UMOWA nr ... /2013
zawarta w dniu ........ roku w ........ pomiędzy:
Związkiem Międzygminnym
„Pilski
Region
Gospodarki Odpadami
Komunalnymi” z siedzibą w Pile, przy ul. Dąbrowskiego 8, 64-920 Piła, NIP 764266-39-06, dalej zwanym „Zamawiającym” lub „Związkiem”, reprezentowanym
przy niniejszej czynności przez:
1)

........,

2)

........,

a
spółką pod firmą ........ z siedzibą w ........, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ........,
........ Wydział Gospodarczy, pod numerem ........, NIP: ........, o kapitale zakładowym
w wysokości ........ zł oraz kapitałem wpłaconym wynoszącym ........ zł, dalej zwaną
„Wykonawcą”, reprezentowaną przez:
1)

........,

2)

........,

na podstawie pełnomocnictwa stanowiącego załącznik nr ........ do niniejszej umowy,
dotyczy spółek prawa handlowego
Panią/Panem ........, zwaną/ym, legitymującą/ym się dowodem osobistym seria i numer
........, o numerze PESEL ........ zamieszkałą/ym pod adresem ........, posiadającą/ym
NIP: ........, prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod firmą ........ z siedzibą
w ........, dalej zwaną /ym „Wykonawcą”, reprezentowaną/ym przez:
1)

........,

2)

........,

na podstawie pełnomocnictwa stanowiącego załącznik nr ........ do niniejszej umowy,
dotyczy osób fizycznych
dalej zwanymi także: każda z nich indywidualnie (Zamawiający lub Wykonawca) –
„Stroną” oraz łącznie (Zamawiający i Wykonawca) – „Stronami”.
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Zważywszy iż:
(i)

oferta Wykonawcy została wybrana jako oferta najkorzystniejsza
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy 5/2013,
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z
2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), dalej zwanej: „ustawą Pzp”,

(ii)

Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy
Pzp oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp,

Strony postanawiają co następuje:
§1
[Definicje]
1. Pojęcia używane w niniejszej umowie i wymienione poniżej w tym punkcie należy
rozumieć w następujący sposób:
1) Dane Osobowe – dane osobowe, które będą przekazywane lub udostępnione
w związku lub w wyniku realizacji postanowień Umowy,
2) Harmonogram Odbiorów – harmonogram odbioru odpadów komunalnych
z nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych, na Terenie
Związku,
3) Kierownik Projektu – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, która jest
pierwszym przedstawicielem Zamawiającego w kontaktach z Wykonawcą i jest
odpowiedzialna za nadzorowanie i zarządzanie Umową w imieniu
Zamawiającego,
4) Koordynator ze Strony Wykonawcy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę,
która jest pierwszym przedstawicielem Wykonawcy w kontaktach
z Zamawiającym i jest odpowiedzialna za nadzorowanie i zarządzanie Umową
w imieniu Wykonawcy,
5) Nieruchomości niezamieszkałe - nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
6) Polecenie – jakiekolwiek pisemne, ustne lub przekazane za pomocą poczty
elektronicznej lub faksem oświadczenie, zawiadomienie, zatwierdzenie lub
decyzja skierowana do Wykonawcy przez Zamawiającego lub Kierownika
Projektu, a dotycząca realizacji Umowy,
7) Raporty – raporty składane Zamawiającemu przez Wykonawcę zgodnie z
Umową, o których mowa w § 4 Umowy,
8) Spotkania Robocze – spotkania robocze Stron, w których zgodnie z Umową
obowiązek udziału ma Koordynator ze Strony Wykonawcy,
9) Sprawozdania – miesięczne sprawozdania składane Zamawiającemu przez
Wykonawcę na podstawie Umowy, o których mowa w § 4 Umowy,
10) SOPZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący załącznik
do SIWZ,
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11) Teren Związku – teren wszystkich gmin należących do Związku,
12) Umowa – niniejsza umowa,
13) Wykaz Nieruchomości – opracowany przez Zamawiającego zgodnie
z Umową wykaz adresów nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych
na Terenie Związku, z których odbiór odpadów komunalnych prowadzić ma
zgodnie z Umową Wykonawca,
14) Wynagrodzenie – wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za należyte
wykonanie przedmiotu Zamówienia,
15) Zamówienie – zamówienie udzielone w przetargu nieograniczonym
wskazanym w preambule Umowy.
2. Definicje, o których mowa w ust. 1 powyżej dotyczące pojęć w liczbie pojedynczej
mają także zastosowanie do tych samych pojęć występujących w Umowie (o ile
w ogóle) w liczbie mnogiej.
3. Definicje, o których mowa w ust. 1 powyżej dotyczące pojęć w liczbie mnogiej
mają także zastosowanie do tych samych pojęć występujących w Umowie (o ile
w ogóle) w liczbie pojedynczej.
§2
[Postanowienia ogólne]
Przedmiotem Umowy jest odbiór, zbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów
komunalnych, zmieszanych oraz selektywnie zebranych, powstałych na
nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych, na Terenie Związku zgodnie z
zasadami prawa krajowego, w tym aktami prawa miejscowego, w zakresie
uregulowanym w SOPZ.
§3
[Oświadczenia Wykonawcy]
1. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że:
1) posiada oraz posiadać będzie przez cały okres obowiązywania Umowy
uprawnienia, dysponuje oraz dysponować będzie przez cały okres
obowiązywania Umowy wiedzą, doświadczeniem, potencjałem technicznym
i osobowym, koniecznymi do prawidłowego, terminowego i zgodnego
z przepisami prawa wykonania Umowy, w szczególności zgodnie z
informacjami podanymi w załącznikach do oferty, którą Wykonawca złożył w
postępowaniu o udzielenie Zamówienia, a w szczególności Wykonawca:
a. posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w
art. 9b i następnych ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
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czystości i porządku w gminach uprawniający do prowadzenia działalności
regulowanej na obszarze działania Związku,
b. posiada zezwolenie na zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów lub
posiada umowę z podmiotem posiadającym zezwolenie na odzysk
i unieszkodliwianie odpadów, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia
14 grudnia 2012 roku o odpadach,
c. z dniem zawarcia Umowy posiada własną Regionalną Instalację do
Przetwarzania Odpadów Komunalnych ujętą w „Planie Gospodarki
Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2012-2017 lub
posiada na dzień zawarcia Umowy, umowy zawarte z Regionalną Instalacją
do Przetwarzania Odpadów Komunalnych lub instalacjami zastępczymi,
umożliwiające przekazywanie odebranych zgodnie z niniejszą Umową
zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych przez cały okres obowiązywania
Umowy,
d. dysponuje oraz będzie dysponował przez cały okres obowiązywania
Umowy personelem, środkami transportu, urządzeniami i wyposażeniem
wskazanymi w załącznikach do oferty, którą złożył w postępowaniu
o udzielenie Zamówienia,
2) nie zostało wobec niego wszczęte postępowanie upadłościowe, układowe ani
nie otwarto jego likwidacji jak również, 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 najlepszej wiedzy Wykonawcy nie
występująca okoliczności, które przemawiałyby za wszczęciem takich
postępowań w przyszłości,
3) oświadczenia i zapewnienia, o których mowa w niniejszym ustępie powyżej
pozostaną aktualne w pełnym zakresie przez cały okres obowiązywania
Umowy.
2. Oświadczenia i zapewnienia, o których mowa w ust. 1 powyżej mają charakter
gwarancyjny.
§4
[Zobowiązania Wykonawcy]
1. Wykonawca zobowiązuje się działać w toku wykonywania Umowy zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami prawa miejscowego
obowiązującymi na Terenie Związku, a także z postanowieniami Umowy oraz
SOPZ.
2. Wykonawca Zamówienie wykona z należytą starannością, ze szczególnym
uwzględnieniem profesjonalnego charakteru prowadzonej przez niego działalności.
3. Wykonawca powstrzyma się od wszelkich publicznych oświadczeń dotyczących
Zamówienia bez uzyskania wcześniejszej zgody Zamawiającego, jak również od
4

