Załącznik do SIWZ
Umowa (wzór)
Zawarta w dniu ………………….. r. w Jakubowie pomiędzy:
Gminą Jakubów z siedzibą w Jakubowie przy ul. Mińskiej 15 NIP: 8222146582 REGON:711582718
reprezentowaną przez:
Hannę Wocial - Wójta Gminy Jakubów
za kontrasygnatą Skarbnika Gminy – Jolanty Wąsowskiej
zwaną dalej „Zamawiającym”
a
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………
REGON ………………….., NIP …………………….., wpisanym/ą do Krajowego Rejestru
Sądowego/
Centralnej
Ewidencja
i
Informacji
i
Działalności
Gospodarczej
………………………………………………..
reprezentowanym/ą przez …………………………… .
zwanym/ą dalej „Wykonawcą”,
o następującej treści:
§1
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji świadczenie usług pn. „Odbieranie
i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu
Gminy Jakubów”.
2. Zakres zamówienia obejmuje odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych
z nieruchomości położonych na terenie Gminy Jakubów, na których zamieszkują mieszkańcy
w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy
z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017r. poz. 1289
z późn. zm.), zapisami Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Mazowieckiego
obowiązującego w trakcie trwania umowy, Uchwałą nr XIV/100/2016 Rady Gminy Jakubów
z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na
terenie gminy Jakubów oraz innymi aktami normatywnymi obowiązujących na obszarze Gminy
Jakubów zawierających powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
3. Szczegółowy zakres i opis prac będących przedmiotem umowy zawarty jest Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, która stanowi integralną część umowy.
§2
1. Strony ustalają, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie w zakresie odbierania
i zagospodarowania odpadów od dnia 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r.
2. Strony ustalają, że przed 1 stycznia 2018 roku Wykonawca zobowiązany jest do wykonania innych
czynności, określonych SIWZ.
§3
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania umowy z najwyższą starannością uwzględniającą
zawodowy charakter wykonywanych czynności oraz najlepszą praktyką i wiedzą. Ponadto Wykonawca
zobowiązuje się ograniczyć do minimum utrudnienia w ruchu drogowym, korzystaniu z nieruchomości
oraz inne niedogodności a także podjąć wszelkie możliwe starania mające na celu maksymalne
zapobieżenie uciążliwości dla mieszkańców (zwłaszcza w zakresie hałasu, kurzu i ewentualnie innych
niedogodności związanych z wykonywaniem umowy).
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszystkich obowiązków opisanych w SIWZ.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i finansową za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych
wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe z powodu niewykonania lub nienależytego
wykonania obowiązków określonych w umowie lub innych czynności pozostających w związku z umową.

4. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu
prowadzonej działalności gospodarczej przez cały okres realizacji umowy. W trakcie realizacji umowy na
każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć kopię aktualnej umowy
ubezpieczenia (lub polisy).
5. Niezależnie od odpowiedzialności ponoszonej na zasadach ogólnych Wykonawca zobowiązuje się
zwolnić Zamawiającego z obowiązku świadczeń na rzecz osób trzecich z tytułu zdarzeń będących
skutkiem niewywiązania lub nienależytego wywiązania się przez Wykonawcę z obowiązków
wynikających z niniejszej umowy i jest odpowiedzialny w szczególności za to, że osoby trzecie nie będą
żądały od Zamawiającego spełnienia jakichkolwiek świadczeń z tego tytułu.
6. Wykonawca zapewnia, że wykonywanie niniejszej umowy odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, a w szczególności ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy
o odpadach, rozporządzeń wykonawczych oraz innych właściwych przepisów, w tym przepisów prawa
miejscowego oraz że do wykonywania umowy posiada i będzie posiadał w okresie jej obowiązywania
wymagane zezwolenia, wpisy i decyzje, a także niezbędną wiedzę i doświadczenie.
7. Wykonawca oświadcza, że posiada potencjał techniczny i osobowy gwarantujący terminowe wykonywanie
umowy według standardu staranności obowiązującego przy zawodowym prowadzeniu tego rodzaju
działalności gospodarczej.
8. Wykonawca oświadcza, że posiada w dniu podpisania niniejszej umowy i posiadać będzie w trakcie
obowiązywania umowy wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny oraz stosowne zezwolenia, o których mowa w SIWZ zgodnie z przepisami
obowiązującymi w tym zakresie w czasie trwania umowy. W przypadku braku stosownych wpisów,
zezwoleń oraz decyzji, w trakcie wykonywania umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w części
niewykonanej.
9. Wykonawca jest zobowiązany do osiągnięcia poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
i odzysku następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz
innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 29 maja 2012r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645).
10. Wykonawca jest zobowiązany do osiągnięcia poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, określonych w Rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu
ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012r. poz. 676).
11. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania poufności co do informacji pozyskanych w związku
z realizacją umowy, w szczególności do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych
osobowych. Wykonawca nie może wykorzystywać pozyskanych danych w żaden inny sposób lub
w innym celu niż dla wykonywania umowy, w szczególności zakazuje się wykorzystywania danych
w celach reklamowych lub marketingowych. Wykonawca oświadcza, iż zna przepisy prawa dotyczące
tajemnic chronionych prawem i w związku z wykonywaniem umowy zobowiązuje się przepisów tych
przestrzegać.
12. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o zmianie sytuacji
finansowej oraz innych zmianach mających istotny wpływ na wykonanie niniejszej umowy.
§4
1.Zamawiający zobowiązuje się do współpracy w celu wykonania umowy, a w szczególności:
1) współpracy z Wykonawcą przy akceptacji harmonogramów odbierania odpadów, o którym mowa
w SIWZ;
2) przekazywania drogą elektroniczną informacji niezbędnych dla prawidłowego wykonywania
Umowy w szczególności informowania o zmianach w liczbie i lokalizacji nieruchomości objętych
obowiązkiem odbierania odpadów;
3) wypłacania wynagrodzenia Wykonawcy, na warunkach i w terminach określonych w § 8 niniejszej
umowy.

