Załącznik nr 8 do SIWZ

Umowa nr…. (projekt)
zawarta w dniu ………….. roku, Gminą i Miastem Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3,
62-820 Stawiszyn zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez:
1. Pana Grzegorza Kaczmarka– Burmistrza Stawiszyna,
przy kontrasygnacie Pani Anny Manikowskiej – Skarbnika Gminy,
z jednej strony a …………………………………………………………. zwanym dalej
„Wykonawcą” z drugiej strony, reprezentowanym przez:
1......................................................................
w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późń.zm.) została zawarta umowa o treści
następującej:

§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pod nazwą
„Świadczenie usług odbierania i transportu stałych odpadów komunalnych z terenu
Gminy i Miasta Stawiszyn”
2. Przedmiot umowy został szczegółowo określony w załączniku do niniejszej umowy
pn. „Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia” zwanym dalej w umowie „SOPZ”.
§2
1. Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, od dnia
1 grudnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.
§3
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, z zachowaniem należytej staranności wymaganej od profesjonalisty.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich obowiązków opisanych
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Szczegółowym Opisie Przedmiotu
Zamówienia oraz załącznikach, stanowiących integralną częścią umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do odbioru i transportu odpadów komunalnych
wymienionych w pkt I ust. 5 SOPZ stanowiących minimalną ilość poszczególnych frakcji,
które będą przekazywane do poszczególnych Instalacji.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany docelowej Instalacji dla poszczególnych
kodów odpadów w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia

5. W przypadku zmiany Instalacji, Zamawiający zobowiązuje się powiadomić Wykonawcę o
tym fakcie w ciągu 3 dni roboczych.
6. W przypadku wystąpienia odpadów o kodach niewymienionych w ust. 5, Wykonawca
zobowiązany jest odebrać te odpady, a Zamawiający zobowiązuje się powiadomić
Wykonawcę w ciągu 3 dni roboczych o Instalacji, do której dany odpad ma zostać
przekazany.
7. W przypadku opisanym w ust. 4 do ust. 6 Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu
wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy.
8. 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.
9. Wykonawca wyznaczy Koordynatora umowy, z którym Zamawiający będzie mógł się
skontaktować bezpośrednio od poniedziałku do soboty w godzinach od 8.00 do 19.00.
Koordynator będzie odpowiadał za nadzorowanie wykonywania umowy ze strony
Wykonawcy. Dane koordynatora wskazane są w § 10.
10. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania poufności co do informacji pozyskanych
w związku z realizacją umowy, w szczególności do przestrzegania przepisów dotyczących
ochrony danych osobowych właścicieli nieruchomości. 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.
11. W przypadku, gdy wpisy do rejestrów lub zezwolenia utracą moc obowiązującą, w trakcie
trwania niniejszej umowy Wykonawca obowiązany jest do uzyskania aktualnych wpisów lub
zezwoleń oraz przekazania kopii tych dokumentów Zamawiającemu najpóźniej w dniu
poprzedzającym dzień wygaśnięcia uprawnień.
§4
1. Usługa będzie świadczona przez osoby posiadające niezbędne kwalifikacje
do wykonywania Usługi, w szczególności przez osoby wymienione w Załączniku nr 1
do Umowy pn. „Wykaz Pracowników Usługi”.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wyposażenie osób świadczących
odbiór i transport odpadów w odzież roboczą oraz za ich bezpieczeństwo
w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy.
3. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie następujących Usług/czynności/prac
stanowiących część przedmiotu Umowy:
……………………………………………………
………………………………………………………………..
4. Powierzenie wykonania części przedmiotu Umowy Podwykonawcy nie wyłącza
obowiązku spełnienia przez Wykonawcę wszystkich wymogów określonych postanowieniami
Umowy, w tym dotyczących personelu Wykonawcy.
5. Wykonawca uprawniony jest do powierzenia wykonania części przedmiotu Umowy,
nowemu Podwykonawcy, zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy. Do powierzenia
wykonania części przedmiotu Umowy nowemu Podwykonawcy, zmiany albo rezygnacji