angażowania się w jakąkolwiek działalność pozostającą w konflikcie z jego
zobowiązaniami wobec Zamawiającego, wynikającymi z Zamówienia.
Wykonawca oraz osoby przy pomocy których wykonuje Umowę, zobowiązani są
wstrzymać się od wszelkich czynności i działań sprzecznych z interesem
Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązuje się do używania sprawnych technicznie pojazdów
specjalistycznych o parametrach technicznych wraz z wyposażeniem szczegółowo
opisanym w SOPZ.
5. W terminie nie później niż trzy (3) dni przed rozpoczęciem świadczenia usługi
odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych Wykonawca zobowiązuje się:
1) przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji Harmonogram Odbiorów
zmieszanych odpadów komunalnych, uwzględniający wszystkie nieruchomości
zamieszkałe i niezamieszkałe objęte Wykazem Nieruchomości oraz
uwzględniający częstotliwość odbioru odpadów wymaganą przepisami prawa
miejscowego obowiązującymi na Terenie Związku.
2) przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji Harmonogramy Odbiorów odpadów
selektywnie zbieranych:
a. w systemie pojemnikowym, uwzględniający wszystkie nieruchomości
zamieszkałe w zabudowie wielorodzinnej i nieruchomości niezamieszkałe
objęte Wykazem Nieruchomości,
b. w systemie workowym, uwzględniający wszystkie nieruchomości
zamieszkałe w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej objęte Wykazem
Nieruchomości
- uwzględniając częstotliwość odbioru tych odpadów wymaganą przepisami
prawa miejscowego obowiązującymi na Terenie Związku, odrębnie dla
każdej frakcji i każdego rejonu objętego tym systemem.
3) wyposażyć wszystkie nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe objęte
Wykazem Nieruchomości, w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości, w ilości wymaganej przepisami prawa
miejscowego obowiązującymi na Terenie Związku,
4) wyposażyć nieruchomości zamieszkałe w zabudowie jednorodzinnej
i zagrodowej w worki dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
w ilości pięciu (5) sztuk dla każdej z frakcji odpadów zbieranych w ten sposób,
wraz z otrzymanym od Zamawiającego zestawem kodów kreskowych, dla
każdej z nieruchomości oraz innymi informacjami adresowanymi do właścicieli
nieruchomości.

