UMOWA Nr …../2019
zawarta w dniu …………………… roku w Działoszycach pomiędzy :
Gminą Działoszyce, ul. Skalbmierska 5, 28-440 Działoszyce, zwaną w treści umowy
Zamawiającym" reprezentowaną przez:
Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyce- Stanisława Poradę,
a
zwanym w treści umowy „Wykonawcą" o następującej treści:
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy
w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonym w przetargu
nieograniczonym zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych – (t.j. Dz. U. 2019, poz.1843) strony zawierają umowę o następującej
treści:
§ 1.
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizację zadania p.n.
„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu miasta i gminy
Działoszyce".
§ 2.
Wykonawca zrealizuje usługę objętą przedmiotem zamówienia w terminie od dnia
01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
§ 3.
1. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru "u źródła" i zagospodarowania całej ilości
odpadów komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
i niezamieszkałych.
2. Wykonawca w ramach wynagrodzenia wyposaży właścicieli nieruchomości
w pojemniki na odpady nieposegregowane oraz w worki lub pojemniki na odpady
posegregowane na podstawie zawierania z właścicielami nieruchomości umów
wynajmu, użyczenia lub innej formy dysponowania pojemnikami, bez ponoszenia
przez Gminę Działoszyce oraz właścicieli nieruchomości z tego tytułu żadnych
dodatkowych kosztów.
3. Jeżeli właściciel wykaże potrzebę wyposażenia gospodarstwa domowego
w dodatkowy pojemnik, ze względu na zwiększoną ilość wytwarzanych
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych Wykonawca jest
zobowiązany do zapewnienia możliwości zaopatrzenia nieruchomości w dodatkowy
pojemnik do zbiórki niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych na
podstawie zawierania z właścicielami nieruchomości umów wynajmu, użyczenia lub
innej formy dysponowania pojemnikami, bez ponoszenia przez Gminę Działoszyce
oraz właściciela nieruchomości z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów.
Wykonawca ma również obowiązek odbierania odpadów gromadzonych z
pojemników
i worków będących własnością właścicieli nieruchomości.
4. Wykonawca w ramach wynagrodzenia wyposaży budynki szkół (3 szkoły i 1
przedszkole) w odpowiednią ilość pojemników na odpady komunalne (w przypadku
segregacji odpadów):
- pojemniki typu igloo o pojemności 1,5 m3 koloru niebieskiego - makulatura i
tekstylia (minimum 1 pojemnik),
- pojemniki typu igloo o pojemności 1,5 m3 koloru żółtego - tworzywa sztuczne
(minimum 1 pojemnik),

- pojemniki typu igloo o pojemności 1,5 m3 koloru białego - szkło bezbarwne
(minimum 1 pojemnik),
- pojemniki typu igloo o pojemności 1,5 m3 koloru zielonego - szkło kolorowe
(minimum 1 pojemnik),
- pojemniki typu igloo o pojemności 1,5 m3 koloru brązowego – odpady
biodegradowalne (minimum 1 pojemnik),
- pojemniki koloru czarnego o pojemności 1100 l na odpady zmieszane (minimum 1
pojemnik),
- pojemniki o pojemności 1100 l na popiół ( minimum 1 pojemnik),
- pojemniki o pojemności minimum 20 l na zużyte baterie ( minimum 1 pojemnik)
powinny posiadać zamknięcie uniemożliwiające otwarcie przez nieuprawnione osoby,
wykonane z trwałego materiału z umieszczonym napisem informującym o rodzaju
odpadów.
5. Wykonawca w ramach wynagrodzenia wyposaży w pojemniki budynki komunalne,
budynki użyteczności publicznej, bloki mieszkalne w odpowiednią ilość pojemników
na odpady komunalne ( w przypadku segregacji odpadów):
- pojemniki o pojemności 240 l koloru niebieskiego - makulatura i tekstylia
(minimum 1 pojemnik),
- pojemniki o pojemności 1100 l koloru żółtego - tworzywa sztuczne (minimum 1
pojemnik),
- pojemniki o pojemności 240 l koloru białego - szkło bezbarwne (minimum 1
pojemnik),
- pojemniki o pojemności 240 l koloru zielonego - szkło kolorowe (minimum 1
pojemnik),
- pojemniki o pojemności 240 l koloru brązowego - odpady biodegradowalne
(minimum 1 pojemnik),
- pojemniki o pojemności 1100 l koloru czarnego na odpady zmieszane (minimum 1
pojemnik),
- pojemniki o pojemności 1100 l na popiół ( minimum 1 pojemnik),
- pojemniki o pojemności minimum 20 l na zużyte baterie (minimum 1 pojemnik)
powinny posiadać zamknięcie uniemożliwiające otwarcie przez nieuprawnione osoby.
Pojemniki powinny być wykonane z trwałego materiału z umieszczonym napisem
informującym o rodzaju odpadów.
Ilość pojemników może ulec zwiększeniu w miarę zgłaszania potrzeb przez
mieszkańców.
6. W przypadku braku segregacji na posesjach wymienionych w pkt. 4 i 5 Wykonawca
dostarczy minimum dwa pojemniki o pojemności 1100 l na odpady zmieszane. Jeżeli
zarządca nieruchomości zgłosi potrzebę wyposażenia nieruchomości w dodatkowy
pojemnik na odpady zmieszane Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia
pojemnika bez ponoszenia przez Gminę Działoszyce z tego tytułu żadnych
dodatkowych kosztów.
