UMOWA Nr ………….2017

W dniu ……………. 2017 r. w Słubicach pomiędzy Gminą Słubice ul. Akademicka 1
69-100 Słubice, NIP 5980005172, REGON 210966792, zwany dalej Zamawiającym,
reprezentowanym

przez

Tomasza

Ciszewicza

Burmistrza

-

Słubic,

przy

kontrasygnacie Rafała Dydaka – Skarbnika Gminy Słubice
a………………………………………………………………
zwanym dalej „Wykonawcą"
§1
Zamówienia udzielono zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo
zamówień publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego.
§2
1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych zwanego dalej PSZOK na terenie Gminy
Słubice zgodnie z przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Słubice.
2. PSZOK zlokalizowany będzie na działce nr 337/4, obręb Słubice, przy
ul. Krótkiej 8 w Słubicach,

którą Gmina Słubice na podstawie zawartej

umowy dzierżawi i która obejmuje powierzchnię 530 m².
§3
Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:
1) organizacji i prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(PSZOK) na terenie Gminy Słubice w okresie od dnia 28 listopada 2017 r. do
dnia 31 grudnia 2019 r., w poniedziałki, środy i soboty w godz. od 7.00 do 18.00,
oraz zgodnie z ofertą Wykonawcy;
2) sporządzania i przekazywania Zamawiającemu kwartalnych sprawozdań wraz
z kopiami

kart

przekazania

odpadów

potwierdzających

sposób

zagospodarowania danej ilości i rodzajów odebranych odpadów, zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
3) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym
zakresie.
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§4
1. Wykonawca w PSZOK będzie odbierał następujące frakcje odpadów:
1) zużyte baterie i akumulatory
2) odpady niebezpieczne
3) zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny
4) meble i inne odpady wielkogabarytowe
5) zużyte opony
6) odpady budowlane i rozbiórkowe
7) papier
8) tworzywa sztuczne (w tym metale i opakowania wielomateriałowe)
9) szkło
10) odpady zielone
11) przeterminowane leki
2. Teren przeznaczony na utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów znajduje się przy ul. Krótkiej 8 w Słubicach, na działce o nr 337/4, obręb
Słubice, który Gmina Słubice na podstawie zawartej umowy dzierżawi, obejmuje
powierzchnię 530 m² w tym:
1) plac na ustawienie przez Wykonawcę kontenerów o wymiarach 30x17 m,
b) plac przeznaczony na postawienie przez Wykonawcę wagi o wymiarach
6,5 x 2,5m,
c) pomieszczenie socjalne o powierzchni 4 m²,
d) teren, który Wykonawca wyposaży w niezbędnej ilości urządzenia (pojemniki
i kontenery) umożliwiające prawidłowy odbiór i zagospodarowanie dostarczonych
odpadów w sposób zgodny z wymogami obowiązującego w tym zakresie prawa.
3. Strony niniejszej umowy dopuszczają możliwość utworzenia, w miejsce
kontenerów i pojemników, o których mowa w ust. 2 lit. d, zabezpieczonych miejsc
do magazynowania odpadów wielkogabarytowych, gruzu budowlanego oraz
zużytych opon.
4 . W ramach realizacji niniejszej umowy, Wykonawca

teren, o którym mowa

w ust. 2:
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a) ogrodzi siatką o długości 81 m, wysokości min. 2m, o oczkach 5x5 na słupkach
stalowych z bramą wjazdową i furtką;
b) oświetli,
c) zabezpieczy przed dostępem osób niepowołanych, zachowując wymagania
prawne dotyczące emisji hałasu i zanieczyszczeń, warunków sanitarnych
i budowlanych.
4. Na terenie PSZOK Wykonawca umieści, w miejscu ogólnie dostępnym, tablicę
informacyjną, zawierająca dane Wykonawcy (pełna nazwa, adres i nr telefonu),
wykaz rodzajów i ilości przyjmowanych odpadów komunalnych, dni i godziny pracy
PSZOK, regulamin PSZOK.
5. Odpady zebrane w PSZOK Wykonawca przekaże do podmiotów uprawnionych
do ich odzysku lub unieszkodliwiania.
6. Ilości odpadów, które mogą zostać oddane do PSZOK nie są zależne od
Zamawiającego; przewidywana ilość odpadów dostarczanych do PSZOK (rocznie):
a) zużyte baterie i akumulatory – 1 Mg
b) odpady niebezpieczne – 2 Mg
c) zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny – 10,00 Mg
d) meble i inne odpady wielkogabarytowe – 35,00 Mg
e) zużyte opony – 4,00 Mg
f) odpady budowlane i rozbiórkowe – 100, 00 Mg
g) papier – 10,00 Mg
h) tworzywa sztuczne (w tym metale i opakowania wielomateriałowe) – 10,00 Mg
j) szkło – 5,00 Mg
k) odpady zielone – 10,00 Mg
m)