6. Po rozpoczęciu świadczenia usługi odbioru i zagospodarowania odpadów
komunalnych Wykonawca zobowiązuje się:

5

1) utrzymywać pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości w należytym stanie sanitarnym, porządkowym i
technicznym zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w tym
aktami prawa miejscowego obowiązującymi na Terenie Związku,
2) dostarczać do nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej i
zagrodowej worki dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w
ilości odpowiadającej ilości worków odebranych z danej nieruchomości,
3) aktualizować na bieżąco Harmonogramy Odbiorów uwzględniając wszystkie
nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe objęte Wykazem Nieruchomości
oraz częstotliwość odbioru odpadów wymaganą przepisami prawa miejscowego
obowiązującymi na Terenie Związku. Każdorazowa zmiana Harmonogramu
Odbiorów wymaga akceptacji ze strony Zamawiającego, przy czym
aktualizacja Harmonogramu, wynikająca ze zmian liczby nieruchomości, nie
stanowi zmiany Harmonogramu,
4) wyposażać nowe nieruchomości zamieszkałe lub niezamieszkałe w pojemniki
przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości w
ilości wymaganej przepisami prawa miejscowego obowiązującymi na Terenie
Związku oraz rozpocząć świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania
odpadów komunalnych w terminie trzech (3) dni od zmiany Wykazu
Nieruchomości polegającej na dodaniu do niego nowych nieruchomości,
5) wyposażać nowe nieruchomości w worki dla potrzeb selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych w ilości pięciu (5) sztuk dla każdej z frakcji odpadów
zbieranych w ten sposób, wraz z otrzymanym od Zamawiającego zestawem
kodów paskowych oraz innymi informacjami adresowanymi do właścicieli
nieruchomości, oraz rozpocząć świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania
odpadów komunalnych w terminie trzech (3) dni od zmiany Wykazu
Nieruchomości polegającej na dodaniu do niego nowych nieruchomości, lub
zgodnie z terminem wynikającym z harmonogramu ustalonego dla danej
lokalizacji,
6) odebrać pojemnik lub pojemniki z terenu nieruchomości oraz zaprzestać
świadczenia usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w
terminie trzech (3) dni od zmiany Wykazu Nieruchomości polegającej na
zmniejszeniu liczby nieruchomości,
7) przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji Harmonogramy Odbiorów odpadów
selektywnie zbieranych w ramach Mobilnych Punktów Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych, zgodnie z treścią ustępu 22 poniżej.
7. W dniu zakończenia świadczenia usługi odbioru i zagospodarowania odpadów
komunalnych Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia pojemników z terenu
nieruchomości oraz pozostawienie terenu w odpowiednim stanie porządkowym i
sanitarnym.
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8. Wykonawca zobowiązany jest do zainstalowania we wszystkich pojemnikach na
odpady komunalne, w tym selektywnie zbierane, chipów identyfikujących daną
nieruchomość.
9. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego do zwiększenia
częstotliwości odbioru odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej oraz z
terenu nieruchomości niezamieszkałych ze wskazanych przez Zamawiającego
miejsc oraz odbioru odpadów komunalnych ze zmienionych miejsc ich
gromadzenia bez zmiany wysokości należnego Wykonawcy wynagrodzenia.
10. Wykonawca przed wykonaniem usługi odbioru odpadów od właścicieli
nieruchomości zobowiązany jest do kontroli rodzaju odpadów i ich zgodności z
przeznaczeniem pojemnika lub worka.
11. Wykonawca zobowiązany jest do zainstalowania w pojazdach służących do
odbioru odpadów komunalnych urządzeń GPS oraz prowadzenia we własnym
zakresie zapisów zrealizowanych tras, które będą udostępniane Zamawiającemu
na jego prośbę w zaproponowanym przez Zamawiającego terminie, nie krótszym
niż dwa (2) dni robocze.
12. Wykonawca zobowiązany jest do zainstalowania w pojazdach służących do
odbioru
odpadów
komunalnych
urządzeń
umożliwiających
odczyt
zainstalowanych w pojemnikach chipów oraz zamocowanych na workach
służących do selektywnej zbiórki odpadów kodów paskowych oraz rejestrowania
odbiorów odpadów w systemie elektronicznym, a zebrane dane udostępniać
niezwłocznie Zamawiającemu w postaci danych szczegółowych, zapisanych na
nośniku elektronicznym.
13. Strony zgodnie ustalają, iż przedmiot Umowy polegający na odbiorze, zbieraniu,
transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych powstałych na
nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają
odpady komunalne, na terenie Związku wykonywany będzie nie wcześniej niż od
01.07.2013 r. i nie później niż do dnia 31.12.2015 r., z zastrzeżeniem następnego
punktu.
14. Wykonawca do dnia 31.12.2015 r. zobowiązany będzie wykonać obowiązki
dotyczące zagospodarowania odpadów i związanej z tym sprawozdawczości
(tj. dotyczącej przekazywania do recyklingu, odzysku bądź unieszkodliwiania),
z wyłączeniem opadów odebranych i zebranych w miesiącu listopadzie i grudniu
2015 r. Odpady odebrane i zebrane w miesiącu listopadzie 2015 r. Wykonawca
zobowiązany będzie zagospodarować oraz sporządzić dotyczącą tych odpadów
sprawozdawczość do dnia 31.01.2016 r., a odpady odebrane i zebrane w
miesiącu grudniu 2015 r. Wykonawca zobowiązany będzie zagospodarować oraz
sporządzić dotyczącą tych odpadów sprawozdawczość do dnia 29.02.2016 r.
15. W przypadku wykonywania przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawców
lub osób trzecich, Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego
za wszystkie działania lub zaniechania powyższych osób, jak za własne działania
lub zaniechania.
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16. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu Sprawozdań,
obejmujących dane dotyczące dokładnej masy wszystkich odebranych
i zagospodarowanych z Terenu Związku odpadów komunalnych selektywnie
zbieranych zgodnie z SOPZ oraz odpadów zmieszanych, w tym dane o:
1) masie odebranych i zagospodarowanych:
c. zmieszanych odpadów komunalnych zgromadzonych w pojemnikach
[Mg],
d. odpadów szkła opakowaniowego [Mg],
e. odpadów papieru [Mg],
f. odpadów z tworzyw sztucznych [Mg],
g. odpadów metalu [Mg],
h. odpadów opakowań wielomateriałowych [Mg],
2) osiągniętym w danym miesiącu oraz narastająco w danym roku
kalendarzowym poziomie recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła,
3) sposobie zagospodarowania odpadów opisanych w punkcie 1) powyżej ze
wskazaniem instalacji, do których odpady oraz pozostałości z sortowania
odpadów komunalnych przeznaczonych do sortowania zostały przekazane.
17. Sprawozdania Wykonawca doręczać będzie Zamawiającemu w formie pisemnej
i elektronicznej w terminie pięciu (5) dni od daty zakończenia miesiąca, którego
dotyczy dane Sprawozdanie, z tym zastrzeżeniem, że Sprawozdanie za grudzień
każdego roku Wykonawca przesyła Zamawiającemu w terminie do dnia
dziesiątego (10) stycznia roku następnego. W przypadku, gdy termin przesłania
Sprawozdania upływa w dzień wolny od pracy u Zamawiającego, termin do
doręczenia tych dokumentów upływać będzie dnia następnego.
18. Niezależnie od obowiązków opisanych w ustępach powyżej, Wykonawca
zobowiązany jest do sporządzania kwartalnych sprawozdań, o których mowa
w art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, w sposób i w terminach tamże uregulowanych.
19. Niezależnie od obowiązków opisanych w ustępach powyżej, Wykonawca
zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego dokonać okresowego ważenia
odpadów odbieranych z poszczególnych nieruchomości, przy czym ilość
„trasówek” na których będzie dokonywane ważenie wraz zapisem
elektronicznym uzyskanych wyników będzie nie większa niż: a) 6 miesięcznie
dla zmieszanych odpadów komunalnych, b) niż 4 miesięcznie dla odbioru
odpadów selektywnie zebranych w systemie pojemnikowym (nieruchomości
niezamieszkałe oraz nieruchomości zamieszkałe w zabudowie wielorodzinnej),
chyba że Strony ustalą większą liczbę ważeń.
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20. Wykonawca zobowiązany
elektronicznej Raporty o:

jest

dostarczać

Zamawiającemu

w

formie

1) przypadkach zbierania odpadów komunalnych niezgodnego ze
stosownymi aktami prawa miejscowego obowiązującymi na Terenie
Związku, w tym niezgodnie ze złożoną przez właścicieli nieruchomości
deklaracją o sposobie zbiórki odpadów komunalnych,
2) konieczności zmiany ilości
nieruchomości pojemników,

lub

rodzaju

używanych

na

danej

3) konieczności zmiany częstotliwości odbioru odpadów komunalnych,
4) adresach nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których
powstają odpady komunalne, nieujętych w systemie gospodarowania
odpadami obowiązującym na Terenie Związku,
5) trudnościach lub braku możliwości dokonania odbioru
zagospodarowania odpadów, ze wskazaniem okoliczności zdarzeń,

lub

21. Raport Wykonawca doręczać będzie Zamawiającemu w formie elektronicznej w
terminie pięciu (5) dni od daty zakończenia miesiąca, którego dotyczy dany
Raport, z tym zastrzeżeniem, że Raport za grudzień każdego roku Wykonawca
przesyła Zamawiającemu w terminie do dnia dziesiątego (10) stycznia roku
następnego. W przypadku gdy termin przesłania Raportu upływa w dzień wolny
od pracy u Zamawiającego, termin do doręczenia tych dokumentów upływać
będzie dnia następnego.
22. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia w ramach Mobilnych Punktów
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zbiórki frakcji odpadów
wskazanych w pkt. 7 c. SOPZ, z następującą minimalną częstotliwością oraz na
następujących zasadach:
1) Minimalna częstotliwość zbiórek:
a) opakowań wielomateriałowych – raz na kwartał,
b) przeterminowanych leków – dwa razy w roku
c) przeterminowanych chemikaliów – raz na kwartał
d) zużytych baterii i akumulatorów – raz na kwartał
e) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – raz na kwartał
f) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych – trzy razy w roku
g) odpadów budowlanych i rozbiórkowych – raz na kwartał
h) zużytych opon – dwa razy w roku
i) odzieży i innych tekstyliów – raz na kwartał
j) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów
opakowaniowych ulegających biodegradacji oraz odpadów
zielonych – raz na dwa tygodnie
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2) Wymienione powyżej harmonogramy, będą ustalone przez Wykonawcę
odrębnie dla każdej frakcji, z minimalnie rocznym wyprzedzeniem i
podawane do publicznej wiadomości, zarówno przez Wykonawcę jak i
przez Zamawiającego, z tym, że :
a) harmonogramy i dokonywane w nich korekty będą zatwierdzane
przez Zamawiającego,
b) harmonogramy
zapewnią
odbiór
wymienionych
równomiernie na całym Terenie Związku,

frakcji

c) pierwszy harmonogram, na okres do 31 grudnia 2013 r. zostanie
przedłożony do akceptacji Zamawiającego nie później niż 14 dni od
dnia zawarcia umowy,
d) korekty ustalonych harmonogramów będą przez Wykonawcę
zgłaszane do zatwierdzenia przez Zamawiającego z minimum 14
dniowym wyprzedzeniem w stosunku do pierwszego terminu
odbioru planowanego w harmonogramie zmienianym, tak by
umożliwić skuteczne powiadomienie zainteresowanych o
dokonywanej zmianie,
e) Strony mogą uzgodnić odmienną częstotliwość odbioru
poszczególnych frakcji odpadów, dla całości lub części Terenu
Związku, opierając się na analizie danych pochodzących ze
zrealizowanych zbiórek odpadów, podając skorygowane
harmonogramy do wiadomości publicznej.
23. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania Zamówienia nie uregulowane
w Umowie określa SOPZ.