7.Wykonawca w ramach wynagrodzenia wyposaży w pojemniki na odpady cmentarze
(4 cmentarze) w odpowiednią ilość pojemników na odpady segregowane (w
przypadku segregacji odpadów):
- pojemniki o pojemności 1100 l koloru brązowego - odpady biodegradowalne,
- pojemniki o pojemności 1100 l koloru żółtego - tworzywa sztuczne,
- pojemniki o pojemności 1100 l koloru białego - szkło bezbarwne,
- pojemniki o pojemności 1100 l koloru zielonego- szkło kolorowe,
- pojemnik o pojemności KP 7 m3 koloru czarnego na odpady zmieszane.
8. W przypadku braku segregacji na ww. Wykonawca dostarczy minimum dwa
pojemniki o pojemności KP7 m3 na odpady zmieszane. Jeżeli zarządca nieruchomości

zgłosi potrzebę wyposażenia nieruchomości w dodatkowy pojemnik na odpady
zmieszane Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia pojemnika bez ponoszenia
przez Gminę Działoszyce z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów.
9. Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia nieruchomości zamieszkałych
i niezamieszkałych na terenie gminy Działoszyce, z których będą odbierane odpady
komunalne w kolorowe worki o pojemności od 60 l do 120 l, natomiast w mieście
Działoszyce, gdzie znajdują się bloki w worki lub pojemniki o pojemności 240 l na
odpady komunalne typu makulatura i tekstylia, szkło białe, pojemniki o pojemności
1100 l na tworzywa sztuczne oraz pojemniki o pojemności 1100 l na odpady
zmieszane. Worki muszą być wykonane z folii LDPE o grubości zapewniającej
wytrzymałość (tj. co najmniej 60 mikronów), przeznaczone na gromadzenie odpadów
segregowanych wg następującej charakterystyki:
- niebieski z przeznaczeniem na makulaturę i tekstylia,
- żółty z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne,
- zielony z przeznaczeniem na szkło i opakowania szklane kolorowe
- biały z przeznaczeniem na szkło i opakowania szklane bezbarwne,
- brązowy z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji.
10. Wykonawca zobowiązany będzie do nieodpłatnego wyposażenia Gminnego
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w pojemniki do selektywnej
zbiórki odpadów według następujących frakcji:
odpady wielkogabarytowe (np. meble) oraz zużyty sprzęt elektryczny,
elektroniczny (np.: AGD, RTV ) - kontenery Kp 14 m3 w ilości 1 sztuka,
zużyte opony, guma i inne odpady gumowe kontener KP 7 m3 ilości 1 sztuka,
elementy plastikowe, przemysłowo- gospodarcze (np.: meble ogrodowe, zabawki,
kanalizacyjne, wodociągowe), co najmniej KP 7 m3 w ilości 1 sztuka,
szkło - co najmniej w kontenerach KP 7 m3 z możliwością zamknięcia w ilości 1
sztuka ,
opakowania po chemikaliach (np.: opakowania po zużytych farbach, olejach, itp.)
co najmniej w kontenerach KP 5 m z możliwością zamknięcia w ilości 1 sztuka,
pojemnik o pojemności minimum 120 l na zużyte baterie (minimum 1 pojemnik)
powinien posiadać zamknięcie umożliwiające otwarcie przez nieuprawnione osoby,
wykonany z trwałego materiału z umieszczonym napisem informującym o rodzaju
odpadów:
odpady zielone i biodegradowalne w kontenerze KP 7 m3 w ilości 1 sztuka,
jeden pojemnik KP 7 m3- zakryty przeznaczony na gromadzenie popiołu produktu ubocznego powstałego w czasie spalania w kotłach i piecach na paliwa stałe.
11. W przypadku szkół, pszok i budynków wielorodzinnych, budynków użyteczności
publicznej za wyposażenie w pojemniki uznaje się dostarczenie wszystkich rodzajów
pojemników przewidzianych w specyfikacji.
12. Wykonawca winien wyposażyć w pojemniki na odpady zmieszane każdą posesję
zamieszkałą i niezamieszkałą, na której wytwarzane są odpady komunalne, pszok
w ciągu 14 dni od podpisania umowy. W przypadku braku pojemników w
wyznaczonym terminie będzie naliczana kara umowna w wysokości 50,00 zł od
pojemnika za każdy dzień zwłoki.
13. Pierwsze wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki winno nastąpić
w terminie 14 dni od podpisania umowy, a następnie na bieżąco winno być
realizowane w całym okresie trwania umowy: niezwłocznie, lecz nie później niż w
ciągu 5 dni roboczych od daty przyjęcia zgłoszenia od Zamawiającego. W przypadku
braku pojemników w tym terminie będzie naliczana kara umowna w wysokości 50,00
zł od pojemnika za każdy dzień zwłoki.
14. Zamawiający po zawarciu umowy udostępni Wykonawcy wykaz punktów

adresowych koniecznych do wyposażenia w odpowiednią ilość pojemników.
15. Jeżeli w czasie trwania niniejszej umowy mieszkaniec Gminy Działoszyce nie
wyrazi woli wyposażenia jego nieruchomości w pojemnik lub worki do segregacji,
Wykonawca będzie zwolniony z tego obowiązku, po spisaniu wspólnego protokołu z
właścicielem nieruchomości w obecności pracownika Zamawiającego.
16. Zamawiający będzie na bieżąco informował Wykonawcę o nieruchomościach, na
których zaprzestano wytwarzania odpadów zgodnie ze złożoną deklaracją przez
właściciela nieruchomości, w terminie 14 dni od uzyskania informacji przez
Zamawiającego.
