Załącznik Nr 5

UMOWA
Zawarta w dniu […] 2013r. w Rejowcu Fabrycznym pomiędzy
Gminą Rejowiec Fabryczny z siedzibą w Rejowcu Fabrycznym ul Lubelska 16
W imieniu którego działa Zdzisława Krupy – Wójta Gminy, przy kontrasygnacie Małgorzaty Babijczuk
Skarbnika Gminy, zwany dalej ZAMAWIAJĄCYM.
§1
1. ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA przyjmuje do realizacji świadczenie usług w ramach
zadania pn.:
„ Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Rejowiec Fabryczny” zgodnie z
warunkami zamówienia.
2. Szczegółowy zakres i opis usług będących podmiotem umowy zawarty jest w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienie oraz ofercie Wykonawcy , które są integralną częścią
umowy.
3. Wykonawca przedstawi zamawiającemu wykaz telefonów do kontaktów roboczych z
uwzględnieniem łączności bezprzewodowej niezbędnej do prawidłowej realizacji usługi.
§2
Wykonawca zrealizuje usługę objętą przedmiotem zamówienia w terminie od 01.07.2013 roku do
dnia 30.06.2014 roku
§3
Wykonawca oświadcza, iż przedmiotem zamówienia wykona siłami własnymi.
(albo)
1.Wykonawca oświadcza, iż powierzy następujący zakres prac Podwykonawcom
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje
przedmiot umowy, jak za własne działania.
3.wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość prac, które wykonuje przy
pomocy Podwykonawców.
§4
1. Wynagrodzenie WYKONAWCY z tytułu realizacji usług objętych umową stanowić będzie
iloczyn faktycznie odebranych odpadów komunalnych w Mg i ceny jednostkowej za odbiór,
transport i zagospodarowanie 1 Mg odpadów komunalnych z terenu Gminy Rejowiec
Fabryczny.
2. Cena jednostkowa za odbiór, transport i zagospodarowanie 1 Mg odpadów komunalnych z
terenu Gminy Rejowiec Fabryczny wynosi:
Netto - …..zł,
Podatek VAT - …..zł kwotę[…]
Brutto ( słownie: - […])

3. Cena jednostkowa netto będąca podstawą rozliczenia nie ulegnie zmianie w trakcie trwania
umowy i obejmuje należność za wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do
kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia, do których zobowiązany jest WYKONAWCA.
4. W cenie jednostkowej są zawarte koszty związane z transportem i zagospodarowaniem
odpadów komunalnych, w tym koszty odbioru odpadów selektywnie zbieranych , koszty
zakupu i dostawy worków, oraz wszelkie inne koszty niezbędne do wykonania przedmiotu
umowy.
5. W cenie są również zawarte podatki i inne należności płatne przez WYKONAWCĘ, według
stanu prawnego na dzień wszczęcia postępowania.
§5
1. Rozliczenie będzie następować w okresach miesięcznych, fakturą wystawioną do 10-go
każdego miesiąca za miesiąc poprzedni obejmującą faktyczną ilość odebranych odpadów.
2. Wykonawca wraz z fakturą dostarczy dowód potwierdzający wykonanie usług: karty
ewidencji odpadów, bądź karty przekazania odpadów.
3. Wynagrodzenie należne WYKONAWCY będzie płatne przelewem na konto WYKONAWCY
wskazane na fakturze, w terminie 30 dni od daty jej wpływu do ZAMAWIAJĄCEGO.
§6
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ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy, jeżeli poweźmie wiadomość o tym , że:
Wszczęto zostało postępowanie upadłościowe WYKONAWCY,
Rozpoczęto likwidację firmy WYKONAWCY,
WYKONAWCA utracił uprawnienia do wykonywania przedmiotu umowy wynikające z
przepisów szczegółowych.
Odstąpienie od umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO może nastąpić również, jeżeli WYKONAWCA:
Nie rozpoczął wykonywania usług w pełnym zakresie objętym umową z dniem 01.07.2013r.,
bez uzasadnionych przyczyn oraz nie rozpoczął wykonywania usług pomimo pisemnego
wezwania ZAMAWIAJĄCEGO.
Zaniechał realizacji umowy, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje jej przez kolejnych 30 dni
kalendarzowych,
WYKONAWCA wykonuje usługi złej jakości i pomimo pisemnego wezwania ZAMAWIAJĄCEGO
nie nastąpiła poprawa ich wykonania.
WYKONAWCA zrzeka się wszelkich roszczeń z tytułu odstąpienia od umowy w okolicznościach
wyżej wskazanych, za wyjątkiem roszczenia o wynagrodzenie z tytułu wykonania części
umowy.
Ponadto w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy
ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach. W takim przypadku WYKONAWCA może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy. W tym celu ZAMAWIAJĄCY wraz z
WYKONAWCĄ winni ustalić wartość faktycznie wykonanych przez WYKONAWCĘ usług, a
WYKONAWCA zobowiązuje się współpracować z ZAMAWIAJĄCYM w tym zakresie.
§7

WYKONAWCA może odstąpić od umowy , jeżeli ZAMAWIAJĄCY nie dotrzymuje istotnych
postanowień umowy a w szczególności gdy nie wypłaca WYKONAWCY wynagrodzenia za
wykonanie usługi w ciągu 30 dni od terminu płatności ustalonego w umowie.