§5
[Zobowiązania i uprawnienia Zamawiającego]
1. Zamawiający w trakcie realizacji postanowień niniejszej Umowy zobowiązuje się
do bieżącej i stałej współpracy z Wykonawcą w celu zapewnienia wykonania
przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.
2. Zamawiający zobowiązuje się w szczególności do:
1) współpracy z Wykonawcą przy akceptacji Harmonogramu Odbiorów oraz jego
zmianach,
2) przekazywania Wykonawcy drogą elektroniczną informacji niezbędnych dla
prawidłowego wykonywania Umowy, a w szczególności:
a)

informowania jeden raz w tygodniu o zmianach w liczbie i lokalizacji
nieruchomości objętych obowiązkiem odbierania odpadów,
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b) informowania Wykonawcy o zaistnieniu okoliczności uzasadniającej
zmianę częstotliwości odbioru odpadów komunalnych zmieszanych lub
segregowanych, jak również o konieczności zmiany ilości lub rodzajów
pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów,
c)

informowania o zadeklarowanym przez właścicieli nieruchomości
sposobie zbiórki odpadów komunalnych.

3) terminowej zapłaty Wynagrodzenia należnego Wykonawcy zgodnie z Umową,
4) umieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego lub na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Związku zaakceptowanego przez Zamawiającego Harmonogramu
Odbiorów lub jego zaakceptowanej przez Zamawiającego zmiany,
5) przekazania Wykonawcy pierwszego Wykazu Nieruchomości nie później niż 6
dni przed rozpoczęciem wykonywania przedmiotu Umowy.
3. Zamawiający jest uprawniony do:

1) nadzoru oraz dokonywania kontroli sposobu wykonywania przez Wykonawcę
postanowień niniejszej Umowy,
2) żądania od Wykonawcy przedstawienia dokumentów lub informacji
dotyczących lub związanych z wykonywaniem przedmiotu niniejszej Umowy,
w tym dokumentów potwierdzających ważenie oraz zagospodarowanie
odebranych przez Wykonawcę odpadów.

§6
[Współdziałanie Stron]
1. W sprawach związanych z
następujących przedstawicieli:

wykonywaniem

Umowy

Strony

powołują

1) Zamawiający – Kierownika Projektu. Kierownik Projektu jest uprawniony do
składania oświadczeń woli w imieniu Zamawiającego wyłącznie
w przypadkach wyraźnie wskazanych w Umowie lub SIWZ lub SOPZ Pana/Panią ....., adres poczty elektronicznej ....., tel. kom.: ....., faks: .....;
Kierownik Projektu jest uprawniony do odbioru wszelkich oświadczeń
kierowanych do Zamawiającego;
2) Wykonawca: - Koordynatora ze Strony Wykonawcy. Koordynator ze Strony
Wykonawcy jest uprawniony do składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy wyłącznie w przypadkach wyraźnie wskazanych w Umowie lub
SIWZ lub SOPZ - Pana/Panią ....., adres poczty elektronicznej ....., tel. kom.:
....., faks: .....; Koordynator ze Strony Wykonawcy jest uprawniony do odbioru
wszelkich oświadczeń kierowanych do Wykonawcy.
2. Zmiana przedstawicieli Stron wskazanych w ust. 1 powyżej nie stanowi zmiany
Umowy oraz wymaga pisemnego powiadomienia drugiej Strony.
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3. Wykonawca jest zobowiązany do konsultowania z Zamawiającym i uzyskania
pisemnego zatwierdzenia co najmniej przez Kierownika Projektu wszelkich
istotnych zamierzeń związanych ze sposobem wykonywania Umowy, w tym
formułowania wniosków, o których mowa w dalszej części niniejszego paragrafu,
w sytuacji, gdy wykonywanie Umowy w określony sposób może spowodować
powstanie po stronie Zamawiającego zobowiązań, w tym finansowych wobec osób
trzecich.
4. Wykonawca będzie stosował się do Poleceń wydanych przez Zamawiającego,
w tym Kierownika Projektu.
5. Jeżeli w opinii Wykonawcy wydane Polecenie wykracza poza zakres uprawnień
Kierownika Projektu lub poza zakres Umowy lub może spowodować powstanie po
stronie Zamawiającego zobowiązań, w tym finansowych wobec osób trzecich,
Wykonawca w terminie dwóch (2) dni od otrzymania takiego Polecenia,
powiadomi wraz z uzasadnieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego
i Kierownika Projektu. Zamawiający w terminie trzech (3) dni od otrzymania
zawiadomienia podejmie decyzję w sprawie. Powiadomienie Zamawiającego nie
zwalnia Wykonawcy z wykonania Polecenia.
6. Przez cały okres wykonywania Umowy Wykonawca zobowiązany jest prowadzić
bieżącą analizę sytuacji związanej z realizacją Zamówienia, identyfikować
wszelkie problemy, ryzyka i zagrożenia dla należytego wykonania Zamówienia
informując o nich na bieżąco Zamawiającego.
7. Wykonawca jest zobowiązany do uczestnictwa w Spotkaniach Roboczych
z Zamawiającym nie rzadziej niż raz na 30 (trzydzieści) dni, chyba, że
Zamawiający zwolni go od tego obowiązku, z zastrzeżeniem zdania następnego.
Wykonawca jest zobowiązany do udziału w częstszych Spotkaniach Roboczych,
jeśli będzie to potrzebne dla należytego wykonywania Umowy. Dokładny termin
danego Spotkania Roboczego będzie wyznaczany przez Kierownika Projektu
w porozumieniu z Koordynatorem ze Strony Wykonawcy.
§7
[Wynagrodzenie Wykonawcy]
1. Za należyte wykonanie Zamówienia Wykonawcy będzie przysługiwało
Wynagrodzenie nie przekraczające ..... (słownie: .....) złotych brutto dzielące się na
comiesięczne transze po ..... (słownie: .....) złotych brutto każda transza.
2. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje całkowity koszt
wykonania Zamówienia, w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu
Zamówienia, o których mowa w SOPZ.
3. Wykonawca będzie co miesiąc wystawiał fakturę obejmującą miesięczną transzę
Wynagrodzenia w wysokości, o której mowa w ust. 1 powyżej.
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4. Zapłata Wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
o numerze ...... w terminie do czternastu (14) dni od dnia doręczenia
Zamawiającemu:
1) faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę prawidłowo oraz w sposób
zgodny z Umową, a także
2) Protokołu zawierającego oświadczenie Zamawiającego o braku istnienia
z jego strony zastrzeżeń do wykonania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy
w poprzednim miesiącu jej obowiązywania.
5. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie podpisanie przez Zamawiającego
Protokołu z oświadczeniem Zamawiającego o braku istnienia z jego strony
zastrzeżeń do wykonania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy w poprzednim
miesiącu jej obowiązywania.
6. Fakturę VAT należy doręczyć Zamawiającemu na adres: .......
7. Dniem zapłaty Wynagrodzenia jest dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
§8
[Protokoły]
1. Do dwudziestego dnia danego miesiąca, w dokładnym terminie i miejscu
wyznaczonym przez Zamawiającego lub Kierownika Projektu, Strony sporządzą
Protokół potwierdzający wykonanie przez Zamawiającego przedmiotu Umowy
w poprzednim miesiącu jej obowiązywania.
2. Protokół obejmuje w szczególności:
1)

