Umowa
Nr SR-XI.271.27.2018
zawarta w dniu ……...2018 r. w Międzyrzecu Podlaskim pomiędzy Miastem Międzyrzec
Podlaski, ul. Pocztowa 8, 21-560 Międzyrzec Podlaski NIP: 5372553637, REGON:
030237411 reprezentowanym przez Pana Zbigniewa Kota – Burmistrza Miasta –
zwanym dalej „Zamawiającym” przy kontrasygnacie Pani Ewy Szachnik-Kazimierczak –
Skarbnika Miasta,
a…………………………………………………………………………………………………………………………………..
z siedzibą w …………………………………………………………………………………………………………………
reprezentowanym przez ………………………………………………………………………………………………
stroną zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”.
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu
nieograniczonego: ogłoszenie przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu
12.10.2018 r., ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu
17.10.2018 r. nr ogłoszenia w Dz. U.: 2018/S 200-454712 (Numer sprawy
SR-XI.271.27.2018) zostaje zawarta umowa o treści następującej:
§1
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania odbieranie
i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych Miasta
Międzyrzec Podlaski.
2. Wykonawca zobowiązany jest przekazać odebrane od właścicieli nieruchomości
zmieszane odpady komunalne i odpady zielone do Zakładu Zagospodarowania
Odpadów dla Regionu Biała Podlaska – Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN”
Sp. z o.o. Biała Podlaska, zgodnie z uchwałą w sprawie wykonania „Planu Gospodarki
Odpadami dla Województwa Lubelskiego 2022” ze zmianami.
3. Wykonawca, zgodnie z ofertą z dnia ……….…. r., zobowiązany jest przekazać odebrane
od właścicieli nieruchomości selektywnie zebrane odpady komunalne do instalacji:
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
4. Szczegółowy zakres i sposób wykonania prac, o których mowa w ust. 1 ustala
specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikiem nr 1 - opisem
przedmiotu zamówienia - zwana dalej „SIWZ” stanowiąca Załącznik Nr 1
do niniejszej umowy.
§2
1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę oraz uprawnienia,
potencjał techniczny i osobowy oraz bazę magazynowo- techniczną niezbędne
do należytego, terminowego i zgodnego z przepisami prawa wykonania przedmiotu
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niniejszej Umowy, z zachowaniem profesjonalnego charakteru świadczonych przez
Wykonawcę usług, a w szczególności:
1) posiada wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez
Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski, o którym mowa w art. 9b ust. 2 ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1454) w zakresie wszystkich rodzajów odpadów objętych
niniejszym zamówieniem,
2) posiada zezwolenie na zbieranie odpadów, o którym mowa w art. 41 w związku
z art. 232 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 992
z późn. zm.) w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,
3) posiada aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty,
produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa
w art. 49 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
4) posiada usytuowaną na terenie ……………………. bazę magazynowo - transportową.
Baza magazynowo – transportowa spełnia warunki 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. z 2013 r. poz. 122). Baza jest usytuowana na terenie,
do którego Wykonawca posiada tytuł prawny.
5) nie zostało wobec niego wszczęte postępowanie upadłościowe, układowe,
restrukturyzacyjne 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.
2. Wykonawca zobowiązuje się do spełniania wymagań określonych w ust. 1 przez
cały okres realizacji postanowień niniejszej Umowy i poddaje się w tym zakresie
kontroli Zamawiającego.
3. Wykonawca oświadcza, że zgodnie z zapisami oferty posiada wymaganą ilość oraz
rodzaj środków transportu niezbędnych do realizacji przedmiotu niniejszej Umowy,
a każdy ze środków transportu wyposażony jest w system monitoringu bazujący
na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający stałe monitorowanie tras
ich przejazdu oraz pracy.
§3
1. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP Wykonawca (lub podwykonawca) jest
zobowiązany do zatrudnienia przy realizacji zamówienia osób na podstawie umowy
o pracę - jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób
określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z
2018r. poz. 917 z późn. zm.):
1) czynności załadunku pojemników, worków do pojazdów specjalistycznych
przystosowanych do odbioru odpadów -– minimum 5 osób ,
2) kierowania pojazdami specjalistycznymi służącym i do wykonania zamówienia minimum 5 osób,
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2. Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności, o których mowa w § 3 ust. 1,
w zakresie realizacji przedmiotu Umowy były zatrudnione/zatrudniane przez
Wykonawcę lub podwykonawcę na postawie umowy o pracę.
3. Zamawiający jest uprawniony do kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań
dotyczących zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 1.
