„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych na nieruchomościach zamieszkanych na terenie Gminy Alwernia”
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego
DIZP.271.1.7.2018

Załącznik nr 8 –Wzór umowy

UMOWA
Zawarta w dniu …………………………………2018 r. pomiędzy:
Gminą Alwernia, ul. Zbigniewa Gęsikowskiego 7, 32-566 Alwernia, zwaną w dalszej części umowy
„Zamawiającym", reprezentowaną przez Burmistrza Gminy Alwernia – Tomasza Siemka
a
…………………………………………………………………………………………………
zwanym

w

dalszej

części

umowy

„Wykonawcą",

reprezentowanym

przez

………………………………………………………………………………………………. .
Niniejsza umowa zostaje zawarta na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.),
z Wykonawcą, którego oferta została wybrana w ramach postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę o wartości powyżej wyrażonej
w złotych równowartości 221 000 Euro pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych powstałych na nieruchomościach zamieszkanych na terenie gminy
Alwernia", nr DIZP.271.1.7.2018 (dalej jako Umowa).
§1
Przedmiot i zakres umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pod nazwą: „Odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych na nieruchomościach
zamieszkanych na terenie gminy Alwernia".
2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określony został w załączniku nr 1 do UmowySzczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, który stanowi integralną część Umowy, który
wykonawcy jest znany i co do którego Wykonawca nie wnosi uwag lub zastrzeżeń oraz którego
Wykonawca zobowiązuje się stosować.
3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz wymaganiami zawartymi
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ofercie przetargowej Wykonawcy w ramach
postępowania o udzielenie zamówienia, stanowiącymi integralną część Umowy, przy zachowaniu
najwyższej staranności oraz w sposób jak najmniej uciążliwy dla osób trzecich, adekwatnie
do zaistniałych warunków realizacji Umowy.
§2
Termin realizacji
Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy w zakresie odbierania
i zagospodarowania odpadów od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.
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§3
Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami ustawy
Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach oraz aktów wykonawczych do tych ustaw, a także aktów prawa miejscowego,
tj. Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Alwernia oraz uchwały Rady Miejskiej
w Alwerni w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszystkich obowiązków opisanych w SIWZ oraz
w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.
3. Wykonawca wyznaczy Koordynatora umowy, z którym Zamawiający będzie mógł
się skontaktować bezpośrednio w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach
od 7.00 do 15.00. Koordynator będzie odpowiadał za nadzorowanie wykonywania
umowy ze strony Wykonawcy. Dane Koordynatora: …………………………………………
4. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania poufności co do informacji pozyskanych
w związku z realizacją umowy, w szczególności do przestrzegania przepisów dotyczących
ochrony danych osobowych, RODO. Wykonawca nie może wykorzystywać pozyskanych danych
w żaden inny sposób lub w innym celu niż dla wykonywania umowy, w szczególności zakazuje
się wykorzystywania danych w celach reklamowych lub marketingowych.
5. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania aktualnych zezwoleń, umów, wpisów i polis,
koniecznych do realizacji przedmiotu umowy, a w przypadku, gdy wyżej wymienione
uprawnienia/dokumenty tracą moc obowiązującą w czasie realizacji umowy, Wykonawca
zobowiązuje się do uzyskania nowych uprawnień/dokumentów oraz przekazania ich kopii
Zamawiającemu w ciągu 14 dni przed upływem terminu ich ważności pod rygorem
odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy i naliczenia stosownych kar
umownych. Prawo do odstąpienia od umowy z tej przyczyny przysługuje Zamawiającemu
w całym okresie obowiązywania umowy.
Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres realizacji przedmiotu umowy dysponować
lub posiadać:
a) zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej (prowadzonego przez
Burmistrza Gminy Alwernia) w zakresie objętym przedmiotem umowy,
b) wpis do rejestru podmiotów transportujących odpady, o których mowa w art. 49 ust.1
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach prowadzonego przez Marszałka Województwa,
lub stosownego zezwolenia na transport odpadów objętych zamówieniem wystawionego
w myśl przepisów ustawy o odpadach – do czasu utworzenia w/w rejestru przez Marszałka
Województwa, zgodnie z art. 233 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
c) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innych dokumentów potwierdzających,
że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem umowy, na kwotę nie mniejszą niż 250 000,00
zł ( słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 0/100),
d) ważną umowę z właściwą Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych
lub odpowiednią decyzję/zezwolenie, jeśli Wykonawca posiada,
e) ważną umowę z podmiotem posiadającym zezwolenie na odzysk lub unieszkodliwianie
odpadów lub decyzję/zezwolenie, jeśli Wykonawca posiada,
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f) wymagane wyposażenie, liczbę oraz rodzaj środków transportu do realizacji przedmiotu
umowy,
g) co najmniej 1 osobę posiadającą prawo jazdy kategorii B lub/i C,
h) dokument wydany przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska potwierdzający,
że Wykonawca posiada wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny (np. zaświadczenie, pismo – informacja o nadaniu numeru rejestrowego)
lub jeżeli Wykonawca uzyskał wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach – zaświadczenie o dokonaniu wpisu do tego rejestru.
6. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi pojazdami i sprzętem, pozostającymi
we właściwym stanie technicznym i sanitarnym, spełniającymi wymagania określone w SIWZ
oraz przepisach prawa.
7. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia pisemnych wyjaśnień w zakresie wszelkich
nieprawidłowości w realizacji umowy w ciągu 24 godzin od wezwania go przez Zamawiającego.
8. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu dostęp do danych monitoringu
bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego (GPS) samochodów odbierających
i transportujących odpady komunalne z terenu gminy Alwernia. Urządzenie musi cały czas
zapisywać położenie pojazdów i umożliwiać weryfikację tych danych przez Zamawiającego
(trasa, czas przejazdu samochodu, itp.). Dane muszą być dostępne dla Zamawiającego przez
cały okres obowiązywania umowy i rok po jej zakończeniu.
9. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą odpowiednio również Podwykonawcy/Dalszego
Podwykonawcy przy pomocy, którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy.
10. W trakcie obowiązywania umowy, Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania zasad BHP
i p.poż.
11.Zamawiający
wymaga
zatrudnienia
przez
Wykonawcę/Podwykonawcę/Dalszych
Podwykonawców na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących usługi bezpośrednio
związane z przedmiotem umowy, czyli czynności odbioru odpadów (pracownicy fizyczni
stanowiący ekipę pojazdu) oraz ich transportu do miejsc zagospodarowania (kierowca pojazdu),
przez cały okres trwania umowy.
12. Wykonawca w dniu podpisania umowy, przedstawi Zamawiającemu pisemne oświadczenie
potwierdzające, że osoby wykonujące pracę zgodnie z ust. 11 są zatrudnione na podstawie
umowy o pracę wraz z listą zatrudnionych osób.
13. Na każde żądanie Zamawiającego w terminie do 14 dni licząc od daty pisemnego wezwania,
Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów
potwierdzających zatrudnienie osób wykonujących czynności określone w ust.14,
tj. poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę/Podwykonawcę/Dalszego
Podwykonawcę kopii umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia
czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy. Kopie umów powinny
być zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników,
zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997
r. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu, powinny
być możliwe do zidentyfikowania.
14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób wykonujących wskazane
czynności przez cały okres realizacji czynności wykonywanych przez Wykonawcę,
w szczególności poprzez wezwanie do okazania dokumentów potwierdzających bieżące
opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia ww. osób. Kontrola może być
przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy.
15. W przypadku rozwiązania umowy o prace z osobą wykonującą usługi określone w ust. 11,
Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia, w sytuacji zaistnienia takiej potrzeby,
niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od rozwiązania umowy, innej osoby spełniającej
kryteria.
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16. Wykonawca zobowiązany jest ……. raz/y w roku do zorganizowania objazdowej zbiórki
odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Odpady będą odbierane w formie „wystawki” sprzed nieruchomości, na której zamieszkują
mieszkańcy. Termin(y) zbiórki zostanie(ą) ustalony(e) z Zamawiającym.
§4
Obowiązki Zamawiającego
1. Zamawiający zobowiązuje się do współpracy w celu wykonania umowy, w szczególności:
1) współpracy z Wykonawcą przy akceptacji harmonogramu odbierania odpadów, o którym
mowa w pkt. 5 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącego załącznik
nr 1 do niniejszej umowy,
2) współpracy z Wykonawcą przy akceptacji ulotki na temat prawidłowej segregacji, o której
mowa w pkt. 7.6 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącego załącznik
nr 1 do niniejszej umowy,
3) udostępniania Wykonawcy informacji o nieruchomościach objętych obowiązkiem odbierania
odpadów,
4) przekazywania drogą elektroniczną informacji niezbędnych dla prawidłowego wykonywania
umowy, w szczególności informowania o zmianach w liczbie i lokalizacji nieruchomości
objętych obowiązkiem odbierania odpadów,
2. Zamawiający przekaże wykonawcy wykaz nieruchomości objętych zakresem Przedmiotu
umowy zawierającym dane adresowe wraz z mapami sytuacyjnymi poszczególnych miejscowości
w Gminie Alwernia, do 3 dni od daty podpisania umowy.