przeterminowane leki – 0,24 Mg, przy czym Wykonawca jest zobowiązany

przyjąć każdą ilość ww odpadów.
7. Wykonawca wyposaży PSZOK w wagę min. 6 ton z ważnymi świadectwami
zgodności i legalizacją Głównego Urzędu Miar.
8. Miejsca magazynowania zebranych odpadów komunalnych

Wykonawca

zabezpieczy przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zapewni ochronę
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zebranych odpadów przed wpływem czynników atmosferycznych, przy czym
pojemniki i kontenery do gromadzenia odpadów zostaną zapewnione Wykonawcę.
9. Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego przyjmowania od mieszkańców
Gminy Słubice i właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Słubice
rodzajów odpadów wskazanych w poniższej tabeli:
Frakcja odpadów
komunalnych

Rodzaj i kod wg katalogu odpadów

szkło

15 01 07
20 01 02

papier

15 01 01
20 01 01

tworzywa sztuczne

15 01 02
20 01 39

opakowania
wielomateriałowe
oraz
metale

15 01 05

Komunalne odpady zielone
ulegające biodegradacji
Zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny oraz
akumulatory i świetlówki

Meble i inne odpady
wielkogabarytowe oraz
zużyte opony
Powstające w
gospodarstwach domowych
zużyte chemikalia
Odpady budowlane i
rozbiórkowe powstające w
gospodarstwach domowych
Popioły i żużel z urządzeń
grzewczych
Leki

Uszczegółowienie rodzaju
odpadów
opakowania ze szkła
szkło inne niż opakowania ze
szkła
opakowania z papieru i tektury
papier i tektura inne niż
opakowania
opakowania z tworzyw
sztucznych
tworzywa sztuczne inne niż
opakowania
opakowania wielomateriałowe
( kartoniki po napojach)
opakowania z metalu
Metale inne niż opakowania

15 01 04
20 01 40
20 02 01
20 01 08
20 02 35
20 02 36
20 01 33
20 01 34
20 01 23
20 01 21

gałęzie, trawy liście, odpady
warzyw i owoców
zużyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne
Baterie i akumulatory
urządzenia zwierające freony
Lampy fluoroscencyjne i inne
odpady zwierające rtęć
odpady wielkogabarytowe
Zużyte opony

20 03 07
16 01 03
20 01 28
20 01 30
20 01 80
20 01 99

farby, tusze, kleje, lepiszcza i
żywice, detergenty, środki
ochrony roślin
inne wymienione frakcje
zbierane w sposób selektywny

20 01 99

inne wymienione frakcje
zbierane w sposób selektywny
Leki inne niż wymienione
w 20 01 31

20 01 32

§5
Wykonawca jest zobowiązany, w związku z realizacją zamówienia, do :
1) wykonywania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami,
w szczególności:
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ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t.j. Dz.U.2016.250 ze zm.),



ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (t.j. Dz.U.2016.1987 ze zm.)



ustawą

z

dnia

27

kwietnia

2001

r.

Prawo

ochrony

środowiska

(t.j. Dz.U.2017.519 ze zm.)


ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym
i elektronicznym (t.j. Dz.U.2015.1688 ze zm.)



ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach
(t.j. Dz.U.2016.1803 ze zm.)



ustawą z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (t.j. Dz.U.2015.469 ze zm.)



ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2016.290 ze zm.)