4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na potrzeby kontroli prawidłowości
wykonania ciężących na nim zobowiązań, o których mowa w ust. 1, do 15 dnia
miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym złożył Wykaz pracowników
wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1 w formie oświadczenia
podpisanego przez Wykonawcę – dokument ten zwany jest dalej „Wykazem”
5. Za nieprzedłożenie przez Wykonawcę Wykazu zgodnie z ust.1 - 4 w terminie,
o którym mowa w ust. 4, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne na
zasadach określonych w § 12 ust. 1 pkt 3 i 4.
6. Opóźnienie przedłożenia przez Wykonawcę Wykazu w stosunku do terminu,
o którym mowa w ust. 4, dłuższe niż 14 dni, będzie traktowane jako niewypełnienie
obowiązku zatrudnienia pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o
pracę.
7. Za niedopełnienie obowiązku zatrudniania pracowników świadczących usługi
na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.06.1974 r. –
Kodeks pracy (Dz. U. z 2018r. poz. 917 z późn. zm.) Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu kary umowne na zasadach określonych w § 12 ust. 1 pkt 5.”
§4
1. Termin realizacji umownego zakresu świadczenia usług określa się na 12 miesięcy
od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.
2. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usługi odbierania i zagospodarowania
odpadów komunalnych nie wcześniej niż od dnia 01.01.2019 r.
§5
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczałtowe brutto w kwocie ………………………….. zł (słownie: ……………………………….…
złotych), w tym kwota netto w wysokości ……………………………zł (słownie:
…………………………………… złotych) i należny podatek VAT …………………………………… zł
(słownie: ………………………………………. złotych), płatne w równych ratach
miesięcznych,
tj.:
1/12
wynagrodzenia
ryczałtowego
brutto
(tj.
………………………………… zł (słownie: …………………………………………….)) na podstawie
faktury VAT wystawionej po upływie miesięcznego okresu rozliczeniowego.
Powyższa kwota zawiera podatek VAT. Wynagrodzenie to nie ulegnie zmianie do
końca trwania umowy.
2. Powyższa kwota obejmuje wszelkie prace związane z realizacją przedmiotu umowy,
o którym mowa w Załączniku Nr 1 do niniejszej umowy.
§6
1. Zamawiający oświadcza, że posiada zabezpieczone środki płatnicze na finansowanie
usług objętych niniejszą umową.
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2. Wynagrodzenie miesięczne, o którym mowa w § 5 ust. 1, płatne jest przez
Zamawiającego na podstawie faktur miesięcznych wystawianych za wykonaną
i odebraną usługę, złożonych w siedzibie Zamawiającego.
3. Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu miesięcznych
raportów zawierających informacje:
1) o ilości odebranych w danym miesiącu odpadów w podziale na frakcje;
2) wykaz nieruchomości, z których zostały odebrane odpady komunalne wraz
z informacją o ilości poszczególnych frakcji odpadów odebranych z danej
nieruchomości;
3) wykaz nieruchomości, z których nie zostały odebrane odpady komunalne
z informacjami dotyczącymi przyczyny nieodebrania odpadów.
4. Raporty, o których mowa w §6 ust. 3 oraz Wykaz, o którym mowa w §3 ust. 4, muszą
być przekazane do siedziby Zamawiającego do 10 dnia każdego miesiąca
następującego po miesiącu, którego dotyczą, w formie elektronicznej, uzgodnionej
z Zamawiającym, przy czym raport, o którym mowa w §6 ust. 3 pkt 1 oraz Wykaz,
o którym mowa w §3 ust. 4, powinny mieć formę skanu dokumentu oryginalnego
podpisanego przez Wykonawcę.
5. Raporty miesięczne i Wykaz, o którym mowa w §3 ust. 4, są podstawą do
przedłożenia faktury za wykonaną usługę.
6. Jeżeli Wykonawca złoży tylko fakturę bez przekazania wymaganych dokumentów
dodatkowych wymienionych w §6 ust. 3 oraz Wykazu, o którym mowa w §3 ust. 4 to
zostanie ona zwrócona bez księgowania.
7. Faktury za wykonane usługi wystawiać może tylko Wykonawca, z którym podpisano
umowę.
8. Ustalone wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy, Zamawiający będzie realizował
przelewem, na wskazany rachunek bankowy, w ciągu 30 dni od daty otrzymania
faktury.
9. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i upoważnia Wykonawcę
do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego.
10. Za nieterminową zapłatę faktury Zamawiający zapłaci odsetki w wysokości
ustawowej.
§7
Upełnomocnieni przedstawiciele Zamawiającego mogą w każdym czasie dokonywać
kontroli w zakresie realizacji czynności objętych niniejszą umową.
