UG.IR. 271.1.68.2016 JK

Załącznik Nr 9 do siwz

UMOWA
Zawarta w dniu ………… r w Wadowicach Górnych pomiędzy:
Gminą Wadowice Górne, 39-308 Wadowice Górne 116
zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”
reprezentowaną przez Wójta Gminy – Jerzego Kosa,
Przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Wadowice Górne – Pani Stanisławy Skrzyniarz
a …………………………………………
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”
reprezentowanym przez:
1. ………………
2. ……………….
Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego , przeprowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego , zgodnie z przepisami ustawy a dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z p.zm.), dokonanego przez Gminę
Wadowice Górne strony zawarły umowę następującej treści:
§1
1).Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą „ Usługi
odbioru , transportu i zagospodarowania zmieszanych i gromadzonych
selektywnie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
z terenu Gminy Wadowice Górne i z Punktu Selektywnej Zbiórki oraz
wyposażeniem nieruchomości zamieszkałych w pojemniki i worki. „
, zwanego dalej przedmiotem umowy.
2). Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa załącznik nr 1 ,
§ 2.
1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu niniejszej umowy strony ustalają na dzień
01 styczeń 2017 roku.
2. Termin zakończenia wykonania przedmiotu niniejszej umowy strony ustalają na dzień
31 grudnia 2018 roku.
§ 3.
Wykonawca oświadcza, że:
1. Posiada aktualne zezwolenie Starosty Powiatu Mieleckiego Nr …….
działalności w zakresie transportu odpadów komunalnych,
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na prowadzenie

2. Jest wpisany do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Wójta Gminy Wadowice
Górne.
§ 4.
Liczba mieszkańców którzy będą objęci usługą odbierania odpadów komunalnych stałych
w Gminie Wadowice Górne będzie wynosić około 6700. Szacowana ilość gospodarstw
domowych w liczbie 1660 wraz z liczbą mieszkańców , częstotliwością wywozu oraz
przewidywaną ilością odpadów do odbioru określona została w załączniku nr 1 do umowy.
§ 5.
1. W okresie realizacji przedmiotu umowy o którym mowa w § 2 wynagrodzenie jednostkowe
netto dla Wykonawcy wynosi ……. zł/gospodarstwo domowe / miesiąc ( słownie :
………..złotych …… grosze ) .
2. Cena jednostkowa brutto przy …..% stawce VAT wynosi ……… zł ( słownie : ………zł ).
3. Cena jednostkowa obejmuje koszty usługi związane z odbiorem, transportem
i zagospodarowaniem odpadów komunalnych oraz wyposażeniem nieruchomości
zamieszkałych w pojemniki i worki od gospodarstwa domowego miesięcznie.
4. Szacowana wartość zamówienia brutto dla Wykonawcy w okresie od 01.01.2017 r do
31.18.2018 r wyniesie ………… i wynika z obliczeń :
1660 gosp. x ……. zł/gosp./m-c x 24 m-ce = ……… zł
6. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia jednostkowego brutto , o którym
mowa w ust. 1 w okresie realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku zmiany wysokości
obowiązującej stawki podatku VAT na usługi objęte niniejszą umową .
Cena jednostkowa usługi netto w całym okresie o którym mowa w § 5 pozostaje niezmienna.
7. Okresem rozliczeniowym pomiędzy stronami
jest miesiąc kalendarzowy
z uwzględnieniem częstotliwości odbioru odpadów określonych w pkt 4.7 Tabele nr 3
załącznika Nr 1 do umowy.
8. Wykonawca będzie przedkładał
Zamawiającemu faktury VAT za usługi świadczone
w danym okresie rozliczeniowym o którym mowa w ust. 7 .
9. Ustala się , że wartość (brutto) faktury za ustalony okres rozliczeniowy stanowić będzie
iloczyn : zaoferowanej ceny netto za usługi podanej w ust.1 i ilości gospodarstw domowych z
doliczeniem
obowiązującej stawki podatku VAT objętych usługą w danym
okresie
rozliczeniowym ;
Ilość gospodarstw domowych objętych umową może ulegać zmianie w poszczególnych
okresach rozliczeniowych .
10. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie przelewem na rachunek bankowy
Nr ……………… w ciągu 14 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.
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11. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć zamawiającemu kartę przekazania odpadów wraz
ze sprawozdaniem.
§ 6.