17. Zamawiający będzie na bieżąco informował Wykonawcę o nieruchomościach, na
których rozpoczęto wytwarzanie odpadów zgodnie ze złożoną deklaracją przez
właściciela nieruchomości, w terminie 14 dni od uzyskania informacji przez
Zamawiającego.
Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego przekazywania adresów nieruchomości,
na których zamieszkują mieszkańcy, a nieujętych w bazie prowadzonej przez
Zamawiającego. Informacje te Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pisemnie.
18. Zamawiający będzie na bieżąco informował Wykonawcę o nieruchomościach, na
których zmieniono sposób gromadzenia odpadów zgodnie ze złożoną deklaracją przez
właściciela nieruchomości, w terminie 14 dni od uzyskania informacji przez
Zamawiającego.
Po każdorazowym odbiorze z posesji odpadów Wykonawca jest zobowiązany
pozostawić worki w ilości odpowiadającej odebranym workom, bądź zgodnie
z zapotrzebowaniem właściciela nieruchomości. Worki powinny być oznaczone
informacją o rodzaju gromadzonych w nich odpadów, nazwą, adresem oraz numerem
telefonu Wykonawcy. Worki należy przekazywać właścicielowi danej nieruchomości.
Rodziny, mieszkające w blokach, będą korzystały z pojemników na odpady
segregowane i niesegregowane.
19..Wykonawca zapewni możliwość pobrania dodatkowych worków na odpady
segregowane w siedzibie Zamawiającego, aby umożliwić mieszkańcom pobranie.
20. Wykonawca zobowiązany będzie do odbierania odpadów bezpośrednio z
budynków jednorodzinnych, wielorodzinnych i bloków oraz nieruchomości
niezamieszkałych następujących frakcji odpadów komunalnych z częstotliwością nie
rzadziej niż:
- odpady niesegregowane na obszarach wiejskich oraz w mieście w zabudowie
jednorodzinnej - w cyklu 1 raz w miesiącu,
- odpady niesegregowane w mieście w zabudowie wielorodzinnej - 2 razy w miesiącu
- odpady niesegregowane z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy na zgłoszenie zamawiającego ( nie więcej niż 4 razy w miesiącu),
-odpady segregowane na obszarach wiejskich oraz w mieście w zabudowie
jednorodzinnej - 1 raz w miesiącu,
- odpady segregowane w mieście w zabudowie wielorodzinnej - 2 razy w miesiącu,
- odpady segregowane z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy - na
zgłoszenie zamawiającego ( nie więcej niż 4 razy w miesiącu),
- odpady biodegradowalne - 1 raz w miesiącu,
- zużyte baterie – 1 raz w miesiącu,
- chemikalia, zużyte oleje i smary, akumulatory, opony - 2 razy w roku, w okresie
wiosennym i w okresie jesiennym,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - 2 razy w roku, w okresie wiosennym
i w okresie jesiennym,
- meble i odpady wielkogabarytowe - 2 razy w roku, w okresie wiosennym i w okresie
jesiennym,

- odpady budowlane lub rozbiórkowe - 2 razy w roku w przypadku odpadów
powstałych w wyniku prowadzenia prac niewymagających pozwolenia na budowę lub
zgłoszenia robót budowlanych lub na indywidualne zgłoszenie właściciela.
- odpady z placu targowego - na zgłoszenie Zamawiającego,
- z cmentarzy - na zgłoszenie Zamawiającego,
- popiół raz w miesiącu, w dniu odbioru odpadów zmieszanych.
21. Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów z poszczególnych
nieruchomości zgodnie z przedłożonym harmonogramem wywozu odpadów
(załącznik nr 1 do niniejszej umowy). Wszelkie zmiany harmonogramu będą
wymagały zgody Zamawiającego, a Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia
zmienionych harmonogramów przed wejściem w życie zmienionego harmonogramu
do wszystkich nieruchomości.
22. Usługę odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Wykonawca
powinien realizować w godzinach 7.00 - 20.00 w dowolne dni tygodnia oprócz
niedziel i dni świątecznych.
23. W przypadku terenów zabudowy wielorodzinnej w okresie przed świętami Bożego
Narodzenia, Wielkanocy, Wykonawca zobowiązany jest do zwiększenia częstotliwości
odbioru odpadów, dostosowanej do potrzeb. Zamawiający zastrzega sobie możliwość
w okresach wzmożonego powstawania odpadów, do zlecania dodatkowych odbiorów
na zgłoszenie telefoniczne, faksem, mailem. Czas reakcji na zgłoszenie maksymalnie
do 12 godzin od zgłoszenia.
24. W przypadku terenów zabudowy wielorodzinnej w okresie pomiędzy odbiorami
w sytuacji przepełnienia pojemników Zamawiający zastrzega sobie możliwość
zlecenia dodatkowych odbiorów na zgłoszenie telefoniczne, faksem, emailem. Czas
reakcji na zgłoszenie maksymalnie do 12 godzin od zgłoszenia. W przypadku
nieodebrania odpadów w ciągu 12 godzin od zgłoszenia Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100,00 złotych za każdy dzień zwłoki.
25. Jeżeli odbiór odpadów segregowanych i niesegregowanych następuje w tym
samym czasie, Wykonawca wykonuje usługę dwoma samochodami odpowiednio
oznakowanymi, w napisy „odpady segregowane" i „odpady niesegregowane".
