Wzór Załącznik nr 9
UMOWA NR ……………
zawarta w dniu ………… w Nagłowicach pomiędzy: Gminą Nagłowice z siedzibą
ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice
NIP 656-22-13-721, REGON 291010398
zwaną w dalszej części Zamawiającym
reprezentowaną przez:
................................ – Wójta Gminy Nagłowice
przy kontrasygnacie – ................................ Skarbnika Gminy Nagłowice
a
.......................................................................................................................................
zwanym w dalszej części Wykonawcą
reprezentowanym przez:
………………………………………………………………………………………………….
Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego, którego ogłoszenie o zamówieniu
zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu
………………………. pod nr………………………., została zawarta umowa
o następującej treści
§1
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie usługi polegającej na :
"Odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Nagłowice
oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych"
Znak sprawy: ZP. 271.8.2019
2. Opis, zakres oraz warunki realizacji przedmiotu umowy określa specyfikacja
istotnych warunków zamówienia – zwana w dalszej części umowy SIWZ oraz oferta
przetargowa Wykonawcy. Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z SIWZ,
obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową
warunkach.
3.Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy odbieranie i zagospodarowanie
odpadów z terenu gminy Nagłowice.
4. Wykonawca zobowiązany jest opracować, uzgodnić z Zamawiającym oraz
rozpowszechnić wśród właścicieli nieruchomości harmonogram wykonywania
usługi na zasadach określonych w SIWZ.
5. Zamawiający wraz z zawarciem umowy dostarczy Wykonawcy wykaz
miejscowości oraz adresy budynków, z których będą odbierane odpady.
6. W okresie trwania umowy wykazy, o których mowa powyżej, będą podlegały
modyfikacjom
w związku ze zmianą właścicieli nieruchomości, wielkości
wytwarzanych odpadów, powstawaniem nowych lub likwidacją istniejących
nieruchomości.
7. Ilość oraz rodzaj wytwarzanych odpadów nie jest zależna od Zamawiającego.
Wstępnie przyjęte ilości i rodzaje odpadów będą ulegały zmianom stosownie
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do rzeczywistej ilości i rodzajów wytwarzanych odpadów przez właścicieli
nieruchomości. Ewentualne zwiększenie ilości odpadów zostało uwzględnione
w zestawieniu nr 4 pkt.8 w związku z tym Wykonawcy nie będzie przysługiwało
roszczenie z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy pod żadnym
względem. Cena umowy ma charakter ryczałtowy.
8. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i zagospodarowania całej masy
odpadów komunalnych (zmieszanych i posegregowanych) przekazanych przez
właścicieli nieruchomości, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania
odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.
9. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją przetargową i uznaje ją
za wystarczającą podstawę do realizacji przedmiotu umowy.
10. W związku art. 29 ust.3a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający
wymaga aby wykonawca lub ewentualny podwykonawca zatrudniał na podstawie
umowy o pracę osoby wykonujące czynności w zakresie odbioru, transportu,
segregacji, rozładunku i przeładunku odpadów komunalnych stanowiących przedmiot
niniejszego zamówienia, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu
pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy.
11. W związku z powyższym ust. 10, Wykonawca najpóźniej w ciągu 5 dni licząc od
dnia podpisania niniejszej umowy będzie zobowiązany
do przedstawienia
Zamawiającemu dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia osób
wykonujących czynności określone w powyższym ust.10 tj.:
a). kopii zanonimizowanych (zwierających jedynie następujące dane osobowe
pracownika: imię i nazwisko, datę zawarcia umowy, rodzaj umowy oraz wymiar etatu)
umów o pracę lub
b). dokumentu „Potwierdzenia zawarcia umowy o pracę”
W przypadku przedłożenia przez Wykonawcę „Potwierdzenia zawarcia umowy
o pracę”, Wykonawca, każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie przez
niego wskazanym, nie krótszym niż 10 dni roboczych, zobowiązany będzie
przedłożyć do wglądu kopie zanonimizowanych (zwierających jedynie następujące
dane osobowe pracownika: imię i nazwisko, datę zawarcia umowy, rodzaj umowy
oraz wymiar etatu) umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa w powyższym ust.10.
12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia w/w osób przez
cały okres realizacji wykonywanych przez nich czynności przy wykonywaniu
przedmiotu niniejszej umowy, w szczególności poprzez wezwanie Wykonawcy do
okazania dokumentów potwierdzających zatrudnienie tj. kopii zanonimizowanych
(zwierających jedynie następujące dane osobowe pracownika: imię i nazwisko, datę
zawarcia umowy, rodzaj umowy oraz wymiar etatu) umów o pracę lub dokumentów
potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych
podatków z tytułu
zatrudnienia. Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić te dokumenty w terminie
określonym przez Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni od daty otrzymania
wezwania.
13. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w powyższych
ust. 11 i 12, w określonych termiach będzie traktowane jako niewypełnienie
obowiązku zatrudnienia pracowników na umowę o pracę oraz skutkować będzie
naliczeniem kar umownych określonych w § 8 ust. 1 lit. i). niniejszej umowy.
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§2
1. Strony ustalają następujące wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie
całości przedmiotu zamówienia:
- netto ………………(słownie………………………………………………………………..)
- podatek VAT (….%) w kwocie
....................................................(słownie…………………………………………………)
- brutto-………………(słownie……………………………………………………………...)
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie
koszty związane z realizacją i wykonaniem przedmiotu umowy, wynikające
z obowiązków Wykonawcy określonych w SIWZ oraz w niniejszej umowie.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nie będzie
podlegało waloryzacji.
§3
1. Wynagrodzenie o którym mowa w § 2 ust. 1, płatne będzie w równych
miesięcznych ratach na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur.
2. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do każdej faktury
- karty przekazania odpadów odrębnie dla odpadów zmieszanych jak
i segregowanych. wraz z kwitami wagowymi,
- sprawozdanie miesięczne dotyczące odebranych odpadów komunalnych
z terenu gminy Nagłowice,
- dokument potwierdzający ilość i rodzaj odebranych odpadów z nieruchomości
niezamieszkałych.
- częściowy protokół odbioru przedmiotu zamówienia.
3. Faktury regulowane będą w terminie do 30 dni od daty otrzymania ich przez
Zamawiającego wraz z kartami przekazania odpadów.
4. Faktury za usługi stanowiące przedmiot umowy będą płatne przelewem na konto
wskazane przez Wykonawcę na fakturze.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości cesji wierzytelności Wykonawcy z tytułu
realizacji umowy na osoby trzecie.
6. Zamawiający oświadcza, iż jest płatnikiem podatku VAT, jest uprawniony do
otrzymywania faktur VAT oraz upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT
bez podpisu Zamawiającego.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości cesji wierzytelności Wykonawcy
z tytułu realizacji umowy na osoby trzecie.
§4
Umowa zostaje zawarta na czas określony i obowiązuje od

.........................

§5
Strony ustalają następujący zakres praw i obowiązków:
1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
a). przekazanie w dniu podpisania niniejszej umowy wykazu miejscowości oraz
adresów budynków, z których będą odbierane odpady
b). zapewnienie nadzoru nad prawidłową realizacją umowy
c). udziału w sprawach związanych z realizacją umowy
d). informowania Wykonawcy o ewentualnych zmianach wpływających na realizację
umowy
e). potwierdzania comiesięcznego odbioru odpadów, rozliczania usługi i regulowania
płatności z prawidłowo wystawionych faktur przez Wykonawcę
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2. Zakres obowiązków, wymagania stawiane Wykonawcy oraz zakres
odpowiedzialności Wykonawcy określone zostały w SIWZ.
3. Dodatkowo do obowiązków Wykonawcy należy:
a). prawidłowe i terminowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją
przedmiotu umowy, z należytą starannością, zgodnie z SIWZ, obowiązującym
prawem, w tym prawem miejscowym oraz kierując się zasadą ochrony interesów
Zamawiającego
b). utrzymywania czystości terenu przy pojemnikach w trakcie realizacji usługi
odbioru odpadów tj. uprzątania odpadów, które wysypały się podczas ładowania lub
transportu.
c). wykonanie usługi zgodnie z obowiązującymi normami oraz przepisami prawa
w zakresie BHP i p.poż.
d). wykonywanie niezbędnych sprawozdań w zakresie, terminach i na zasadach
określonych w SIWZ.
e). postępowanie z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowanie
odpadami, wymaganiami ochrony środowiska określonymi w aktualnych przepisach
prawa, w tym również w obowiązujących przepisach prawa miejscowego oraz
ponoszenia wszelkich opłat związanych z gospodarowaniem odpadami.
f). zwrot Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania, kwot
stanowiących równowartość wszelkiego rodzaju podatków, kar pieniężnych, grzywien
i innych należności lub opłat nałożonych w postepowaniach administracyjnych lub
karnych na Zamawiającego powstałych na skutek wszelkich zaniedbań Wykonawcy.
