Załącznik nr 4

UMOWA NR …/2017
(niniejszy wzór umowy będzie wykorzystany do zawarcia umowy z wybranym wykonawcą i może być edytowany i
dostosowany do potrzeb stron w zakresie wynikającym z warunków postępowania o zamówienie publiczne oraz
złożonej oferty)
zawarta w dniu …………………….2017 roku w Trzebielinie, pomiędzy:
Gminą Trzebielino, Trzebielino 7a, 77-235 Trzebielino, NIP: 842-166-35-35
zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”
reprezentowanym przez:
Tomasza Czechowskiego – Wójta Gminy Trzebielino
przy kontrasygnacie:
Marioli Skwierawskiej  Skarbnika Gminy
a ………………………………………………………………………….………………. zwanym
dalszej treści umowy „Wykonawcą”
reprezentowanym przez:

w

1. ……………………….….. – …………………………….
2. ……………..…….……... − ………………….…………
§1
Przedmiot umowy
1. Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pod nazwą Odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Trzebielino.
2. Wykonawca wykona zamówienie zgodnie z niniejszą umową, a także zgodnie ze Specyfikacją
Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, ewentualnymi wyjaśnieniami do SIWZ i
jej modyfikacjami oraz ze złożoną przez Wykonawcę ofertą – stanowiącymi integralną cześć
niniejszej umowy.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ.
§2
Termin wykonania zamówienia
Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy w zakresie odbierania i zagospodarowania
odpadów od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 30 czerwca 2019 r.
§3
Oświadczenia i zobowiązania Wykonawcy
1. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia, wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania
przedmiotu umowy, a w szczególności:
a) aktualne zezwolenie wydane przez właściwy organ na prowadzenie działalności w zakresie
transportu odpadów;
b) aktualne zezwolenie wydane przez właściwy organ na prowadzenie działalności
w zakresie przetwarzania odpadów - w przypadku, gdy wykonawca zamierza prowadzić
odzysk lub unieszkodliwianie odpadów we własnym zakresie. W przypadku gdy
wykonawca zamierza przekazywać odpady innemu podmiotowi w celu ich przetwarzania,
powinien zawrzeć umowę na wskazany zakres z podmiotem posiadającym zezwolenie w
tym zakresie.
c) aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Trzebielino,
dokonanego na podstawie ustawy dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250)
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2. Wykonawca oświadcza, że posiada potencjał osobowy niezbędny do wykonania niniejszej umowy,
w szczególności, że osoby uczestniczące w realizacji Umowy są zatrudnione na podstawie umowy
o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014
r., poz. 1502 z późn. zm.), zgodnie z oświadczeniem załączonym do umowy – pracownicy fizyczni
i koordynator umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że posiada wymaganą liczbę oraz rodzaj środków transportu do realizacji
przedmiotu umowy.

1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

§4
Obowiązki Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do spełniania wymagań określonych w §3 przez cały okres realizacji
Umowy tj. 24 miesiące.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami, wskazaniami Zamawiającego, przy zachowaniu najwyższej staranności w
sposób zapewniający jego przydatność do wskazanego celu.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszystkich obowiązków opisanych w załączniku
nr 5 do SIWZ.
Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu niezwłocznie wszystkich
ważnych informacji dotyczących realizacji umowy nie później niż w terminie 3 dni roboczych od
dnia ich powzięcia, a w przypadku informacji wynikających z żądania Zamawiającego nie później
niż w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania żądania.
Wykonawca zobowiązuję się do ustanowienia Koordynatora umowy, z którym Zamawiający
będzie mógł się kontaktować bezpośrednio w dni robocze (od poniedziałku do piątku)
w godzinach od 8.00 do 15.00. Koordynator będzie odpowiadał za nadzorowanie wykonywania
umowy ze strony Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych
osobowych. Wykonawca nie może wykorzystywać pozyskanych danych w żaden inny sposób lub
w innym celu niż dla wykonywania umowy, w szczególności nie może wykorzystywać tych
danych w celach reklamowych lub marketingowych.
W przypadku, gdy wpisy do rejestrów, zezwolenia lub umowy konieczne do realizacji przedmiotu
zamówienia tracą moc obowiązującą podczas realizacji niniejszej umowy, Wykonawca
zobowiązuje się do uzyskania nowych wpisów lub zezwoleń oraz przekazania kopii tych
dokumentów Zamawiającemu w terminie 14 dni od dnia wykreślenia z rejestru lub wygaśnięcia
uprawnień wynikających z zezwoleń, pod rygorem prawa Zamawiającego do odstąpienia od
umowy i naliczenia stosownych kar umownych.