26. Wykonawca jest zobowiązany do porządkowania terenu zanieczyszczonego
odpadami komunalnymi i innymi zanieczyszczeniami wysypanymi z pojemników,
kontenerów, worków, pojazdów w trakcie realizacji usługi wywozu.
27. W przypadku nieodebrania odpadów zgodnie z harmonogramem Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100,00 zł za każdy stwierdzony
przypadek.
28.Wykonawca jest obowiązany do realizacji "reklamacji" (nieodebranie
z nieruchomości odpadów zgodnie z harmonogramem, niedostarczenie worków na
odpady segregowane itp.) w przeciągu 24 godzin od otrzymania zawiadomienia
w formie pisemnej (np. faks, email), zgłoszenie telefoniczne od Zamawiającego.
W przypadku nie usunięcia w ciągu 24 godzin od daty zgłoszenia przez
Zamawiającego ,,reklamacji” Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w
wysokości 100,00 zł (sto złotych) za każdy dzień zwłoki za każde gospodarstwo.
Kary umowne podlegają sumowaniu 100,00 zł za każde gospodarstwo, gdzie nie
zostały odebrane odpady zgodnie z harmonogramem plus iloczyn kwoty 100,00 zł i
ilości dni od zgłoszenia reklamacji (w przypadku nieodebrania odpadów w ciągu 24
godzin od zgłoszenia).
Wykonanie „reklamacji" należy niezwłocznie potwierdzić pisemnie (np. faks, email)
na adres Zamawiającego z podaniem daty wykonania ,,reklamacji".
29. W przypadku posesji niezamieszkałych (typu: szkoły, przedszkole, sklepy) odpady
będą odbierane na zgłoszenie w formie pisemnej (np. faks, email), zgłoszenie

telefoniczne od Zamawiającego w ciągu 48 godzin od zgłoszenia. W przypadku
nieodebrania w ciągu 48 godzin od daty zgłoszenia przez Zamawiającego"
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100,00 zł (sto
złotych) za każdy dzień zwłoki.
30. W przypadku PSZOK, cmentarzy odpady będą odbierane na zgłoszenie w formie
pisemnej (np. faks, email), zgłoszenie telefoniczne od Zamawiającego w ciągu 48
godzin od zgłoszenia. W przypadku nieodebrania w ciągu 48 godzin od daty
zgłoszenia przez Zamawiającego" Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
w wysokości 100 zł (sto złotych) za każdy dzień zwłoki. Bez względu na to czy
zgłoszenie dotyczy odbioru wszystkich frakcji odpadów czy tylko poszczególnej.
31. Jeżeli w terminie wyznaczonym w harmonogramie odpady nie zostały odebrane,
a odbiór odbywał się po zgłoszeniu ,,reklamacji '' przez Zamawiającego, Wykonawca
powinien fakt ten potwierdzić spisaniem protokołu z właścicielem nieruchomości.
Protokół należy dostarczyć do Zamawiającego w ciągu 7dni od wykonania
,,reklamacji”.
32. Bieg terminu naliczania kar z tytułu braku odbioru rozpoczyna się z dniem
zgłoszenia przez Zamawiającego, a kończy po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia
odbioru wraz z protokołem.
33. Wykonawca zobowiązany jest kontrolować realizowane przez właściciela
nieruchomości obowiązki w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
a w przypadku ich niedopełnienia Wykonawca sporządza protokół wraz
z dokumentacją fotograficzną lub pisemną, które stanowią dowód nie wywiązania się
właściciela nieruchomości z obowiązku prowadzenia selektywnej zbiórki i przekazuje
go Zamawiającemu w ciągu dwóch dni od momentu stwierdzenia naruszenia zasad
selektywnej zbiórki odpadów, drogą elektroniczną bądź pisemną. Dopuszcza się
zastosowanie elektronicznej metody weryfikacji przez Wykonawcę przy użyciu jego
sprzętu.
34. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania odebranych zmieszanych
odpadów komunalnych, pozostałości z sortowania odpadów komunalnych oraz
odpadów zielonych do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych
lub w szczególnych przypadkach przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa,
do instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi regionu, wskazanych w "Planie
gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego na lata 2016-2022".
Selektywnie zebrane odpady komunalne należy przekazywać do instalacji odzysku
i unieszkodliwiania odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której
mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2019, poz. 701
z późn. zm.).
35. Wykonawca zobowiązany jest posiadać bazę magazynowo - transportową
spełniającą wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11
stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. 2013, poz. 122).
36. Zakazuje się Wykonawcy mieszania selektywnie zebranych odpadów
komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Działoszyce.
37. Wykonawca w okresie obowiązywania umowy zobowiązany jest osiągnąć poziom
recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów
komunalnych: papieru, tworzyw sztucznych i szkła oraz poziom recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż niebezpieczne
odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości określonej w przepisach
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami

niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. 2016 poz. 2167).
38. Wykonawca w okresie obowiązywania umowy jest zobowiązany ograniczyć masę
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania
do wysokości określonej w przepisach rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15
grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania
poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. 2017 poz. 2412).
39. Wykonawca, zgodnie z art. 9 lit. n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz.2010), zobowiązany jest do
sporządzania półrocznych sprawozdań i przekazywania ich Burmistrzowi Miasta
i Gminy Działoszyce w terminie do końca miesiąca następującego po upływie
półrocza, którego dotyczy wraz z dokumentami sporządzanymi na potrzeby ewidencji
odpadów oraz dokumentów potwierdzających osiągnięcie określonych poziomów
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz
ograniczenia
masy
odpadów
komunalnych
ulegających
biodegradacji
przekazywanych do składowania.
