Załącznik nr 9 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
UMOWA ………………….
zawarta w dniu ……………………….……………… we Włocławku, pomiędzy
BAZA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą ul. Bojańczyka 7, 87 - 800 Włocławek,
zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
nr KRS 0000050342, NIP 888-000-14-37, REGON 005889231, o kapitale zakładowym 5.219.285,64 złote,
reprezentowaną przez Jacka Jabłońskiego – Prezesa Zarządu
zwanym dalej w treści umowy „Zamawiającym” a
……………………………………………………………………………………………………………………………………
reprezentowanym przez:
1) ............................................................................,
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”.

§1
W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu o przepisy ustawy z
dnia 29 stycznia 2004r . Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Zamawiający zleca a
Wykonawca przyjmuje do wykonania prace w części nr …….. zamówienia, polegające na:
Części nr 1 zamówienia: „Wywozie odpadów komunalnych z cmentarzy komunalnych w Pińczacie";
Części nr 2 zamówienia: „Wywozie odpadów komunalnych z cmentarzy komunalnych przy Alei Chopina".
§2
1.

Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot zamówienia zgodnie:
1) ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy, oraz,
2) złożoną przez Wykonawcę ofertą, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy, oraz
3) arkuszem cenowym, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

2.

Wykonawca oświadcza, że:
1) posiada wszelkie określone w obowiązujących przepisach zezwolenia i koncesje niezbędne do realizacji
umowy (w tym opisane w SIWZ) i będzie je posiadał przez cały okres obowiązywania umowy, zawarł
stosowne umowy z podmiotami uprawnionymi do odbioru i składowania odpadów komunalnych w
zakresie niezbędnym do prawidłowego realizowania umowy,
2) nie zostało wobec niego wszczęte postępowanie upadłościowe, układowe ani nie otwarto jego likwidacji
jak również, że nie toczą się wobec niego postępowania egzekucyjne i nie zachodzą inne okoliczności,
które mogłyby wpływać na zdolność Wykonawcy do wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej
umowy oraz, że według jego najlepszej wiedzy postępowania takie nie zagrażają w przyszłości, a w
szczególności w trakcie realizacji niniejszej umowy,
3) zapoznał się z zakresem prac i terenem, stanowiących zakres realizacji umowy,

§3
1.

Do obowiązków Zamawiającego w szczególności należy:
1) sprawowanie nadzoru nad prawidłową realizacją umowy przez cały okres jej obowiązywania,
2) uczestniczenie w naradach zwoływanych przez Wykonawcę,
3) comiesięczne sporządzanie protokołu odbioru usługi, polegającej na wywozie odpadów komunalnych z
cmentarzy komunalnych przy Alei Chopina i w Pińczacie, oraz zapłata umówionego wynagrodzenia,
4) przekazywanie Wykonawcy informacji niezbędnych dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w
szczególności: niezwłocznego informowania Wykonawcy o zmianach lokalizacji kontenera(ów) oraz
pojemnika(ów), niezwłocznego informowania Wykonawcy o konieczności wstawienia lub zamiany
kontenera(ów) lub pojemnika(ów) oraz niezwłocznego wzywania Wykonawcy do odbioru i wywozu
odpadów komunalnych z kontenerów i pojemników na odpady komunalne, usytuowanych na
cmentarzach komunalnych przy Alei Chopina i w Pińczacie.

2.

Do obowiązków Wykonawcy w szczególności należy:
1) zapoznanie się z terenem stanowiącym zakres realizacji przedmiotu zamówienia,
2) wykonywanie usługi, polegającej na wywozie odpadów komunalnych z cmentarzy komunalnych zgodnie
z ofertą Wykonawcy, z należytą starannością,
3) uzyskanie oraz posiadanie przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy uzgodnień i wszelkich
zezwoleń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia,
4) uczestniczenie w naradach zwoływanych przez Zamawiającego,
5) wykonywanie prac na żądanie w zakresie określonym przez Zamawiającego niewykraczającym poza
rodzaj i wielkość prac określonych w umowie w terminie ustalonym z Zamawiającym,
6) dostarczenie na punkty zbiórki odpadów komunalnych, określone w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy, kontenerów i pojemników na odpady
komunalne w ilości i rodzaju, określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, stanowiącej
załącznik nr 1 do niniejszej umowy,
7) zapewnienie środka transportu do wykonania usługi,
8) odbiór i wywóz odpadów komunalnych z kontenerów i pojemników na odpady komunalne, usytuowanych
na cmentarzach komunalnych przy Alei Chopina i w Pińczacie, w terminie nie dłuższym niż 6 godzin
zegarowych od momentu otrzymania wezwania od Zamawiającego.

