Załącznik nr 3 do SIWZ

Umowa Nr ………………….. – projekt
zawarta w dniu ……………………….. pomiędzy:
Gminą Miejską w Chodzieży z siedzibą przy ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież
zwaną dalej Zamawiającym,
reprezentowaną przez:
Pana …………………………………
Przy kontrasygnacie Skarbnika Miejskiego ……………………………..
a
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej Wykonawcą,
reprezentowanym/ą przez:
…………………………………………………….

w wyniku dokonania przez Zamawiającego

wyboru oferty Wykonawcy zgodnie

z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843.) w trybie przetargu nieograniczonego
została zawarta umowa o następującej treści :
§1
1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania, zadanie pod nazwą:
„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy
Miejskiej w Chodzieży w okresie od 1 września 2020 roku do 31 grudnia 2021roku”,
zgodnie ze złożoną ofertą w przetargu nieograniczonym.
Harmonogram/y odbioru odpadów stanowią załączniki Nr ……, Nr….., Nr …. do
niniejszej umowy.
2. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wykonywane usługi jak również
odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu ewentualnych szkód, które mogą wyniknąć
w związku z realizacją zamówienia.
3. Wykonawca ma obowiązek wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującym
prawem,

wymaganiami

współczesnej

wiedzy

technicznej

oraz

wskazówkami

Zamawiającego.
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4. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość niezrealizowania zamówienia do 30%
w odniesieniu do każdego rodzaju odpadu z osobna.
§2
1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia …………… r. do dnia ……………………. r.
lub do wyczerpania kwoty określonej w § 3 ust. 1 umowy.
2. W razie istotnego naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy może ona być
rozwiązana przez Zamawiającego, ze skutkiem natychmiastowym, z możliwością
dochodzenia pokrycia strat z tytułu niewykonania lub wadliwego wykonania umowy.
§3
1. Całkowite wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi:
a.

netto (bez VAT): …………………. zł
(słownie złotych: ………………………………………………………………………).

b.

brutto (z VAT): ………………… zł
(słownie złotych: ……………………………………………………………………....),
zgodnie z ofertą oraz wynikiem przetargu.

2. Wynagrodzenie, płatne będzie częściowo za rzeczywiście odebraną i zagospodarowaną
ilość odpadów pomnożoną przez odpowiednie stawki jednostkowe, na podstawie
comiesięcznej faktury VAT.
3. Okresem rozliczeniowym jest 1 miesiąc.
4. Wykonawca wystawi fakturę za zrealizowanie usługi za dany miesiąc nie wcześniej niż
w ostatnim dniu miesiąca w którym realizowana została usługa.
5. Wynagrodzenie płatne będzie w PLN.
6. Wykonawca wraz z fakturą zobowiązany jest złożyć informacje dotyczące:
a. wykazu nieruchomości, od których nie zostały odebrane odpady komunalne;
b. wskazanie nieruchomości, na których są zbierane odpady komunalne w sposób
niezgodny z regulaminem,
c. ilości i rodzaju odebranych odpadów,
d. ilości i rodzaju wydanych worków.
7. Należność płatna będzie przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy
w terminie …….. dni

od złożenia faktury, zgodnie ze wskazaniem Wykonawcy w

formularzu oferty.
8. Dane do faktury:
Gmina Miejska w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież, NIP: 607-00-59-823
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9.

Należność Wykonawcy będzie płatna przelewem na wskazany w fakturze rachunek
Wykonawcy.

10. W razie opóźnienia w zapłacie, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe.
§4
Strony ustalają, że obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne z następujących
tytułów i w następujących wysokościach:
1.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1. w wysokości 200 zł za każdy przypadek nieodebrania odpadów z miejsc, w których
powinny być odebrane zgodnie z załącznikami nr 11 i 12 do specyfikacji istotnych
warunków zamówienia w terminach wskazanych w harmonogramie stanowiącym
załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Kara będzie naliczana jako iloczyn kwoty 200 zł
oraz liczby miejsc z których powinny zostać odebrane odpady. Kara zostanie
naliczona w sytuacji gdy Wykonawca nie udokumentuje w terminie i w sposób
określony w SIWZ dokonania odbioru odpadów po interwencji Zamawiającego.
Niewykonanie