§5
1. Zamawiający sprawować będzie kontrolę na realizację niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązany
jest do współpracy z Zamawiającym, w tym przedstawiania mu na żądanie wszelkich informacji,
danych oraz dokumentów związanych z przedmiotem umowy, jednak nie później niż w terminie 2
dni od daty otrzymania zapytania od Zamawiającego.
2. W przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli niewykonania lub nienależytego wykonywania umowy,
Zamawiający powiadomi w formie pisemnej Wykonawcę, o ile nie brał on udziału w kontroli.
§6
1. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu miesięcznych raportów
zawierających następujące informacje:
1) ilości (Mg) odebranych odpadów z nieruchomości zamieszkałych z podziałem na poszczególne
frakcje, potwierdzone kartami przekazania odpadu;
2) sposób zagospodarowania ww. odpadów;
3) adresach nieruchomości, na których odpady gromadzone są w sposób niezgodny
z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jakubów;
4) adresach nieruchomości, z których odbiór odpadów był niemożliwy.
2. Wykonawca przekaże raport Zamawiającemu w formie papierowej lub elektronicznej uzgodnionej
z Zamawiającym, w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego raport
dotyczy. Zamawiający w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania raportu akceptuje go lub
zgłasza uwagi do niego oraz wyznacza termin na jego poprawienie.
3. Wykonawca do przekazywanego raportu obowiązany jest załączyć oświadczenie o tym, że zebrane
zmieszane odpady komunalne oraz odpady zielone odebrane od mieszkańców Gminy Jakubów
w całości przekazywane zostały do Regionalnych Instalacji do Przetwarzania Odpadów
Komunalnych z lokalizowanych na terenie regionu zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla
województwa mazowieckiego obowiązującego w trakcie trwania umowy.
4. Wykonawca do przekazywanego raportu obowiązany jest załączyć oświadczenie, że wszystkie
odpady, których dotyczy dane rozliczenie odebrane zostały od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych z terenu Gminy Jakubów.
5. Zaakceptowany przez Zamawiającego raport jest podstawą do wystawienia faktury za wykonaną
usługę.
6. Wykonawca sporządza półroczne sprawozdanie, o którym mowa w art. 9n ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i przekazuje je Wójtowi Gminy
Jakubów w terminie do końca miesiąca następującego po upływie półrocza, którego dotyczy.
7. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu bieżące informacje o adresach nieruchomości
zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, a nie ujętych w bazie danych prowadzonej
przez Zamawiającego.
§7
1. Za wykonanie usług będących przedmiotem niniejszej umowy określonym w § 1 Wykonawcy
przysługuje miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe ustalone zgodnie z ofertą przetargową
w wysokości …………… zł netto (słownie ……….…………. zł) oraz podatek VAT w wysokości
……………….…
co
stanowi
…………….…….
zł
brutto
(słownie:
………………………………….…….. zł).
2. Całkowita wartość umowy wynosi …..................................... zł netto (słownie ……….…………. zł)
oraz podatek VAT w wysokości ……………….…, co stanowi …………….……. zł brutto
(słownie: ………………………………….…….. zł).
3. Należność za wykonywaną usługę będzie płatna na rzecz Wykonawcy za okresy miesięczne,
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr …………………………………………………..
w terminie ……………………… dni od daty otrzymania przez Zamawiającego zgodnej z umową
faktury VAT, wystawionej po zaakceptowaniu przez Zamawiającego dokumentów wskazanych
w § 7 ust. 1-4 niniejszej umowy.
4. Faktura wystawiona przed datą zaakceptowania raportu przez Zamawiającego do czasu sporządzenia
właściwych korekt, nie będzie stanowiła podstawy do wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy. Termin
płatności faktury o której mowa powyżej wynosił będzie 14 dni od daty dostarczenia właściwych
korekt.