3.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania w każdej chwili realizacji przez Wykonawcę
przedmiotu niniejszej umowy.

4.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niewykonania lub nienależytego wykonania przez
Wykonawcę usługi, polegającej na wywozie odpadów komunalnych z cmentarzy komunalnych przy Alei
Chopina oraz w Pińczacie, Zamawiający wezwie Wykonawcę telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną
do wykonania niezwłocznie, jednak w terminie nie dłuższym niż 6 godzin zegarowych od momentu
wezwania, usługi, polegającej na wywozie odpadów komunalnych z cmentarzy komunalnych przy Alei

Chopina i w Pińczacie, w zakresie zgodnym z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
5.

Podstawą skierowania do Wykonawcy wezwania, o którym mowa w treści § 3 ust. 4 niniejszej umowy,
będzie sporządzona przez Zamawiającego dokumentacja fotograficzna, potwierdzająca niewykonanie lub
nienależyte wykonanie przez Wykonawcę usługi, polegającej na wywozie odpadów komunalnych z
cmentarzy komunalnych przy Alei Chopina i w Pińczacie, oraz sporządzona na jej podstawie przez
Zamawiającego notatka służbowa.

6.

Zamawiający wzywając Wykonawcę do wykonania usługi, polegającej na wywozie odpadów komunalnych z
cmentarzy komunalnych przy Alei Chopina i w Pińczacie, w zakresie zgodnym z wymaganiami określonymi
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy,
zobowiązany jest podać Wykonawcy:
1) dokładną datę i godzinę stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę
usługi, polegającej na wywozie odpadów komunalnych z cmentarzy komunalnych przy Alei Chopina
i w Pińczacie,
2) dokładną lokalizację, w której stwierdzono niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Wykonawcę
usługi, polegającej na wywozie odpadów komunalnych z cmentarzy komunalnych przy Alei Chopina
i w Pińczacie,
3) rodzaj i zakres prac, które nie zostały wykonane przez Wykonawcę,
4) ostateczny termin wykonania prac, wchodzących w zakres usługi, polegającej na wywozie odpadów
komunalnych z cmentarzy komunalnych przy Alei Chopina i w Pińczacie.

7.

Wykonawca zawiadomi Zamawiającego telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną o wykonaniu usługi,
polegającej na wywozie odpadów komunalnych z cmentarzy komunalnych przy Alei Chopina i w Pińczacie,
w zakresie zgodnym z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy, do której wykonania został wezwany przez Zamawiającego
na podstawie treści § 3 ust. 4 niniejszej umowy.

8.

Zawiadomienie, o którym mowa w treści § 3 ust. 7 niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest przesłać
na adres poczty elektronicznej: aneata.szadkowska@spolkabaza.pl,

9.

Zawiadomienie, o którym mowa w treści § 3 ust. 7 niniejszej umowy, powinno zostać niezwłocznie
zweryfikowane przez Zamawiającego.

10. Wykonawca zobowiązuje się, że w pierwszym dniu obowiązywania niniejszej umowy, wszystkie – wskazane
przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – punkty zbiórki odpadów
komunalnych, zostaną wyposażone w należące do Wykonawcy pojemniki na odpady komunalne w liczbie i o
rodzaju wskazanym przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, stanowiącej
załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

