IGK.271.6.2018
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wyszki”

Załącznik Nr 4
PROJEKT UMOWY
zawarta w dniu ……………..r. w Wyszkach pomiędzy:
1. Gminą Wyszki, ul. Piórkowska 2, 17-132 Wyszki, NIP 543-206-71-43, zwaną dalej „Zamawiającym”,
reprezentowaną przez: Mariusza Korzeniewskiego - Wójta Gminy Wyszki, a
2. firmą:………………………………………………………………….………., NIP………………………, reprezentowaną przez:
……………………………………….
Zwanym dalej „Wykonawcą”, wyłonionym w drodze przetargu
nieograniczonego, wspólnie dalej zwanymi „Stronami”, oddzielnie zaś „Stroną”
3. Niniejsza umowa została zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
oraz ofertą Wykonawcy z dnia ……………...

§1
Przedmiot i termin realizacji zamówienia
1.
2.

3.

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: „Odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na
terenie Gminy Wyszki”.
Przedmiotem zamówienia są usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów
komunalnych ze wszystkich miejsc gromadzenia odpadów na obszarze Gminy Wyszki szczegółowo
określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w Szczegółowym opisie przedmiotu
zamówienia stanowiących załączniki do niniejszej umowy.
Termin realizacji zamówienia: od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.,
§2
Oświadczenia Wykonawcy

1. Wykonawca oświadcza, że:
1) posiada odpowiednie kwalifikacje i umiejętności do wykonania przedmiotowej umowy,
2) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
2. Wykonawca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oświadcza, że:
1) spełnia wymagania określone w przepisach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
2) posiada wyposażenie umożliwiające odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
oraz zapewnia jego odpowiedni stan techniczny,
3) utrzyma odpowiedni stan sanitarny pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości,
4) spełnia wymagania dotyczące wyposażenia technicznego pojazdów do odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości,
5) wszystkie pojazdy będące w posiadaniu Wykonawcy są trwale i czytelnie oznakowane (nazwa firmy,
dane adresowe i numery telefonu) i są zarejestrowane, posiadają aktualne badania techniczne i
świadectwa dopuszczenia do ruchu i OC,
6) zapewnia odpowiednie usytuowanie i wyposażenie bazy magazynowo-transportowej.
§3
Wynagrodzenie i sposób rozliczeń
1. Strony ustalają, że łączne wynagrodzenie brutto za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną
ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 2 wynosi: ............. zł brutto (słownie:
........................................ ), tj. …………. zł, netto (słownie: …………………………………………………..), plus
należny podatek VAT …. % w kwocie: …………… (słownie:…………………………………….…) z zastrzeżeniem
§ 5, ust. 2, pkt. 1 umowy.
2. Do rozliczenia przedmiotu umowy przyjmuje się okres miesięczny.
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3. Miesięczna jednostkowa cena ryczałtowa brutto za odbiór odpadów stanowi 1/24 ceny złożonej w ofercie
Wykonawcy tj. …………. zł (słownie: …………………………………………………..) brutto; tj. …………. zł
(słownie: …………………………………………………..) netto, plus należny podatek VAT …. % w kwocie:
…………… zł (słownie:…………………………………….…).
4. Podstawą wystawienia faktur za wykonanie przedmiotu umowy będą raporty miesięczne z wykonania
przedmiotu zamówienia, zawierające informację o ilości i rodzaju odpadów komunalnych zebranych z
terenu Gminy Wyszki. Raporty miesięczne stanowić będą załączniki do faktur.
5. Należność za wykonaną usługę będzie płatna comiesięcznie, na podstawie wystawionej raz w miesiącu
faktury VAT w terminie 30 dni od daty jej wpływu do Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy nr ……………………………………………… pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę
dowodu uregulowania wszystkich należności na rzecz podwykonawców.
6. Zmiana numeru rachunku Wykonawcy wskazanego w ust. 5 wymaga sporządzenia aneksu do umowy.
7. Wynagrodzenie określone w ust. 3 obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu
niniejszej umowy.
§4
Zwłoka i kary umowne
1. Strony postanawiają, że podstawową formą odszkodowania są kary umowne.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:
1) za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10%
całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 3 ust. 1,
2) za zwłokę w odebraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych na terenie Gminy Wyszki w wysokości 200 zł (za każdy dzień zwłoki) za każdy
przypadek nieodebrania lub odebrania odpadów z nieruchomości objętej obowiązkiem odbierania
odpadów w terminie niezgodnym z harmonogramem,
3) za każdy przypadek zmieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi
odpadami komunalnymi Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 5.000 zł
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę
lub Zamawiającego z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10%
wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 3 ust. 1, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej
w art. 145 ust. 1 ustawy Pzp.
4. W przypadku zwłoki w zapłacie faktur, Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia odsetek ustawowych.
5. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania do wysokości szkody rzeczywiście poniesionej.
§5
Umowy o podwykonawstwo
1.Wykonawca zgodnie ze złożoną ofertą wykona własnym staraniem cały zakres prac objętych umową z
zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2.Wykonawca zleci podwykonawcy/podwykonawcom następujący zakres robót: .............................
3. Wykonawca oświadcza, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w art. 22 ust.1, na zasadach określonych w art. 22a ust.2 ustawy Pzp korzysta z zasobów
następujących podwykonawców:………………………………………………
4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o
podwykonawstwo, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia do przedłożenia zamawiającemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30
dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury potwierdzającej
wykonanie zleconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zakresu czynności.
6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za
zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
7. Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo w przypadkach
gdy:
- niespełnione zostaną wymagania określone w SIWZ;
- gdy termin zapłaty wynagrodzenia będzie dłuższy niż 30 dni.
8. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo w terminie, o którym
mowa w pkt. 8 uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
9. Do zawarcia umowy z podwykonawcą stosuje się wszystkie zasady określone Pzp oraz K.C.
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10. W projekcie umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo skierowanej do Zamawiającego z
wnioskiem o akceptację, Wykonawca określa zakres usług wykonywanych przez podwykonawców lub
dalszych podwykonawców oraz wielkość należnego wynagrodzenia z tytułu wykonanej usługi.
11. W przypadku istnienia usług wykonywanych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców,
Wykonawca zobowiązany jest przed przedłożeniem Zamawiającemu faktury na zrealizowane usługi, dołączyć
dowód zapłaty za wykonany przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zakres usług, potwierdzony
osobiście przez podwykonawcę oraz oświadczenie podwykonawcy złożone w formie pisemnej.
12. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o
podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty
odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na usługi.
13. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
14. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag
dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
15. W przypadku zgłoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli
wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej
zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których
mowa w ust. 1, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego
wykonawcy.
17. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy
w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie
zamówienia publicznego przez Zamawiającego.
18. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania podwykonawców jak za własne.
§6
Zmiany w umowie
1.

Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.
2. Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany
zawartej umowy, jeżeli dotyczy ona:
a)gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą
powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT od
towarów i usług);
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847),jeżeli miałoby to
wpływ na koszty wykonania zamówienia, przy czym wobec ustalonego przed dniem zawarcia niniejszej
umowy minimalnego wynagrodzenia za pracę na rok 2019, pierwsza zmiana będzie możliwa nie wcześniej,
niż ze skutkiem od 1 stycznia 2020 r. ;
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
d) konieczności zmiany terminu realizacji w związku z:
- działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego
3. Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporządzenie oraz podpisanie przez strony
protokołu konieczności określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie okoliczności
wymienionych w ust. 2. Protokół konieczności będzie załącznikiem do aneksu zmieniającego niniejszą
umowę.
4. Termin powiadomienia o konieczności wprowadzenia zmian w zawartej umowie nie może nastąpić
później niż 3 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających zmiany w umowie.
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5. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych w szczególności:
1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy
2) zmiana danych teleadresowych, zmiany osób reprezentujących oraz wskazanych do kontaktu między
Stronami,
6. W trakcie trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o:
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,
2) zmianie osób reprezentujących,
3) ogłoszeniu o upadłości,
4) ogłoszeniu o likwidacji,
5) zawieszeniu działalności,
6) wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego, w którym uczestniczy Wykonawca.
§7
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.
U. z 2018 r. poz. 1986 ) oraz przepisy prawne obowiązujące w zakresie przedmiotowym.
3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze dla Zamawiającego,
jeden dla Wykonawcy.
Załączniki:
Zał. 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Zał. 2 - Wykaz nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wyszki
Zał. 3 - Nr XVI/169/12 Rady Gminy Wyszki z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Wyszki (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r. poz. 3002) z
uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Nr XII/144/16 Rady Gminy Wyszki z dnia 28
września 2016 r. w sprawie zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Wyszki (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016 r. poz. 3761), uchwałą Nr XIX/249/17 rady Gminy Wyszki z dnia
31 października 2017 r. w sprawie zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Wyszki (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r. poz. 4124).

ZAMAWIAJĄCY
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