g). udzielanie na żądanie Zamawiającego wyjaśnień dotyczących realizacji umowy
h). posiadanie przez cały okres umowny aktualnego dokumentu potwierdzającego,
iż Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej dla przedmiotu umowy. W przypadku
wygaśnięcia
ubezpieczenia,
Wykonawca
zobowiązany
jest
przedstawić
Zamawiającemu dowód jego przedłużenia, kontynuacji bądź nowy dokument, pod
rygorem rozwiązania umowy przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym
z winy Wykonawcy.
i). posiadanie aktualnych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie
określonym przedmiotem zamówienia tj:
- wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości
- decyzję na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów
W przypadku gdy w/w dokumenty stracą ważność w okresie obowiązywania
niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu
aktualizację bądź nowe wymagane prawem dokumenty, pod rygorem rozwiązania
umowy przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym z winy Wykonawcy
j). złożenie odpadów w miejscu prawnie dopuszczonym do odzysku, składowania lub
unieszkodliwiania odpadów lub też przekazanie odpadów objętych przedmiotem
zamówienia, a wymienione w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 10
listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub
jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na
potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. 2015, poz. 93)
przekaże osobom wskazanym w rozporządzeniu.
k). zapłata osobom trzecim wszelkich rekompensat z tytułu: odszkodowań za szkody
powstałe w czasie realizacji przedmiotu umowy lub innych opłat na rzecz tych osób,
jeżeli związane to jest z realizacja przedmiotu umowy, związanych z czasowym
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utrudnieniem lub ograniczeniem ich praw do dysponowania (korzystania) w związku
z wykonywanymi usługami
l). współpraca z Zamawiającym oraz wykonywanie usługi w taki sposób aby nie
zakłócać porządku publicznego i komunikacyjnego
§6
1. Nadzór nad prawidłowym wykonaniem przedmiotu umowy z ramienia
Zamawiającego będzie sprawować
…………………………………………………………………………
2. Ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym upoważniona będzie
……………………………………………………………………………
3.Strony postanawiają, że Zamawiający będzie się kontaktował z wykonawcą
pisemnie
na
adres
………………………..lub
w
formie
elektronicznej
……………………………..lub telefonicznie ………………………..
§7
Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego stronom
przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących
okolicznościach:
a). w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić bezpieczeństwu
publicznemu – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie
30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach
b). Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych
przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo złożonego na piśmie wezwania
Zamawiającego - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie
14 dni od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego, w wezwaniu do rozpoczęcia
bądź kontynuacji realizacji przedmiotu umowy.
c). zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy - odstąpienie od
umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości
o powyższych okolicznościach
d). zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy - odstąpienie od umowy
w tym przypadku może nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości
o powyższych okolicznościach
e). podstawą do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn za które
odpowiada Wykonawca może być fakt konieczności wielokrotnego dokonywania
bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczność
dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy przez
Zamawiającego - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie
14 dni od wystąpienia powyższych okoliczności.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:
a). Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego
wezwania do zapłaty, w terminie 30 dni od upływu terminu na zapłatę faktur,
określonego w niniejszej umowie - odstąpienie od umowy w tym przypadku może
nastąpić w terminie 14 dni od dnia wyznaczonego przez Wykonawcę, w wezwaniu do
zapłaty.
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b). Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzialnych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec
Wykonawcy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie
14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem
nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
4. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie
odpowiada, obowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za usługi, które zostały
wykonane do dnia odstąpienia.
5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy Zamawiający może zlecić dalsze wykonanie przedmiotu umowy
innemu podmiotowi.
6. W sytuacji określonej w ust. 5 Wykonawca pokryje wszelkie koszty zawiązane
zawarciem nowej umowy oraz będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz
Zamawiającego różnicy pomiędzy kwotą wynikającą z umowy zawartej
z Wykonawcą, a ustaloną kwotą z nowym podmiotem.