40. Wykonawca jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu raportów
miesięcznych zawierających informacje o ilości i rodzaju opróżnionych worków oraz
pojemników znajdujących się na poszczególnych nieruchomościach oraz kontenerów
przy poszczególnych blokach, które obsługuje Wykonawca oraz o sposobach
i miejscach zagospodarowania tych odpadów w terminie do 15 dnia następnego
miesiąca z czynności wykonanych w miesiącu poprzedzającym. Dane te powinny być
przekazywane zarówno w formie papierowej i elektronicznej, oraz powinny być
sporządzone w taki sposób, aby Zamawiający mógł w dowolnie wybranym przez
siebie momencie sporządzić informację, na temat konkretnego mieszkańca o rodzaju
odebranych od niego odpadów w danym miesiącu, oraz o łącznej masie odpadów
danego rodzaju odebranych od wszystkich mieszkańców gminy Działoszyce
w danym miesiącu. System opracowany przez Wykonawcę powinien być
kompatybilny
z systemem będącym w posiadaniu Zamawiającego. Ponadto, Wykonawca
zobowiązany będzie sporządzić i przekazać Zamawiającemu imienny wykaz zmian
w ilości i rodzaju worków oraz pojemników, które nastąpiły w danym kwartale.
41. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawiania (co pół roku) informacji o ilości
i rodzaju odpadów odebranych z GPSZOK i cmentarzy.
42. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług dodatkowych płatnych przez
właścicieli zamieszkałych i niezamieszkałych nieruchomości tj. wypożyczenie
pojemnika (kontener, worek typu big- bag) przeznaczonego na odpady budowlane
i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie wymagających pozwolenia na
budowę lub zgłoszenia prowadzenia robót. Odbiór i zagospodarowanie tych odpadów
na zgłoszenie przez właściciela nieruchomości, bez ponoszenia przez Gminę
Działoszyce z tego tytułu żadnych kosztów.
43. W przypadku stwierdzenia, że usługi wykonywane są niezgodnie z
obowiązującymi przepisami, Zamawiający może odmówić zapłaty i żądać ich
ponownego wykonania lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy z naliczeniem kary
umownej.
44. Obowiązkiem Wykonawcy będzie odbieranie odpadów komunalnych od
wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych
na terenie gminy Działoszyce. Usługa obejmuje zapewnienie przez Wykonawcę
dojazdu do punktów trudno dostępnych np. budynków zamieszkałych, które są
usytuowane
w dużej odległości od drogi głównej, itp. (szczególnie zimą i w okresie wzmożonych

opadów deszczu i śniegu, jak również ze względu na prowadzone remonty dróg)
poprzez zorganizowanie środków transportu, które umożliwią odbiór odpadów
z punktów adresowych o problematycznej lokalizacji. W przypadku, gdy nie jest
możliwy odbiór odpadów zgodnie z umową, sposób i termin odbioru odpadów będzie
każdorazowo uzgadniany pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą i może polegać na
wyznaczeniu zastępczych miejsc gromadzenia odpadów przez właścicieli
nieruchomości oraz innych terminów ich odbioru. Wykonawcy nie będzie
przysługiwało w takich przypadkach dodatkowe wynagrodzenie.
45. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego i właścicieli nieruchomości o niemożności
wykonania usługi w terminie i podjętych działaniach naprawczych najpóźniej
następnego dnia po terminie odbioru wynikającym z harmonogramu.
46. W przypadku zmiany (tj. zwiększenia) liczby mieszkańców i gospodarstw
domowych, Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia większej ilości worków
przeznaczonych do odbioru odpadów.
47. W przypadku stwierdzenia, że usługi wykonywane są niezgodnie z
obowiązującymi przepisami, Zamawiający może odmówić zapłaty i żądać ich
ponownego wykonania lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy z naliczeniem kary
umownej.
48. Wykonawca zapewni poufność danych osobowych przekazywanych przez
Zamawiającego.
49. Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp (w siedzibie Zamawiającego) do
programu obsługującego system pozycjonowania satelitarnego GPS pojazdów
Wykonawcy. System powinien spełniać następujące wymagania:
a) system musi umożliwić Zamawiającemu monitorowanie położenia, prędkości
i kierunku przemieszczania się pojazdu na mapie gminy Działoszyce, a także w czasie
rzeczywistym monitorowania stanu pracy każdego samochodu ( pojazdu) w sposób
pozwalający ustalić Zamawiającemu, czy pojazd się tylko przemieszcza, czy również
realizuje odbiór odpadów,
b) system musi posiadać możliwość wydruku informacji,
c) system musi posiadać dostęp do wizualizacji położenia pojedynczego pojazdu
i wszystkich pojazdów na mapie zasadniczej gminy Działoszyce wraz z
odwzorowaniem tras pojazdu,
d) system ma umożliwiać Zamawiającemu dostęp do danych archiwalnych,
pozwalających odtworzyć ruch i czynności każdego monitorowanego pojazdu z opcją
wydruku na planie gminy Działoszyce oraz w formie zestawienia, przez cały okres
realizacji usługi.
50. Odpowiedzialność za wybór usługodawcy GPS oraz za prawidłowe
funkcjonowanie systemu GPS ponosi Wykonawca. Usunięcie nieprawidłowości leży
po stronie Wykonawcy i powinno być wykonane niezwłocznie.
51. W przypadku braku możliwości udokumentowania na wydrukach GPS realizacji
odbioru przyjmuje się, że odbiór nie został zrealizowany.