§8
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa, z zachowaniem należytej staranności
wymaganej od profesjonalisty.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszystkich obowiązków opisanych
w SIWZ.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania niezwłocznie informacji dotyczących
realizacji umowy na każde żądanie Zamawiającego, jednak nie później niż w terminie
2 dni roboczych od dnia otrzymania zapytania.
4. Wykonawca wyznacza Koordynatora umowy, z którym Zamawiający będzie mógł się
kontaktować bezpośrednio w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach
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od 8.00 do 14.30. Koordynator będzie odpowiadał za nadzorowanie realizacji
przedmiotu umowy oraz prowadzenie rozliczeń umowy ze strony Wykonawcy.
5. Ustanowionym przez Wykonawcę Koordynatorem umowy będzie ……………………………
telefon stacjonarny: .....................
telefon kom.:
…………….
fax:
…………….
e-mail:
……………..
6. Przedstawicielem (Koordynatorem) Zamawiającego przy realizacji niniejszej umowy
jest ………………………………………..
telefon stacjonarny: …………......
telefon kom.:
......................
fax:
......................
e-mail:
......................
7. Zmiana Koordynatora umowy lub innych danych, o których mowa w ust. 5 i 6,
nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie pisemnego powiadomienia
o dokonaniu zmian, w terminie do 48 godzin od zaistnienia tych zmian.
8. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania poufności co do informacji
pozyskanych w związku z realizacją umowy, w szczególności do przestrzegania
przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Wykonawca nie może
wykorzystywać pozyskanych danych w żaden inny sposób lub w innym celu niż dla
wykonywania umowy, w szczególności zakazuje się wykorzystywania danych
w celach reklamowych lub marketingowych.
9. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie
przedmiotu umowy, zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz za metody
organizacyjno-techniczne stosowane podczas wykonywania przedmiotu umowy.
10. Wszelkie czynności niezbędne do wykonania przedmiotu umowy oraz usunięcia
wad, powinny być przeprowadzone w taki sposób, aby w granicach wynikających
z konieczności wypełnienia zobowiązań umowy nie zakłócać więcej niż to jest
konieczne warunków życia oraz dostępności, użytkowania lub zajmowania dróg
publicznych lub prywatnych.
11. Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg przed
zanieczyszczeniem spowodowanym jego środkami transportowymi lub jego
podwykonawców. Zanieczyszczenia dróg dojazdowych spowodowane środkami
transportowymi Wykonawcy lub jego podwykonawców Wykonawca zobowiązany
jest usuwać na bieżąco.
12. Wykonawca zobowiązany jest umożliwić Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli
prawidłowości i terminowości wykonywania przedmiotu umowy, w tym udostępnić
do wglądu dokumenty takie jak: umowy, zezwolenia, faktury, historie pracy sprzętu
itp.
§9
Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego:
1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:
a) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;
b) zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy.
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2. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego może nastąpić również, jeżeli
Wykonawca:
a) zaniechał realizacji umowy, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje jej przez
okres 14 dni, bez uzasadnionej przyczyny wg nie podlegającej zakwestionowaniu
oceny Zamawiającego;
b) pomimo uprzedniego pisemnego (jednokrotnego) zastrzeżenia ze strony
Zamawiającego nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z jej zapisami lub
uporczywie lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne.
c) przestał spełniać wymagania określone w § 2 ust. 1 i 2.
3. W przypadkach wymienionych w ust. 1 i 2 Zamawiający może, po uprzedzeniu
Wykonawcy na 14 dni naprzód, nie zwalniając Wykonawcy od odpowiedzialności
wynikającej z umowy, przejąć sam prowadzenie czynności związanych z realizacją
przedmiotu zamówienia lub powierzyć je innemu wykonawcy, do czasu wyłonienia
nowego wykonawcy.
§ 10
Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę:
1. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający nie dotrzymuje
warunków umowy, a w szczególności, gdy:
a) nie wypłaca Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane prace w ciągu 30 dni
od terminu płatności ustalonego w umowie;
b) zawiadamia Wykonawcę, że w wyniku nieprzewidzianych okoliczności nie będzie
mógł pokryć zobowiązania.
2. W wymienionych wyżej przypadkach Wykonawca będzie miał prawo do zakończenia
swoich prac przy realizacji umowy, w terminie 14 dni po zawiadomieniu pisemnym
Zamawiającego.