oraz rozporządzeniami wydanymi na ich podstawie.
2) uzyskania decyzji zezwalającej na zbieranie odpadów, zgodnie z art. 41
ustawy o odpadach,
3) uzyskania innych decyzji niezbędnych do realizacji zamówienia,
4) utworzenia regulaminu funkcjonowania obiektu – przygotowania instrukcji
funkcjonowania obiektu, określenia limitów i rodzajów przyjmowanych
odpadów w ramach działającego systemu gospodarki odpadami na terenie
gminy,
5) spełniania wymagań przepisów bhp oraz ppoż,
6) zapewnienia pracy PSZOK, zgodnie z uchwałą Nr XX/180/2016 Rady
Miejskiej w Słubicach z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego
sposobu

i

zakresu

świadczenia

usług

w

zakresie

odbierania

i zagospodarowania odpadów komunalnych w zamian za uiszczoną przez
właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
7) nieodpłatnego przyjmowania wszystkich wymienionych w § 4 odpadów
komunalnych dostarczonych przez Zamawiającego oraz mieszkańców Gminy
Słubice bądź właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Słubice,
8) każdorazowego zważenia i odnotowania w prowadzonej ewidencji masy,
rodzaju, kodu odpadu i daty ich dostarczenia do PSZOK wraz ze
wskazaniem osoby, która dostarczyła do punktu odpady,
9) wydania każdorazowo, w formie papierowej, osobom przekazującym odpady
do PSZOK, karty przyjęcia odpadów,
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10)sporządzania i przekazywania kwartalnych sprawozdań wraz z kserokopią
kart przekazania odpadów potwierdzających sposób zagospodarowania
danej ilości i rodzaju odebranych odpadów, zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami,
11)ponoszenia

wszystkich

kosztów

związanych

z

utrzymaniem

i funkcjonowaniem PSZOK.
§6
1. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego
o zmianie swojej sytuacji finansowej oraz innych zmianach mających istotny
wpływ na wykonanie niniejszej umowy.
2. Wykonawca realizując umowę zobowiązany jest przestrzegać zapisy uchwały
Nr XX/180/2016 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
i zagospodarowania odpadów komunalnych w zamian za uiszczoną przez
właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3. Przed

rozpoczęciem

realizacji

umowy

Wykonawca

pisemnie

wskaże

Zamawiającemu osobę odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy oraz
przekaże nr telefonu komórkowego do tej osoby. Ponadto Wykonawca przekaże
nr faksu lub adres e-mail, na który Zamawiający przesyłać będzie zgłaszane
reklamacje.
4. Ze strony Zamawiającego osobą do kontaktu w sprawie realizacji niniejszej
umowy jest Agata Kułaga, agata.kulaga@slubice.pl .
§7
1. Strony ustalają, że za realizację przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci
Wykonawcy wynagrodzenie w formie ryczałtowej w wysokości……….zł brutto
(słownie:…………………zł …../100), w tym obowiązujący podatek VAT.
2. Strony ustalają, że wynagrodzenie wykonawcy, o którym mowa w pkt. 1, będzie
rozliczane w następujący sposób: w 25 równych miesięcznych częściach, z tym
że pierwsza płatność obejmuje okres od dnia 28 listopada 2017 roku do dnia 31
grudnia 2017 roku.
3. Zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastąpi w ciągu 14 dni od daty
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz
z karta przekazania odpadów przez Wykonawcę na następujące dane:
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Nabywca: Gmina Słubice, ul. Akademicka 1, 69-100 Słubice, NIP 5980005172
Odbiorca: Urząd Miejski w Słubicach, ul. Akademicka 1, 69-100 Słubice.
4. Zapłata wynagrodzenia będzie dokonana przelewem na konto Wykonawcy
wskazane w fakturze.
5. Za datę płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
6. Nieprawidłowo wystawiona faktura, brak karty przekazania odpadów, będzie
skutkować odmową przyjęcia faktury przez Zamawiającego do zapłaty.
7. Za nieterminową zapłatę wynagrodzenia z winy Zamawiającego, Wykonawca
może żądać odsetek ustawowych.
8. Zamawiający nie udziela przedpłat na poczet realizacji przedmiotu zamówienia.
§8
1. Zamawiający może odstąpić od umowy, w terminie obowiązywania umowy,
określonym w § 3 ust. 1 niniejszej umowy jeżeli:
1) wystąpią

