załącznik nr 6 do SIWZ – wzór umowy

UMOWA NR ………………….2018
zawarta w dniu ....................2018 r. w Urzędzie Gminy Solina, pomiędzy Gminą Solina z siedzibą w Polańczyku,
ul. Wiejska 2, 38-610 Polańczyk, zwaną w dalszej części „Zamawiającym”, reprezentowaną przez
Wójta Gminy Solina – Pana ……………………………………….,
a:
NIP: REGON: KRS:
reprezentowane przez …………………………….:
zwanym w dalszej części „Wykonawcą”.
Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r. 1579 ze zm.), Strony zawarły umowę następującej treści:
§1
1. Na podstawie przetargu nieograniczonego rozstrzygniętego w dniu ………………….. 2018 r. zgodnie z ustawą
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), Zamawiający
powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy polegającego na świadczeniu usług
pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a
powstają odpady, połoŜonych na obszarze Gminy Solina”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa
Załącznik Nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
2. Przy realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać niniejszej umowy, obowiązujących
przepisów prawa, w tym w szczególności uchwałę Nr XVIII/166/15 Rady Gminy Solina z dnia z dnia 18 grudnia
2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Solina (Dz. Urz. Woj.
Podkarpackiego z 2016 r. poz. 112 ze zm.), oraz uchwałę Nr XVII/147/15 Rady Gminy Solina z dnia 2 grudnia
2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za
gospodarowanie odpadami (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2015 r., poz. 3961 ze zm.).
§2
1. Wykonawca oświadcza, Ŝe zapoznał się z wymaganiami dotyczącymi realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
2. Wykonawca oświadcza, Ŝe posiada i będzie posiadał w całym okresie realizacji umowy wszelkie wymagane
prawem wpisy do odpowiedniego rejestru, uprawnienia, zezwolenia itd. do wykonywania działalności będącej
przedmiotem niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się dysponować przez cały okres obowiązywania umowy potencjałem technicznym
i osobowym, koniecznymi do prawidłowego, terminowego i zgodnego z przepisami prawa wykonania umowy,
w szczególności zgodnie z informacjami podanymi w załącznikach do oferty, którą Wykonawca złoŜył
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
4. Wykonawca oświadcza i zapewnia, Ŝe na dzień zawarcia umowy i przez cały okres jej obowiązywania ma
i będzie miał umowy zawarte z Instalacją do Przetwarzania Odpadów Komunalnych lub instalacjami
zastępczymi, umoŜliwiające przekazywanie odebranych zgodnie z niniejszą umową zmieszanych odpadów
komunalnych, oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych.
5. Wykonawca oświadcza, Ŝe nie zostało wobec niego wszczęte jakiekolwiek postępowanie, w szczególności
upadłościowe, egzekucyjne które mogłyby wpływać na jego zdolność do wykonania umowy oraz, Ŝe według
najlepszej wiedzy Wykonawcy nie występują okoliczności, które przemawiałyby za wszczęciem takich
postępowań w przyszłości.
6. Wykonawca oświadcza i zapewnia Zamawiającego, Ŝe:
- jest w pełni uprawniony do zawarcia niniejszej umowy, oraz Ŝe osoby podpisujące umowę w jego
imieniu są prawidłowo umocowane do podejmowania skutecznych zobowiązań w imieniu Wykonawcy;
- podpisanie i wykonanie umowy przez Wykonawcę nie będzie stanowiło naruszenia Ŝadnej umowy ani
zobowiązania ciąŜącego na Wykonawcy, ani nie naruszy przepisów prawa powszechnie obowiązującego,
Ŝadnego orzeczenia cywilnego czy administracyjnego, którymi Wykonawca jest związany;

- umowa została prawidłowo zatwierdzona przez właściwe organy Wykonawcy, oraz Ŝe zawarcie i wykonanie
umowy jest zgodne z obowiązującym go przepisami.
7. Oświadczenia i zapewnienia, o których mowa w ustępie 2-5 pozostaną aktualne w pełnym zakresie przez cały
okres obowiązywania umowy.
§3
1. Wykonawca ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za jakość oraz spełnianie wymagań określonych
odpowiednimi przepisami w zakresie wykonywanych usług będących przedmiotem niniejszej umowy.
2. Wykonawca przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wywołane swoim działaniem lub
zaniechaniem przy wykonywaniu usług będących przedmiotem niniejszej umowy w stosunku do Zamawiającego i
osób trzecich.