z Podwykonawcy konieczna jest zgoda Zamawiającego w przypadku, o którym mowa w art.
36b ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. W pozostałych przypadkach zmiana
Podwykonawcy następuje za uprzednim poinformowaniem o tym fakcie Zamawiającego,
dokonanym na 7 dni przed dokonaniem tej zmiany.
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dochowanie przez Podwykonawców warunków
Umowy (w tym odnoszących się do personelu Wykonawcy i Informacji Poufnych) oraz
odpowiada za ich działania lub zaniechania jak za swoje własne.
§5
1. Zamawiający zobowiązuje się do współpracy w celu wykonania umowy, w szczególności:
1) współpracy z Wykonawcą przy ustalaniu harmonogramów odbierania odpadów, o którym
mowa w części II SOPZ;
2) udostępniania Wykonawcy informacji o nieruchomościach, w zakresie niezbędnym
do wykonania przedmiotu umowy i w granicach obowiązującego prawa.
3) przekazywania drogą elektroniczną informacji niezbędnych dla prawidłowego
wykonywania umowy, w szczególności informowania o zmianach w liczbie i lokalizacji
nieruchomości objętych obowiązkiem odbierania odpadów.
2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy umownego wynagrodzenia,
na warunkach i w terminach określonych w § 6 niniejszej umowy.
§6
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie zgodnej
z ofertą Wykonawcy złożoną w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
w wyniku którego zawarta została niniejsza umowa, z zastrzeżeniem ust. 2
2. Całkowite wynagrodzenie będzie sumą wynagrodzeń obliczonych odrębnie dla odbioru
i transportu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz segregowanych
odpadów komunalnych przekazanych do danej Instalacji, z podziałem na odpady komunalne
odebrane z nieruchomości oraz z Mobilnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych, zgodnie z ofertą Wykonawcy.
3. Wynagrodzenie za odbiór i transport odpadów będzie iloczynem faktycznej liczby
odebranych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i segregowanych
odpadów komunalnych przekazanych do danej Instalacji, z podziałem na odpady komunalne
odebrane z nieruchomości oraz z Mobilnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych, zgodnie z kartami przekazania odpadów oraz ceny jednostkowej za odbiór i
transport 1 Mg tej frakcji odpadów wskazanej w ofercie Wykonawcy. Łączna wartość
zamówienia wynosi …....….....……. brutto (zgodnie z ofertą)
4. Zgodnie z ofertą Wykonawcy ceny jednostkowe za odbiór i transport odpadów
komunalnych przedstawiają się następująco:

Szacowana
ilość odpadów
do odbioru
(Mg)

Lp.

Kod
odpadów

1.

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

2.

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

585,00

3.

15 01 07

Opakowania ze szkła

434,00

4.

16 01 03

Zużyte opony

60,92

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych

77,05

5.

Rodzaj odpadów

40,50

6.

20 01 01

Papier i tektura

3,90

7.

20 01 10

Odzież

6,00

8.

20 01 11

Tekstylia

1,00

9.

20 01 23

Urządzenia zawierające freon

4,50

10.

20 01 32

Leki

0,20

11.

12.

20 01 35*

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne inne niż wymienione w
200121,200123 zawierające
niebezpieczne składniki
Zużyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne inne niż wymienione w
200121,200123, 200135

35,50
6,50

Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

14.

20 01 39

Tworzywa sztuczne

53,40

15.

20 01 40

Metale

11,10

16.

20 01 99

Inne niewymienione frakcje zbierane w
sposób selektywny

17.

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

1680,00

18.

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne

4560,00

19.

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

200134

21

190112

Wartość razem netto

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

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

20 01 38

20

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

Wartość

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

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

28,00

13.

Baterie i akumulatory inne niż
wymienione w 200133
Żużle i popioły paleniskowe inne niż
wymienione w 19 01 11

Cena jedn. za
odbiór 1 Mg

102,00

324,00
0,10
620,00
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.
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.
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.
............................
.
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.
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.
............................
.
………………..
………………
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...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
…………………
……………….

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

4. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 2 płatne będzie po zakończeniu
świadczenia usług w danym miesiącu, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT,
z zastrzeżeniem zapisów działu II, ust. 7 SOPZ.

5. Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy, w ciągu…….. dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT
wystawionej zgodnie z ust. 3.
7. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
8. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnie z niniejszą 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.
9. W przypadku opóźnienia w płatności jakiejkolwiek kwoty należnej Wykonawcy,
Wykonawca uprawniony będzie do dochodzenia odsetek w wysokości ustawowej.
10. Wszelkie kwoty należne Zamawiającemu, w szczególności z tytułu kar umownych, będą
potrącane z wynagrodzenia Wykonawcy o którym mowa w ust. 2, na co wykonawca wyraża
zgodę.
11. Wynagrodzenie Wykonawcy za 1 Mg odebranych poszczególnych frakcji odpadów
komunalnych nie ulegnie zmianie w przypadku zwiększenia lub zmniejszenia ilości
nieruchomości objętych przedmiotem umowy oraz w przypadku zmiany Instalacji, do której
przekazywane będą odpady komunalne.
§7
1. Za nieosiągnięcie poziomów lub przekroczenie poziomów recyklingu określonych w SOPZ
Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej
na poniższych zasadach:
a) w wysokości stanowiącej iloczyn stawki opłaty za zmieszane odpady komunalne,
określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 290 ust. 2 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 papieru, metalu, tworzyw sztucznych,
szkła, innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych
b) w wysokości stanowiącej iloczyn stawki opłaty za zmieszane odpady komunalne,
określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 290 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. - Prawo ochrony środowiska, i brakującej masy odpadów komunalnych, wyrażonej
w Mg, wymaganej do osiągnięcia odpowiedniego poziomu ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.
2. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej:
1) w wysokości 10% wynagrodzenia całkowitego brutto, które przypadłoby do zapłaty
z tytułu wykonywania umowy do końca okresu obowiązywania umowy, gdyby od umowy nie
odstąpiono - w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy;
2) w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia w złożeniu sprawozdania,
3) w wysokości 50 zł za każdy przypadek nieodebrania lub odebrania odpadów w terminie
niezgodnym z harmonogramem o którym mowa w części II SOPZ. Kara będzie naliczana

jako iloczyn kwoty 50 zł oraz ilości gospodarstw domowych, od których nie odebrano
odpadów lub odebrano odpady w terminie niezgodnym z harmonogramem;
4) w wysokości 300 zł za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu Zamawiającemu projektu
harmonogramu o którym mowa w części II SOPZ,
5) w wysokości 2 000 zł za niedostarczenie właścicielom nieruchomości harmonogramu
zaakceptowanego przez Zamawiającego. Za równoznaczne z niedostarczeniem
harmonogramu uważa się sytuacje, w której spośród 50 wybranych przez Zamawiającego
właścicieli nieruchomości więcej niż 25 osób oświadczyło, iż nie otrzymało od Wykonawcy
harmonogramu,
6) w wysokości 500 zł za każdy dzień, w którym w godzinach 8.00 do 16.00 z przyczyn nie
leżących po stronie Zamawiającego, system monitorowania pracy sprzętu odbierającego
odpady nie działał lub w którym nie możliwe było bieżące kontrolowanie przez
Zamawiającego pracy sprzętu wykorzystywanego do wykonywania usług związanych
z odbieraniem i transportem odpadów, trwające co najmniej 2 godziny,
7) w wysokości 1 000 zł za każdy przypadek stwierdzenia, że pojazd Wykonawcy nie jest
oznaczony widoczną nazwą przedsiębiorstwa Wykonawcy i numerem jego telefonu,
8) w wysokości 300 zł za każdy dzień nie umieszczenia harmonogramu na stronie
internetowej Wykonawcy,
9) w wysokości 300 zł za każdy przypadek nieuprzątnięcia i nieodebrania odpadów z miejsc
ich gromadzenia, które nie zostały umieszczone w pojemnikach w wyniku ich przepełnienia.
10) w wysokości 300 zł za każdy przypadek niedostarczenia pojemników (kontenerów,
worków itp.) z winy Wykonawcy.
11) w wysokości 5 000 zł za każdy przypadek zmieszania odebranych odpadów komunalnych
przez Wykonawcę.
12) w wysokości 10 000 zł za nieosiągnięcie lub przekroczenie poziomów recyklingu,
o których mowa w SOPZ
13) w wysokości 10 000 zł za każde zdarzenie dotyczące wprowadzenia Podwykonawcy,
który nie został zgłoszony Zamawiającemu zgodnie z zapisami Umowy.
14) za niewypełnienie wymogu zatrudniania minimalnej liczby pracowników, na podstawie
umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu kary umowne w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę
ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących
w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu
zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu
Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono
przedmiotowego wymogu – za każdą osobę poniżej liczby wymaganych pracowników
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego
wysokość zastrzeżonych w niej kar umownych, na zasadach ogólnych uregulowanych
w Kodeksie Cywilnym.
4. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kary umownej z tytułu odstąpienia
przez Wykonawcę od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10%
wynagrodzenia brutto, które przypadłoby do zapłaty do końca okresu obowiązywania umowy,
gdyby od umowy nie odstąpiono.