§5
Obowiązki Zamawiającego
1. Zamawiający zobowiązuje się do współpracy w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy,
w szczególności do:
1) współpracy z Wykonawcą przy sporządzaniu harmonogramu odbierania odpadów, o którym
mowa w załączniku nr 8 do SIWZ i jego akceptacji bez zbędnej zwłoki,
2) udostępniania Wykonawcy informacji, o ilości nieruchomości objętych obowiązkiem
odbierania odpadów,
3) 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 zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia, na warunkach
i w terminach określonych w § 8 niniejszej umowy.
§6
Wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku
1.

Wykonawca jest zobowiązany do osiągnięcia na obszarze objętym przedmiotem zamówienia:
a) poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku frakcji odpadów
obejmujących papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło wyliczanych zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów
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recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych
frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2167).
b) poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania wyliczanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu
obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r., poz. 676).
2.

Ustalenie, czy Wykonawca osiągnął wymagane poziomy recyklingu i ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania nastąpi na podstawie
sprawozdania, o którym mowa w § 7 ust. 5 umowy.

§7
Raporty i sprawozdania
1. Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu miesięcznych raportów
zawierających informacje o:
a) ilości odebranych zmieszanych odpadów komunalnych [Mg],
b) ilości odebranych odpadów szkła, w tym opakowań szklanych [Mg],
c) ilości odebranych odpadów papieru i tektury [Mg],
d) ilości odebranych odpadów ulegających biodegradacji[Mg],
e) ilości odebranych odpadów tworzyw sztucznych, metali oraz opakowań wielomateriałowych
[Mg],
f) ilości odebranych odpadów mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego , zużytych opon, przeterminowanych leków i chemikaliów
[Mg],
g) sposobach zagospodarowania ww. odpadów,
2. Raporty muszą być przekazane w formie pisemnej i elektronicznej – uzgodnionej
z Zamawiającym w terminie do 7 dni od zakończenia miesiąca, którego dotyczą.
3. Prawidłowo sporządzony raport miesięczny – zaakceptowany przez Zamawiającego będzie
podstawą do wystawienia faktury za wykonaną usługę.
4. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania akceptuje raport lub zgłasza uwagi.
5. 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 Zamawiającemu w terminie do końca miesiąca
następującego po półroczu, którego dotyczy.
6. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przekazywania Zamawiającemu informacji o
niezgodnym z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzebielino
gromadzeniu odpadów, w szczególności ich mieszaniu lub przygotowaniu do obierania w
niewłaściwych pojemnikach. Informacja powinna zawierać w szczególności:
a) adres nieruchomości, na której odpady gromadzone są w sposób niezgodny z Regulaminem
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzebielino ,
b) zdjęcia w postaci cyfrowej dowodzące, że odpady gromadzone są w sposób niewłaściwy.
Zdjęcia muszą zostać wykonane w taki sposób, aby w sposób nie budzący wątpliwości
pozwalały na przypisanie pojemników, w tym worków do konkretnej nieruchomości,
7. Wykonawca jest zobowiązany do odbierania odpadów ze wszystkich nieruchomości na których
zamieszkują mieszkańcy lub na których powstały odpady. W przypadku nie ujęcia tych
nieruchomości w wykazie prowadzonym przez Zamawiającego , Wykonawca jest zobowiązany do
poinformowania oraz przekazania adresów nieruchomości Zamawiającemu.
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§8
Wynagrodzenie
1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy, zgodnie z SIWZ oraz ofertą wykonawcy, będzie miesięczne wynagrodzenie umowne,
wyliczone w oparciu o faktycznie wykonaną i odebraną usługę oraz ryczałtowe ceny jednostkowe
netto określone w ofercie Wykonawcy, wskazane w ust. 2 niniejszego paragrafu z
uwzględnieniem podatku VAT w stawce obowiązującej na dzień wystawienia faktury.
2. Ryczałtowa cena jednostkowa netto, o której mowa w ust. 1 wynosi odpowiednio:
a) za tonę odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych zmieszanych
Wsk. 1 = ………………………..………………………………………….………….. zł/tonę
b) za tonę odebranych i zagospodarowanych w wyniku zbiórki selektywnej, w tym:
 papier i tektura
Wsk. 2 = …………………………………………………….………………………. zł/tonę
 szkło
Wsk. 3 = ……………………………………………………………………….……. zł/tonę
 tworzywa sztucznego, metali, odpadów wielomateriałowych
Wsk. 4 = ………………………………………………………………………...…… zł/tonę
 odebrane odpady z PSZOK-u.
Wsk. 5 = ……………………….………………………………..………………..….. zł/tonę
Ryczałtowe ceny jednostkowe netto wskazane w ust. 2 zawierają wszelkie koszty niezbędne do