listę osób obecnych przez sporządzaniu Protokołu,

2)

datę i miejsce sporządzenia Protokołu,

3)

oświadczenie Zamawiającego o: (i) braku istnienia z jego strony zastrzeżeń do
wykonania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy w poprzednim miesiącu jej
obowiązywania albo (ii) istnieniu zastrzeżeń Zamawiającego do wykonania
przedmiotu Umowy w poprzednim miesiącu jej obowiązywania wraz z ich
opisem.

3. Podstawą sporządzenia protokołu są zweryfikowane przez Zamawiającego
Sprawozdania i Raporty, o których mowa w § 4.
4. Złożenie przez Zamawiającego w Protokole oświadczenia o braku istnienia z jego
strony zastrzeżeń co do wykonania przedmiotu Umowy w żadnym stopniu nie
pozbawia ani nie ogranicza jakichkolwiek roszczeń Zamawiającego z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, w tym
roszczeń z tytułu kar umownych zastrzeżonych w Umowie.
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§9
[Odpowiedzialność]
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu
bezpośrednio lub pośrednio przy wykonywaniu Umowy.
2. Zapłata Wykonawcy Wynagrodzenia za wykonanie Zamówienia zaspokoi w pełni
jego wszelkie roszczenia związane z wykonaniem Zamówienia.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody będące wynikiem
nieodebrania lub nieterminowego odebrania odpadów komunalnych lub zmieszania
odbieranych selektywnie odpadów komunalnych, jak również za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy w pozostałym zakresie.
4. Strony zgodnie postanawiają, iż w przypadku gdy Wykonawca nie wykonuje
przedmiotu Umowy lub wykonuje go w sposób niezgodny z postanowieniami
niniejszej Umowy, Zamawiający wezwie Wykonawcę do wykonania lub należytego
wykonania przedmiotu Umowy i wyznaczy mu w tym celu dodatkowy termin.
W przypadku bezskutecznego upływu wyznaczonego przez Zamawiającego
terminu, Zamawiający może powierzyć wykonanie przedmiotu Umowy innemu
podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający uprawniony jest do
potrącenia z Wynagrodzenia kwoty wynagrodzenia należnego podmiotowi
trzeciemu w związku z wykonaniem usługi, o której mowa w zdaniu drugim
powyżej.
§ 10
[Kary umowne]
1. Za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości
dwudziestu procent (20 %) Wynagrodzenia całkowitego przysługującego
Wykonawcy za wykonanie Umowy.
2. W przypadku zaistnienia z winy Wykonawcy poniższych zdarzeń Zamawiający
ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne :
1) z tytułu reklamacji zgłoszonych przez właścicieli nieruchomości, ujętych
w Wykazie Nieruchomości, w wysokości 50 zł za każdą zasadną i
udokumentowaną reklamację,
2) z tytułu niewyposażenia lub nieterminowego wyposażenia nieruchomości
w pojemniki do zbiórki odpadów komunalnych - karę umowną w wysokości
50 zł za każdą nieruchomość nieterminowo wyposażoną w pojemnik lub
pojemniki
3) z tytułu niewyposażenia lub nieterminowego wyposażenia nieruchomości
w worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - karę umowną
w wysokości 20 zł za każdą nieruchomość nieterminowo wyposażoną
w pojemnik lub pojemniki
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4) z tytułu opóźnienia w przekazaniu Zamawiającemu Harmonogramu Odbiorów
– karę umowną w wysokości 100 zł za każdy dzień roboczy opóźnienia,
za każdy nieterminowo przekazany harmonogram,
5) z tytułu stwierdzenia przez Zamawiającego nieoznakowania, nieczytelnego
oznakowania lub nietrwałego oznakowania w widocznym miejscu pojazdów
służących do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa – karę umowną w wysokości 100 zł za każdy taki przypadek,
6) z tytułu zmieszania ze sobą różnych odpadów komunalnych selektywnie
zebranych lub zmieszania selektywnie zebranych odpadów z odpadami
komunalnymi zmieszanymi – karę umowną w wysokości 1000 zł za każdy taki
stwierdzony i udokumentowany przypadek,
7) z tytułu zmieszania ze sobą odpadów komunalnych zebranych z nieruchomości
ujętych w Wykazie Nieruchomości z odpadami zebranymi poza obszarem
Związku – karę umowną w wysokości 1000 zł za każdy taki stwierdzony i
udokumentowany przypadek,
8) z tytułu nieprzekazania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych
odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania
odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej
instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych poza wyznaczone
Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Regionu I Regionalne
Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych – karę umowną w wysokości
100 zł za każdą tonę, lub gdy ustalenie masy odpadów nie jest możliwe
w wysokości 1000 zł za każdy taki stwierdzony i udokumentowany przypadek,
9) z tytułu przekazania Zamawiającemu niepełnych lub nierzetelnych danych
pochodzących z systemu ewidencji odbioru odpadów z nieruchomości – karę
umowną w wysokości 200 zł za każdy stwierdzony i udokumentowany przez
Zamawiającego przypadek,
10) z tytułu opóźnienia w przekazaniu Zamawiającemu sprawozdań i raportów, o
których mowa w § 4 Umowy - karę umowną w wysokości 200 zł, za każdy
roboczy dzień zwłoki,
11) nie osiągnięcie w danym roku kalendarzowym w odniesieniu do masy
odebranych przez siebie odpadów komunalnych poziomów recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania, karę pieniężną, obliczaną jako iloczyn
stawki opłaty za zmieszane odpady komunalne, określonej w przepisach
wydanych na podstawie art. 290 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo
ochrony środowiska, i brakującej masy odpadów komunalnych, wyrażonej w
Mg, wymaganej do osiągnięcia odpowiedniego poziomu recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami lub
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania.