3. Odstąpienie od umowy należy uzasadnić pisemnie. Jest ono dopiero wtedy
skuteczne, jeżeli Wykonawca wyznaczył Zamawiającemu stosowny termin do
wypełnienia postanowień umowy i poinformował go, że po bezskutecznym upływie
tego terminu odstąpi do umowy.
§ 11
1. Celem wyłączenia odpowiedzialności materialnej Zamawiającego lub Wykonawcy
z tytułu szkód powstałych w związku z zaistnieniem określonych zdarzeń losowych
i odpowiedzialności cywilnej w czasie realizacji przedmiotu zamówienia,
Wykonawca powinien zawrzeć odpowiednie umowy ubezpieczenia.
2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:
a) prace, urządzenia, mienie ruchome związane z realizacją przedmiotu zamówienia
od ognia, huraganu, powodzi i innych zdarzeń losowych;
b) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych
wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich powstałe w związku
z prowadzonymi pracami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.
3. Koszt ubezpieczenia ponosi Wykonawca.
§ 12
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Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
w formie kar umownych, w następujących wypadkach i wysokościach:
1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za każdy przypadek nieuprzątnięcia i nieodbierania odpadów z miejsc ich
gromadzenia w wysokości 300 zł;
2) za każdy dzień opóźnienia w złożeniu raportów, o których mowa w § 6 ust 3
w wysokości 100 zł;
3) za niedotrzymanie terminu przedłożenia przez Wykonawcę Wykazu, o którym
mowa w § 3 ust. 4, w wysokości 100,00 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień
opóźnienia, o którym mowa w § 3 ust. 5;
4) za niedopełnienie wymogu, o którym mowa w § 3 ust. 1, zatrudniania
pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę, w tym także
w sytuacji, o której mowa w § 3 ust. 6 - za każdy okres rozliczeniowy (1 miesiąc)
w wysokości kwoty odpowiadającej dwukrotnemu minimalnemu wynagrodzeniu
za pracę ustalonemu na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego
niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania pracowników
świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy);
powyższa kara będzie naliczana oddzielnie za każdą osobę świadczącą usługi
niezatrudnioną przez Wykonawcę lub podwykonawcę na postawie umowy
o pracę; w przypadku, jeżeli zatrudnienie, o którym mowa w § 3 ust. 1, nastąpi
w trakcie okresu rozliczeniowego kara zostanie naliczona, za każdy rozpoczęty
dzień opóźnienia w zatrudnieniu jako iloraz dni, w których nie dopełniono
obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez liczbę wszystkich
dni w danym okresie rozliczeniowym (w miesiącu),
5) odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 %
wynagrodzenia za niezrealizowaną część przedmiotu zamówienia,
2. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:
a) z tytułu nieterminowej zapłaty faktury w wysokości odsetek ustawowych;
b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości
10 % wynagrodzenia umownego za niezrealizowaną część przedmiotu
zamówienia.
3. W przypadku, gdy szkoda powstała w wyniku rozwiązania umowy w trybie § 9 lub
§ 14 ust. 4 nie zostanie w całości pokryta karą umowną lub kwotą zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, Zamawiającemu przysługuje roszczenie
a dochodzenie naprawienia szkody na zasadach ogólnych w stosunku do każdego
z uczestników konsorcjum firm, jako dłużników solidarnych.
§ 13
1. Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu zamówienia jakościowo dobre,
zgodnie z zapisami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
zasadami wiedzy technicznej i warunkami niniejszej umowy.
2. W celu pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy ustanawia się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości
5 % ceny całkowitej (umownej): ……………………… zł (słownie: ……………………………….
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złotych) wniesione przez Wykonawcę w pieniądzu na wskazany przez
Zamawiającego rachunek bankowy.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego
za należycie wykonane.
§ 14
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy, tj. do dnia 31.12.2019 r.
2. Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem 2 miesięcznego okresu
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
3. Za zgodą umawiających się stron umowa może być rozwiązana w każdym czasie
bez zachowania okresu wypowiedzenia.
4. W razie stwierdzenia, że Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób
sprzeczny z zasadami prawidłowej gospodarki i/lub naruszeniem interesu
Zamawiającego, Zamawiający po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu
do naprawienia powstałej szkody i/lub zaprzestania naruszeń może rozwiązać
niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym.
