca może zostać obciążony karami umownymi związanymi z
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niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy według poniższych stawek:
1)
20.000 zł brutto w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy lub nie wykonania
umowy z przyczyn, za które Zamawiający nie odpowiada,
2)
5% wynagrodzenia miesięcznego brutto, za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu swoich
obowiązków, nie więcej jednak niż 30% wynagrodzenia miesięcznego brutto,
3)
10% wynagrodzenia miesięcznego brutto za każdy przypadek naruszenia postanowień
niezwiązany z opóźnieniem w wykonaniu obowiązków.
Obciążenie Wykonawcy jedną z kar umownych nie wpływa na możliwość obciążenia go innymi
karami.
Wykonawca ponosić będzie względem Zamawiającego odpowiedzialność materialną za szkody
wynikłe z nienależytego wykonania umowy na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.
W przypadku, gdy kara za szkodę spowodowaną przez Wykonawcę przewyższa wartość
zastrzeżonej kary umownej, Zamawiający może żądać od Wykonawcy odszkodowania
uzupełniającego na zasadach ogólnych. ,
Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy
wynagrodzenia.
§ 8. Podwykonawstwo

1. Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu informacji o części zamówienia, której
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy.
2. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne.

3. Wykonawca wynagrodzenie należne Podwykonawcy za powierzone usługi pokryje ze środków
własnych, a jego rozliczenie przez Zamawiającego nastąpi w oparciu o dowód zapłaty lub
oświadczenie Podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawcę na jego rzecz należności za
zrealizowane usługi. Brak oświadczenia lub dowodu zapłaty Podwykonawcy wstrzymuje wypłatę
wynagrodzenia dla Wykonawcy w części należnej Podwykonawcy do czasu ich przedłożenia,

4. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę
wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
5. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy, będzie
traktowana, jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie będzie stanowiła
podstawy do zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy.
§ 9. Postanowienia końcowe
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić pod rygorem nieważności, w formie
pisemnego aneksu i tylko w granicach przewidzianych w SIWZ i ustawie Prawo zamówień
publicznych.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w sytuacji określonej w treści art.
145 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Termin ewentualnego odstąpienia od umowy to 30 dni
od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
3. W sytuacji określonej w ust. 2 Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie należne z
tytułu wykonania części umowy.
4. Zmiana niniejszej umowy jest dopuszczalna w następujących wypadkach:
1) W przypadku zmian:
a) stawki podatków od towarów i usług
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę - jeżeli zmiany opisane w lit. a- c będą miały
wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te
będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.
2) jeżeli konieczność wprowadzenia zmian wyniknie z okoliczności, których nie można było

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności;
a) w przypadku wystąpienia siły wyższej zmiana wymaga zgody obu stron umowy. Przez
siłę wyższą rozumie się zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od
stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonanie części lub całości zobowiązań
wynikających z umowy, których strony nie mogły wcześniej przewidzieć i których nie mogły
przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidziana dla
cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych.
b) zmiany podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy
na innego – dysponującego co najmniej porównywalnym doświadczeniem, potencjałem
technicznym i osobowym.
c) zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie
dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego.
d) zmniejszenia lub podwyższenia stawek w ZUO.
5. Ewentualne spory mogące powstać w związku z realizacją niniejszej umowy, Strony poddadzą
rozpoznaniu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego, sądu powszechnego.
6. Osoby uprawnione do roboczych kontaktów w zakresie realizacji umowy;

Zamawiający ustala osobą do kontaktów z wykonawcą: ..............................
Wykonawca ustala osobą do kontaktów z zamawiającym; ...........................
7. Integralną część niniejszej umowy stanowią:
1)
oferta Wykonawcy
2)
SIWZ
8. Umowa została sporządzona
otrzymuje Zamawiający.

ZAMAWIAJĄCY

w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa

WYKONAWCA

