UMOWA Nr ROA.272.……2017
Zawarta w dniu ……………………….pomiędzy:
Gminą Dopiewo, ul. Leśna 1c , 62-070 Dopiewo, NIP 777-313-34-16, REGON 631258738,
zwaną dalej Zamawiającym,
reprezentowaną przez ……………….,
przy kontrasygnacie Skarbnika …………………………………………………
a
…………………………………….., reprezentowanym przez, NIP …………………… ,
REGON ………………………… , zwanym dalej Wykonawcą, z drugiej strony,

na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z
2017 poz. 1579 ze zm.), zgodnie z przeprowadzonym w dniu …………………………..
przetargiem nieograniczonym o wartości powyżej 30 tys. euro, a poniżej wartości
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, pn. Zbiórka
odpadów komunalnych na terenie Gminy Dopiewo obejmująca następujące zadania:
a) Zadanie nr 1: Zbiórka odpadów gromadzonych w koszach ulicznych na terenie
Gminy Dopiewo oraz unieszkodliwianie odpadów .
b) Zadanie nr 2: Likwidacja dzikich wysypisk na terenie Gminy Dopiewo oraz
unieszkodliwianie odpadów.
została zawarta umowa o następującej treści:

§1
1.

2.

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie nr 2 pn. Likwidacja
dzikich wysypisk odpadów na terenie Gminy Dopiewo oraz unieszkodliwianie
odpadów, zgodnie z zakresem określonym w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia (SIWZ ) oraz złożonej ofercie przetargowej, stanowiących integralną część
umowy, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Likwidacja dzikich wysypisk odpadów na terenie Gminy Dopiewo, w szczególności
odpadów składowanych przy drogach i w miejscach publicznych, będzie się odbywać na
każde wezwanie upoważnionego pracownika Zamawiającego w ciągu 24 godzin od
chwili telefonicznego zgłoszenia, potwierdzonego pisemnie, pocztą mailową lub za
pomocą faksu.
§2

1.

2.

Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez
Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
czynności kierowcy oraz pracownika obsługi w zakresie realizacji zamówienia: których
wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 par. 1 ustawy z
dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016r. poz. 1666 z późn. zm.).
Osoby wykonujące powyższe czynności, realizujące przedmiot zamówienia, muszą być
zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, przez co najmniej okres
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3.

4.

5.

6.

realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem
okresu realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego
zatrudnienia na to miejsce innej osoby.
W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzania spełniania ww.
wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej
dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1
czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego.
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę
wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy.
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości złożonego oświadczenia,
Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć niżej wskazane dowody w celu
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez
Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w
trakcie realizacji zamówienia:
a) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez
imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do
zidentyfikowania;
b) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez
wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z
tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych.
Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający
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przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w
wysokości określonej w §7 umowy. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez
zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia
spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
wskazane w ust. 1 czynności.
7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§3
1. Wynagrodzenie ryczałtowe za likwidację jednej tony zebranych odpadów zgodnie ze
złożoną ofertą wynosi ……………zł brutto.
2. Wartość usług wykonanych na podstawie niniejszej umowy nie przekroczy ……. brutto.
3. Wskazane powyżej wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszelkie obowiązki niezbędne do
prawidłowego zrealizowania przedmiotu umowy, w szczególności dojazdy, transport,
przyjęcia odpadów przez ZZO „Selekt” w Piotrowie Pierwszym oraz wszelkie inne
czynności i opłaty związane z wykonywaniem przedmiotu umowy, które powinny być
dokonane na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