§8
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a). za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które
odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto,
o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.
b). jeżeli Zamawiający stwierdzi fakt 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, to Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w kwocie 200,00 zł (słownie: dwieście złotych) za
każdy stwierdzony przypadek – nieruchomości,
c). w przypadku nie usunięcia w ciągu 24 godzin od daty zgłoszenia przez
Zamawiającego zanieczyszczenia powstałego z winy Wykonawcy, Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w kwocie 200,00 zł (słownie: dwieście złotych
za każdy dzień zwłoki.
d). z tytułu nieterminowego składania sprawozdań w wysokości 100,00 zł (słownie:
sto złotych) za każdy dzień zwłoki
e). w przypadku braku zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto
należnego podwykonawcy
f). w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto należnego
podwykonawcy, za każdy dzień zwłoki
g). w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii
umowy o podwykonawstwo w przedmiocie dostaw lub usług w wysokości 0,01%
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień
zwłoki, liczonej od terminu, o którym mowa w § 10 ust. 2.
h). w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zapłaty, o którym mowa w § 10 ust. 3, w wysokości 100,00 zł, słownie sto złotych
za każdorazowe stwierdzenie takiego faktu.
i). w przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa
w § 1 ust. 11 i 12 niniejszej umowy w terminach wskazanych w tych ustępach,
co traktowane będzie jako niewypełnienie obowiązku, o którym mowa w § 1 ust. 10
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niniejszej umowy – w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę
ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
(obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienie przez
Wykonawcę wymogu zatrudnienia pracowników świadczących usługę na podstawie
umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy
w okresie realizacji umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu
– za każdą osobę poniżej liczby wykazanych przez Wykonawcę osób na postawie
§ 1 ust. 11 niniejszej umowy.
j). w przypadku nie wyposażenia nieruchomości w odpowiednią ilość worków na
śmieci lub pozostawienia nieprawidłowej ilości worków 100 zł słownie :
/ sto złotych/ za każdy stwierdzony przypadek.
k). w przypadku nie poinformowania urzędu i właścicieli nieruchomości o zmianach
w harmonogramie (w sytuacji, której nie dało się przewidzieć np. awaria samochodu)
200 zł /dwieście złotych/ zł za każdy dzień zwłoki.
l) . w przypadku nieterminowego odbioru wszelkich odpadów z PSZOK w wysokości
200 zł słownie/ dwieście złotych /za każdy dzień zwłoki.
2. Niewykonanie usługi każdorazowo zgłaszane będzie Wykonawcy przez
Zamawiającego telefonicznie lub mailem.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez
Wykonawcę
z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający
w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej
umowy, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji, przedstawionej w art. 145 ust. 1 Prawa
zamówień publicznych.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego
mu wynagrodzenia.
5. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku niezwłocznego
i prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
6. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach
Kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.
§9
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości
10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi
kwotę w wysokości ………………….zł (słownie:
………………………………………………….).
2. Zabezpieczenie wniesione jest w formie
………………………………………………… ..................................................................
3.W przypadku nienależytego wykonania zamówienia, zabezpieczenie staje się
własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania
przedmiotu umowy.
4. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy podlega zwrotowi na rzecz
Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia prawidłowego wykonania przedmiotu umowy
przez Wykonawcę.
5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy
zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana
z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości.
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§ 10
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez przedkładającego
kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia.
3. W przypadku, jeżeli w umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy
lub usługi, termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający
informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystąpienia przez Zamawiającego o zapłatę kary umownej o której mowa
w § 8 ust. 1 lit. h).
4. Zamawiający dopuszcza ewentualną zmianę albo rezygnację z podmiotu
będącego podwykonawcą, na zasoby którego Wykonawca powoływał się na
zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu
wykazania spełnienia warunków udziału w postepowaniu, pod warunkiem, że
Wykonawca wykaże, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na
którego zasoby wykonawca powołał się w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia. Proponowany inny podwykonawca winien przedłożyć dodatkowo
następujące dokumenty:
a). stosowne zobowiązanie o oddaniu Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia
c). dokumenty określone w rozdz. VII
5. Rozliczenia z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami (dotyczy tylko
i wyłącznie podwykonawców lub dalszych podwykonawców, których umowa
o podwykonawstwo z przedmiocie dostaw i usług została przedłożona
Zamawiającemu w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem) za
wykonane przez nich części umowy następować będą w następujący sposób:
a). w przypadku wykonania części przedmiotu umowy przez podwykonawców lub
dalszych podwykonawców, Wykonawca składając fakturę, która opiewa na zakres
wykonywany również przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, dokona
stosownego podziału należności pomiędzy Wykonawcę, a podwykonawcę lub
dalszego podwykonawcę w protokołach potwierdzonych przez Wykonawcę
i podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.