3. Zamawiający będzie dokonywał sprawdzenia należytego wykonywania umowy oraz
rozliczania umowy i dokonywał zapłaty za prawidłowo wystawione przez Wykonawcę
faktury, w terminach ich płatności.
§5
Podwykonawcy
1. Wykonawca będzie wykonywał wszelkie prace związane z przedmiotem umowy
samodzielnie/oraz
za
pomocą
podwykonawców
(niepotrzebne
skreślić).
(Nie dotyczy Wykonawców niekorzystających z usług podwykonawców).
2. Wykonawca powierza, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót podwykonawcom
pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania (dalej jako „Podwykonawcy”).
Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.
3. Wykonawca może z uwzględnieniem zapisów § 5 umowy:
1) powierzyć realizację części przedmiotu umowy Podwykonawcom, mimo nie wskazania
w ofercie takiej części do powierzenia Podwykonawcom.
2)wskazać inny zakres podwykonawstwa, niż przedstawiony Zamawiającemu przed
zawarciem niniejszej umowy.
4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełnienia warunków udziału
w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu,
iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie, spełnia je
w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
5. Umowa z podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej i stanowić
w szczególności, że:
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1) terminy zapłaty wynagrodzenia nie mogą być dłuższe niż 30 dni,
2) w przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego
wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, którzy zawarli
zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, Zamawiający zapłaci
bezpośrednio Podwykonawcy kwotę należnego jemu wynagrodzenia, za rzeczywiście wykonane
usługi, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z treścią
umowy o podwykonawstwie.
5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:
1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez
Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres usług wykonywanych przez
Podwykonawcę,
2)uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu
zabezpieczeń wykonania Umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.
6. Zawarcie umowy o podwykonawstwo powinno być poprzedzone akceptacją projektu
tej umowy przez Zamawiającego, natomiast przystąpienie do realizacji przez Podwykonawcę,
powinno być poprzedzone akceptacją umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.
7. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie później niż 14 dni przed
jej zawarciem.
8. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy
o podwykonawstwo wraz z załącznikami do umowy, nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa
się, że zaakceptował ten projekt umowy.
9. Zamawiający zgłosi zastrzeżenia lub sprzeciw w przypadku przedłożenia umowy
o podwykonawstwo wraz z załącznikami do umowy, nie spełniającej określonych w § 5
wymagań niniejszej umowy, warunków dotyczących Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy.
10.Po akceptacji
projektu umowy
o podwykonawstwo, której
przedmiotem
lub po bezskutecznym upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego
projektu, Wykonawca przedłoży poświadczony za zgodność z oryginałem odpis umowy
o podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakże nie później niż
na 7 dni przed dniem rozpoczęcia realizacji usługi przez Podwykonawcę. Wykonawca jest
zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy w terminach płatności
określonych w umowie o podwykonawstwo.
11. Wykonawca przedłoży, wraz z projektem umowy z podwykonawstwo, odpis z Krajowego
Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu
Podwykonawcy do jego reprezentowania.
12. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, zobowiązany jest do podania
nazw oraz danych kontaktowych Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych
w usługi będące Przedmiotem Umowy.
13. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność
z oryginałem kopię umowy współpracy zawartą między Wykonawcą a Podwykonawcą w terminie
14 dni od dnia jej zawarcia oraz jej każdorazową zmianę.
14. Do zmian postanowień umów o podwykonawstwo stosuje się zasady mające zastosowanie
przy zawieraniu umowy o podwykonawstwo.
15. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z rozliczeniami należnego mu wynagrodzenia
oświadczenia Podwykonawców lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom
(Dalszym Podwykonawcom), których termin upłynął w danym okresie rozliczeniowym.
Oświadczenia, należycie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składającego je
Podwykonawcy lub dowody powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu
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wszystkich wymagalnych wynagrodzeń Podwykonawców wynikających z umów
o podwykonawstwo.
16.Jeżeli w terminie określonym w umowie o podwykonawstwo, którą Zamawiający
zaakceptował, Wykonawca nie zapłaci w całości lub w części wymagalnego wynagrodzenia
przysługującego Podwykonawcy, Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty
wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.