§ 15
1. Zgodnie z treścią art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość
zmiany zawartej umowy w następującym zakresie:
1) zmiana wynagrodzenia, pod warunkiem:
a) ograniczenia zakresu przedmiotu umowy,
b) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług
(zwiększenia lub zmniejszenia) wartości netto z oferty Wykonawcy pozostaną
bez zmian, a kwota wynagrodzenia brutto Wykonawcy, zostanie wyliczona
na podstawie nowych przepisów z uwzględnieniem stopnia wykonania
zamówienia. W takim przypadku Wykonawca składa pisemny wniosek
o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających
z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę
podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące
uzasadnienie faktyczne i prawne, w tym określać wpływ zmiany stawki VAT
na koszty związane z wykonaniem umowy, w szczególności
z wyspecyfikowaniem wszystkich tych kosztów, na które ta zmiana miała
wpływ, w którym zostanie wskazana wartość, o jaką powinna wzrosnąć
wartość wynagrodzenia w związku ze zmianami opisanych wyżej wartości
oraz jaki te zmiany miały wpływ na zakładany zysk. Strony zgodnie
oświadczają, iż Zamawiający uprawniony jest do żądania dodatkowych
wyjaśnień przez Wykonawcę do złożonej kalkulacji przedstawienia
dodatkowych dokumentów potwierdzających prawdziwość przedstawionych
danych oraz składania zastrzeżeń do złożonych dokumentów, żądania
wprowadzenia zmian do przedstawionej kalkulacji uwzględniających
zastrzeżenia Zamawiającego.
c) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia
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2.
3.

4.
5.

społeczne lub zdrowotne kwota wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie
o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on
zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy
zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia bezpośrednio
wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.
Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy następować będzie na wniosek
Wykonawcy. Do wniosku o zmianę wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany
jest dołączyć: - szczegółową kalkulację kosztów wskazujących, jaki wpływ miał
ten wzrost przedmiotowych wartości na koszty wykonania tego zamówienia.
W treści kalkulacji Wykonawca zobowiązany jest w szczególności przedstawić
zestawienie wynagrodzeń wszystkich pracowników oraz wszystkich osób
zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych oddelegowanych do
realizacji umowy u Zamawiającego wraz ze składkami ZUS i innymi
obciążeniami publiczno-prawnymi. Kalkulacja podlega akceptacji przez
Zamawiającego, - dokumenty potwierdzające zasadność złożenia takiego
wniosku wraz z wykazaniem ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana
ma bezpośredni wpływ na koszty wykonywania zamówienia oraz określeniem
stopnia w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia wraz z dokładnym
wyliczeniem kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.
Wykonawca wystąpi z wnioskiem o zmianę kwoty wynagrodzenia z co
najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem wobec wnioskowanej daty
obowiązywania nowego wynagrodzenia. Wniosek powinien zawierać
wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne. Zmiana wynagrodzenia
Wykonawcy może mieć miejsce wyłącznie wtedy, gdy zmiany, o których mowa
w lit. b), c) niniejszego punktu będą mieć wpływ na koszt wykonania
zamówienia przez Wykonawcę. Zamawiający po zaakceptowaniu wniosku,
o którym mowa w lit. b)-c) niniejszego paragrafu, wyznaczy datę podpisania
aneksu. Zmiana umowy skutkuje zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie
płatności realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy,
2) zmiana sposobu fakturowania w przypadku zmian organizacyjnych oraz
wewnętrznych uwarunkowań podmiotów wymienionych w preambule umowy,
3) zmiany numeru rachunku Wykonawcy oraz zmiany teleadresowe stron umowy.
W przypadku każdej zmiany o której mowa powyżej, po stronie wnoszącego
propozycję zmian leży udokumentowanie powstałej okoliczności.
Nie stanowi podstawy do zmiany Umowy oraz należnego Wykonawcy
wynagrodzenia zmiana stawek opłat za przyjęcie odpadów w instalacji
przetwarzającej dostarczane do niej odpady komunalne.
W sytuacji, gdy zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez
wykonawcę, koszty dodatkowe związane z takimi zmianami ponosi Wykonawca.
Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy wymagają obustronnej zgody oraz formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 16

1. Za wszystkie zobowiązania Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy każdy
z uczestników konsorcjum firm odpowiada jako dłużnik solidarny (art. 366 i 369
Kc).
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2. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
3. Wykonawca nie może przelać jakiejkolwiek wierzytelności przysługującej mu
z tytułu realizacji Umowy bez wymaganej zgody Zamawiającego wyrażonej
na piśmie, pod rygorem nieważności.
§ 17
Spory jakie mogą wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy będą rozpatrywane przez
właściwy sąd według siedziby Zamawiającego.
§ 18
Integralną częścią umowy jest SIWZ (o którym mowa § 1 ust. 4) stanowiący załącznik
Nr 1 do niniejszej umowy.
§ 19
Umowę niniejszą z załącznikami sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach
po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:
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