wykonania niniejszej umowy i stanowią podstawę do rozliczeń.
3. Szacunkowe wynagrodzenie łączne w okresie obowiązywania umowy wynosi około kwoty
brutto ………………………… zł., co wyliczone zostało na podstawie szacunku ilości odpadów (
podanej w załączniku nr 5 do SIWZ) pomnożonej przez ceny jednostkowe netto ( określone w § 8
ust. 2 niniejszej umowy).
4. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w toku realizacji niniejszej Umowy, kwota
wynagrodzenia netto zostanie zmieniona o kwotę podatku VAT w stawce obowiązującej na dzień
wystawienia faktury.
5. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 2 płatne będzie po zakończeniu danego
miesiąca świadczenia usługi, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, wystawionej
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego raportu, o którym mowa w § 7 ust. 1-4 umowy.
6. Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany w fakturze VAT, w ciągu ……………. dni ( wg. oferty Wykonawcy) od otrzymania
przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
7. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
8. Płatnikiem faktur/rachunku będzie: Gmina Trzebielino, 77-235 Trzebielino, Trzebielino 7a,
NIP:842-166-35-35.
9. Wszelkie kwoty należne Zamawiającemu, w szczególności z tytułu kar umownych, mogą być
potrącane z płatności realizowanych na rzecz Wykonawcy, na co Wykonawca wraża zgodę.
10. Zapłata należności nastąpi przelewem na konto Wykonawcy znajdujące się w Banku
.................................................................................................................................................. o nr
.......................................................................................................................................
§9
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
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a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 ust. 3
niniejszej umowy;
b) za nie terminowe złożenie raportu lub sprawozdania, o których mowa w §7 ust. 1, 2 i §7 ust. 5
– w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki;
c) za każdy przypadek wykonywania usługi w sposób nie gwarantujący utrzymania właściwego
stanu higieniczno-sanitarnego i porządkowego miejsc zbierania odpadów np. poprzez
nieterminowy wywóz, powodujący przepełnienie pojemników i kontenerów powstałego z winy
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną - w kwocie 1.000,00 zł za 1
miejscowość za każdy dzień opóźnienia;
d) za nie osiągnięcie wymaganych zgodnie z §6 umowy poziomów recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku oraz nie osiągnięcie poziomów ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania - w wysokości kary,
której podlega Gmina Trzebielino za niewywiązywanie się z obowiązków określonych w art.
9z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z
2016 r., poz. 250 z późn. zm.) naliczonej Gminie Trzebielino zgodnie z przepisami art. 9x ust.3
ustawy.
e) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przy realizacji umowy osób
wskazanych przez Zamawiającego w SIWZ, Wykonawcy zostanie naliczona każdorazowo kara
umowna w wysokości 2.000 zł, za każdy ujawniony przypadek;
f) za wprowadzenie Podwykonawcy, który nie został zgłoszony Zamawiającemu zgodnie z
zapisami Umowy, w wysokości 2 000 zł za każde zdarzenie;
g) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 2 000 zł za każde zdarzenie;
2. Jeżeli szkoda przewyższy wysokość zastrzeżonych kar umownych, Zamawiający ma prawo
dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania naliczonych kar umownych z wynagrodzenia
należnego Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej umowy, a Wykonawca wyraża zgodę na
takie potrącenie.
§ 10
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 10% ceny oferty brutto, tj.
kwotę…………………….………. słownie: ……………………………………………………….
o której mowa w § 8 ust. 3 niniejszej umowy.
2. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego
wykonania umowy. Zabezpieczenie to zabezpiecza w szczególności terminowe wykonywanie
obowiązków umownych oraz roszczenia o szkodę powstałe na skutek niewykonywania lub
nienależytego wykonania umowy.
3. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania
przez Zamawiającego za należycie wykonane.
4. Zabezpieczenie wnosi się w formach określonych w art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamówień publicznych.
5. Zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub w formie
poręczenia powinno być ustanowione, jako bezwarunkowe i nieodwołalne. Zabezpieczenia
wynikające z poręczenia lub gwarancji powinny podlegać wyłącznie prawu polskiemu oraz
zgodnie z wyborem Zamawiającego wskazywać, jako sąd właściwy sąd miejsca spełnienia
świadczenia lub sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
6. Koszty wystawienia zabezpieczenia ponosi Wykonawca.
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§ 11
Odstąpienie od umowy
1.