§4
1. Zapłata wynagrodzenia będzie następowała w okresach miesięcznych na podstawie
wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT.
2. Podstawą do wystawienia faktury będzie każdorazowo pisemne potwierdzenie wykonania
usługi, podpisane przez przedstawiciela Rady Sołeckiej danej wsi. Wykonawca będzie
zobowiązany każdorazowo poinformować przedstawiciela Rady Sołeckiej o przybliżonym
terminie wykonania zleconej usługi. Do faktury zostanie dołączona informacja o ilości
zebranych odpadów oraz kwit wagowy wystawiony przez ZZO „Selekt” w Piotrowie
Pierwszym, potwierdzający przyjęcie odpadów.
3. Zapłata faktury będzie następować w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury, na rachunek Wykonawcy podany na
fakturze. Za datę zapłaty uznaje się dzień złożenia dyspozycji przelewu przez
Zamawiającego.
4. Wynagrodzenie określone w §3 nie ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku
VAT na usługi lub dostawy towaru dotyczące przedmiotu umowy, ani w przypadku
wzrostu innych kosztów związanych z odbiorem lub utylizacją odpadów np. wzrostu cen w
ZZO „Selekt” w Piotrowie Pierwszym, co będzie obciążało wyłącznie Wykonawcę.
5. Wierzytelności związane z realizacją niniejszej umowy nie mogą być bez zgody
Zamawiającego przedmiotem obrotu z podmiotami trzecimi.
§5
1. Niniejszą umowę zawarto na okres: nie wcześniej niż od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
2. Umowa będzie realizowana do upływu terminu określonego w ust. 1 lub do wyczerpania
kwoty określonej w §3 ust. 2.
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§6
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy – poza przypadkami
określonymi w Kodeksie cywilnym oraz ustawie prawo zamówień publicznych - w
sytuacji kiedy:
a) zostanie zgłoszona likwidacja Wykonawcy,
b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
c) Wykonawca nie wykonuje objętych umową usług przez okres dłuższy niż 7 dni,
d) Wykonawca po drugim wezwaniu Zamawiającego nie zlikwidował dzikiego wysypiska
odpadów,
e) w przypadku 3 – krotnego naliczenia kary umownej, o której mowa w § 7 ust. 1 lit. a
lub b,
f) Wykonawca rażąco naruszy inne obowiązki wynikające z umowy lub przepisów prawa,
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zdarzeniu stanowiącym podstawę
odstąpienia.
2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o zdarzeniu stanowiącym podstawę odstąpienia w razie:
a) nie wywiązywania się Zamawiającego z obowiązku zapłaty faktur powyżej 60 dni,
pomimo wezwania przez Wykonawcę do zapłaty z wyznaczeniem 14-dniowego terminu
– po bezskutecznym upływie tego terminu,
b) zawiadomienia Wykonawcy, że Zamawiający – wobec zaistnienia uprzednio nie
przewidzianych okoliczności – nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec
Wykonawcy.
3. W przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w ust. 1 i 2, obowiązują kary umowne
przewidziane w § 7.
4. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§7
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za opóźnienie w wykonywaniu prac objętych umową w wysokości 200 zł za każdy
dzień opóźnienia,
b) za inne niewłaściwe wykonywanie umowy w wysokości 500 zł za każde stwierdzenie
nieprawidłowości,
c) za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy albo odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy
przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, w wysokości 20 % kwoty
określonej w §3 ust. 2 umowy,
d) w przypadku niezłożenia oświadczenia, o którym mowa w § 2 ust. 4 lub dokumentów
wskazanych w § 2 ust. 5 umowy wykonawca każdorazowo zapłaci Zamawiającemu
karę w wysokości 2.000,00 zł,
e) w przypadku niezatrudnienia przez Wykonawcę przy realizacji zamówienia osób
wykonujących czynności określone w § 2 ust. 1, Wykonawca będzie zobowiązany do
zapłacenia kary umownej Zamawiającemu w wysokości 5.000,00 zł, za każde
stwierdzone wykonywanie zamówienia przez osobę niezatrudnioną zgodnie z
wymogami określonymi w § 2 umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
3. Zamawiający ma prawo potrącić naliczone kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy.
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§8
1. Strony określają następujące adresy i numery telefonów i faksu dla wszelkich
zawiadomień, powiadomień lub informacji przekazywanych pomiędzy nimi w związku z
obowiązywaniem i wykonaniem niniejszej umowy:
a) Urząd Gminy Dopiewo ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, Tel./fax:…………….., adres
mail:
b) Dla Wykonawcy: Tel./fax ………………….., adres maił:
2. Strony są zobowiązane do niezwłocznego wzajemnego powiadamiania się na piśmie o
każdej zmianie danych wskazanych w §8 ust. 1 umowy. Zaniechanie powyższego
obowiązku powoduje, że pismo wysłane na adres lub numer faksu określony w umowie
uznaje się za doręczone.
§9
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga zgody obu stron wyrażonej pisemnie pod
rygorem nieważności.
2. W wypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszej umowy okaże się z jakiejkolwiek
przyczyny nieważne, pozostałe postanowienia niniejszej umowy pozostają w całości
ważne i skuteczne. Strony zastąpią nieważne postanowienia umowy takimi
postanowieniami, które z punktu widzenia ekonomicznych interesów stron będą mogły
zostać uznane za porównywalne.
3. Uzasadnieniem zmian może być jedynie prawidłowa realizacja przedmiotu umowy lub
obniżenie kosztów.
§ 10
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Ustawy
Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz innych przepisów prawa.
2. Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.

§ 11
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie szkody związane z wykonywaniem
niniejszej umowy – wyrządzone przez niego, jego pracowników, podwykonawców oraz inne
podmioty i osoby którymi się posługuje.

§ 12

Umową sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach - 1 dla Wykonawcy, 3 dla
Zamawiającego.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:
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