przesłanki

formalno-prawne

po

stronie

Wykonawcy,

które

uniemożliwiają wykonanie umowy,
2) Wykonawca zaniecha realizacji prac, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje
ich przez okres 7 dni,
3) Wykonawca wykonuje prace wadliwie, nieterminowo,
4) Wykonawca nie realizuje umowy w wyznaczonym terminie.
2. W przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 2) i pkt 3) Zamawiający może
wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania umowy i wyznaczyć w tym
celu dodatkowy termin, po upływie którego ma prawo odstąpić od umowy albo
powierzyć poprawienie lub dalsze wykonywanie umowy innej osobie na koszt
i ryzyko Wykonawcy.
3. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia z tytułu wykonania części umowy.
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5. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od
daty upływu dodatkowego terminu, o którym mowa w ust. 2 lub w terminie 14 dni
od zaistnienia okoliczności uzasadniającej odstąpienie od umowy z przyczyn
określonych w ust. 1 pkt 1).
6. Wykonawcy zostanie zapłacone wynagrodzenie za prace zrealizowane do dnia
odstąpienia od umowy, których zakres zostanie określony w protokole.
§9
Zamawiający może rozwiązać umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu
wypowiedzenia, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e
ustawy PZP;
2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania
na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP.
§10
1. Wykonawca, zobowiązuje się, że osoby wykonujące czynności w zakresie
obsługi PSZOK, będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 1666 z późn. zm.).
2. W terminie 5 dni przed przystąpieniem do realizacji usług Wykonawca
zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu wykazu osób, o których
mowa w ust. 1, wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności,
których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez
Wykonawcę. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren, o którym mowa w § 4
ust. 2 niniejszej umowy do prowadzenia PSZOK dopiero po otrzymaniu ww.
wykazu. Wynikłe z tego powodu opóźnienie w realizacji przedmiotu zamówienia
będzie traktowane jako opóźnienie z winy Wykonawcy.
3. Każdorazowa zmiana wykazu osób, o którym mowa w ust. 2 nie wymaga aneksu
do umowy. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu korektę wykazu osób
zatrudnionych na umowę o pracę, w terminie 7 dni od dnia dokonania korekty.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu
wykonywania przedmiotu umowy w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące
czynności w zakresie wymienionym w ust. 1 są osobami wskazanymi przez
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Wykonawcę w wykazie, o którym mowa w ust. 3. Osoby oddelegowane przez
Wykonawcę do wykonywania czynności w zakresie wymienionym w ust. 1 są
zobowiązane podać imię i nazwisko podczas kontroli przeprowadzanej przez
Zamawiającego. W razie odmowy podania danych umożliwiających identyfikację
osób wykonujących prace w terenie Zamawiający wzywa Wykonawcę do
złożenia pisemnego oświadczenia wskazującego dane osób, które odmówiły
podania imienia i nazwiska podczas kontroli Zamawiającego.
5. Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego, w terminie 2 dni
roboczych od dnia otrzymania żądania, zobligowany jest złożyć wykaz osób
wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności, których dotyczą
wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub
podwykonawcę. Nie przedłożenie ww. dowodów, poza naliczeniem kar,
skutkować będzie zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu
zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach
określonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umową cywilnoprawną.
6. Wykonawca poinformuje pracowników, o których mowa w ust. 1 o uprawnieniach
Zamawiającego, tj. kontroli zatrudnienia na terenie prowadzonych prac
i obowiązku poddania się kontroli.
§11
1. Strony postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy będą naliczane kary umowne.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy w wysokości
0,1 % wartości wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 7 niniejszej
umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w jego wykonaniu,
b) w przypadku

powierzenia

podwykonawcom,

na

prac

których

będących
Zamawiający

przedmiotem
nie

wyraził

umowy
zgody

wykonawca zobowiązuje się zapłacić karę umowną w wysokości
3 000,00 zł.,
c) w razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy lub odstąpienia od umowy przez
Wykonawcę,

jednakże

z przyczyn

nieleżących

po

stronie
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Zamawiającego – jednorazowo w wysokości 10% wynagrodzenia
umownego netto określonego w § 7 niniejszej umowy,
d) w razie odstąpienia przez Zamawiającego od części umowy
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub odstąpienia od umowy
przez Wykonawcę jednakże z przyczyn nieleżących po stronie
Zamawiającego – jednorazowo w wysokości 10% wynagrodzenia
umownego netto określonego w § 7 niniejszej umowy dla części
umowy,

od

której

Zamawiający

odstąpił,

bądź

dla

reszty

niespełnionego przez Wykonawcę świadczenia w zależności od tego
w jakiej części Zamawiający od umowy odstąpił,
e) za nieuzasadnione nierozpoczęcie prac w terminie określonym w § 3
niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,1
% wartości wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 7 niniejszej
umowy za każdy dzień opóźnienia,
f) za oddelegowanie do wykonywania czynności wskazanych w § 10 ust.
1