52.Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie GPS w ciągu 7
dni od podpisania umowy.
53. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i przedstawienia na każde żądanie
Zamawiającego dokumentów potwierdzających spełnienie przez niego wymagań
w zakresie realizacji zadania.
1. Dokumenty te obejmują:
a) umowę z regionalną instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych, której
będzie przekazywał odebrane od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady
komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych
przewidzianą w PGO dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2016-2022,

b) umowy z instalacjami odzysku i unieszkodliwiania lub zezwolenia na przetwarzanie
odpadów.
2. Wykonawca zobowiązany jest do spełniania powyższych wymagań przez cały okres
realizacji zamówienia.
53. Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia jest zobowiązany:
1) Posiadać bazę magazynowo – transportową, której:
a) teren zabezpieczony będzie w sposób uniemożliwiający wstęp osobom
nieupoważnionym;
b) miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów zabezpieczone będą przed emisją
zanieczyszczeń do gruntu;
c) miejsca magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych
zabezpieczone będą przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed
działaniem czynników atmosferycznych;
2) W zakresie posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz jego odpowiedniego stanu
technicznego należy zapewnić, aby:
a) w posiadaniu Wykonawcy znajdowały się, co najmniej dwa pojazdy przystosowane
do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz co najmniej dwa pojazdy
przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, a także
co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej;
b) pojazdy były trwale i czytelnie oznakowane, w widocznym miejscu, nazwą firmy
oraz danymi adresowymi i numerem telefonu Wykonawcy;
c) na terenie bazy magazynowo - transportowej znajdowały się urządzenia do
selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc
przetwarzania;
d) po zakończonej pracy pojazdy powinny być opróżnione z odpadów i parkowane
wyłącznie na terenie bazy magazynowo - transportowej.
3)W zakresie wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów należy
zapewnić, aby:
a) konstrukcja pojazdów zabezpieczała przed rozwiewaniem i rozpylaniem
przewożonych
odpadów
oraz
minimalizowała
oddziaływanie
czynników
atmosferycznych na odpady;
b) pojazdy były wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie
terenu po opróżnieniu pojemników;
c) dopuszcza się wyposażenie pojazdów w urządzenie do ważenia odpadów
komunalnych.
4) W przypadku awarii pojazdu Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pojazd
zastępczy o zbliżonych parametrach.
§ 4.
1.Ustala się miesięczny okres rozliczeniowy wykonania usług objętych umową.
2.Ryczałtowe miesięczne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji usług objętych
umową stanowi kwotę ……… brutto (słownie:………………………………………………………),
w tym obowiązujący podatek VAT …..%.
3. Łączna kwota całkowitego ryczałtowego wynagrodzenia brutto Wykonawcy z tytułu
realizacji usług objętych umową nie może przekroczyć kwoty ………………………. zł
brutto
(słownie: ………………………………………………………………………. ), w tym obowiązujący
podatek VAT, w całym okresie obowiązywania umowy określonym w § 2. Wartość ta
wynika z ceny złożonej oferty w dniu ………………… ………roku.
4. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie elementy ujęte w Opisie
przedmiotu zamówienia, znajdującym się w rozdziale III SIWZ.

§ 5.
1.Wynagrodzenie płatne będzie za dany miesiąc na podstawie faktury VAT, do której
Wykonawca dołączy protokół odbioru usług zatwierdzony przez Zamawiającego,
dokumenty wagowe i karty przekazania odpadów komunalnych do miejsca ich
zagospodarowania, oraz wydruki zapisów GPS w formie elektronicznej (płyta CD).
2. Protokół, o którym mowa w § 5 pkt. 1 obejmuje wyszczególnienie miejscowości
i liczbę gospodarstw domowych gdzie wykonywano usługę, wraz z dokumentami
wagowymi i kartami przekazania odpadów.
3. Fakturę należy dostarczyć do 10 dnia następnego miesiąca.
4. Zapłata należności za wykonaną usługę zostanie dokonana przez bank na
podstawie wypełnionego przez jednostkę przelewu Split na dwa rachunki bankowe
dostawcy, tj. na jego rachunek rozliczeniowy i powiązany z nim rachunek VAT.
Zapłata należności odpowiadająca wartości sprzedaży netto zostanie zapłacona przez
nabywcę za pośrednictwem banku bezpośrednio na rachunek rozliczeniowy dostawcy.
Pozostała część ceny odpowiadająca kwocie podatku VAT zostanie zapłacona przez
bank na rachunek VAT dostawcy.
4. Zamawiający oświadcza, że jest/ nie jest płatnikiem VAT.
5. Fakturę należy wystawić na: Nabywca: Gmina Działoszyce ul Skalbmierska 5,
28-440 Działoszyce NIP 662-17-57-085; Odbiorca: Urząd Miasta i Gminy
Działoszyce
ul. Skalbmierska 5, 28-440 Działoszyce.
§6
1. Wykonawca będzie wykonywał zadanie ………………………..........
2.Wykonawca będzie wykonywał następujące części zadania przy pomocy
podwykonawców: …………………………...........
3. Wykonawca oświadcza, że wymienione w pkt. 1 części zamówienia będzie
wykonywał przy pomocy następujących podwykonawców, za których działania bądź
zaniechanie
ponosi
całkowitą
odpowiedzialność
wobec
Zamawiającego:
…………………………………….