§4
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
§5
1. Wykonawca moŜe powierzyć wykonanie części przedmiotu zamówienia podwykonawcom na warunkach
określonych w niniejszej umowie. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialności za naleŜyte wykonanie tego zamówienia. Wykonawca ponosi pełną
odpowiedzialność za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.
2. Wykonawca moŜe powierzyć wykonanie zadania podwykonawcy, który posiada niezbędne zezwolenia
i aktualne wpisy do odpowiednich rejestrów.
3. 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.
Obowiązek ten dotyczy równieŜ zmian tych umów.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo Ŝądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeŜeli ten realizuje
przedmiot umowy w sposób wadliwy, niezgodny z warunkami umowy i przepisami obowiązującego prawa.
§6
Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania w szczególności niŜej wymienionych zasad przy zawieraniu
umów o podwykonawstwo:
1) dokładnego określenia zakresu usług powierzonych do wykonania podwykonawcy,
2) nałoŜenia na podwykonawcę obowiązku przedłoŜenia Zamawiającemu w określonym terminie projektu
umowy o podwykonawstwo, dalsze podwykonawstwo, projektów zmian do tych umów oraz uwierzytelnionych
kopii umów,
3) ustalić z podwykonawcą termin zapłaty wynagrodzenia nie dłuŜszy niŜ 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie usługi
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;
4) zachować pod rygorem niewaŜności formę pisemną umowy o podwykonawstwo.
§7
Do obowiązków Zamawiającego naleŜy w szczególności:
1) udostępnienie sporządzonego przez Zamawiającego szczegółowego wykazu nieruchomości, z których
odbierane będą odpady komunalne. Zmiany treści wykazu nie stanowią zmiany umowy,
2) współpraca z Wykonawcą przy uzgadnianiu harmonogramów odbioru odpadów, o których mowa w SIWZ,
3) przekazywanie Wykonawcy informacji niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy,
w szczególności informowanie o zmianach w wykazie nieruchomości objętych obowiązkiem odbierania odpadów,
o którym mowa w pkt 1),
4) zapłata umówionego wynagrodzenia.
§8
1. Do obowiązków Wykonawcy naleŜy w szczególności:
1) nie później niŜ do 15 dnia miesiąca kończącego półrocze opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym
harmonogramu odbioru odpadów komunalnych na następne półrocze, za wyjątkiem harmonogramu na
pierwsze półrocze, który uzgodniony będzie w dniu podpisania umowy,
2) w razie powierzenia części zamówienia podwykonawcy:
a) przedłoŜenie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, a takŜe projektu jej zmiany;
b) przedłoŜenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów

o podwykonawstwo, oraz ich zmian;
3) realizacja przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, obowiązującymi przepisami prawa i ustaleniami niniejszej
umowy przy zachowaniu naleŜytej staranności;
4) przestrzeganie określonych w SIWZ i harmonogramach terminów odbioru odpadów,
5) rozpoczęcie odbierania odpadów w najbliŜszym terminie odbioru określonym w harmonogramie - z tym, Ŝe
w przypadku imprez organizowanych przez osoby prawne i jednostki organizacyjne gminy Solina - odbiór
odpadów nastąpi w ciągu dwóch godzin od otrzymania telefonicznego zawiadomienia o zakończeniu
imprezy,
6) odbiór odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości objętych przedmiotem zamówienia zwanych
dalej „nieruchomościami” oraz innych miejsc wskazanych przez Zamawiającego, wraz z ich
zagospodarowaniem:
a) zbieranych w sposób nie selektywny (zmieszanych) odpadów komunalnych zgromadzonych w pojemnikach
lub workach;
b) zbieranych w sposób selektywny opakowań ze szkła, tworzyw sztucznych, papieru (w tym tektury), metalu
oraz wielomateriałowych gromadzonych w pojemnikach lub kolorowych workach plastikowych;
c) odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny w gminnych pojemnikach typu Igloo;
d) odpadów komunalnych gromadzonych w gminnych pojemnikach 1100 l posadowionych w poszczególnych
miejscowościach (aktualnie są to Werlas, Zawóz, Rajskie i Wołkowyja),
e) odpadów wielkogabarytowych w tym mebli oraz zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, sprzętu
AGD oraz opon w systemie tzw. „wystawek”;
f) odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,
g) odpadów zielonych,
h) odpadów z budów i remontów,
7) kontroli rodzaju odbieranych odpadów i ich zgodności z przeznaczeniem pojemnika lub worka;