11. Jeżeli podczas odbierania odpadów komunalnych dojdzie do zniszczenia pojemnika na odpady komunalne,
to Wykonawca zobowiązany jest do dokonania na własny koszt wymiany zniszczonego pojemnika na
odpady komunalne na nowy pojemnik na odpady komunalne.
12. Pojemnik, o którym mowa w treści § 3 ust. 11 niniejszej umowy, powinien zostać dostarczony przez
Wykonawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia, w którym pojemnik na
odpady komunalne uległ zniszczeniu.
13. Jeżeli podczas odbierania odpadów dojdzie do uszkodzenia pojemnika na odpady komunalne, to
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania na własny koszt naprawy uszkodzonego pojemnika na odpady
komunalne.
14. Na czas naprawy uszkodzonego pojemnika na odpady komunalne Wykonawca zobowiązany jest zapewnić
pojemnik zastępczy takiego samego rodzaju i o takiej samej pojemności.
15. Pojemnik, o którym mowa w treści § 3 ust. 14 niniejszej umowy, powinien zostać dostarczony przez
Wykonawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie do 3 dni roboczych od dnia, w którym
uszkodzony pojemnik na odpady komunalne został przez Wykonawcę zabrany do naprawy.
16. Wykonawca jest zobowiązany – na pisemne lub ustne zlecenie Zamawiającego – do nieodpłatnego
przestawienia pojemników na odpady komunalne w nowe punkty zbiórki odpadów komunalnych, w terminie
nie dłuższym niż do 3 dni roboczych od dnia otrzymania zlecenia od Zamawiającego.
17. W przypadku ustnego przekazania zlecenia, o którym mowa w treści § 3 ust. 16 niniejszej umowy,
Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego potwierdzenia przekazania zlecenia faksem lub drogą
elektroniczną.
18. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru wszystkich odpadów przygotowanych do wywozu z punktu zbiórki
odpadów komunalnych, wskazanych przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
19. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego uprzątnięcia miejsca świadczenia usługi, polegającej na
wywozie odpadów komunalnych z cmentarzy komunalnych przy Alei Chopina i w Pińczacie, w szczególności
usunięcia odpadów, które wypadły z pojemników przy załadunku do pojazdu.
20. Wykonawca zobowiązany jest dokonywać odbioru i transportu odpadów komunalnych również w
przypadkach, kiedy dojazd do punktów zbiórki odpadów komunalnych będzie utrudniony z powodu
prowadzonych remontów dróg, dojazdów, itp.
21. W przypadku, o którym mowa w treści § 3 ust. 20 niniejszej umowy, Wykonawcy nie przysługują roszczenia
z tytułu wzrostu kosztów.
22. Wykonawca zobowiązany jest dokonywać odbioru odpadów, w wyjątkowych sytuacjach, na zgłoszenie
Zamawiającego, jeżeli odpady te zagrażają bezpieczeństwu, zdrowiu lub życiu osób trzecich.
23. Podczas realizacji usługi, polegającej na wywozie odpadów komunalnych z cmentarzy komunalnych przy
Alei Chopina i w Pińczacie, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ciągłość ruchu w ciągach

komunikacyjnych oraz zapewnić dostęp do prywatnych obszarów położonych w pobliżu miejsc realizacji
usługi.
24. Do opróżniania pojemników i przewożenia odpadów Wykonawca zobowiązany jest używać pojazdów
odpowiednio dostosowanych do warunków miejscowych, tak aby nie narazić nawierzchni, kwater i grobów
na uszkodzenie.
§4
Umowa obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2019 roku do dnia 30 listopada 2020 roku.
§5
1.

Wykonawca zobowiązuje się ponosić pełną odpowiedzialność cywilną za wszelkie szkody powstałe w
mieniu, życiu, zdrowiu osób trzecich oraz pracowników Wykonawcy lub mieniu Zamawiającego powstałe
przy wykonywaniu przedmiotu niniejszej umowy.

2.

Wykonawca zobowiązuje się ponosić wyłączną odpowiedzialność za szkody:
1) wynikłe z niesprawności sprzętu, znajdującego się w dyspozycji Wykonawcy,
2) w mieniu i na osobach, wyrządzone z własnej winy oraz osób podległych jego kierownictwu, powstałe
podczas realizacji przedmiotu zamówienia,
3) wynikłe z nie realizowania bądź niewłaściwego realizowania przedmiotu umowy, w tym za szkody wynikłe
ze spóźnionej interwencji.
Wykonawca ponosząc odpowiedzialność za wyżej wymienione szkody, zwalnia Zamawiającego z
odpowiedzialności wobec osób trzecich.

3.

W przypadku, gdy Wykonawca realizując umowę lub na skutek innych działań dopuści się uszkodzenia lub
zniszczenia mienia Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na
zasadach ogólnych.

4.

Jeżeli na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy dojdzie do awarii, usterki lub innej szkody, to
Wykonawca zobowiązany jest do jej usunięcia lub naprawienia na własny koszt w wyznaczonym przez
Zamawiającego terminie.

5.

Wykonawca zobowiązuje się do posiadania i bieżącego aktualizowania umowy ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej na łączną kwotę min. ………… zł.

6.

Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa
nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z
wykonywana usługą, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

7.

Wykonawca w ciągu 3 dni od podpisania umowy, przedłoży do wglądu Zamawiającego opłaconą Polisę
ubezpieczeniową, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, co
najmniej w zakresie wskazanym w ust. 5.

8.