17.Zamawiający jest zobowiązany wezwać Wykonawcę do zgłoszenia uwag dotyczących
zasadności zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w terminie nie
krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy żądania Podwykonawcy.
18. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 17 tego paragrafu,
podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający złoży do depozytu sądowego
kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy.
19. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy należne wynagrodzenie, jeżeli
Podwykonawca udokumentuje jego zasadność dokumentami potwierdzającymi należyte
wykonanie usług , a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w ust. 17 i 18 tego paragrafu
uwag w sposób wystarczający wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia
zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy.
20. Kwotę zapłaconą Podwykonawcy lub złożoną do depozytu sądowego Zamawiający potrąca
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
21.Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia Podwykonawcy, jeżeli sprzęt
techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca, nie spełniają warunków lub
wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego.
22. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia o wszelkich zmianach
danych Podwykonawców, a także przekaże informacje na temat nowych Podwykonawców,
którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację ww. usług.
23. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie Umowy. Zlecenie wykonania części prac
Podwykonawcom, nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej
części zamówienia. Zlecenie wykonania części prac Podwykonawcom, nie zmienia zobowiązać
Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zadań.
24. Zasady dotyczące Podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do Dalszych
Podwykonawców.
§6
Wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku
1. Wykonawca jest zobowiązany do osiągnięcia na obszarze objętym przedmiotem zamówienia
poziomów określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016
r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych.
2. Osiągniecie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku wskazanych
w § 6.1 niniejszej umowy, wymagane jest w każdym półroczu danego roku.
3. Dla potrzeb umowy przyjmuje się, że:
1) wartość współczynnika Lm rozumianego jako liczba mieszkańców gminy została określona
w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej
umowy,
2) wartość współczynnika Um pmts - określana na podstawie aktualnego Krajowego Planu Gospodarki
Odpadami.
4. Ustalenie, czy Wykonawca osiągnął wymagane poziomy recyklingu nastąpi na podstawie
sprawozdania, o którym mowa w § 7 ust. 6 umowy.
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§7
Raporty i sprawozdania
1. Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu miesięcznych raportów (dalej
Raport) zawierających informacje o:
1) ilości odebranych odpadów zmieszanych [Mg],
2) ilości odebranych odpadów szkła [Mg],
3) ilości odebranych odpadów papieru, metali oraz opakowań wielomateriałowych [Mg],
4) ilości odebranych odpadów tworzyw sztucznych [Mg],
5) ilości odebranych odpadów mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon [Mg],
6) ilości odebranych odpadów biodegradowalnych [Mg],
7) masie pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania,
przeznaczonych do składowania powstałych z odebranych i zebranych z terenu gminy
odpadów komunalnych [Mg],
8) adresach nieruchomości, od których nie zostały odebrane odpady komunalne,
9) sposobach zagospodarowania ww. odpadów.
2. Wykonawca sporządza Raport w formie uzgodnionej z Zamawiającym.
3. Do raportów Wykonawca zobowiązany jest dołączyć karty przekazania odpadów (sporządzone
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów
dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów) do RIPOK lub instalacji do odzysku
i unieszkodliwiania odpadów, potwierdzające ilości i rodzaje odebranych i przekazanych
do zagospodarowania odpadów komunalnych.
4. Wykonawca przesyła Raport wraz z kartami przekazania odpadów do Zamawiającego
w terminie do 7 dni od zakończenia miesiąca którego dotyczy, a za ostatni miesiąc (grudzień)
w terminie 10 dni od zakończenia miesiąca.
5. Zamawiający w terminie 7 dni akceptuje Raport lub zgłasza uwagi.
6. Zaakceptowany przez Zamawiającego Raport jest podstawą do wystawienia faktury
za wykonaną usługę.
7. Wykonawca sporządza sprawozdanie, o którym mowa w art. 9n ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Sprawozdanie sporządzone w sposób
wymagany przez przepisy prawa, Wykonawca przekazuje Burmistrzowi Gminy Alwernia
w terminie do końca miesiąca następującego po półroczu, którego dotyczy.
8. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu bieżące informacje o adresach nieruchomości
na których zamieszkują mieszkańcy i powstają odpady komunalne, a nie ujętych w bazie
danych prowadzonej przez Zamawiającego.