8) zagospodarowanie odpadów komunalnych,
9) zakup plastikowych worków przeznaczonych do zbiórki odpadów o kolorystyce i pojemności określonych w
SIWZ, oraz dostarczenie ich nieodpłatnie właścicielom nieruchomości w ilości odpowiadającej potrzebom
danej nieruchomości;
10) dostarczenie worków, o których mowa w pkt 9 właścicielom nieruchomości, nie później niŜ w terminie 7 dni
od dnia rozpoczęcia realizacji zamówienia, a kolejnych w sposób i w ilości uzgodnionej między Wykonawcą,
a właścicielem nieruchomości;
11) wyznaczenie dodatkowych punktów dystrybucji worków w poszczególnych miejscowościach pod adresem
zamieszkania sołtysów wsi i/lub innych uzgodnionych z Zamawiającym;
12) monitorowanie, zgodnie z SIWZ, prawidłowości prowadzenia zadeklarowanej selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych przez właścicieli nieruchomości;
13) informowania Zamawiającego o:
- kaŜdym przypadku stwierdzenia braku selektywnego zbierania odpadów i przyjęcie ich jako zmieszane;
- nieruchomościach, na których powstają odpady komunalne, a które nie zostały zadeklarowane przez
właściciela nieruchomości;
14) wykonywanie umowy w sposób sprawny, ograniczający do minimum utrudnienia w ruchu drogowym oraz
niedogodności dla mieszkańców, a takŜe przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
ppoŜ;
15) składanie Zamawiającemu za pośrednictwem określonej w ustawie bazy danych, sprawozdań, o których
mowa w SIWZ i obowiązujących przepisach prawa, oraz natychmiastowe informowanie Zamawiającego
o zdarzeniach, które mogą mieć wpływ na prawidłowe wykonanie umowy, np. sytuacjach konfliktowych;
16) dbałość o mienie właściciela nieruchomości podczas realizacji usług będących przedmiotem niniejszej
umowy;
17) poniesienie pełnej odpowiedzialności za wszelkie szkody w majątku Zamawiającego lub osób trzecich
spowodowane nienaleŜytym wykonaniem usług, będących przedmiotem niniejszej umowy, powstałe z winy
Wykonawcy, w tym usunięcie ewentualnych szkód i przywrócenie stanu poprzedniego;
18) odbiór odpadów równieŜ w przypadkach, kiedy dojazd do nieruchomości, z których są odbierane odpady
komunalne będzie znacznie utrudniony, w szczególności z powodu prowadzonych remontów dróg, dojazdów
itd. W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji
przedmiotu umowy. W sytuacji nadzwyczajnej nieprzejezdności drogi spowodowanej nagłą zmianą warunków
atmosferycznych (śnieŜyca, oblodzenie, grząskie podłoŜe spowodowane opadami atmosferycznymi)

Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o przyczynie niewykonania obowiązku i wskaŜe
dodatkowy, najbliŜszy termin odbioru odpadów;
19) przekazywanie na kaŜde Ŝądanie Zamawiającego dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań, o
których mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska dotyczącym wymagań w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w szczególności w zakresie dotyczącym bazy
magazynowo – transportowej oraz pojazdów i urządzeń wykorzystywanych do realizacji przedmiotu
zamówienia;
20)umoŜliwienie wstępu na teren bazy magazynowo – transportowej upowaŜnionym przedstawicielom
Zamawiającego w celu kontroli realizacji ustaw właściwych w sprawach odpadów oraz utrzymania
czystości i porządku w gminach;
21) zapewnienie przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia dostatecznej ilości środków
technicznych, gwarantujących terminowe i jakościowe wykonanie usług będących przedmiotem
zamówienia;
22) odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach
prawa, SIWZ i niniejszej umowie, w szczególności dotyczącymi wymagań w zakresie pojazdów;
23) oczyszczania z odpadów terenu przy pojemnikach, workach tzw. luzów, które wysypały się podczas
ładowania, lub składania w celu przygotowania do wywozu oraz wszystkich wycieków, które ewentualnie
powstaną podczas załadunku i transportu odpadów;
24) zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z realizacja przedmiotu zamówienia,
dotyczących danych osobowych mieszkańców objętych przedmiotem zamówienia poprzez:
a) zapewnienie w trakcie realizacji przedmiotu umowy przestrzegania zasad przetwarzania i ochrony danych
osobowych określonych w szczególności przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO”,
b) przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji umowy; Wykonawca nie moŜe
wykorzystywać pozyskanych danych w Ŝaden inny sposób lub w innym celu niŜ dla wykonywania Umowy,
w szczególności zakazuje się wykorzystywania danych w celach reklamowych lub marketingowych;