b). zapłata należności będzie następowała w całości, na rzecz Wykonawcy
c). Wykonawca w ciągu 14 dni od daty przekazania na jego rachunek bankowy przez
Zamawiającego środków za wystawioną fakturę przedłoży w siedzibie
Zamawiającego kserokopię dowodów zapłaty (np. potwierdzonego przez bank,
przelewu dokonanego na rachunek podwykonawców lub dalszych podwykonawców
lub potwierdzenia wpływu wynagrodzenia na rachunek podwykonawców lub dalszych
podwykonawców) na kwotę określoną w protokołach o których mowa w ust. 5 lit. a).
niniejszego paragrafu albo przedłoży oświadczenia podwykonawców lub dalszych
podwykonawców, że należności podwykonawców lub dalszych podwykonawców
wynikające z tych protokołów zostały przez Wykonawcę uregulowane.
d). W przypadku niedostarczenia w w/w terminie przez Wykonawcę kserokopii
potwierdzonego przez bank przelewu albo oświadczeń podwykonawców,
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatrzymania kwoty należnej
podwykonawcom z następnej faktury Wykonawcy do momentu spełnienia warunku
podanego w powyższym ust. 5 pkt. c). lub bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.
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e). W przypadku ostatniej faktury, z której Wykonawca zobowiązany jest do
przekazania należności podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, wykonawca
w terminie 10 dni przed upływem terminu płatności ostatniej faktury przez
Zamawiającego złoży kserokopię dowodów zapłaty (np. potwierdzonego przez bank,
przelewu dokonanego na rachunek podwykonawców lub dalszych podwykonawców
lub potwierdzenia wpływu wynagrodzenia na rachunek podwykonawców lub dalszych
podwykonawców) albo złoży oświadczenia podwykonawców lub dalszych
podwykonawców, że wszystkie należności podwykonawców lub dalszych
podwykonawców z tytułu zrealizowanych przez nich części przedmiotu umowy
zostały przez Wykonawcę uregulowane. Brak przekazania przez Wykonawcę w/w
dokumentów spowoduje zatrzymanie z faktury końcowej wynagrodzenia należnego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, do momentu spełnienia tego
warunku lub bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
6. Brak zachowania przez Wykonawcę warunku określonego w powyższym ust. 5
pkt. d).i e).zwalnia Zamawiającego z zapłaty odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty
faktur w części dotyczącej zatrzymania kwot. Ewentualne odsetki wynikające
z nieterminowej płatności w stosunku do podwykonawców lub dalszych
podwykonawców obciążają Wykonawcę.
7. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł
przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są
dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio
przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia.
8. Wynagrodzenie o którym mowa w powyższym ust. 7, dotyczy wyłącznie
należności powstałych po przedłożeniu Zamawiającemu
poświadczonej za
zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
dostawy lub usługi.
9. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należyte wynagrodzenie, bez odsetek,
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
10. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Wykonawca może zgłosić pisemnie
uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji
Zamawiającego o terminie zgłaszania uwag.
11. W przypadku zgłoszenia uwag w terminie o których mowa w powyższym ust. 10,
Zamawiający może:
a). nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty,
b). złożyć do depozytu sadowego kwotę potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu
płatność się należy
c). dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność
takiej zapłaty
12. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia należytego Wykonawcy.
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§ 11
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron
wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej
zmiany.
Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 Prawa zamówień
publicznych.
2. Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy możliwa jest
w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
a). zmiana sposobu spełnienia świadczenia
- pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu umowy pozwalającej na
zaoszczędzenie czasu realizacji umowy lub jego kosztów
- zmiana zakresu usług przez wprowadzenie zmian w wykazie, o którym mowa
w § 1 ust. 6 niniejszej umowy
b). zmiany osobowe i dane teleadresowe
- zmiana osób, o których mowa w § 6 niniejszej umowy
- zmiana danych teleadresowych i numerów konta
- zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy
- zmiana umowy na skutek zmiany formy organizacyjno-prawnej, przekształcenia lub
połączenia Wykonawcy lub Zamawiającego.
- wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy może
ulec zmianie w przypadku zmiany: stawki podatku od towaru i usług;
§ 12
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie wszystkie
odpowiednie przepisy prawa, mające związek z wykonaniem przedmiotu umowy,
w szczególności akty prawne wymienione w pkt. II SIWZ.
§ 13
Ewentualne spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, strony poddają
rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.
§ 14
Integralną część umowy stanowią:
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami
- oferta wykonawcy,
które uszczegółowiają umowę, o ile umowa nie reguluje danego zagadnienia.
§ 15
Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach 2 egzemplarze
dla Zamawiającego i 2 egzemplarze dla Wykonawcy..

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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