15

3. Kary umowne, o których mowa powyżej w niniejszym paragrafie Wykonawca uiści
w terminie siedmiu (7) dni od otrzymania noty obciążeniowej wystawionej przez
Zamawiającego, na konto Zamawiającego wskazane w tej nocie.
4. Strony zgodnie przyjmują, że w wypadku naliczenia przez Zamawiającego kar
umownych, o których mowa powyżej w niniejszym ustępie Zamawiający ma prawo
potrącić z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy kwotę stanowiącą
równowartość tych kar, choćby wierzytelność Zamawiającego dotycząca
powyższych kar nie była jeszcze wymagalna.
5. Zamawiający ma prawo dochodzić od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego
wysokość zastrzeżonych w Umowie kar umownych.
§ 11
[Obowiązywanie Umowy]
1. Strony ustalają termin realizacji przedmiotu Umowy w zakresie odbierania i
zagospodarowania odpadów od dnia 1 lipca 2013 roku do dnia 31 grudnia 2015
roku.
2. Strony ustalają, że sprawozdanie za usługi objęte przedmiotem niniejszej umowy
za miesiąc grudzień 2015 zostanie przez Wykonawcę przekazane w terminie do
31 stycznia 2016 roku.
3. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w przypadku:
1) niezgodności oświadczeń i zapewnień
w Umowie w jakimkolwiek aspekcie,
2) niewykonywania
Zamówienia,