§8
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca narusza w sposób istotny
postanowienia umowy. Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone w terminie 30 dni
od dnia powzięcia wiadomości o przyczynach stanowiących podstawę odstąpienia.
2. Istotne naruszenia umowy, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności przypadki:
1) utratę przez Wykonawcę prawa do wykonywania działalności będącej przedmiotem
niniejszej umowy, z zastrzeżeniem § 3 ust. 6 niniejszej umowy,
2) nierozpoczęcie w wyznaczonym dodatkowym terminie wykonywania przedmiotu umowy
bez uzasadnionej przyczyny pomimo wezwania Zamawiającego,
3) przerwanie wykonywania przedmiotu umowy na okres dłuższy niż 7 dni,
4) niewykonywanie przez Wykonawcę obowiązków wynikających z ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
5) gdy Wykonawca znajduje się w stanie zagrażającym niewypłacalnością lub przechodzi
w stan likwidacji w celach innych niż przekształcenia przedsiębiorstwa lub połączenia się
z innym przedsiębiorstwem,
6) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub gdy zostanie wszczęte
postępowanie egzekucyjne w stopniu uniemożliwiającym realizacje umowy.
3. Warunkiem odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w przypadkach opisanych w ust.
2 pkt 1-4 jest uprzednie wezwanie Wykonawcy do wykonywania swoich obowiązków oraz
wyznaczenie w tym celu dodatkowego 3 dniowego terminu.
5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić na piśmie.
6. Wykonawca uprawniony jest do odstąpienia od umowy jeśli Zamawiający pozostaje
w zwłoce z zapłatą wynagrodzenia przekraczającą 60 dni, za które Wykonawca należycie
i w zgodzie z postanowieniami umowy oraz przepisami prawa wystawił fakturę VAT. Przed
odstąpieniem Wykonawca wezwie Zamawiającego do wykonania zobowiązania wyznaczając
dodatkowy co najmniej 14 dniowy termin do dokonania płatności rozpoczynający się od dnia
dostarczenia wezwania. Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone w terminie 30 dni
od dnia upływu dodatkowego terminu dokonania płatności.
§9
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w zakresie
wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 2 dopuszczalna jest w formie pisemnego aneksu,
wyłącznie w przypadku:
1) zmiany prawa powszechnie obowiązującego istotnie wpływającej na zasady odbierania
i transportu odpadów,
2) odstąpienia Wykonawcy na wniosek Zamawiającego od realizacji części zamówienia
i związanej z tym zmiany wysokości wynagrodzenia, pod warunkiem wystąpienia
obiektywnych
okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie
przygotowania postępowania, a które powodują, że wykonanie przedmiotu zamówienia bez
ograniczenia zakresu zamówienia, powodowałoby dla Zamawiającego niekorzystne skutki