c) stosowania przy przetwarzaniu danych osobowych systemów spełniających wymogi określone
w Rozporządzeniu „RODO”,
d) natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego o stwierdzeniu próby lub faktu naruszenia poufności
danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją umowy;
25) realizacji obowiązków informacyjnych ciąŜących na Wykonawcy wobec Zamawiającego, w szczególności
wynikających z ustaw właściwych w zakresie dotyczącym utrzymania czystości i porządku w gminach,
odpadów oraz zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
26) prowadzenie elektronicznej ewidencji ilości odebranych odpadów komunalnych (odpady zbierane w sposób
nieselektywny oraz zbierane w sposób selektywny: szkło, tworzywa sztuczne i metal oraz odpady z papieru
i tektury) od wszystkich nieruchomości połoŜonych na terenie Gminy Solina za pomocą przekazanych przez
Zamawiającego czytników kodów i przynajmniej raz na tydzień przekazania danych z urządzeń przenośnych
do Zamawiającego. Zamawiający przeszkoli wskazanego pracownika Wykonawcy w zakresie obsługi
urządzeń przenośnych i sposobu przekazywania danych do Zamawiającego. Ponadto Wykonawca zostanie
wyposaŜony przez Zamawiającego w urządzenia przenośne, umoŜliwiające odczyt kodów i identyfikację
gospodarstwa oddającego śmieci. Przekazanie urządzeń nastąpi na podstawie protokołu przekazania,
27) wystawiania potwierdzeń ilości odebranych odpadów komunalnych z nieruchomość niezamieszkałych
w przypadku gdy na danej nieruchomości znajduje się pojemnik większy niŜ 240l, z wykorzystaniem
przygotowanych we własnym zakresie i na własny koszt druków samokopiujących. Jeden egzemplarz
potwierdzenia Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w ciągu 5 dni po upływie danego miesiąca
kalendarzowego,
28) przekazania odebranych odpadów do ……………………………………………………………… (wpisać
właściwą instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych).
29) prowadzenie przez okres trwania umowy telefonicznego punktu obsługi klienta (zwany dalej POK),
zapewniając co najmniej 1 stanowisko z obsługą telefoniczną w godzinach od 7:30 do 15:30 w dni robocze, gdzie
właściciele wszystkich rodzajów nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Solina będą mieli moŜliwość

zgłaszania reklamacji telefonicznych. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego rozpatrzenia i załatwienia
reklamacji (1 dzień roboczy). Numer telefonu do zgłaszania reklamacji zostanie wpisany do harmonogramu
odbierania odpadów.
2. Wykonawca jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia przekazywanego do niego zuŜytego sprzętu
pochodzącego z gospodarstw domowych w rozumieniu o zuŜytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
§9
Wykonawca – podczas realizacji zamówienia – zobowiązany jest zapewnić osiągnięcia odpowiednich poziomów
recyklingu, przygotowania do ponownego uŜycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z:
a) art. 3 ust. 2 pkt 7, art. 3b i art. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. 2018 r. poz. 1454),
b) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu,
przygotowania do ponownego uŜycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych
(Dz. U. z 2016 r., poz. 2167),
c) rozporządzeniem ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia
składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 2412),
d) właściwych uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego w zakresie dotyczącym przedmiotu umowy.
§ 10
Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu za pośrednictwem określonej w ustawie bazy
danych:
1) sprawozdań, o których mowa w ustawie właściwej w zakresie utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
w terminach wskazanych w tej ustawie, na drukach urzędowych określonych w przepisach wykonawczych do
w/w. ustawy,
2) razem z fakturą miesięczną „Kart przekazania odpadów” wystawionych przez podmiot prowadzący instalację
przetwarzania odpadów komunalnych, oddzielnie dla kaŜdej kategorii odpadów.
§ 11
1. Strony ustalają, Ŝe obowiązującą formą wynagrodzenia, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia oraz ofertą Wykonawcy wybraną w trybie przetargu nieograniczonego jest wynagrodzenie
ryczałtowe.
2. Wynagrodzenie ryczałtowe za przedmiot umowy ustala się na kwotę brutto ……………………. zł (słownie:
……………………………………………………………. złotych brutto). Ustalona kwota zawiera wszystkie koszty
związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym podatek VAT.
3. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.
4. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje koszt wykonania wszystkich obowiązków przewidzianych w SIWZ
i umowie.
5. Strony ustalają, Ŝe płatność wynagrodzenia realizowana będzie w częściach w okresach miesięcznych.
Wykonawca będzie wystawiał miesięczne faktury na kwotę miesięcznego ryczałtu określonego w ofercie
w ciągu 5 dni po upływie danego miesiąca kalendarzowego. Zapłata nastąpi w ciągu …. dni od dnia
dostarczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej faktury za dany miesiąc kalendarzowy.
6. Cena ryczałtowa jest niezmienna przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy i uwzględniają wszelkie
elementy inflacyjne oraz wszelkie koszty wynikające z realizacji przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy
z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a takŜe oddziaływania
innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty, np. koszty transportu i zagospodarowania
odpadów.
7. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy, nie moŜe być podstawą do
Ŝądania przez Wykonawcę, zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 2.
8. Za termin zapłaty faktury uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi dokonanie
przelewu wynagrodzenia Wykonawcy na wskazany przez niego rachunek bankowy.
9. W przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców, warunkiem zapłaty przez Zamawiającego
drugiej i następnych części naleŜnego wynagrodzenia za wykonane usługi jest przedstawienie dowodów
zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział
w realizacji wykonanych usług, którzy zawarli umowę o podwykonawstwo.

10. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 9,
wstrzymuje się wypłatę naleŜnego wynagrodzenia za wykonane usługi w części równej sumie kwot
wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.
11. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł przedłoŜoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo,
w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub
dalszego podwykonawcę.
12. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 11, dotyczy wyłącznie naleŜności powstałych po przedłoŜeniu
Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo.
13. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie naleŜne wynagrodzenie, bez odsetek naleŜnych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.
14. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umoŜliwić Wykonawcy zgłoszenie
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy. Terminie zgłoszenia uwag wynosi 10 dni od dnia doręczenia tej informacji.
15. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez Zamawiającego,
Zamawiający moŜe:
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeŜeli
wykonawca wykaŜe niezasadność takiej zapłaty albo,
b) złoŜyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości naleŜnej
zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się naleŜy albo,
c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeŜeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaŜe zasadność takiej zapłaty.
16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zamawiający
potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleŜnego Wykonawcy.
17. Zamawiający dokonuje zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
w terminie 14 dni od dnia, w którym upłynął wskazany w ust. 14 termin na zgłoszenie uwag przez Wykonawcę.
§ 12
Terminowość wykonania usług będzie oceniana przez Zamawiającego w oparciu o terminy odbioru odpadów
określone w harmonogramie odbioru odpadów.
§ 13
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za opóźnienia w odbiorze odpadów komunalnych w stosunku do terminów określonych w SIWZ w wysokości:
a) 800 zł brutto za kaŜdy dzień opóźnienia w terminowym odebraniu odpadów z danej miejscowości na
terenach zabudowy jednorodzinnej oraz części zamieszkałej nieruchomości mieszanej (wskazanej w art.
6j ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach):;
b) 1000 zł brutto za kaŜdy dzień opóźnienia w terminowym odebraniu odpadów z obszaru zabudowy
wielorodzinnej;
c) 2000 zł brutto za kaŜdy dzień opóźnienia w terminowym odebraniu odpadów z obszarów, na których nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz części niezamieszkałej nieruchomości
mieszanej (wskazanej w art. 6j ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach);
d) 50 zł brutto za kaŜdą pełną godzinę opóźnienia w terminowym odebraniu odpadów z terenu imprez
organizowanych przez osoby prawne lub jednostki organizacyjne gminy Solina,
e) 800 zł brutto za kaŜdy dzień opóźnienia w terminowym odebraniu odpadów z domków letniskowych
i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe,
f) 50 zł brutto za kaŜdą pełną godzinę opóźnienia w odebraniu odpadów po godzinie 1800 (nie dotyczy kary
z lit. d); Karę nalicza się do końca następnego dnia po dniu, w którym według harmonogramu miały być
odebrane odpady. Po upływie wskazanego terminu stosuje się kary określone w lit. a) do c) i e).