4. Zmiana podwykonawcy wskazanego w umowie wymaga pisemnej zgody
Zamawiającego. Do wniosku o zmianę podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest
dołączyć dokumenty potwierdzające, że jest on zdolny do wykonania powierzonej mu
części zadania i posiada wszelkie prawem wymagane uprawnienia i zezwolenia.
§ 7.
1.Strony ustalają, że osobą odpowiedzialną za wykonanie przedmiotu zamówienia
z ramienia Wykonawcy jest:
2. Strony ustalają, że osobą odpowiedzialną z ramienia Zamawiającego jest:
§ 8.
1. Wykonawca oświadcza, iż osoby, które będą wykonywały w trakcie realizacji
niniejszej umowy następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: kierowcy
pojazdów, osoby zajmujące sią załadunkiem/ rozładunkiem odpadów będą
zatrudnieni przez Wykonawcę/Podwykonawców na podstawie umowy o pracę.
2. Wykonawca nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy złoży
Zamawiającemu w formie pisemnej wykaz osób zatrudnionych przy realizacji
zamówienia ze wskazaniem, jakie czynności wykonują oraz oświadczeniem, że ww.
osoby są zatrudnione u Wykonawcy lub Podwykonawcy na podstawie umowy o pracę
w rozumieniu przepisów ustawy kodeks pracy.
3.Wykonawca jest zobowiązany do okazania Zamawiającemu, na każdorazowe
wezwanie Zamawiającego, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnego

wezwania, wykazu osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie
umowy o pracę ze wskazaniem czynności, jakie te osoby wykonują.
§ 9.
1. Strony ustalają odpowiedzialność Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie prac, przez zapłatę kar umownych.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) W przypadku nieodebrania odpadów zgodnie z harmonogramem w wysokości
100,00 zł ( sto złotych) za każdy stwierdzony przypadek.
2) W przypadku nie usunięcia w ciągu 24 godzin od daty zgłoszenia przez
Zamawiającego ,,reklamacji”, w kwocie 100,00 zł (sto złotych) za każdy dzień zwłoki
za każde gospodarstwo. Nie wykonanie usługi każdorazowo zgłaszane będzie
Wykonawcy przez Zamawiającego pisemnie (faksem, email), telefonicznie.
3) W przypadku nieodebrania odpadów z posesji niezamieszkałych, PSZOK,
cmentarzy w ciągu 48 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego, w wysokości
100,00 zł (sto złotych) za każdy dzień zwłoki za każdy punkt odbioru, o których mowa
powyżej. Bez względu na to czy zgłoszenie dotyczy odbioru wszystkich frakcji
odpadów czy tylko poszczególnej frakcji.
4) W przypadku nieodebrania odpadów z zabudowy wielorodzinnej w sytuacji
zlecenia dodatkowego odbioru w ciągu 12 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego,
w wysokości 100,00 zł (sto złotych) za każdy dzień zwłoki.
5) Bieg terminu naliczania kar z tytułu braku odbioru rozpoczyna się z dniem
zgłoszenia przez Zamawiającego, a kończy po otrzymaniu pisemnego odbioru wraz
z protokołem podpisanym przez właściciela nieruchomości.
6) Pierwsze wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki na odpady winno
nastąpić w ciągu 14 dni od podpisania umowy, a następnie na bieżąco winno być
realizowane
w całym okresie trwania umowy: niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 5 dni
roboczych od daty przyjęcia zgłoszenia od Zamawiającego. W przypadku braku
pojemników w tym terminie w wysokości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) od każdego
pojemnika za każdy dzień zwłoki.
7) W przypadku niezarejestrowania w systemie GPS przejazdu zgodnie
z harmonogramem w wysokości 2 000,00 zł (dwa tysiące złotych) za każdy
przypadek.
8) W przypadku wystąpienia przerwy transmisji danych GPS z pojazdów Wykonawcy
trwającej dłużej niż 2 dni robocze w wysokości 200,00 zł (dwieście złotych) za każdy
dzień przerwy (w odniesieniu do każdego z pojazdów z osobna).
9) w wysokości 10% od całości wynagrodzenia umownego brutto za odstąpienie od
umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
10) w przypadku ujawnienia niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji
zamówienia w wysokości 4 000,00 zł (cztery tysiące złotych) za każdy ujawniony
przypadek niespełnienia wymogu zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących
czynności w trakcie realizacji zamówienia;
11) w sytuacji ujawnienia przypadku niespełnienia wymogu zatrudnienia przez
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w trakcie
realizacji zamówienia w wysokości 4000,00 zł (cztery tysiące złotych) za każdy
ujawniony przypadek niespełnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawcę na
umowę o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.
12) za niezłożenie wykazu osób oraz oświadczenia, o którym mowa w § 8 ust. 2 i ust. 3
Umowy oraz za każdorazowe nieprzedłożenie Zamawiającemu wykazu osób

zatrudnionych przy realizacji zamówienia w wysokości 2 000,00 zł (dwa tysiące
złotych);
13) za niedostarczenie deklaracji ZUS-DRA na wezwanie Zamawiającego w wysokości
1 000,00 zł (tysiąc złotych) za każde zdarzenie,
14) za każdy przypadek nie wyposażenia nieruchomości w worki na odpady
selektywne; w wysokości 30,00 zł (trzydzieści złotych) za każde gospodarstwo
domowe za każdy dzień zwłoki:
15) za uchybienia w jakości parametrów worków na odpady (grubość folii) w
wysokości 0,2 % miesięcznego wynagrodzenia brutto.