§8
Wynagrodzenie
1. Strony ustalają, że łączne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu Umowy nie
przekroczy kwoty: ……………………………………………………………… złotych brutto
(słownie: ………………………………………………………………….złotych), w tym
należny podatek VAT: 8 %. Wynagrodzenie, o którym mowa wyżej, rozliczane będzie w okresach
miesięcznych i płatne będzie z dołu, na podstawie faktury, w oparciu o cenę ryczałtu miesięcznego
brutto określoną w formularzu ofertowym Wykonawcy złożonym w ramach zamówienia tj.:
……………………… zł brutto (słownie: …………………………………………………).
2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, płatne będzie na podstawie prawidłowo
wystawionej faktury VAT, po zaakceptowaniu przez Zamawiającego Raportu, o którym mowa
w § 7 umowy.
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3. Wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu realizacji umowy za miesiąc grudzień zostanie
wypłacone w terminie …………dni od dnia przekazania przez Wykonawcę Raportu
o którym mowa w § 7 ust. 1 oraz sprawozdania za II półrocze.
4. Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany w fakturze VAT, w ciągu ………… dni od otrzymania przez
Zamawiającego faktury VAT wystawionej zgodnie z ust. 2.
5. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
6. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnie z umową
lub obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności
do czasu wyjaśnienia przez Wykonawcę przyczyn oraz usunięcia tej niezgodności,
a także w razie potrzeby otrzymania faktury lub noty korygującej VAT, bez obowiązku
płacenia odsetek za ten okres.
7. W przypadku zwłoki w płatności jakiejkolwiek kwoty należnej, Wykonawca ma prawo
dochodzić odsetek w wysokości ustawowej.
8. Wszelkie kwoty należne Zamawiającemu, w szczególności z tytułu kar umownych,
mogą być potrącane z płatności realizowanych na rzecz Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia.
9. W przypadku zmiany wysokości stawki podatku VAT, za świadczenie usług opisanych w § 1 ust.
2, wynagrodzenie brutto o którym mowa w ust. 1 ulega zmianie tak, aby dotychczasowe
wynagrodzenie netto należne Wykonawcy nie zostało zmienione.
10. W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje część usług przy pomocy Podwykonawcy, mają
zastosowanie zapisy § 5.
§9
Kary umowne
1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej:
1) w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, liczonego do końca umowy, w przypadku
odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn, za które
odpowiada Wykonawca,
2) w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia w złożeniu raportu lub sprawozdania,
o których mowa w § 7 ust. 1 i ust. 6,
3) w wysokości 50 zł za każdy przypadek nieodebrania lub odebrania odpadów
z nieruchomości objętej obowiązkiem odbierania w terminie niezgodnym
z harmonogramem, o którym mowa w pkt. 5 Szczegółowego Opisu Przedmiotu
Zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy, chyba że odbyło
się to z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; kara będzie naliczana jako iloczyn kwoty
50 zł oraz ilości gospodarstw domowych od których nie odebrano odpadów
lub odebrano odpady w terminie niezgodnym z harmonogramem,
4) w wysokości 100 zł za każdy przypadek niedostarczenia w terminie określonym w SIWZ
pojemników i worków na odpady komunalne,
5) w wysokości 300 zł za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu Zamawiającemu projektu
harmonogramu o którym mowa w pkt. 5 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy,
6) w wysokości 5 000 zł za niedostarczenie właścicielom nieruchomości harmonogramu lub
ulotek zaakceptowanych przez Zamawiającego; za równoznaczne z niedostarczeniem
harmonogramu lub ulotek uważa się sytuację w której spośród 50 wybranych przez
Zamawiającego właścicieli nieruchomości więcej niż 25 osób oświadczyło, iż nie
otrzymało od Wykonawcy harmonogramu lub ulotek,
7) w wysokości 500 zł za każdy przypadek stwierdzenia, że pojazd Wykonawcy nie jest
czytelnie oznaczony nazwą przedsiębiorcy i numerem jego telefonu,
8) w wysokości 300 zł za każdy dzień nieumieszczenia harmonogramu na stronie
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internetowej Wykonawcy,
9) w wysokości 300 zł za każdy przypadek nieuprzątnięcia i nieodbierania odpadów z miejsc
ich gromadzenia, które nie zostały umieszczone w pojemnikach,
10) w wysokości 10 000 zł za każdy przypadek zmieszania odebranych odpadów
komunalnych,
11) za niewywiązanie się z osiągnięcia poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego
użycia odebranych z terenu gminy Alwernia odpadów komunalnych w wysokości kary
należnej gminie,
12) za niewywiązanie się z osiągnięcia wskaźnika dopuszczalnego poziomu masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku
do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. w roku rozliczeniowym zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie poziomów
ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
(Dz.U. z 2017, poz. 2412) w wysokości kary należnej gminie.