5. Brak raportu podpisanego przez Zamawiającego lub podpisanie go z uwagami stwierdzającymi
niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy skutkuje uznaniem umowy za niewykonaną lub
nienależycie wykonaną, co stanowi podstawę do nie zapłacenia za usługę.
6. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostanie zwrócona Wykonawcy.
8. Zamawiający nie udziela przedpłat na poczet realizacji przedmiotu zamówienia.
9. Wszelkie kwoty należne Zamawiającemu, w szczególności z tytułu kar umownych, mogą być
potrącane z płatności realizowanych na rzecz Wykonawcy.
§8
1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w następujących
przypadkach:
1) z tytułu odstąpienia od realizacji umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości
10 % całkowitej wartości umowy brutto;
2) za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu Zamawiającemu projektu harmonogramu, o którym
mowa w SIWZ w wysokości 0,01% całkowitej wartości umowy brutto;
3) za każdy przypadek niedostarczenia właścicielom nieruchomości harmonogramu
zaakceptowanego przez Zamawiającego, w wysokości 0,01% całkowitej wartości umowy
brutto;
4) za każdy dzień opóźnienia (dłuższy niż 1 dzień roboczy) w wykonaniu obowiązków
wynikających z harmonogramu odbioru odpadów, o którym mowa w SIWZ Wykonawca
zapłaci karę za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,01 % całkowitej wartości umowy brutto
5) za każdy przypadek stwierdzenia w trakcie kontroli lub odbioru prac, że Wykonawca nie
wykonał prac, o których mowa w niniejszej umowie lub wykonał je w sposób nienależyty –
w wysokości 0,1 % całkowitej wartości umowy brutto
6) za każdy dzień opóźnienia w złożeniu dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 1- 4, 7 niniejszej
umowy - w wysokości 0,01% całkowitej wartości umowy brutto;
7) za każdy dzień zwłoki w przypadku braku wyposażenia każdego miejsca gromadzenia odpadów
w niezbędne worki określone w SIWZ – 0,03% całkowitej wartości umowy brutto;
8) za każdy dzień zwłoki, w którym system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania
satelitarnego, umożliwiającego trwałe zapisanie, przechowywanie i odczytywanie danych
o położeniu pojazdów i miejscach ich postojów oraz czujników zapisujących dane o miejscach
wyładunku odpadów objętych przedmiotem umowy, nie działał co najmniej 2 godziny w wysokości 0,01% całkowitej wartości umowy brutto;
9) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 11 ust. 1 - w wysokości
po 100,00 złotych brutto za każdy dzień roboczy, w którym osoba niezatrudniona przez
Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wykonywała czynności
wymienione § 11 ust. 1;
10) za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokości 0,5% kwoty wynagrodzenia brutto określonej w § 7
ust. 1 za każdy dzień opóźnienia;
2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w przypadku
nieosiągnięcia wymaganych zgodnie z § 3 ust. 9-10 umowy poziomów recyklingu
i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych oraz ograniczenia masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w każdym
kwartale. Zamawiający wyliczy Wykonawcy z tego tytułu wysokość kary w sposób określony
w art. 9x ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
3. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar nie pokryje rzeczywiście poniesionej szkody, Strony mają
prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na ogólnych zasadach kodeksu cywilnego.
4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do obniżenia wynagrodzenia z wystawionej faktury
o kwotę naliczonych kar umownych. W przypadku nie wystawienia faktur, zapłata kar
umownych nastąpi w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę noty obciążeniowej.
5. Wykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw i wierzytelności
powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy.

6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących
po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % całkowitej wartości umowy brutto,
z wyłączeniem odstąpienia na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.