niniejszej umowy osób nie zatrudnionych na podstawie umowy

o pracę – w wysokości 1.000,00zł za każdy stwierdzony przypadek
(kara może być nakładana wielokrotnie, nawet jeżeli dotyczy tej samej
osoby w sytuacji, gdy Zamawiający podczas kontroli stwierdzi, że nie
jest ona ciągle zatrudniona na podstawie umowy o pracę i wskazana
w wykazie, o którym mowa w § 10 ust. 2 niniejszej umowy lub
Wykonawca nie przedłoży Zamawiającemu do wglądu wykazu osób –
dotyczy to także osób zatrudnionych przez Podwykonawców,
g) za odmowę podania danych umożliwiających identyfikację osób
wskazanych w § 10 ust. 1 na zasadach określonych w § 10 ust. 5 –
w wysokości 1.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek (kara może
być nakładana wielokrotnie, nawet jeżeli dotyczy tej samej osoby,
w przypadku niewskazania jej danych przez Wykonawcę w drodze
wykazu osób o którym mowa w § 10 ust. 2),
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną, za odstąpienie od
przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, w wysokości
10% wartości umownej netto wymienionej w § 7 niniejszej umowy,
z wyjątkiem sytuacji, gdy wystąpią okoliczności, o których mowa w art. 145
ustawy - Prawo zamówień publicznych.
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4. Strony

zastrzegają

sobie

prawo

dochodzenia

odszkodowania

przewyższającego wartość kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu
Cywilnego.
5. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar
umownych z przysługującego mu wynagrodzenia na podstawie niniejszej
umowy.
§12
1. Wykonawca

nie

może

bez pisemnej

zgody Zamawiającego

przenieść

wierzytelności wynikającej z Umowy na osoby trzecie.
2. W przypadku gdy w roli Wykonawcy występuje Konsorcjum, wniosek do
Zamawiającego o wyrażenie zgody na powyższe musi zostać złożony przez
wszystkich członków konsorcjum.
3. Zamawiający ma prawo przenieść wierzytelności wynikające z Umowy na osoby
trzecie po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.
§ 13
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie
w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie
strony, pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności
wymienionych poniżej:
1) Zmiany nazwy, adresu, statusu firmy.
2) Zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz
Wykonawcy.
3) Zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które
te przepisy narzucają.
4) Przyczyny zewnętrze niezależne od Zamawiającego i Wykonawcy skutkujące
niemożliwością prowadzenia prac, a w szczególności brak możliwości
wejścia na teren prac spowodowany awariami, prowadzonymi równolegle
pracami

budowlanymi,

remontami

oraz

warunkami

atmosferycznymi

uniemożliwiającymi prowadzenie prac np.: niedopuszczalne temperatury
powietrza, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn, gwałtowne opady deszczu
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(oberwanie chmury), gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi,
opady śniegu, zalegający śnieg itd.
5) W każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego
(np.: powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, zmiana wartości
zamówienia).
6) W przypadku urzędowej zmiany wysokości stawki podatku VAT dopuszcza
się możliwość sporządzenia aneksu do umowy uwzględniającego zmianę
wartości umowy z tego tytułu.
7) Przypadki losowe, np. działania wojenne, terroryzm, działania sił przyrody
w tym huragany, powodzie, kataklizmy, awarie urządzeń wywołane przez
wyładowania

atmosferyczne

lub

inne

czynniki

zewnętrzne,

zgony

i niemożliwe do przewidzenia wydarzenia, które będą miały wpływ na treść
zawartej umowy i termin realizacji; termin realizacji umowy ulegnie zmianie
o czas trwania przypadku/zdarzenia losowego.
8) Obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy.
9) Rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy.
W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie
pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione
świadczenia i udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł.
10) Konieczność

innych

rozwiązań

niż

zakładano

w opisie

przedmiotu

zamówienia bądź zlecenia prac dodatkowych w trybie zgodnym z przepisami
Prawa zamówień publicznych; termin zostanie przedłużony o czas trwania
bądź wprowadzania rozwiązań/prac dodatkowych.
11) W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt
2 – 6 ustawy PZP.
§ 14
1. Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać na piśmie o zaistniałych
przeszkodach w wypełnianiu zobowiązań umownych podczas wykonywania
prac.
2. Wszelkie spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy strony będą starały się
rozstrzygnąć w drodze negocjacji, a w wypadku nie osiągnięcia porozumienia
poddane będą rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla siedziby
Zamawiającego.
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3. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają
zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz ustawy Prawo zamówień
publicznych.
4. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

900/90002/4300/02 – GOK/PSZOK

Strona 13 z 13