13) w przypadku nie przedstawienia w terminie dokumentów potwierdzających sposób
zatrudnienia osób zgodnie z § 3 ust. 13 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 4 000,00 złotych brutto.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego
wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody,
na zasadach ogólnych uregulowanych w Kodeksie cywilnym.
3. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kary umownej z tytułu
odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego,
w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, które przypadałoby do zapłaty do końca
okresu obowiązywania umowy, gdyby od umowy nie odstąpiono.
§ 10
Zabezpieczenie należnego wykonania umowy
1. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia
należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie służy pokryciu ewentualnych roszczeń
Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
2. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należnego wykonania umowy w kwocie…………………..
zł (słownie:…………..), co stanowi 2 % ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie
ustanowione zostało w formie………………. .
3. Strony postanawiają, ze zabezpieczenie w wysokości 100 % kwoty określonej w ust 1 niniejszego
paragrafu, zostanie zwolnione w terminie 30 dni od dnia wykonania Przedmiotu Umowy i uznania
przez Zamawiającego za należycie wykonany tj. od odbioru końcowego realizacji usługi bez
zastrzeżeń. Przez odbiór końcowy realizacji usługi bez zastrzeżeń rozumie się akceptację ostatniego
miesięcznego raportu z wykonanej usługi.
4. Jeżeli zabezpieczenie należnego wykonania Usługi jest wnoszone w postaci gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej, a odbiór końcowy następuje pod terminie, określonym §2. Wykonawca
zobowiązany jest bez wezwania ze strony Zamawiającego przedłożyć aneks
do
udzielonej
Zamawiającemu
gwarancji,
przewidujący
przedłużenie
jej obowiązywania na cały okres realizacji. Przedłużenie to winno nastąpić
w terminie nie późniejszym niż 30 dni przed upływem terminu obowiązywania
gwarancji w zakresie zabezpieczenia należnego wykonania, określonego w jej
tekście. W przypadku nie wykonania obowiązku przedłożenia aneksu do gwarancji,
przewidującego przedłużenie jej obowiązywania terminie określonym w zdaniu
poprzednim, Zamawiający będzie uprawniony do wystąpienia do gwaranta
o wypłatę sumy objętej gwarancją
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§ 11
Rozwiązanie umowy
1. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę, jeżeli Wykonawca narusza w sposób istotny
postanowienia umowy. Oświadczenie o rozwiązaniu może być złożone w terminie 30 dni od dnia
powzięcia wiadomości o przyczynach stanowiących podstawę rozwiązania.
2. Istotne naruszenia umowy, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności następujące
przypadki:
1) utratę przez Wykonawcę prawa do wykonywania działalności będącej przedmiotem niniejszej
umowy, z zastrzeżeniem § 4 ust. 7 niniejszej umowy,
2) nierozpoczęcie wykonywania przedmiotu umowy bez uzasadnionej przyczyny pomimo wezwania
Zamawiającego,
3) przerwanie wykonywania przedmiotu umowy na okres dłuższy niż 7 dni,
4) niewykonywanie przez Wykonawcę obowiązków wynikających z ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
5) gdy Wykonawca znajduje się w stanie zagrażającym niewypłacalnością lub przechodzi w stan
likwidacji w celach innych niż przekształcenie przedsiębiorstwa lub połączenie się z innym
przedsiębiorstwem,
6) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub gdy zostanie wszczęte
postępowanie egzekucyjne w stopniu uniemożliwiającym realizację umowy.
3. Warunkiem rozwiązania umowy przez Zamawiającego w przypadkach opisanych
w ust. 2 pkt 1-4 jest uprzednie wezwanie Wykonawcy do wykonywania swoich obowiązków
oraz wyznaczenie w tym celu dodatkowego 3 dniowego terminu.
4. Rozwiązanie umowy powinno nastąpić na piśmie oraz zawierać uzasadnienie.
Rozwiązanie umowy wywiera skutek ex nunc.
5. W przypadku pisemnego dwukrotnego żądania Zamawiającego do przedstawienia
dokumentów o których mowa w § 3 ust. 16 umowy i nie wywiązania się przez Wykonawcę
z obowiązku ich przedłożenia. Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy dodatkowo karę
umowną za odstąpienie od umowy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto.