Poza przypadkami określonymi w Kodeksie cywilnym Zamawiającemu przysługuje prawo
odstąpienia od umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego, jeżeli
a) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy lub przerwał jej realizację bez
uzasadnionej przyczyny pomimo wezwania Zamawiającego,
b) Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z postanowieniami umowy,
mimo wezwania do zaniechania takiego działania.

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, w przypadkach, o których mowa w ust. 1 (odstąpienie
umowne) powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpienia, w terminie do
30 dni od daty powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o tej przyczynie.
3. Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na zasadach określonych w
art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2015 poz.
2164 z późn. zm.).
§ 12
Zmiany umowy
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zakazane są zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie,
której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z
potrzeb Zamawiającego lub z przyczyn dotyczących Zamawiającego lub też z przyczyn
obiektywnych, niezależnych od żadnej ze stron i dotyczą następujących sytuacji:
a) w przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto pozostałe do końca realizacji
umowy może wzrosnąć o zwiększoną wartość tego podatku,
b) w zakresie zmiany terminu przewidzianego na realizację usług w poszczególnych miesiącach
zmiana jest możliwa w przypadku:
a/zmian spowodowanych warunkami atmosferycznymi, w szczególności klęsk żywiołowych,
warunkami atmosferycznymi odbiegającymi od typowych uniemożliwiającymi prowadzenie usług
b/zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami terenowymi.
c/zmian będących następstwem okoliczności leżących
w szczególności wstrzymanie usług przez zamawiającego