2) w wysokości 200 złotych za kaŜdy dzień opóźnienia w przypadku niedostarczenia Zamawiającemu w terminie
określonym w niniejszej umowie:
a) harmonogramu odbioru odpadów,
b) Karty przekazania odpadów wystawionych przez podmiot prowadzący instalację przetwarzania odpadów
komunalnych, oddzielnie dla kaŜdej kategorii odpadów,

c) potwierdzeń ilości odebranych odpadów komunalnych z nieruchomość niezamieszkałych w przypadku gdy
na danej nieruchomości znajduje się pojemnik większy niŜ 240l,
d) w przekazaniu kwartalnej ewidencji ilości worków do selektywnej zbiórki odpadów, dostarczonych do
nieruchomości,
3) nieprzedłoŜenie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany - kwotę
w wysokości 100 zł za kaŜdy dzień opóźnienia;
4) nieprzedłoŜenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany kwotę w wysokości 100 zł za kaŜdy dzień opóźnienia;
5) w wysokości stanowiącej iloczyn jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów komunalnych na składowisku, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 290
ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, i brakującej masy odpadów komunalnych
wyraŜonej w Mg, wymaganej do osiągnięcia odpowiedniego poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego
uŜycia i odzysku innymi metodami papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła, innych niŜ niebezpieczne
odpadów budowlanych i rozbiórkowych w przypadku niewywiązania się z obowiązku wynikającego z niniejszej
umowy;
6) w wysokości stanowiącej iloczyn jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów komunalnych na składowisku, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 290
ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska i brakującej masy odpadów komunalnych,
wyraŜonej w Mg, wymaganej do osiągnięcia odpowiedniego poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w przypadku niewywiązania się z obowiązku
wynikającego z niniejszej umowy;
7) w wysokości 200 zł za kaŜdy przypadek stwierdzenia braku prowadzenie elektronicznej ewidencji ilości
odebranych odpadów komunalnych;
8) w wysokości 200 zł za kaŜdy przypadek stwierdzenia braku zawiadomienia Zamawiającego o braku
odpowiedniej segregacji odpadów;
9) w wysokości 200 złotych za kaŜdy przypadek stwierdzenia opóźnienia w dostarczenia właścicielom
nieruchomości worków wymienionych w załączniku do SIWZ - „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”
w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania zamówienia;
10) za odstąpienie od umowy z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy – w wysokości 150 000,00 zł. brutto
(słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy).
2. Zamawiający potrąci kary umowne, o których mowa w ust. 1 przy wypłacie wynagrodzenia, na co Wykonawca
wyraŜa zgodę podpisując niniejszą umowę. JeŜeli wynagrodzenie zostało juŜ wypłacone, Wykonawca
zobowiązuje się zapłacić karę w terminie 7 dni od dnia doręczenia pisemnego wezwania do zapłaty.
3. Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania do
zapłaty kwoty stanowiącej równowartość sumy wszelkiego rodzaju podatków, kar pienięŜnych, grzywien i innych
naleŜności lub opłat nałoŜonych w postępowaniu administracyjnym lub karnym na Zamawiającego powstałych na
skutek niewykonania lub nienaleŜytego wykonania niniejszej umowy.
4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość
zastrzeŜonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, a w przypadku Zamawiającego w szczególności odszkodowania za nie osiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu.
§ 14
1. Zamawiający moŜe odstąpić od umowy, gdy:
a) zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne w stosunku do Wykonawcy,
b) Wykonawca utracił uprawnienia do wykonywania przedmiotu umowy wynikające z przepisów szczególnych,
c) nie rozpoczął wykonywania umowy w terminie określonym w § 4 umowy,
d) zaniechał realizacji umowy (po upływie 2 dni od rozpoczęcia naliczania kar umownych),
e) pomimo uprzednich, pisemnych, co najmniej dwukrotnych zastrzeŜeń ze strony Zamawiającego, nie
wykonuje umowy zgodnie z jej treścią, np. w zakresie obowiązków związanych z zawarciem umowy
z podwykonawcą;
f) Wykonawca w trakcie realizacji umowy dokonał odbioru odpadów z nieruchomości, nie objętej niniejszą
umową, ewidencjonując odebrane odpady jako odpady Zamawiającego,
g) wystąpiła niezgodności oświadczeń i zapewnień złoŜonych przez Wykonawcę w umowie w jakiejkolwiek
kwestii.
2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę

umowną, o której mowa w § 13 ust. 1 pkt 11 niniejszej umowy, Zamawiający zaś zapłaci Wykonawcy kwotę
wynagrodzenia proporcjonalną do naleŜycie wykonanej części umowy. Odstąpienie od umowy nie pozbawia
Zamawiającego roszczenia o zapłatę innych kar umownych zastrzeŜonych w umowie, których podstawy
naliczenia wystąpiły przez dniem odstąpienia od umowy, oraz dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.