lub

nienależytego

złożonych

przez

Wykonawcę

wykonywania

przez

Wykonawcę

po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do usunięcia naruszeń lub
ich skutków w dodatkowych terminie czternastu (14) dni.
4. Zamawiający ma również prawo odstąpić od Umowy w razie zaistnienia
okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie będzie w opinii
Zamawiającego celowym lub rentownym lub narażać będzie Zamawiającego na
poniesienie znacznej szkody.
5. W razie odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego w przypadkach wskazanych
w Umowie, Wykonawca zobowiązany jest do:
1) pisemnego przedstawienia – najpóźniej w terminie siedmiu (7) dni od dnia
odstąpienia od Umowy sprawozdania dotyczącego prowadzonych przez
Wykonawcę, a niezakończonych czynności, wraz z informacją o stanie tych
czynności oraz o czynnościach do przedsięwzięcia w najbliższej przyszłości,
zwłaszcza zaś o czynnościach wymagających podjęcia w określonym terminie,
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2) przekazania Zamawiającemu – najpóźniej w dniu odstąpienia od Umowy –
wszelkich dokumentów i innych materiałów związanych z wykonywaniem
Umowy, nie wyłączając kopii lub odpisów, a także wszelkich innych nośników
zapisu, na których materiały te zostały utrwalone.
6. Umowne prawo odstąpienia od Umowy przysługujące Zamawiającemu
w wymienionych w Umowie przypadkach Zamawiający może wykonać w terminie
do dnia 31 grudnia 2015 r.
7. W razie wątpliwości przyjmuje się, że odstąpienie od Umowy nie pozbawia
Zamawiającego roszczeń o zapłatę kar umownych zastrzeżonych w Umowie,
których podstawy naliczenia wystąpiły przez dniem odstąpienia od Umowy.
§ 12
[Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy]
1. Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ustala się zabezpieczenie
w wysokości trzech i pół procent (3,5 %) ceny całkowitej brutto podanej w ofercie
Wykonawcy tj. w wysokości kwoty ..... złotych (słownie: ..... złotych).
2. W dniu podpisania Umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego
wykonania Umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej w formie ...... Zamawiający
zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania Zamówienia i uznania
przez Zamawiającego za należycie wykonane.
§ 13
[Zmiana Umowy]
1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian Umowy, o których mowa
w niniejszym paragrafie. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają
jednoczesnej zgody Zamawiającego i Wykonawcy i mogą być wprowadzone
jedynie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem
ust. 2 pkt 5 oraz ust. 5 poniżej.
2. Zmiany Umowy będą mogły nastąpić w następujących przypadkach:
1) zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej lub
2) zaistnienia, po zawarciu Umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na
potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec
łączącej Strony więzi prawnej:
a. o charakterze niezależnym od Stron oraz
b. którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy oraz
c. którego nie można uniknąć ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy
zachowaniu należytej staranności oraz
d. której nie można przypisać drugiej Stronie,
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za siłę wyższą, warunkująca zmianę Umowy uważać się będzie w
szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki
terrorystyczne, działania wojenne, promieniowanie lub skażenia lub
3) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym
wpływ na realizację przedmiotu Zamówienia lub świadczenia stron, lub
4) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych
w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie
umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu
jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony, lub
5) wystąpienia ze Związku gminy będącej jej dotychczasowym członkiem, lub
6) przystąpienia do Związku nowej gminy jako członka, lub
7) gdy łączna masa wszystkich odpadów komunalnych odebranych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych na terenie
Związku wykazana przez Wykonawcę na podstawie sprawozdań składanych
zgodnie z Umową w skali całego okresu obowiązywania Umowy przekroczy
iloczyn Szacunkowej Rocznej Masy Odpadów Komunalnych oraz Okresu
Obowiązywania Umowy,
3. Oprócz zmian, o których mowa powyżej w niniejszym paragrafie dopuszcza się
dokonanie nieistotnych zmian w warunkach Umowy. Przyjmuje się, iż zmiany
nieistotne to takie, które nie powodują zwiększenia Wynagrodzenia oraz nie
powodują wyłączenia zobowiązań Wykonawcy wynikających z Umowy.
4. Wykonawca niniejszym udziela Zamawiającemu nieodwołalnego pełnomocnictwa
do dokonania zmiany Umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, o której
mowa w ust. 2 pkt 5) powyżej. Stosownie do udzielonego przez Wykonawcę
umocowania Zamawiający dokona obniżenia Wynagrodzenia proporcjonalnie do
zmniejszenia się ilości wszystkich odpadów komunalnych odbieranych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych na
Terenie Związku, kierując się o ile będzie to możliwe w szczególności udziałem
ilości odpadów komunalnych odbieranych z terenu gminy występującej ze Związku
w ogólnej ilości odpadów komunalnych odbieranych z Terenu Związku w okresie
od dnia zawarcia Umowy do dnia wystąpienia danej gminy ze Związku.
§ 14
[Ochrona danych]
1. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad przetwarzania i ochrony
danych osobowych określonych przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych.
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2. Wykonawca zobowiązuje się nie ujawniać, nie przekazywać, nie przetwarzać, ani
nie wykorzystywać Danych Osobowych na potrzeby własne lub osób trzecich
w celu innym niż realizacja przedmiotu Umowy.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne skutki udostępnienia,
przekazania, przetworzenia, wykorzystania na potrzeby własne lub osób trzecich
Danych Osobowych lub inne działania lub zaniechania skutkujące lub mogące
skutkować wykorzystaniem Danych Osobowych w celu innym niż realizacja
przedmiotu Umowy.

§ 15
[Poufność]
1. Wykonawca, zobowiązuje się traktować jako poufne wszelkie informacje lub dane
pozyskane w związku lub w wyniku realizacji Umowy i posługiwać się nimi
wyłącznie w celu należytego wykonywania Umowy. Zobowiązanie, o którym mowa
w zdaniu poprzedzającym, trwa w czasie obowiązywania Umowy oraz w okresie
5 (pięciu) lat po jej rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu od niej.
2. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji:
1) powszechnie znanych,

2) przeznaczonych do rozpowszechnienia na podstawie porozumienia Stron,
3) których ujawnienie jest wymagane przez obowiązujące przepisy prawa,
4) których ujawnienia zażąda zgodnie
w przewidzianej prawem formie,

z

prawem

uprawniony

organ

5) których ujawnienie jest konieczne dla prawidłowej realizacji postanowień
Umowy.

§ 16
[Postanowienia końcowe]
1. Wszelkie zmiany jak również wypowiedzenie, odstąpienie lub rozwiązanie
Umowy będą następować wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Integralną część Umowy stanowią, oferta Wykonawcy, SIWZ, SOPZ oraz
załączniki do tych dokumentów. Jeżeli zastosowania jakiegokolwiek
postanowienia Umowy nie da się pogodzić z postanowieniami SIWZ lub SOPZ,
pierwszeństwo stosowania mają postanowienia Umowy.
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3. Adresami do doręczeń są adresy wskazane w komparycji Umowy. Każda ze Stron
zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego poinformowania drugiej Strony
o każdej zmianie adresu wskazanego w komparycji Umowy. W przypadku
naruszenia zobowiązania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wszelkie
pisma wysłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru pod adres wskazany
w komparycji Umowy lub ostatnio wskazany przez Stronę uznaje się na potrzeby
Umowy za skutecznie doręczone.
4. W zakresie nieuregulowanym Umową zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu
cywilnego oraz ustawy Pzp.
5. Wszelkie spory związane z Umową Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu
właściwego dla siedziby Związku.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.

Podpisy Stron:
za Zamawiającego:

za Wykonawcę:

Załączniki:
1) Odpis z rejestru przedsiębiorców/wydruk z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej/pełnomocnictwo Wykonawcy,
2) Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.
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