Wykonawca zobowiązuje się do:
1. Wykonywania przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami,
2. Terminowej realizacji usług objętych niniejszą umową;
3. Odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
z terenu Gminy Wadowice Górne ;
4. Odbioru poszczególnych frakcji odpadów z częstotliwością zgodnie z pkt 4.7 Tabele nr 3
Nr 1 opisu przedmiotu zamówienia.
5. Informowania Zamawiającego o stwierdzonych przypadkach niedopełnienia przez
właściciela nieruchomości zamieszkałej obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów
komunalnych
6. Zorganizowania dwa razy na rok bezpośredniego odbioru, od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych, powstających w gospodarstwach domowych odpadów wielkogabarytowych .
7. Wyposażenia nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Wadowice Górne
w pojemniki i worki zgodnie z pkt 4.4. Tabela nr 2 załącznika Nr 1 opisu przedmiotu
zamówienia.
8. Odbierania odpadów z poszczególnych nieruchomości w terminach ustalonych przez
Wykonawcę w harmonogramie usuwania odpadów komunalnych przekazanym właścicielom
nieruchomości i Zamawiającemu .
9. Każdorazowego uprzątnięcia terenu wokół odbieranych pojemników z odpadami
komunalnymi, jeżeli zanieczyszczenie terenu powstało w wyniku działania Wykonawcy,
10. Prowadzenia ewidencji odbieranych odpadów.
11. Odzysk lub unieszkodliwianie zebranych odpadów komunalnych zgodnie z ustawą
o odpadach oraz ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Wykonawca powinien dążyć do osiągnięcia w danym roku kalendarzowym w odniesieniu do
masy odebranych przez siebie odpadów komunalnych poziomów recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi metodami papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła,
innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych,
12. Sporządzania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 j.t. z p.zm.), półrocznych sprawozdań
i dokumentów potwierdzających rodzaj i ilość odebranych odpadów zgodnie z pkt.8.2. i 8.3 opisu
przedmiotu zamówienia i przekazywania ich Wójtowi Gminy Wadowice Górne .
13.
Wykonawca
wyznacza
do
bieżących
kontaktów
z
Zamawiającym
P. ……….tel. ……………… ;
fax: ……………….. ;.
§ 7.
W zakresie używanych pojazdów do realizacji przedmiotu zamówienia do obowiązków
Wykonawcy należy:
1. Zapewnienie przez cały czas trwania umowy dla właściwej realizacji przedmiotu umowy
dostatecznej ilości środków technicznych, gwarantujących terminowe i jakościowe
wykonanie zakresu rzeczowego usługi
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2. Użytkowanie pojazdów specjalistycznych dla tego typu usług; pojazdy te winny być we
właściwym stanie technicznym i oznakowane w sposób czytelny i widoczny, umożliwiający
łatwą identyfikację przedsiębiorcy poprzez umieszczenie na nich nazwy firmy, adresu i
numeru telefonu przedsiębiorcy,
3. Odbieranie i transportowanie odpadów pojazdami bezpylnymi i kontenerowymi zgodnie z
przepisami art. 61 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( t.j. Dz. U.
z 2012 r. poz. 1137 ze zm.); transport odpadów wielkogabarytowych może odbywać się
pojazdami ciężarowymi,
4. Zabezpieczenie przewożonych odpadów przed ich wysypaniem na drogę a także przed
wydzielaniem nieprzyjemnego zapachu,
5. Zachowanie właściwego stanu sanitarnego użytkowanych pojazdów (mycie, dezynfekcja
sprzętu winno odbywać się w warunkach spełniających wymagania z zakresu ochrony
środowiska i ochrony sanitarnej).
§ 8.
Zamawiający zobowiązuje się do:
1. Powołania przedstawiciela uprawnionego do kontaktu z Wykonawcą w sprawach
z zakresu niniejszej umowy w osobie Pana Jana Klausa ( inspektor Urzędu Gminy Wadowice
Górne ) tel. (0-14 ) 666 98 83, fax. (0-14) 682 62 03
2. Przeprowadzenia akcji informacyjnej skierowanej do właścicieli nieruchomości
w sprawie terminów odbierania odpadów komunalnych;
3. Wypłacania wynagrodzenia zgodnie z § 5 niniejszej umowy;
4. Przekazania Wykonawcy ewidencji gospodarstw domowych (utworzonej na podstawie
zebranych deklaracji).