3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w interesie
publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moŜe
zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający moŜe
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku
Wykonawca moŜe Ŝądać wyłącznie wynagrodzenia naleŜnego z tytułu wykonania części umowy.
4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie.
5. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do:
a) pisemnego przedstawienia – najpóźniej w terminie siedmiu (7) dni od dnia odstąpienia od Umowy sprawozdania dotyczącego prowadzonych przez Wykonawcę, a niezakończonych czynności, wraz
z informacją o stanie tych czynności.
b) przekazania Zamawiającemu – najpóźniej w dniu odstąpienia od Umowy – wszelkich dokumentów i innych
materiałów związanych z wykonywaniem Umowy, nie wyłączając kopii lub odpisów, a takŜe wszelkich
innych nośników zapisu, na których materiały te zostały utrwalone.
6. W razie nie wykonywania umowy przez Wykonawcę w terminach w niej określonych Zamawiający moŜe
powierzyć innemu podmiotowi wykonanie odpowiedniej części umowy, na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez
obowiązku uzyskania upowaŜnienia sądowego.
§ 15
1. Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli sposobu wykonywania umowy przez Wykonawcę.
2. W szczególności zakres kontroli obejmuje:
a) realizację odbioru odpadów komunalnych oraz zagospodarowania odpadów komunalnych zbieranych
selektywnie pod względem jakości, terminowości, kompleksowości, częstotliwości i zgodności
z postanowieniami SIWZ, umowy oraz przepisami prawa,
b) stan techniczny, oznakowanie, wyposaŜenie i liczbę pojazdów Wykonawcy,
c) opróŜnianie pojazdu z odpadów komunalnych oraz czystość pojazdów przed rozpoczęciem odbioru odpadów
komunalnych,
d) wyposaŜenie nieruchomości w niezbędne worki do gromadzenia odpadów, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 9
niniejszej umowy.
3. Prawo kontroli przysługuje pracownikom Zamawiającego oraz innym osobom upowaŜnionym.
4. W przypadku stwierdzenia uchybień sporządzany jest protokół lub notatka słuŜbowa podpisana przez osobę
dokonującą kontroli. Protokół z kontroli zostanie przesłany do Wykonawcy w formie pisemnej w ciągu 7 dni od
dnia stwierdzenia uchybienia podczas kontroli.
5. Zamawiający naliczy kary umowne adekwatne do skali i rodzaju uchybienia popełnionego przez Wykonawcę,
wg stawek określonych w niniejszej umowie.
§ 16
1. W ramach umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. - Kodeks pracy (Dz. U.
z 2018 r. poz. 917 ze zm.) muszą być realizowane czynności wymienione w SIWZ.
2. Dokumentowanie zatrudnienia osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności będzie polegało na:
1) w trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec
wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w SIWZ. Zamawiający uprawniony jest
w szczególności do:
a) Ŝądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich
oceny,
b) Ŝądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
2) w trakcie realizacji zamówienia na kaŜde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
wykonawca przedłoŜy zamawiającemu wskazane poniŜej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane
w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
- oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności:

dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złoŜenia oświadczenia, wskazanie, Ŝe objęte
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby
tych osób, imion i nazwisk tych osób, oraz podpis osoby uprawnionej do złoŜenia oświadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;
- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww.
oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeŜeli został
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ”RODO”. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji;
- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę
składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni
okres rozliczeniowy;
- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu
potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami „RODO”. Imię i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.
3. W przypadku nie przedstawienia w terminie: oświadczeń, kopii dokumentów, zaświadczeń ZUS, a takŜe
wyjaśnień, o których mowa w SIWZ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za kaŜdy dzień opóźnienia karę
w wysokości 200 zł. W przypadku nie zatrudnienia przy realizacji wymaganych czynności osób na podstawie
umowy o pracę, Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu, w wysokości 1000 zł za kaŜdy przypadek
stwierdzenia, Ŝe czynności przy wykonywaniu przedmiotu umowy wykonuje osoba w oparciu o inny stosunek
prawny niŜ stosunek pracy. Karę w wysokości 1000 zł nalicza się odrębnie za kaŜdy dzień i od kaŜdej osoby
wykonującej pracę w oparciu o inny stosunek prawny niŜ stosunek pracy.