Umowa ubezpieczenia będzie przez Wykonawcę na bieżąco aktualizowana przez okres realizacji niniejszej
umowy. Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu dowody opłacenia składek w terminie 3
dni od ich uiszczenia, pod rygorem naliczenia kar umownych.
§6

1.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy pomocy
podwykonawców.

2.

Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do prac realizowanych przez
podwykonawców.

3.

Powierzenie wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcy nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec
Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia.

4.

Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego
pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych
pracowników.
§7

1.

Strony ustalają, że nominalna wartość wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji
usługi,

stanowiącej

przedmiot

zamówienia

wynosi…………….

złotych

brutto

(słownie:…………………………………………..) (zgodnie z ofertą przedstawioną przez Wykonawcę), i
jest niezmiennie w okresie obowiązywania niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy, oraz z wybraną w wyniku
przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ofertą Wykonawcy.
2.

Wynagrodzenie, o którym mowa w treści § 7 ust. 1 niniejszej umowy, zawiera wszelkie koszty i składniki
związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami stawianymi przez
Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej
umowy, oraz wybraną w trybie przetargu nieograniczonego ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 2 do
niniejszej umowy.

3.

Wynagrodzenie, o którym mowa w treści § 7 ust. 1 niniejszej umowy zawiera wszelkie koszty związane z
realizacją przedmiotu zamówienia, a w szczególności: podatek od towarów i usług (VAT), koszty odbioru,
transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych, koszty paliwa, koszty dostarczenia, dzierżawy i
opróżniania pojemników i kontenerów, koszty materiałów, narzędzi i sprzętu użytych do realizacji przedmiotu
zamówienia, koszty sprzątania punktów zbiórki odpadów komunalnych, koszty ewentualnego przestawiania
pojemników na odpady komunalne, kontenerów na odpady komunalne na nowe miejsca, koszty naprawy
uszkodzonych pojemników i kontenerów na odpady komunalne, koszty wymiany zniszczonych pojemników i
kontenerów na odpady na nowe pojemniki i kontenery odpady komunalne.

4.

Wynagrodzenie, o którym mowa w treści § 7 ust. 1 niniejszej umowy, nie będzie podlegało waloryzacji ze
względu na inflację.

5.

Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być
podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w treści § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

6.

Strony ustalają, że zapłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia za realizację przedmiotu zamówienia
nastąpi po zakończeniu danego miesiąca świadczenia usługi, stanowiącej przedmiot zamówienia, na
podstawie faktury VAT.

7.

Wynagrodzenie, o którym mowa w treści § 6 ust. 6 niniejszej umowy, stanowić będzie iloczyn ceny
jednostkowej brutto, wynikającej z treści arkusza cenowego, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej
umowy, oraz ilości faktycznie wykonanych przez Wykonawcę w miesiącu, którego płatność dotyczy,
jednostek usług, stanowiących przedmiot zamówienia.

8.

Wynagrodzenie, o którym mowa w treści § 7 ust. 7 niniejszej umowy, płatne będzie przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT, w terminie 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego
faktury VAT.

9.

Wykonawca wystawi fakturę na następujące dane:
Nabywca: Baza Sp. z o.o., ul. Bojańczyka 7, 87-800 Włocławek, NIP 888-000-14-37
Odbiorca: Baza Sp. z o.o., ul. Bojańczyka 7, 87-800 Włocławek, NIP 888-000-14-37
Adres do korespondencji: Baza Sp. z o.o., ul. Bojańczyka 7, 87-800 Włocławek.

10. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnie z umową lub obowiązującymi
przepisami prawa, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do czasu wyjaśnienia przez
Wykonawcę przyczyn oraz usunięcia tej niezgodności a także w razie potrzeby otrzymania faktury lub noty
korygującej VAT, bez obowiązku płacenia odsetek za ten okres.
11. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
12. Płatnikiem faktury jest Baza Sp. z o.o. we Włocławku.
13. W przypadku zwłoki w płatności jakiejkolwiek kwoty należnej, Wykonawca ma prawo dochodzić odsetek
ustawowych.
14. Wszelkie kwoty należne Zamawiającemu, w szczególności z tytułu kar umownych, mogą być potrącane z
płatności realizowanych na rzecz Wykonawcy.
§8
1.