§9
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie zamówienia nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o powyższych okolicznościach.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy.
Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy także w przypadkach jeżeli Wykonawca narusza
w sposób istotny postanowienia niniejszej umowy. Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone
w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę
odstąpienia.
Istotne naruszenia postanowień umowy, o których mowa w ust. 3 obejmują w szczególności
przypadki:
1) nierozpoczęcia wykonywania umowy bez uzasadnionej przyczyny pomimo wezwania
Zamawiającego,
2) przerwania wykonywania umowy na okres dłuższy niż 3 dni,
3) niewykonywanie przez Wykonawcę obowiązków wynikających z ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
4) utrata przez Wykonawcę prawa do wykonywania działalności będącej przedmiotem niniejszej
umowy,
5) Wykonawca znajduje się w stanie zagrażającym niewypłacalnością lub przechodzi w stan
likwidacji w celach innych niż przekształcenie przedsiębiorstwa lub połączenia się
z innym przedsiębiorstwem,
6) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub gdy zostanie wszczęte postępowanie
egzekucyjne w stopniu uniemożliwiającym realizację Umowy.
Warunkiem odstąpienia przez Zamawiającego od umowy jest uprzednie wezwanie Wykonawcy do
wykonania obowiązków oraz wyznaczenie w tym celu dodatkowego 3 dniowego terminu.
Zamawiający może odstąpić od umowy, a rozwiązanie traktuje się jak z przyczyn zależnych od
Wykonawcy w przypadku, gdy Wykonawca pomimo uprzednich, pisemnych, co najmniej
dwukrotnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego nie wykonuje usług zgodnie z postanowieniami
umowy lub w istotny sposób narusza zobowiązania umowy.
Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić na piśmie oraz zawierać uzasadnienie.

§ 10
1. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i będą sporządzane w formie
aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.
2. Zakazuje się zmian istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy, chyba że:
1) zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których
zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie
w umowie;
2) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca
w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia
warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz
nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
3) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie
w umowie.

3. Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli:
1) zmienia ogólny charakter umowy lub umowy ramowej, w stosunku do charakteru umowy
lub umowy ramowej w pierwotnym brzmieniu;
2) nie zmienia ogólnego charakteru umowy lub umowy ramowej i zachodzi co najmniej jedna
z następujących okoliczności:
a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział
inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści,
b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy w sposób
nieprzewidziany pierwotnie w umowie,
c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający
z umowy lub umowy ramowej,
d) polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym
wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w umowie lub ustawie Pzp.
4. Zamawiający przewiduje zmiany w wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy,
w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,.
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.
5. W trakcie trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania
Zmawiającego o zmianie siedziby lub nazwy firmy, zmianie osób reprezentujących, ogłoszeniu
upadłości, ogłoszeniu likwidacji, zawieszenia działalności, wszczęcia postępowania układowego,
w którym uczestniczy Wykonawca.
§ 11
1. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez cały okres
realizacji zamówienia, osób wykonujących czynności: kierowanie pojazdami, załadunek/rozładunek
odpadów .
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania wypełniania przez Wykonawcę obowiązku,
którym mowa w ust. 1, w szczególności poprzez zlecenie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy lub
żądanie przedłożenia do wglądu dokumentów potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących czynności wymienione w ust. 1.
3. W przypadku niewywiązania się z obowiązków, o których mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany
będzie do zapłaty kary, o których mowa odpowiednio w niniejszej umowie.
4. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych
zapisów, zobowiązujących do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez cały okres realizacji
zamówienia, wszystkich osób wykonujących czynności wymienione w ust. 1 oraz umożliwiających
Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiązku.
§ 12
1. W przypadku powierzenia realizacji części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca ponosi
pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo usług wykonanych przez
podwykonawców. Zlecenie realizacji części usług podwykonawcom nie zmienia zobowiązań
Wykonawcy wobec Zamawiającego za zrealizowanie tej części usług.
2. Wykonawca ma obowiązek przedstawić na piśmie propozycję podwykonawców mających
realizować część zamówienia, podając nazwę firmy, zakres oraz rodzaj podzlecanych usług.
3. W przypadku zawarcia umowy z podwykonawcami wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia
Zamawiającemu umowy lub innego dokumentu zawartego z podwykonawcami celem
zabezpieczenia środków przez Zamawiającego ze środków przeznaczonych na wykonanie umowy,

na wypłatę wynagrodzenia dla podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na
żądanie Zamawiającego dodatkowych informacji dotyczących podwykonawców.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich
pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia jego własne i jego
pracowników.
5. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności
za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec
Zamawiającego.
6. Wypłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi po udokumentowaniu przez niego rozliczenia się
z podwykonawcami. W tym celu Wykonawca przedstawi Zamawiającemu oświadczenie
podwykonawcy o dokonaniu przez Wykonawcę należnej mu zapłaty.
§ 13
1. Wszelkie spory powstałe w wyniku realizacji umowy rozstrzygane będą przez Sąd miejscowo
właściwy dla Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy Prawo zamówień publicznych oraz inne właściwe przepisy.
§ 14
1.Celem wyłączenia odpowiedzialności materialnej Zamawiającego lub Wykonawcy z tytułu szkód
powstałych w związku z zaistnieniem określonych zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej
w czasie realizacji umowy, Wykonawca zawrze odpowiednie umowy ubezpieczenia.
2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa
nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich powstałe w związku
z prowadzonymi usługami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.
3. Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca.
§ 15
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla Zamawiającego
i jeden dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