6. Wykonawca uprawniony jest do rozwiązania umowy, jeżeli Zamawiający pozostaje w zwłoce
z zapłatą wynagrodzenia przekraczającą 60 dni, na które Wykonawca należycie i w zgodzie
z postanowieniami umowy oraz przepisami prawa wystawił fakturę VAT. Przed
wypowiedzeniem Wykonawca wezwie Zamawiającego do wykonania zobowiązania, wyznaczając
dodatkowy co najmniej 14 dniowy termin do dokonania płatności, rozpoczynający się od dnia
dostarczenia wezwania.
7. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonie Umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający
może odstąpić od Umowy. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonanej części Umowy.
8. Poza przypadkami opisanymi w innych paragrafach umowy, Zamawiającemu w okresie
obowiązywania umowy przysługuje ponadto prawo do odstąpienia od Umowy:
a) w przypadku zaistnienia przez Wykonawcę prowadzenia działalności- w terminie 14 dni od dnia
otrzymania informacji o zaprzestaniu działalności,
b) jeżeli w stosunku do Wykonawcy otwarto jego likwidację,
c) w przypadku, gdy wykonawca utracił uprawnienia do wykonywania przedmiotu umowy wynikające
z przepisów szczególnych,
d) gdy wykonawca nie rozpoczął wywozu odpadów w ciągu 7 dni od dnia określonego w § 2, jako
dzień rozpoczęcia świadczenia usługi lub ich nie kontynuuje zgodnie z obowiązującym
harmonogramem bez uzasadnionych przyczyn pomimo wezwania złożonego na piśmie przez
Zamawiającego; odstąpienie od umowy może nastąpić wówczas po upływie 7 dni od dnia
wezwania do rozpoczęcia lub kontynuacji usługi,
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e) gdy wykonawca nie zapewni właściwej jakości usługi zgodnej z Umową, dokumentacją zamówienia
i złożoną ofertą, pomimo wezwania złożonego na piśmie przez Zamawiającego; odstąpienie
od Umowy może nastąpić wówczas po upływie 21 dni od dnia wezwania do poprawy jakości usług.
9. wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli Zamawiający nie wywiązuje
się z obowiązku zapłaty faktur, po upływie 60 dni po terminie zapłaty, mimo wezwania złożonego
na piśmie wystosowanego przez Wykonawcę.
10. W przypadku odstąpienia od umowy wykonawca ma prawo żądać wynagrodzenia jedynie za usługi
należycie wykonane do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
11. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać
uzasadnienie.
12. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy obowiązany jest do:
a) dokonania odbioru usługi przerwanej,
b) dokonania zapłaty wynagrodzenia za usługi, które zostały wykonane do dnia odstąpienia
od Umowy.
§ 12
Zmiana umowy
1.Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy
pisemnej.
2. Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie sposobu spełniania przez Wykonawcę świadczenia
odbierania i zagospodarowania odpadów, w przypadku zmiany przepisów prawa powszechnie
obowiązującego wpływających na sposób spełnienia świadczenia.
3. W trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania
Zamawiającego o: zmianie danych adresowych lub nazwy firmy, zmianie osób reprezentujących
wykonawcę ogłoszeniu upadłości, ogłoszeniu likwidacji, zawieszeniu działalności, wszczęcia likwidacji.
4. Niedopuszczalna jest jednak, pod rygorem nieważności, zmiana postanowień Umowy praz wprowadzenie
nowych postanowień umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu
należałoby zmienić treść oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba,
że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia niniejszej Umowy.
5. Kierując się zapisami art. 144 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następujących sytuacjach:
a)wynagrodzenie umowne brutto może ulec odpowiedniej zmianie w przypadku zmiany powszechnie
obowiązujących w tym zakresie przepisów dotyczących podatku VAT;
b) dopuszczalna jest zmiana harmonogramu odbioru odpadów, każdorazowo po przekazaniu Wykonawcy
zaktualizowanego wykazu nieruchomości objętych usługą;
c) dopuszczalna jest możliwość wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w zakresie wykonywania usługi
nie wykraczających poza zakres Przedmiotu umowy, w sytuacji konieczności usprawnienia procesu
realizacji zamówienia;
d) zmiany Podwykonawcy dla części zamówienia, którą Wykonawca wykazał w ofercie, że powierzy ją do
wykonania Podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących
Podwykonawców określonych w umowie;
e)zmiany Podwykonawców dla części zamówienia, którą wykonawca wykazał w ofercie, że powierzy ją do
wykonania Podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego z zachowaniem zasad dotyczących
Podwykonawców określonych w umowie.
f) zmiany terminu płatności wynikającej z wszelkich zmian wprowadzonych przez strony do umowy;
g)zmiana instalacji do przetwarzania odpadów/podmiotu zbierającego odpady w okresie obowiązywania
umowy.