po stronie

Zamawiającego,

d/innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, skutkującym
niemożliwością prowadzenia usług lub wykonania innych czynności przewidzianych umową.
pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami:
3. Zmiana podmiotów trzecich na etapie realizacji zamówienia na zasobach, których wykonawca
opierał się wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu jest możliwa, jeśli nowy
podwykonawca wykaże spełnienie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotychczasowy podwykonawca
a) siła wyższa przedmiotu uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ
b) zmianie uległy przepisy prawne istotne do realizacji przedmiotu umowy
4. wprowadzenia zmian w załączniku nr 5 do SIWZ – Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia
i jego realizacji – w zakresie wykonania prac nie wykraczających poza zakres przedmiotu
zamówienia – jedynie w sytuacji konieczności zwiększenia usprawnienia procesu realizacji
zamówienia,
§ 13
Podwykonawstwo
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy bez udziału podwykonawców
albo
2. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie następujących Usług/czynności/prac
stanowiących część przedmiotu Umowy: ………………………………………………………
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3. Powierzenie wykonania części przedmiotu Umowy Podwykonawcy nie wyłącza obowiązku
spełnienia przez Wykonawcę wszystkich wymogów określonych postanowieniami Umowy, w tym
dotyczących personelu Wykonawcy.
4. Wykonawca uprawniony jest do powierzenia wykonania części przedmiotu Umowy, nowemu
Podwykonawcy, zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy. Do powierzenia wykonania części
przedmiotu Umowy nowemu Podwykonawcy, zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy
konieczna jest zgoda Zamawiającego w przypadku, o którym mowa w art. 36b ust. 2 ustawy
Prawo zamówień publicznych. W pozostałych przypadkach zmiana Podwykonawcy następuje za
uprzednim poinformowaniem o tym fakcie Zamawiającego, dokonanym na 7 dni przed
dokonaniem tej zmiany.
5. Wykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie umowy,
której przedmiotem są usługi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o
podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0.5% wartości umowy określonej w § 8.
6. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za działania lub zaniechania podwykonawcy, jak
za własne działania i zaniechania.
7. Wykonawca zobowiązuje się uregulować należności podwykonawcy z tytułu realizacji niniejszej
umowy, t.j przedstawić Zamawiającemu dokonanie zapłaty podwykonawcy przed wystawieniem
faktury za dany zakres usług.
§ 14
Odpowiedzialność za szkody i ubezpieczenie
1. Z chwilą rozpoczęcia przez Wykonawcę wykonywania przedmiotu umowy, Wykonawca ponosi
pełną odpowiedzialność za:
1. szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich powstałe
w związku z realizacją niniejszej umowy,
2. szkody wynikające ze zniszczenia obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia ruchomego
w związku z realizacją niniejszej umowy,
3. szkody wynikające ze zniszczenia własności osób trzecich spowodowane zaniedbaniem
Wykonawcy, w związku z realizacją niniejszej umowy,
4. szkody wynikłe z nieterminowej realizacji usług.
2. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu
prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 100.000,00 zł przez cały okres
realizacji umowy. Przed podpisaniem umowy wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopię
umowy ubezpieczenia (lub polisy). W przypadku, gdy przedstawiona umowa obejmuje okres
krótszy niż okres realizacji umowy Wykonawca obowiązany jest do zachowania ciągłości
ubezpieczenia na wymaganą kwotę oraz przedkładania kopii kolejnych umów (polis).
3. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiającemu kopie ww. polis
ubezpieczeniowych umowy wraz z dowodem opłacenia należnej składki. Jeżeli składka zgodnie
z treścią umowy ubezpieczenia opłacana jest ratalnie Wykonawca zobowiązany jest przedkładać
Zamawiającemu dowody uiszczenia kolejnych składek, w terminie 3 dni od dnia upływu terminu
płatności kolejnych rat. Jeżeli okres obowiązywania umowy ubezpieczenia, o której mowa w
zdaniu pierwszym nie obejmuje całego okresu realizacji przedmiotu umowy, wówczas
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dowód objęcia umową ubezpieczenia
dalszego okresu obowiązywania umowy. Dokumenty te Wykonawca zobowiązany jest doręczyć
Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia upływu okresu obowiązywania poprzedniej umowy
ubezpieczenia. W przypadku nieprzedłużenia umowy/umów ubezpieczenia (polisy/polis),
Zamawiający uprawniony jest do zawarcia umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy.
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§ 15
Postanowienia końcowe
1. Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego
przenieść, ani zbyć wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Prawa
zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi, Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa
właściwe dla przedmiotu niniejszej umowy.
3. Strony ustalają poniższe adresy do korespondencji (składania wszelkich oświadczeń woli i
wiedzy):
1) dla Zamawiającego:
……………………………..………………………………………………………………………,
tel.
……………………………,
fax:
…………..……………………………,
e-mail:
………………………………
2) dla Wykonawcy:
……………………..………………………………………………………………………………,
tel.
……………………………,
fax:
…………………………………………,
e-mail:
…………………………………….
4. Osobami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację zamówienia są:
1) ze strony Zamawiającego:
………………………………………………………………………………………………,
2) ze strony Wykonawcy – Koordynator:
……………………………………………………………………………..
5. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o wszelkich zmianach ust. 3 i 4 pod
rygorem uznania za skutecznie doręczoną korespondencję kierowaną na ostatni znany drugiej
stronie adres.
6. Spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy strony oddają
rozstrzygnięciom sądom powszechnym, właściwym miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
7. Integralną część umowy stanowią załączniki:
 Harmonogram rzeczowo-finansowy
 Oferta Wykonawcy
 SIWZ wraz z wyjaśnieniami, modyfikacją
 Kopia polisy ubezpieczeniowej
8. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy egzemplarze dla
Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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