z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia i związane z tym racjonalne
wydatkowanie środków publicznych,
3) wprowadzenia zmian w stosunku do SOPZ w zakresie wykonania prac nie wykraczających
poza zakres przedmiotu zamówienia, w sytuacji konieczności zwiększenia usprawnienia
procesu realizacji zamówienia.
4) zmiany ustalonej stawki VAT podatku od towarów i usług – wartość brutto przedmiotu
umowy ulegnie zmianie odpowiednio do zmiany stawki podatku od towarów i usług.
2. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 1, każda ze Stron może wystąpić
do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego
Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie
całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz
wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania
Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
3. W terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 2. Strona,
która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza
wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec
zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. Zawarcie aneksu
nastąpi nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku
o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
4. W związku ze wskazanymi w ust. 1 okolicznościami dopuszczalne jest zmniejszenie lub
zwiększenie wynagrodzenia, przy czym zwiększenie wynagrodzenia dopuszczalne jest
o kwotę nie większą niż udokumentowany wzrost kosztów świadczenia usługi.
5. Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie sposobu spełniania przez Wykonawcę
świadczenia odbierania i transportu odpadów w przypadku zmiany przepisów prawa
powszechnie obowiązującego wpływającej na sposób spełnienia świadczenia.
6. W przypadku gdy w okresie trwania umowy nie zostanie osiągnięta kwota łącznej wartości
umowy strony mogą przedłużyć okres obowiązywania umowy przy zachowaniu cen
jednostkowych wskazanych w ofercie.
7. W przypadku gdy w okresie trwania umowy zostanie osiągnięta kwota łącznej wartości
umowy strony postanawiają, że umowa będzie obowiązywać do końca okresu umownego
przy zachowaniu cen jednostkowych wskazanych w ofercie.
8. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
9. W trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego
powiadamiania Zamawiającego o:
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,
2) zmianie osób reprezentujących,
3) ogłoszeniu upadłości,
4) ogłoszeniu likwidacji,
5) zawieszeniu działalności,
6) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca.
§ 10

1. Wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszące się do lub wynikające
z realizacji przedmiotu umowy, wymagają formy pisemnej.
2. Pisma Stron niniejszej umowy powinny powoływać się na tytuł umowy i jej numer. Za datę
otrzymania dokumentów, o których mowa w ust. 1, Strony uznają dzień ich przekazania
faksem, jeżeli ich treść zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie, chyba,
że postanowienia umowy stanowią inaczej.
3. Korespondencje należy kierować na wskazane niżej adresy:
a) Korespondencja kierowana do Zamawiającego:
Imię i nazwisko:
Adres:
Telefon:
Fax:
e-mail:
b) Korespondencja kierowana do Wykonawcy:
Imię i nazwisko:
Adres:
Telefon:
Fax:
e-mail:
4. Zmiana danych wskazanych w ust. 3, nie stanowi zmiany umowy i wymaga jedynie
pisemnego powiadomienia drugiej Strony.
§ 11
1. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania, by rozstrzygnąć ewentualne spory
i nieporozumienia wynikające z umowy ugodowo poprzez bezpośrednie negocjacje.
2. Jeżeli po upływie 30 dni od daty powstania sporu Zamawiający i Wykonawca nie będą
w stanie rozstrzygnąć sporu ugodowo, spór zostanie rozstrzygnięty przez sąd powszechny
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 12
1. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz dla
Wykonawcy, a dwa egzemplarze dla Zamawiającego.
2. Wykaz Pracowników Usługi stanowi załącznik nr 1 do umowy.

..................................................
(Zamawiający)

.....................................................
(Wykonawca)

Załącznik nr 1 do Umowy
....................................., ...................................
pieczęć wykonawcy

miejscowość

dnia

Wykaz Pracowników Usługi
L.p.

1
2
3
4
5
6
7
8

Informacja o podstawie
do dysponowania tymi osobami

Stanowisko

Koordynowanie zadań Wykonawcy w zakresie realizacji zamówienia, w szczególności nadzór nad właściwą realizacją usługi.
Obsługa bieżąca zgłoszeń mieszkańców, w szczególności bieżąca aktualizacja wykazu obsługiwanych nieruchomości oraz
pojemników, sporządzanie sprawozdań i rozliczeń.
Kierowca pojazdu odbierającego odpady komunalne.

Kierowca pojazdu odbierającego odpady komunalne.

Pracownik odbierający odpady z nieruchomości.

Pracownik odbierający odpady z nieruchomości.

Pracownik odbierający odpady z nieruchomości.

Pracownik odbierający odpady z nieruchomości.

9*
10*
* w przypadku, gdy ilość pracowników świadczących usługę jest większa, należy rozszerzyć tabelę odpowiednio do tej ilości.

………………………………………………………………………………………………..
podpis i pieczęć osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