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§ 13
Zmiana Umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy
1. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego
Wykonawcy, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy, w formie pisemnego aneksu,
każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
1) Zmiany stawki podatku od towarów i usług,
2) Zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) Zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, na zasadach i w sposób określony w § 13, ust 2-12, jeżeli zmiany te będą
miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę.
2. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia
przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 1), będzie odnosić się wyłącznie do części
Przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu
wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz
wyłącznie do części Przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki
podatku od towarów i usług.
3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1), wartość wynagrodzenia netto
nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisów.
4. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa
w ust. 1 pkt 2) lub 3), będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego
Wykonawcy, w odniesieniu, do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania
Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio
zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian
w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne.
5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku
ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników świadczących usługi do
wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę,
z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy
będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi,
o których mowa w zadaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim
wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu Umowy.
6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku
z wypłatą wynagrodzenia pracownikom świadczącym usługi. Kwota odpowiadająca
zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia
Pracowników Świadczących Usługi, o których mowa w zadaniu poprzedzającym,
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odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane
z realizacją Przedmiotu Umowy.
7. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 1, każda ze Stron może wystąpić
do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego
Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie
całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie,
oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła, bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów
wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego
Wykonawcy.
8. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2) lub pkt 3), jeżeli z wnioskiem
występuje Wykonawca, jest o zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których
będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy,
w szczególności:
1) Pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników
Świadczących Usługi, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują
oni prace bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu Umowy oraz części
wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi- w przypadku zmiany, o której mowa
w ust. 1 pkt 2), lub
2) Pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników
Świadczących Usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych/ Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowej
przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace
bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia
odpowiadającej temu zakresowi- w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3).
9. W przypadku zmiany, o której mowa w ust 1 pkt 3), jeżeli z wnioskiem występuje
Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni roboczych, dokumentów, z których
będzie wynikać, w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania Umowy,
w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 8 pkt 2).
10. W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 7,
Strona, która otrzymała wniosek , przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim
zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy
powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz
z uzasadnieniem.
11. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku
lub częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem,
o którym mowa w ust. 7. W takim przypadku przepisy ust. 8-10 oraz ust. 12 stosuje
się odpowiednio.
12. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia
zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego
Wykonawcy.
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§ 14
Porozumiewanie się Stron
1. Wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszące się do lub wynikające z realizacji
przedmiotu umowy, wymagają formy pisemnej. Pisma Stron powinny powoływać się na tytuł
umowy i jej numer.
2. Za datę otrzymania dokumentów, o których mowa w ust. 1, Strony uznają dzień ich przekazania
pocztą elektroniczną lub faksem, jeżeli ich treść zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie, chyba
że postanowienia Umowy stanowią inaczej.
3. Korespondencję należy kierować na wskazane adresy:
Korespondencja kierowana do Zamawiającego:
Imię i nazwisko:
Telefon:
Fax::
e-mail:
Korespondencja kierowana do Wykonawcy:
Imię i nazwisko: ……………….
Adres: …………………………
Telefon: ……………………….
Fax:: ……………………………..
e-mail: ………………………….
4. Zmiana danych wskazanych w ust. 3 nie stanowi zmiany umowy i wymaga jedynie
pisemnego powiadomienia drugiej Strony.
§ 15
Rozstrzyganie sporów
1. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania, aby rozstrzygnąć ewentualne spory
i nieporozumienia wynikające z umowy ugodowo poprzez bezpośrednie negocjacje.
2. Jeżeli po upływie 30 dni od daty powstania sporu Zamawiający i Wykonawca nie będą
w stanie rozstrzygnąć sporu ugodowo, spór zostanie rozstrzygnięty przez sąd właściwy
dla siedziby Zamawiającego.
§ 16
Postanowienia końcowe
1. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 3 egzemplarze
otrzymuje Zamawiający, a 1 egzemplarz otrzymuje Wykonawca.
2. w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego oraz inne odpowiednie przepisy obowiązującego prawa.
2. Następujące załączniki do umowy stanowią jej integralną część:
1) Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.
ZAMAWIAJĄCY
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