§8
Odstąpienie od umowy będzie wywierało skutek pomiędzy stronami umowy z momentem
doręczenia drugiej stronie oświadczenia o odstąpieniu od umowy i będzie wywierało skutek na
przyszłość, przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień, które
Zamawiający nabył przed datą złożenia oświadczenia o odstąpieniu, w tym w szczególności
uprawnień z tytułu kar umownych, zabezpieczenia , odszkodowania.
§9
1. Wykonawca po podpisaniu umowy zobowiązany zawrzeć umowę odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej wysokości nie niższej niż 500 000,-zł.
2. Koszty ubezpieczenia ponosi WYKONAWCA
3. WYKONAWCA jest zobowiązany do przedstawienia na każde żądanie ZAMAWIAJĄCEGO polisy
ubezpieczeniowej oraz dowodów opłacenia składek
§10
1. ZAMAWIAJĄCEMU przysługują os WYKONAWCY kary umowne w poniższych przypadkach i
wysokościach:
1) 10zł każdy dzień zwłoki w terminowym odebraniu odpadów ustalonym w harmonogramie, o
którym mowa w ust. 4 pkt 1 załącznika do umowy z każdego miejsca gromadzenia odpadów
na terenach budownictwa jednorodzinnego, zagrodowego i wielorodzinnego)
2) 20zł za każdy dzień zwłoki w terminowym odebraniu odpadów w ustalonym terminie, o
którym mowa w ust. 4 pkt 4 załącznika do umowy z każdego miejsca gromadzenia odpadów
na nieruchomościach niezamieszkałych tj. szkoły, biura, świetlice, domy opieki społecznej),
cmentarzy, zbiorników wodnych
3) 1000zł za każdy dzień nieobsługiwania Punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych
4) 10% kwoty brutto określonej w §4 ust. 3 umowy za odstąpienie od umowy z przyczyn
zależnych od WYKONAWCY
5) Za niewywiązanie się z poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku
innymi metodami oraz ograniczenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania w wysokości kary należnej Gminie Rejowiec Fabryczny.
Wysokość kary umownej zostanie wyliczona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września
1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2012r. poz. 391 z późn. zm).
2. W przypadku wymienionych w ust. 1 pkt 1-3 WYKONAWCA wystawi fakturę na 100%
wynagrodzenia umownego, a ZAMAWIAJĄCY przedstawi pisemne obliczenie kar umownych,
o które pomniejszy wynagrodzenie , w formie potrącenia z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Jeżeli wynagrodzenie WYKONAWCY jest niższe niż wyliczona do potrącenia kara umowna,
WYKONAWCA zobowiązuje się tę różnicę dopłacić na rachunek bankowy ZAMAWIAJĄCEGO
4. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 4 kwoty kar umownych WYKONAWCA zobowiązany
jest przelać na rachunek bankowy ZAMAWIAJĄCEGO.
5. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się zapłacić WYKONAWCY:
1) Ustawowe odsetki w przypadku zwłoki w uregulowaniu wynagrodzenia, o którym mowa w §5
ust. 3 umowy,
2) Karę umowną – 10% kwoty brutto określonej w §4 ust. 3 umowy za odstąpienia od umowy z
przyczyn zawinionych przez ZAMAWIAJĄCEGO, z zastrzeżeniem §6 ust. 4

§11
1. Zamawiający zgodnie z art. 144 Pzp dopuszcza zmiany zawartej umowy w następujących
sytuacjach:
1) W zakresie wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto
pozostałe do końca realizacji umowy może wzrosnąć o zwiększoną wartość tego podatku,
2) W zakresie zmiany częstotliwości odbioru odpadów, rodzaju i ilości frakcji odbieranych
odpadów w przypadku zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Rejowiec Fabryczny,
3) Pozostałe rodzaje zmian spowodowane zmianą przepisów prawnych istotnych do realizacji
przedmiotu umowy.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia warunków umowy mogą być dokonywane za zgodą
umawiających się stron, wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności, o ile
nie będzie to sprzeczne z ustawą Prawo zamówień publicznych.
§12
W sprawach nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz Kodeksu Cywilnego oraz innych aktów prawnych dotyczących realizacji zamówienia.
§13
Spory jakie mogą wynikać przy realizacji niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu Sądu
powszechnego właściwego dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.
§14
Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdego ze
stron.
WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

UWAGA!
Nawiasami kwadratowymi oznaczono miejsca do wypełnienia treściami wynikającymi z rozstrzygnięcia przetargu. W nawiasie
kwadratowym kursywą oznaczono treść fakultatywną.