5. Odbioru sprawozdań sporządzanych przez Wykonawcę, w zakresie o których mowa w § 6
pkt 12 niniejszej umowy.
6. Aktualizowania, co miesiąc wykazu gospodarstw domowych objętych systemem w celu
wykonania obowiązków określonych w § 6 pkt 7 niniejszej umowy.
7. Niezwłocznego informowania Wykonawcy o wszelkich wydarzeniach i okolicznościach
mogących mieć znaczenie dla prawidłowego wykonywania umowy.
§ 9.
Strony oświadczają, że w dalszym trybie postępowania z odpadami stosowane będą przepisy
ustawy o odpadach, zgodnie z którymi posiadacz mający zezwolenie w zakresie gospodarki
odpadami wraz z przejęciem odpadów przejmuje odpowiedzialność za dalszy sposób
postępowania z odpadami, natomiast posiadacz przekazujący odpady wraz z pozbyciem się
odpadów pozbywa się odpowiedzialności za dalsze gospodarowanie tymi odpadami.
§ 10.
Na żądanie Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek umożliwić przeprowadzenie
Zamawiającemu kontroli wykonywania przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w art.9u
ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r.
poz.250t.j. z p.zm.) w zakresie określonym w pkt.9 załącznika nr 1 do siwz (Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia).
§ 11.
1. Strony ustalają, że wiążącą ich formą odszkodowania będą kary umowne.
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2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach
i w następującej wysokości:
a) w wysokości 100,00 zł od każdego nieodebranego pojemnika/worka za każdy dzień zwłoki
w wykonaniu obowiązków wynikających z § 6 pkt 8,
b) w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki za spowodowanie przerwy wywozu odpadów
z przyczyn zależnych od Wykonawcy, jeżeli przerwa trwa dłużej niż 7 dni,
c) w wysokości 30 000 zł ( słownie : trzydzieści tysięcy złotych ) za odstąpienie od umowy
z przyczyn zależnych od Wykonawcy.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 30 000 zł
( słownie : trzydzieści tysięcy złotych ) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od
Zamawiającego.
4. O wystąpieniu okoliczności do naliczenia kar umownych przez Zamawiającego, Wykonawca
zostanie zawiadomiony pisemnie wraz z uzasadnieniem.
5. Wartość wyliczonej kary umownej zostanie jednostronnie potrącona przez Zamawiającego
z bieżących zobowiązań.
6. W razie powstania szkody, której wysokość przewyższy wartość naliczonych kar umownych,
Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego w wysokości
przewyższającego wysokość kar umownych.
§ 12.
Wykonawca nie ma prawa do zbywania wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.
§ 13.
Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:
a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 6
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 .2164 j.t. z
p.zm ),
b) jeżeli Wykonawca utraci prawo do wykonywania działalności będącej przedmiotem
niniejszej umowy,
c) jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
d) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął wykonywania przedmiotu umowy zgodnie
z przedłożonym harmonogramem odbioru odpadów komunalnych oraz nie kontynuuje
ich po upływie 7 dni od otrzymania wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
e) jeżeli Wykonawca przerwał realizację przedmiotu umowy na okres 1 miesiąca.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli:
a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty wynagrodzenia mimo dodatkowego
wezwania w terminie l miesiąca od upływu terminu na zapłatę określonym w niniejszej
umowie,
b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio
okoliczności nie będzie mógł wywiązać się ze swoich zobowiązań umownych wobec
Wykonawcy.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności .
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§ 14
Każda zmiana niniejszej Umowy wymaga formy pisemnego aneksu – pod rygorem nieważności.
Niedopuszczalne są jednak, pod rygorem nieważności, zmiany postanowień zawartej Umowy
oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby
zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający
przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu oraz określił
warunki takiej zmiany.
§ 15.
1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie zamówienia
publicznego Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi
postępowania reklamacyjnego.
2. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego.
3. Zamawiający ma obowiązek pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez
Wykonawcę roszczenia w terminie 21 dni od daty zawiadomienia o żądaniu.
4. W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie
udzielenia odpowiedzi na roszczenia w terminie, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca
uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową.
5. Właściwym do rozpatrywania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 16.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015.2164 j.t. z p.zm.) i
ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z
2016.250 z p.zm)
§ 17.
Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron.
§ 18.
Integralną część umowy stanowią:
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami,
2. Oferta Wykonawcy

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Kontrasygnata Skarbnika Gminy
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