4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub
podwykonawcę, zamawiający moŜe zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
§ 17
Do bieŜących kontaktów w trakcie realizacji przedmiotu umowy:
– ze strony Zamawiającego upowaŜniony jest – ………………………………,
– ze strony Wykonawcy upowaŜniony jest
– ………………………………..
§ 18
Wykonawca przyjmuje do wiadomości i wyraŜa zgodę na udostępnienie treści niniejszej umowy w przypadku
złoŜenia o to wniosku w trybie ustawy właściwej w sprawach dostępu do informacji publicznej, lub na podstawie
innych przepisów wiąŜących Zamawiającego. W takim przypadki Wykonawca nie będzie dochodził od
Zamawiającego Ŝadnych roszczeń.
§ 19
Wszelką korespondencję w sprawach związanych z niniejszą umową Zamawiający będzie kierował na adres
Wykonawcy podany w umowie, który jest adresem do doręczeń. Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić
Zamawiającego o kaŜdej zmianie adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod adres
wskazany w umowie ma skutek prawny.
§ 20
Strony nie mogą dokonać przeniesienia swoich praw wynikających z umowy, ani ich części bez uprzedniej,
pisemnej zgody drugiej Strony, pod rygorem niewaŜności.
§ 21
Strony zobowiązują się, Ŝe w przypadku, gdy jakakolwiek część umowy zostanie uznana za niewaŜną lub w inny
sposób prawnie wadliwą, pozostała część umowy pozostanie w mocy. W przypadku postanowień uznanych
za niewaŜne lub niewykonalne, Strony podejmą negocjacje w dobrej wierze w celu zastąpienia takich
postanowień, o ile to moŜliwe, postanowieniami alternatywnymi, które będą waŜne i wykonalne oraz będą
odzwierciedlać pierwotne intencje Stron.
§ 22
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy właściwej w sprawach
zamówień publicznych, utrzymania czystości i porządku w gminach, o odpadach, Kodeksu cywilnego, a takŜe
innych aktów prawnych dotyczących przedmiotu niniejszej umowy.

§ 23
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy dla swej waŜność wymagają formy pisemnej w postaci
aneksu podpisanego przez obie strony.
2. Nie stanowią zmiany umowy i nie wymagają sporządzenia aneksu do umowy:
a) zmiana harmonogramu odbierania odpadów,
b) zmiana osób upowaŜnionych do reprezentowania stron umowy,
c) zmiana adresu do doręczeń,
d) zmiana wykazu nieruchomości, z których odpady mają być odbierane.
3. W trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania
Zamawiającego o:
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,
2) zmianie osób reprezentujących,
3) ogłoszeniu upadłości,
4) ogłoszeniu likwidacji,
5) zawieszeniu działalności,
6) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca.
4. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 oraz art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający
dopuszcza zmianę umowy w następujących przypadkach i na następujących zasadach:
1) Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy,
moŜe zostać zmienione na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego w przypadku: urzędowej zmiany stawki
podatku VAT,
2) W przypadku zmiany przepisów powszechnie obowiązującego prawa, powołanych w niniejszej umowie ulegną
zmianie stosowne zapisy umowy odpowiednio do zmienionych przepisów.
3) JeŜeli w realizacji umowy będą występować podwykonawcy, na zasobach których Wykonawca opierał się
wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca moŜe w trakcie realizacji umowy zmienić
takiego podwykonawcę, za zgodą Zamawiającego, pod warunkiem, Ŝe nowy podwykonawca wykaŜe spełnianie
warunków w zakresie nie mniejszym niŜ wskazany w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
dotychczasowy podwykonawca.
4) W przypadku zmiany Regulaminu utrzymania w czystości i porządku na terenie Gminy Solina, lub innych
przepisów prawa miejscowego, które to zmiany będą miały wpływ na przedmiot i sposób realizacji niniejszej
umowy, Strony postanowią o dokonaniu odpowiednich zmian niniejszej umowy, bez moŜliwości zwiększenia
wynagrodzenia
5) Zmiany do umowy moŜe inicjować Wykonawca lub Zamawiający składając pisemny wniosek do
drugiej strony.
§ 24
Sprawy sporne wynikające z treści umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 25
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – dwa dla Zamawiającego, jeden dla
Wykonawcy.
§ 26
Integralną część składową niniejszej umowy stanowią:
1) oferta Wykonawcy,
2) specyfikacja istotnych warunków zamówienia (z Załącznikami).

Zamawiający:

Wykonawca:

