Załącznik Nr 9 do SWZ
UMOWA NR : 272……/2021 na usługę
Zawarta w dniu ……….. r. w Kawęczynie pomiędzy:
Gminą Kawęczyn z siedzibą Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn
REGON 311019480, NIP 668 187 54 86, reprezentowaną przez:
Jana Nowaka – Wójta Gminy
przy kontrasygnacie Edyty Balcerzak – Skarbnika Gminy
Zwaną dalej „Zamawiającym”
a:
……………………………………….
prowadzącym
działalność
gospodarczą
pn.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
NIP: …………………., REGON: ……………………….
zwanym dalej „Wykonawcą” ,
zwanymi dalej łącznie „Stronami”,
w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 zgodnie z ustawą Prawo zamówień
publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.) i dokonaniu wyboru
najkorzystniejszej oferty została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn.: ”Realizacja programu usuwania wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Kawęczyn w latach 2021-2022.” realizowanego w
ramach środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie usługi związanej
z usuwaniem wyrobów azbestowych polegającej w szczególności na demontażu tych
wyrobów z dachów budynków oraz na robotach związanych z unieszkodliwianiem
zdemontowanych lub odebranych od wnioskodawcy wyrobów azbestowych, polegających
w szczególności na ich zabezpieczeniu, przetransportowaniu i unieszkodliwieniu na
składowisku posiadającym odpowiednie zezwolenie.
2. Zakres zamówienia obejmuje:
1) demontaż wyrobów zawierających azbest wraz z zabezpieczeniem, transportem
i przekazaniem na składowisko posiadające odpowiednie zezwolenie na
unieszkodliwienie w szacunkowej ilości 150 Mg;
2) zabezpieczenie, transport i przekazanie na składowisko posiadające odpowiednie
zezwolenie na unieszkodliwienie zdemontowanych wyrobów zawierających azbest
odebranych od ich posiadaczy, w szacunkowej ilości 450 Mg.

§ 2 TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji przedmiotu:
I etap - od dnia podpisania umowy do 15.01.2022 rok.
II etap - od dnia 16.01.2022 rok do 31.08.2022 rok.

§ 3 WARUNKI REALIZACJI

1. W przedłożonym Wykonawcy wykazie Zamawiający określi szacunkową ilość wyrobów
zawierających azbest przeznaczonych do demontażu, zabezpieczenia, transportu i
przekazania na składowisko posiadające odpowiednie zezwolenie na unieszkodliwienie,
bądź ilość zdemontowanych już wyrobów zawierających azbest przeznaczonych do
zabezpieczenia, transportu i przekazania na składowisko posiadające odpowiednie
zezwolenie na unieszkodliwienie, w oparciu o informacje zawarte we wnioskach.

2. Szacunkowa ilość wyrobów azbestowych podlegających unieszkodliwieniu wynosi 600 Mg,
w tym 450 Mg zdemontowanych przez właścicieli wyrobów azbestowych. Do w/w
szacunków przyjęto przelicznik 15 kg/m2. W związku z faktem, iż ilości planowanych do
odbioru wyrobów zawierających azbest, są ilościami szacunkowymi, Zamawiający
zapewnia, iż:
1) zabezpieczenie,
transport,
przekazanie
na
składowisko
i
zutylizowanie
zdemontowanych przez właścicieli wyrobów azbestowych będzie podlegało wykonaniu
w stopniu nie mniejszym niż 50% szacowanej ilości.
2) demontaż, zabezpieczenie, transport, przekazanie na składowisko i zutylizowanie
wyrobów zawierających azbest będzie podlegało wykonaniu w stopniu nie mniejszym
niż 0,1 % szacowanej ilości. Z tytułu powyższego zmniejszenia zakresu umowy
Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.
3. Zamawiający wymaga by transport odebranych odpadów zawierających azbest był
prowadzony specjalistycznym sprzętem zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia
19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 756 ze
zm.) oraz w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie dróg i terenów użyteczności
publicznej oraz nie stwarzający zagrożenia dla środowiska zgodnie z ustawą z dnia 20
czerwca
1997
r.
Prawo
o
ruchu
drogowym
(tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 450 ze zm.).
4. Przekazanie odpadów do unieszkodliwiania musi odbywać się zgodnie z przepisami ustawy
o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.) oraz zgodnie z
zasadą bliskości na podstawie art. 20 ust. 2 niniejszej ustawy na odpowiednio do tego celu
przeznaczone składowisko.

5. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach określonych w postanowieniach
niniejszej umowy, opisie przedmiotu zamówienia oraz złożonej przez Wykonawcę ofercie.

6. Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o osobach ubiegających się o usunięcie azbestu,
wnioskodawcach, właścicielach lub posiadaczach nieruchomości należy przez to rozumieć
podmioty, które złożyły wniosek o sfinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest
i wniosek ten został pozytywnie rozpatrzony przez Gminę Kawęczyn.

§ 4 OBOWIĄZKI STRON
1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić personel posiadający wiedzę i przeszkolenia
konieczne do wykonania przedmiotu umowy.

2. W zależności od informacji przekazywanych od wnioskodawcy o gotowości do demontażu
lub odbioru wyrobów azbestowych Wykonawca każdorazowo ustali termin wykonania usługi
oraz zakres wykonywanych robót.

3. Przy wykonywaniu usługi Wykonawca winien w miarę możliwości uwzględnić kolejność
wynikającą z przekazanego przez Zamawiającego wykazu.

4. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami
Zamawiającego oraz przekazywanymi sukcesywnie wykazami przez Zamawiającego, o
których mowa w § 3 ust. 1 i w kolejności tam ustalonej.

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania powierzonych robót z należytą starannością,
zgodnie
z obowiązującymi przepisami oraz z zachowaniem terminu prac.

6. Wykonawca oświadcza, że wyroby azbestowe będą unieszkodliwiane na składowisku

………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
7. W przypadku podjęcia decyzji o zmianie wybranego składowiska Wykonawca zobowiązany
jest pisemnie zawiadomić Zamawiającego o tej zmianie, najpóźniej na 7 dni przed
dokonaniem zmiany składowiska wraz z kopią decyzji uprawniającej składowisko do
unieszkodliwiania odpadów. Zamawiający wymaga by ta kopia została poświadczona za
zgodność z oryginałem przez właściciela lub upoważnionego pracownika wybranego
składowiska.

8. Przed rozpoczęciem robót (w terminie co najmniej 7 dni) Wykonawca jest zobowiązany
dokonać zgłoszenia przystąpienia do robót polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu
wyrobów zawierających azbest (właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu
okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi
sanitarnemu). Obowiązkiem Wykonawcy jest sukcesywne przekazywanie Zamawiającemu
dokumentów potwierdzających prawidłowe dokonanie zgłoszenia przystąpienia do ww.
robót (np. potwierdzenie nadania pism do w/w organów).

9. Wykonawca w trakcie realizacji zadania zobowiązany jest przekazywać Zamawiającemu
opracowany szczegółowy harmonogram zaplanowanych robót ujętych w przekazanym
wykazie. Dokument ten należy przesłać najpóźniej w terminie 5 dni roboczych przed ich
rozpoczęciem na adres e-mail: sasiak@kaweczyn.pl Harmonogram podlega uzgodnieniu z
Zamawiającym.

10. Harmonogram zaplanowanych robót, o którym mowa w ust. 10, ma zawierać m.in. datę
rozpoczęcia robót na terenie poszczególnych nieruchomości.

11. Wykonawca zobowiązuje się udzielać Zamawiającemu na każde jego żądanie informacji
dotyczących realizacji umowy oraz okazywać stosowne dokumenty.

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli wykonywania umowy,
w tym w szczególności:
1) kontroli posiadania szkoleń BHP przez osoby biorące bezpośrednio udział
w usuwaniu azbestu,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania
ww. wymogów,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania usługi.

13. W trakcie realizacji niniejszego zamówienia Wykonawca odpowiada za organizację
poszczególnych etapów związanych z wykonywaniem usługi i zabezpieczeniem placu, na
którym usługa ta jest wykonywana.
14. Po wykonaniu usługi Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu, na którym
roboty były wykonywane oraz w przypadku spowodowania zniszczeń własności prywatnych
do naprawy na własny koszt powstałych szkód lub wypłaty odszkodowań z tytułu zniszczeń
powstałych w wyniku wykonywania usługi.

15. Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie wszystkich odpowiednich urządzeń
i sprzętu niezbędnych do wykonania usługi.

16. Po wykonaniu usługi Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu, na którym
roboty były wykonywane oraz w przypadku spowodowania zniszczeń własności prywatnych
do naprawy na własny koszt powstałych szkód lub wypłaty odszkodowań z tytułu zniszczeń
powstałych w wyniku wykonywania usługi.

17. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia i ochrony danych osobowych
udostępnionych mieszkańców zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 5 WARTOSC PRZEDMIOTU UMOWY
1. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu prawidłowego i terminowego wykonania każdego

etapu prac objętych umową będzie stanowiło iloczyn liczby Mg faktycznie
zdemontowanych i unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest w danym etapie
oraz cen jednostkowych brutto za demontaż i unieszkodliwianie 1 Mg wyrobów
zawierających azbest podanych w Tabelach nr 1 i 2
wg wartości z oferty.
Potwierdzeniem ilości odebranych odpadów będą karty przekazania odpadów
wystawionych przez składowisko odpadów.

Tabela 1. Demontaz, zabezpieczenie, zbieranie, transport i unieszkodliwianie
wyrobow zawierających azbest
Rodzaj
usługi

Cena
jednostkowa
netto
(1 Mg)

Podatek
VAT … %

Cena
jednostkowa
brutto
(1 Mg)

demontaż,
zabezpieczenie,
zbieranie,
transport i
unieszkodliwianie

Szacowana
ilość
azbestu
(Mg)

Cena brutto x
szacowana
ilość
wyrobów
zawierających
azbest:

150

Tabela 2. zabezpieczenie, zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobow
zawierających azbest
Rodzaj
usługi

zabezpieczenie,
zbieranie,
transport i
unieszkodliwianie

Cena
jednostkowa
netto
(1 Mg)

Podatek
VAT … %

Cena
jednostkowa
brutto
(1 Mg)

Szacowana
ilość
azbestu
(Mg)

Cena brutto x
szacowana
ilość
wyrobów
zawierających
azbest:

450

2. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji całości przedmiotu zamówienia, wynikające z
przyjętego szacunkowego strumienia wyrobów zawierających azbest w okresie trwania
niniejszej umowy wynosi ……………………….… złotych netto [słownie:………], tj.
………………………………………………………
złotych
brutto
[słownie:
…………………………..].
3. Ceny, o których mowa w ust. 1 obejmują wszystkie koszty związane z wykonaniem
przedmiotu umowy, w tym mi.in koszty demontażu, zabezpieczenia, transportu i
unieszkodliwienia na składowisku.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości zdemontowanych,
zabezpieczonych przetransportowanych i unieszkodliwionych wyrobów zawierających
azbest pod względem ilości wskazanych w SOPZ. Zamawiający gwarantuje Wykonawcy iż:
1) zabezpieczenie, transport, przekazanie na składowisko i unieszkodliwienie
zdemontowanych przez właścicieli wyrobów azbestowych będzie podlegało wykonaniu w
stopniu nie mniejszym niż 50% szacowanej ilości.
2) demontaż, zabezpieczenie, transport, przekazanie na składowisko i unieszkodliwienie
wyrobów zawierających azbest będzie podlegało wykonaniu w stopniu nie mniejszym niż
0,1 % szacowanej ilości. Z tytułu powyższego zmniejszenia zakresu umowy Wykonawcy nie
przysługują żadne roszczenia.
5. Wykonawca gwarantuje niezmienność cen zawartych w umowie przez cały okres, na który
została
zawarta.

§ 6 ODBIOR I WARUNKI PŁATNOSCI
1.

2.
3.

4.

Zamawiający zabezpiecza finansowanie robót będących przedmiotem niniejszej umowy
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Poznaniu
i budżetu Gminy Kawęczyn.
Rozliczenie za wykonanie robót nastąpi po wykonaniu z każdego z dwóch etapów.
Zamawiający
zapłaci
Wykonawcy
wynagrodzenie
za
rzeczywisty
zakres
wykonanych robót, w oparciu o karty przekazania odpadów oraz zakresem powierzonych
do wykonania usług i cenami, o których mowa w § 5 ust. 1 i 2.
Po wykonaniu każdego z etapów robót Wykonawca niezwłocznie zgłasza pisemnie
Zamawiającemu gotowość do przeprowadzenia odbioru prac dla każdego etapu. Do
pisemnego zgłoszenia Wykonawca załącza:
1) Wygenerowane w systemie BDO karty przekazania odpadów na składowisko
posiadające zezwolenie na unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających
azbest.
2) Potwierdzenie przejęcia odpadu od właściciela nieruchomości - „Protokół odbioru
odpadów”
(wg. załącznika nr 3 do umowy) sporządzony w trzech egzemplarzach: z których dwa
otrzymuje Wykonawca celem przekazania jednego z egzemplarzy Zamawiającemu,
trzeci egzemplarz dla właściciela nieruchomości. Protokół odbioru Wykonawca
zobowiązany jest przedłożyć w zakresie przeprowadzonych robót polegających na
demontażu wyrobów zawierających azbest jak i w zakresie usług polegających
wyłącznie na zabezpieczeniu, transporcie i utylizacji odpadów azbestowych. Protokoły
odbioru odpadów powinny zawierać: dane wnioskodawcy, miejsce odbioru odpadów,
rodzaj odpadów, informację o ilości zdemontowanych lub odebranych odpadów
azbestowych w m2. Protokoły winny być potwierdzone czytelnymi podpisami
przedstawiciela Wykonawcy wykonującego tę czynność, właściciela (posiadacza)
nieruchomości i przedstawiciela Gminy.
3) Oryginały lub kopie oświadczeń Wykonawcy o prawidłowości wykonania robót
oraz oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów
technicznych i sanitarnych opracowanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i
warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.
U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649). W przypadku robót polegających wyłącznie na
zabezpieczeniu, transporcie i utylizacji odpadów azbestowych Wykonawca zobowiązany
jest przedłożyć oświadczenie tylko w tym zakresie. Oświadczenia powinny zawierać
informację o ilości zdemontowanych lub odebranych odpadów azbestowych, dane
wnioskodawcy oraz miejsce odbioru odpadów,
4) Dowód zapłaty należnego podwykonawcy/om wynagrodzenia, jeżeli Wykonawca
korzystał z pomocy podwykonawcy/ów wraz z oświadczeniem podwykonawcy/ów w
zakresie zapłaty wszystkich należności wynikających z tytułu świadczonych przez
podwykonawcę/ów robót.

5. Po otrzymaniu wszystkich dokumentów, o których mowa w ust. 4 Zamawiający w terminie
5 dni wyznaczy termin odbioru każdego etapu przedmiotu zamówienia. Odbiór wykonanych
usług nastąpi w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia odbioru. Po dokonaniu odbioru podpisany
zostanie protokół odbioru dla każdego etapu.
6. Podstawą do wystawienia faktur jest podpisanie
bezusterkowego odbioru dla każdego etapu.

przez

obie

strony

protokołu

7. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie ……… (zgodnie z ofertą) dni od dostarczenia
Zamawiającemu prawidłowo wystawionych faktur, na konto Wykonawcy podane na fakturze.
8. Za datę zapłaty uznaję się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 7 OBOWIĄZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA
PRACOWNIKOW
1. Zgodnie z art. 95 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób
bezpośrednio wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie
realizacji przedmiotu zamówienia w szczególności: załadunek, transport i rozładunek
odpadów,
za
wyjątkiem
osób
prowadzących
działalność
gospodarczą
(samozatrudnienie), jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w
sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.
U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.).
2. Obowiązek określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
dotyczy również Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców. W każdej umowie
o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć postanowienia
zobowiązujące Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców do zatrudnienia na
umowę o pracę osób, które wykonują czynności w zakresie realizacji przedmiotu
zamówienia.
3. Na spełnienie tego wymagania Wykonawca jest zobowiązany do złożenia, najpóźniej w
ciągu 10 dni od dnia zawarcia umowy, oświadczenia o zatrudnieniu osób na podstawie
umowy o pracę, stanowiącego Załącznik NR 10 do SWZ.
4. Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia wyjaśnień w przypadku wątpliwości w
zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogu. Zamawiający będzie uprawniony do
naliczania kar umownych. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do
przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może
zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
1.

2.

Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy na mocy ustawy z dnia 11 września 2019
r. Prawo zamówień publicznych, która stanowi:
1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić
od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach w tym
w przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu
prawidłowego wykonania części umowy.
Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od niniejszej umowy również w następujących
przypadkach:
1) w przypadku utraty przez Wykonawcę zezwoleń umożliwiających zgodnie z przepisami
prawa oraz niniejszej Umowy wykonywanie jej przedmiotu lub utraty mocy
obowiązujących wydanych Wykonawcy zezwoleń,
2) w przypadku, gdy Wykonawca w trakcie obowiązywania Umowy zaprzestanie spełniać
wymogi Zamawiającego określone w umowie i załącznikach do umowy
3) w przypadku gdy Wykonawca będzie uniemożliwiał lub utrudniał czynności kontrolne
Zamawiającego określone niniejszą Umową,
4) w przypadku posługiwania się przy realizacji niniejszej umowy podwykonawcą, który
nie posiada zezwoleń umożliwiających zgodnie z przepisami prawa oraz niniejszej
Umowy wykonywanie jej przedmiotu lub podwykonawcą, który uniemożliwia lub
utrudnia czynności kontrolne Zamawiającego określone niniejszą Umową,
5) w przypadku gdy pomimo uprzedniego pisemnego zastrzeżenia złożonego przez
Zamawiającego Wykonawca nie realizuje usług zgodnie z postanowieniami umowy lub
narusza postanowienia umowy,
6) w przypadku niewypłacalności Wykonawcy, ogłoszenia jego upadłości lub likwidacji,
7) w przypadku gdy został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy
8) w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę,
9) w przypadku wszczęcia postępowania egzekucyjnego wobec Wykonawcy bądź
dokonania zajęcia lub obciążenia majątku Wykonawcy uniemożliwiającego
wykonywanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,
10) w przypadku gdy Wykonawca nie rozpoczął wykonywania usługi pomimo wezwania,

3.
4.
5.
6.

11) w przypadku gdy Wykonawca zaniechał wykonywania usługi i nie realizuje jej dłużej
niż 5 dni
Powyższe uprawnienie Zamawiającego nie uchyla możliwości odstąpienia od umowy przez
którąkolwiek ze stron, na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.
Odstąpienie od Umowy powinno, pod rygorem nieważności, zostać dokonane na piśmie
i zawierać uzasadnienie.
Odstąpienie od umowy wywołuje ten skutek, że Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu prawidłowego wykonania części umowy do dnia
wygaśnięcia umowy na skutek odstąpienia.
Odstąpienie Zamawiającego od umowy nie zwalnia Wykonawcy od zapłaty kary umownej.

§ 9 ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ WYKONAWCĘ
1. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający:
1) nie wypłaca Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane usługi w ciągu 30 dni od upływu
terminu płatności ustalonego w umowie,
2) zawiadamia Wykonawcę, że w wyniku nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł
pokryć zobowiązania.
2. Odstąpienie od umowy należy uzasadnić pisemnie. Jest ono dopiero wtedy skuteczne, jeżeli
Wykonawca wyznaczył Zamawiającemu stosowny termin (nie krótszy niż 7 dni) do
wypełnienia postanowień umowy i poinformował go, że po bezskutecznym upływie tego
terminu odstąpi od umowy.

§ 10 KARY UMOWNE
1. Wykonawca, zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:
1) w przypadku odstąpienia od umowy i jej rozwiązania z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy - w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy, o której mowa
w § 5 ust. 2 umowy;
2) w przypadku niewykonania przedmiotu zamówienia w terminie, tj. do dnia
30 sierpnia 2022 roku - w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych) za każdy dzień
zwłoki.
3) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego
podwykonawcy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy za każdy
dzień zwłoki nie więcej niż 20 % tego wynagrodzenia.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego
wysokość zastrzeżonych kar umownych.
3. Łączną wysokość kar umownych nie może przekroczyć całkowitej wartości wynagrodzenia
brutto zamówienia określonej w § 6 ust. 4 umowy.

§ 11 PODWYKONAWSTWO (jesli złozona oferta to zakłada)
1

2
3

Usługi objęte zamówieniem Wykonawca wykona samodzielnie* /lub/ przy pomocy
podwykonawców*, w części dotyczącej:
a).......................................................................................................................................
b).......................................................................................................................................
Wykonawca przed zawarciem umowy z Podwykonawcą zobowiązany jest do
przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy z podwykonawcą.
Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu
umowy, o której mowa w ust. 2 może złożyć na piśmie sprzeciw lub zastrzeżenie.

Przyjmuje się, że brak sprzeciwu lub zastrzeżeń co do podwykonawcy lub projektu
umowy oznacza, iż Zamawiający wyraził zgodę na zawarcie umowy.
4

Zamawiający zastrzega, że podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy.

5

Wykonawca może posłużyć się wyłącznie Podwykonawcami posiadającymi stosowne
zezwolenia i wpisy uprawniające do prowadzenia działalności objętej niniejszą Umową,
niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy przez cały okres jej realizacji.

6

Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania pracy
podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, w takim zakresie, jak gdyby były
one jego działaniami, uchybieniami, zaniedbaniami, jego lub jego przedstawicieli lub jego
pracowników.

7

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z winy podwykonawcy
będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

8

Wykonawca pełni funkcję koordynatora w stosunku do wszystkich podwykonawców
podczas wykonywania przedmiotu umowy objętej zamówieniem.

9

Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odstąpienia od umowy
z podwykonawcą, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje
podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa,
określonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku
rozstrzygnięcia którego zawarto niniejszą umowę lub nie dają rękojmi należytego
wykonania powierzonych podwykonawcy usług lub dotrzymania terminów realizacji tych
usług.

10 Wykonawca pozostaje w pełni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego za
zlecone do podwykonawstwa części zamówienia.
11 Przed wystawieniem faktury VAT, obejmującej kwotę należną Podwykonawcy,
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dowód, że podwykonawca otrzymał wszystkie
kwoty należne mu na mocy wcześniejszych faktur VAT dotyczących realizacji
przedmiotu niniejszej umowy.
12 Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą wymaga formy pisemnej pod rygorem
nieważności.

§ 12 POROZUMIEWANIE SIĘ STRON UMOWY
1. Wykonawca i Zamawiający będą się porozumiewali w sprawach związanych z
wykonywaniem umowy w sposób opisany poniżej:
1) istotne dla realizacji umowy zgody i decyzje Zamawiającego wobec Wykonawcy będą
dokonywane w formie pisemnej.
2) wszelkie zawiadomienia, wezwania, korespondencja w zakresie opisanym w pkt 1 dla
swojej skuteczności sporządzane będą w formie pisemnej i wysyłane pocztą lub e-mailem
lub dostarczane do siedziby Zamawiającego lub Wykonawcy na następujące adresy:
Dla Zamawiającego: adres: ............e -mail:…………………..
Dla Wykonawcy:
adres: ............e -mail:…………………..
2. Wszelkie pytania, informacje o charakterze roboczym należy przesyłać na pocztę
elektroniczną:
Dla Zamawiającego: ...........
Dla Wykonawcy: ...............
3. Doręczenie jest skuteczne, jeżeli zostało dokonane na adresy wskazane powyżej.
4. Strony zobowiązują się do powiadamiania o zmianach adresów, numerów a nie wykonanie
tego obowiązku powoduje, że doręczenia dokonane na adresy podane w ust. 1 pkt. 2) i ust
2 są skuteczne.

§ 13 ZMIANY UMOWY
1

Zamawiający, poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie art. 455 ustawy
Pzp, przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy,
także w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w
następujących okolicznościach:
1) z powodu działania siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego
wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z
pewnością, w szczególności zagrażającego życiu lub zdrowiu ludzi lub
grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,
2) jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których
Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile
zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany
każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy,
3) gdy łączna wartość zmian jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy, a
zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy,
4) w przypadku wystąpienia innych okoliczności nieingerujących w treść przedmiotu
umowy, których nie można przewidzieć w momencie zawarcia umowy.
5) z powodu zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie
mającym istotny wpływ na realizację
2 Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej Umowy, z przyczyn wskazanych w ust. 1
jest sporządzenie podpisanego przez Strony Protokołu konieczności określającego
przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie okoliczności uzasadniających
wprowadzenie zmian, o których mowa w ust. 1 . Protokół konieczności będzie
załącznikiem do aneksu zmieniającego niniejszą Umowę.

§ 14 POSTANOWIENIA KONCOWE
1. W sprawach nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach, ustawy o odpadach, ustawy Prawo ochrony środowiska oraz akty wykonawcze do
tych ustaw i akty prawa miejscowego oraz inne regulacje właściwe ze względu na materię
objęte niniejszą Umową.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu
podpisanego przez obie Strony pod rygorem nieważności.
3. Spory jakie mogą wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu
Sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz
dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

§ 15 ZAŁĄCZNIKI
Integralną część umowy stanowią załączniki:
1) Załącznik nr 1 - Kserokopia oferty Wykonawcy;
2) Załącznik nr 2 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
3) Załącznik nr 3 - Potwierdzenie przejęcia odpadu od właściciela nieruchomości - „Protokół
odbioru odpadów”;
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