Strony ustalają, że obowiązującą ich formą odszkodowań będą kary umowne z następujących tytułów:
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nierealizowania bądź nienależytego realizowania
umowy – w zakresie wywozu odpadów, w wysokości 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto o
którym mowa w §7 ust 1 za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki w realizacji usługi w terminie, o którym
mowa w § 3 ust 6 pkt 4,
b) z tytułu nierealizowania bądź nienależytego realizowania umowy w zakresie określonym w § 3 ust. 2

pkt 5, 6, 7, 8 umowy, w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w §7 ust
1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu w/wym. obowiązków,
c) za zwłokę w dostarczeniu dowodu ubezpieczenia oraz dowodów uiszczenia składek, w terminie
wskazanym odpowiednio w § 5 ust. 7 i 8 umowy, w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego o
którym mowa w §7 ust 1 brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
d) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy w
wysokości 10% wynagrodzenia umownego o którym mowa w §7 ust 1,
e) w przypadku stwierdzenia, iż Wykonawca realizuje usługę bez wymaganych prawem umów,
pozwoleń, uzgodnień, zezwoleń czy koncesji, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto o
którym mowa w §7 ust 1,
f) w przypadku stwierdzenia przekroczenia czasu reakcji dostarczania nowego pojemnika i kontenera w
miejsce pojemnika i kontenera, który uległ zniszczeniu podczas odbierania odpadów komunalnych w
wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w §7 ust 1,
g) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umów o
pracę, zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – w
wysokości po 500,00 złotych za każdy dzień roboczy, w którym osoba niezatrudniona na podstawie
umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę wykonywała czynności wymienione w rozdz. III
pkt 8 i 9 SIWZ;
h) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego pełnienia przez Wykonawcę usługi przy pomocy
pracowników innych niż zadeklarowani na etapie składania oferty oraz w wykazie osób stanowiącym
załącznik do SIWZ – w wysokości 1 000 zł za każdy stwierdzony przypadek, za każdy dzień pełnienia
usługi z naruszeniem postanowień umowy za wyjątkiem przypadku, w którym Wykonawca dokonuje
zmiany osoby zadeklarowanej do pełnienia usługi, na inną osobę o co najmniej takich samych
kwalifikacjach, po uprzednim uzyskaniu zgody od Zamawiającego;
i)

w przypadku wykorzystania podczas świadczenia usługi sprzętu innego niż zadeklarowany na etapie
składania oferty oraz wykazie sprzętu stanowiącym załącznik do SIWZ – w wysokości 10 000 zł za
każdy stwierdzony przypadek, za wyjątkiem przypadku, w którym Wykonawca dokonuje zmiany
jednostki sprzętu zadeklarowanej do pełnienia usługi, na inną jednostkę sprzętu o co najmniej takich
samych normach środowiskowych Euro, po uprzednim uzyskaniu zgody od Zamawiającego.

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
a) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia
umownego brutto o którym mowa w §7 ust 1, z zastrzeżeniem art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamówień publicznych.
2.

Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście
poniesionej szkody.

§9
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem
nieważności takiej zmiany.
2. Dopuszcza się zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy,
na warunkach określonych w SIWZ i w niniejszej umowie.
§10
Oprócz przypadków wymienionych w kodeksie cywilnym stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w
następujących sytuacjach:
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:
1) Wystąpiły okoliczności określone w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych tj. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 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,
2) Zostanie ogłoszona upadłość lub nastąpi likwidacja firmy Wykonawcy,
3) Wykonawca nie rozpoczął realizacji zamówienia bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje go
pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
4) Wykonawca przerwał realizację zamówienia i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni,
5) Wykonawca nie będzie wykonywał należycie swoich obowiązków wynikających z umowy.
6) W przypadku stwierdzenia naruszenia popełnionego przez Wykonawcę, określonego w §8 ust. 1 pkt. 1 lit.
e, polegającego na realizacji przez Wykonawcę usługi bez wymaganych prawem umów, pozwoleń,
uzgodnień, zezwoleń czy koncesji.
2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeżeli:
1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie
dwóch miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w niniejszej umowie.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić nie później niż w terminie 30 dni od powzięcia przez stronę
składającą oświadczenie o odstąpieniu wiadomości o wystąpieniu okoliczności, o których mowa ust. 1 i 2, w
formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie.
4. Zamawiający obowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za usługi, które zostały wykonane do dnia
odstąpienia.
5. W przypadku zaistnienia sytuacji określonej w § 10 ust. 1 pkt 4, Zamawiający zleci wykonanie prac innemu
Wykonawcy, a poniesionymi kosztami obciąży Wykonawcę niniejszej umowy.

§11
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
2. Spory sądowe wynikłe na tle interpretacji i realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sądy
powszechne właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, (3 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla
Wykonawcy).
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