16) za nieterminowe przekładanie dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 39, ust.
40, ust. 41 i ust. 52 Umowy w wysokości 0,2 % miesięcznego wynagrodzenia brutto za
każdy dzień zwłoki,
17) za mieszanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi
odpadami komunalnymi w wysokości wyliczonej zgodnie z przepisami ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r.
poz.2010)
18) za przekazywanie nierzetelnych sprawozdań, o których mowa w § 3 ust. 39
Umowy lub przekazywanie ich po terminie określonym ustawą z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2018 r. poz.1454)
będzie naliczana dodatkowa kara umowna w wysokości określonej ww. ustawie,
19) za powierzenie przedmiotu umowy podwykonawcy, który nie został zgłoszony
Zamawiającemu w wysokości 2 000,00 zł (dwa tysiące złotych) za każde zdarzenie,
20) w przypadku wykonywania usługi w sposób niegwarantujący utrzymania
właściwego stanu higieniczno- sanitarnego i porządkowego miejsc zbierania odpadów
(np. nieterminowy wywóz powodujący przepełnienie pojemników i kontenerów),
w wysokości 100,00 zł ( sto złotych) za każdy stwierdzony przypadek.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu
wynagrodzenia.
4. W przypadku konieczności naliczenia kar umownych, Zamawiający wystawi notę
obciążeniową. Brak zapłaty ze strony Wykonawcy kar umownych w terminie
wskazanym w nocie, uprawnia Zamawiającego do potrącenia naliczonych kar
umownych z wynagrodzenia wykonawcy, zgodnie z wystawioną przez Zamawiającego
notą obciążeniową.
5. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku niezwłocznego
i prawidłowego wykonania zleconej pracy.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania
uzupełniającego do wartości poniesionej szkody, jeżeli powyższe kary nie pokryją
szkody
powstałej
w wyniku nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy.
7. Zamawiający może żądać zapłaty odszkodowania, za wyrządzoną Zamawiającemu
szkodę niezależnie od kar umownych.
8. W przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 37 Umowy,
Wykonawca podlega karze pieniężnej obliczonej odrębnie dla wymaganego poziomu
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami bądź
ograniczenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do
składowania, na podstawie Ustawy i przepisów wykonawczych do niej.
§ 10.
Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 %
całkowitej ryczałtowej ceny brutto w następujących formach…………………………………...

§ 11.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w wysokości 10% wartości
wynagrodzenia umownego za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego, z wyjątkiem opisanym w § 12 ust 4.
§ 12.
1.Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli poweźmie wiadomość o tym, że:
1) wszczęto zostało postępowanie upadłościowe Wykonawcy,
2) rozpoczęto likwidację firmy Wykonawcy,
3) Wykonawca utracił uprawnienia do wykonywania przedmiotu umowy wynikające
z przepisów szczególnych.
2.Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego może nastąpić również, jeżeli
Wykonawca:
1) nie rozpoczął wykonywania usług w pełnym zakresie objętym umową z dniem ………
2) zaniechał realizacji umowy, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje jej przez
kolejnych 7 dni kalendarzowych,
3) pomimo uprzednich, pisemnych, co najmniej dwukrotnych zastrzeżeń ze strony
Zamawiającego nie wykonuje usług zgodnie z postanowieniami umowy lub w istotny
sposób narusza zobowiązania umowne.
3. W przypadkach wymienionych w pkt. 1 i 2 Zamawiający może w terminie 7 dni po
pisemnym uprzedzeniu powierzyć innemu podmiotowi prowadzenie usług
określonych niniejszą umową, a kosztami tych usług obciąży Wykonawcę do
wysokości odpowiadającej kwocie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
4. 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.
§ 13.
W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację umowy np.
awaria sprzętu, Wykonawca może zlecić wykonanie zadania na koszt i ryzyko własne
po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego.
§ 14.
Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności
zachowania formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.
§ 15.
Zgodnie z art. 144 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy,
możliwa jest wyłącznie w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności
i na warunkach określonych poniżej:
I) Zmiana sposobu spełnienia świadczenia
1) Zmiany technologiczne, w szczególności:
a)pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia pozwalającej
na zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

b)zmiana zakresu usług, które wykonawca powierzył podwykonawcom a które
określone są w złożonej ofercie i niniejszej umowy.
II. Zmiany osobowe i dane teleadresowe.
1)Zmiana podmiotów lub osób przedstawionych w ofercie, przy pomocy, których
Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki przedstawione w
SIWZ, będzie możliwa jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego,
akceptującego nową osobę lub podmiot. Wykonawca z własnej inicjatywy
zaproponuje zmianę osoby lub podmiotu w następujących przypadkach:
a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych,
b) nie wywiązywania się osoby lub podmiotu z obowiązków wynikających z umowy,
c) jeżeli zmiana osoby lub podmiotu stanie się konieczna z jakichkolwiek innych
przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
2) Zmiana danych teleadresowych i numerów konta.
3) Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną Umowy.
4) Zmiana umowy na skutek zmiany formy organizacyjno - prawnej.
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, Strony zobowiązują się rozstrzygać
polubownie. W razie braku polubownego porozumienia spory rozstrzygane będą
przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
§ 16.
Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może przenieść wierzytelności z tytułu
umowy na osobę trzecią.
§ 17.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy
ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.1843) oraz przepisy
kodeksu cywilnego.
§ 18.
Integralną częścią niniejszej umowy są:
1. Oferta Wykonawcy.
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
§ 19.
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden
egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego.
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