usługi

każdorazowo

zgłaszane

będzie

Wykonawcy

przez

Zamawiającego drogą elektroniczną (e-mail). Wykonawca po wykonaniu usługi lub
niewykonaniu jej w określonym czasie zobowiązany jest powiadomić o tym
Zamawiającego w takiej formie jak Zamawiający powiadomił Wykonawcę o
niewykonaniu usługi. Dowodem Zamawiającego dla Wykonawcy potwierdzającym
fakt niewykonania usługi będzie dokumentacja w postaci notatki służbowej i zdjęć
fotograficznych opatrzonych datą i godziną wykonania.
2. W wysokości 1.000 zł za każdorazowe, stwierdzone przez Zamawiającego zmieszanie
przez Wykonawcę selektywnie zebranych odpadów.
3. W wysokości 1.000 zł za każdorazowe, stwierdzone przez Zamawiającego mieszanie
przez Wykonawcę selektywnie zebranych odpadów ze zmieszanymi odpadami
komunalnymi.
4. W wysokości 500 zł za każdorazowe stwierdzone przez Zamawiającego niewykonanie
obowiązków określonych w części III, ust. 3 litera f. specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
5. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn o których mowa
w § 9 ust. 2 niniejszej umowy w wysokości 3 % wynagrodzenia brutto, które
przypadałoby do końca terminu obowiązywania umowy, gdy nie została rozwiązana.
2. Zamawiający zapłaci kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn
leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 3% wynagrodzenia brutto, które
przypadałoby do końca terminu obowiązywania umowy, gdy nie została rozwiązana.
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3. Wykonawca podlega również karom pieniężnym określonym w Rozdziale 4d ustawy z
dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r.
poz. 391 ze zm).
4. W przypadku nieużywania pojazdów wg normy spalin Euro 5, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę w wysokości 500 zł brutto za pierwszy przypadek naruszenia.
5. Za każdy kolejny przypadek naruszenia zobowiązania się do używania pojazdów wg.
normy spalin Euro 5 w wysokości procentu wartości przedmiotu umowy o którym mowa
w § 3 ust. 1.
6. Za niedopełnienie wymogu zatrudniania pracowników, o którym mowa w §6 ust. 1
– w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie
przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia
przez

Zamawiającego

niedopełnienia

przez

Wykonawcę

wymogu

zatrudniania

pracowników, o którym mowa w §6 ust. 1) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji
Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę.
7. Zamawiający nie ponosi kar za odstąpienie od umowy z przyczyn określonych w art. 145
ustawy Prawo Zamówień Publicznych, czyli w razie wystąpienia istotnej zmiany,
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawca
otrzyma wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy.
8. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu
od Zamawiającego wynagrodzenia.
9. Zastrzeżone zgodnie z postanowieniami niniejszego kary umowne nie wyłączają
możliwości dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar
umownych.
§5
(dotyczy sytuacji wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem Podwykonawców; w przypadku braku Podwykonawców,
paragraf zostanie skreślony

1. Wykonawca wykona przy pomocy Podwykonawców następujące części zamówienia:
.......................................................................................................................................
2. Zatrudnienie przez Wykonawcę innego Podwykonawcy niż wskazany w ofercie
Wykonawcy wymaga zgody Zamawiającego.
3. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców ja za swoje własne.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań podczas realizacji
usługi.
§6
1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub
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podwykonawcę w trakcie realizacji zamówienia pn. „Odbieranie i zagospodarowanie
odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Miejskiej w Chodzieży w okresie od 1
września 2020 roku do 31 grudnia 2021roku”, osób wykonujących czynności:
a) związane z odbiorem, załadunkiem i rozładunkiem odpadów,
b) kierowania pojazdami przystosowanymi do odbioru odpadów przez osoby
posiadające odpowiednie uprawnienia,
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 wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w
szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia
spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania zamówienia.
2) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej
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 złożenia oświadczenia,
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk
tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do złożenia 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, jeżeli
został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w
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sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z
obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (tj. w
szczególności1 bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
•

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 obowiązującymi przepisami
dotyczącymi ochrony danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.

3) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności
zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary
umownej

w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie

zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez
zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu
potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę
lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności.
4) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
§7
1. W celu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca złożył przed
podpisaniem umowy u Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy w
wysokości 5% wartości zamówienia brutto, tj. kwotę ……………………… zł.

Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda
umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie
danych osobowych; za (Dz. U. poz. 1000 ze zm), zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.
1
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2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminie
30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie
wykonane.
§8
1. Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje
możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty na
podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku
wprowadzenia w życie, po podpisaniu umowy, regulacji prawnych wywołujących potrzebę
zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.
3. Zmianę dopuszcza się w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności
niezależnych od stron umowy, nieznanych stronom umowy w chwili jej zawierania bądź
podczas prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, uniemożliwiającymi lub
utrudniającymi świadczenie usług objętych zamówieniem spowodowanych:
a. warunkami atmosferycznymi odbiegającymi od typowych np. nadmierne opady
atmosferyczne uniemożliwiające dojazd, zdarzenia spowodowane katastrofalnym
działaniem przyrody o charakterze przypadkowym,
b. zmianą zapisu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej
w Chodzieży.
c. zmianą przepisów prawa w zakresie gospodarki odpadami.
4. Zamawiający przewiduje możliwość następujących zmian postanowień zawartej
umowy:
a. jeśli zmiana stawki podatku VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania
po

stronie

Wykonawcy,

Zamawiający

dopuszcza

możliwość

zwiększenia

wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez
Wykonawcę,
b. jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy
po

stronie

Wykonawcy,

Zamawiający

przewiduje

możliwość

zmniejszenia

wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT do zapłacenia przez
Wykonawcę.
c. podatek VAT naliczony będzie wg stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury.
5. Strony dopuszczają możliwość:
a. Zmiany danych związanych z obsługą admintstracyjno - organizacyjną umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego);
b. Zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między
7

stronami.
c. Zmiany osobowe:
• zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o
których mowa w ustawach, a także w SIWZ,
• zmiana podwykonawcy przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot
umowy na innego dysponującego, co najmniej porównywalnym doświadczeniem,
potencjałem technicznym i osobowym. Powyższa zmiana będzie wymagała
pisemnego poinformowania Zamawiającego.
6. Sposób inicjowania zmian:
a. Wykonawca wnioskuje do Zamawiającego w sprawie możliwości dokonania wskazanej
zmiany;
b. Zamawiający wnioskuje do Wykonawcy w sprawie możliwości dokonania wskazanej
zmiany;
c. Wniosek powinien zawierać co najmniej:
• Opis propozycji zmiany;
• Uzasadnienie zmiany.
d. Sporządzony wniosek musi zostać podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego.
7. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może
wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
8. Niedopuszczalna jest zmiana umowy oraz wprowadzenie do niej nowych postanowień
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 umowy.
§9
1. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić pisemnie.
2. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli
Wykonawca narusza w sposób istotny postanowienia niniejszej umowy, w szczególności
w przypadku:
a. utraty przez Wykonawcę prawa do wykonywania działalności będącej przedmiotem
umowy,
b. braku spełnienia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
w zakresie obowiązku posiadania bazy magazynowo - transportowej oraz minimalnej
liczby pojazdów,
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c. nie rozpoczęcie świadczenia usług w terminie wskazanym przez Zamawiającego
zgodnie z niniejszą umową,
d. przerwania wykonywania usług na okres dłuższy niż 3 dni,
e. uporczywe niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie przez Wykonawcę istotnych
obowiązków wynikających z niniejszej umowy, ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach, ustawy o odpadach,
3. Warunkiem rozwiązania umowy jest wezwanie Wykonawcy do wykonania obowiązków
wynikających z niniejszej umowy oraz wyznaczenie dodatkowego 14 dniowego terminu
wykonania obowiązków. Rozwiązanie umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem
nieważności i zawiera uzasadnienie.
4. Stronom nie przysługują kary umowne, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn,
o których mowa w at. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.
§10
1. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności,
przysługującej mu z tytułu realizacji niniejszej umowy na osoby trzecie.
2. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd
właściwy do siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy Prawo Zamówień Publicznych, ustawy o Odpadach oraz innych obwiązujących
aktów prawa.
4. Integralną częścią umowy są:
a.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

b.

Oferta wykonawcy.

5. Osobami wskazanymi do kontaktu ze strony Zamawiającego jest:
1. ………………………, nr tel. ………….., adres e-mail: ……….
2. ………………………, nr tel. ………….., adres e-mail: ……….
3. ………………………, nr tel. ………….., adres e-mail: ……….
6. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
każdej ze stron.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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