
ZP-2380-406-70/2016 Załącznik nr 2 do SIWZ

U M O W A  PROJEKT

zawarta w dniu ............................................ w mieście Katowice pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji
w Katowicach ul. Lompy 19 NIP 6340137913, REGON 270208292 reprezentowaną przez działającego
z upoważnienia Komendanta Wojewódzkiego Policji:

Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji  – 

zwaną dalej „Zamawiającym”, a
o numerze NIP  i REGON 
reprezentowany przez:

zwany dalej „Wykonawcą” 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z
ustawą  Prawo Zamówień  Publicznych  z  dnia  29.01.2004 r.  z  późniejszymi  zmianami,   została  zawarta
umowa: 

§1

1. Przedmiotem umowy jest: wywóz odpadów komunalnych z obiektów administrowanych przez 
…………………………………..dla zadania nr ...... 
tj. ................................................................................................obejmujący:

-  wywóz odpadów stałych  komunalnych niesegregowanych  
- wywóz odpadów  komunalnych  segregowanych i gromadzonych selektywnie 

2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do umowy tj. formularz
cenowy – załącznik nr 3 do SIWZ,   który jest jej integralną częścią.

3. Wykonawca  wykona  usługę  własnymi  siłami  bez  udziału  podwykonawców  /  z  udziałem
podwykonawców, którym zamierza powierzyć wykonanie ........................... .

4. W  przypadku  powierzenia  wykonania  części  prac  osobom  trzecim  Wykonawca  ponosi
odpowiedzialność  za  ich  należyte  wykonanie.  Wykonawca  ponosi  w  szczególności
odpowiedzialność  za  wszelkie  zawinione  i  niezawinione  szkody,  które  powstały  w  związku
z pracami powierzonymi przez Wykonawcę, a wykonanymi przez osoby trzecie.

5. Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  zapłatę  podwykonawcy za  zrealizowany zakres  umowy
wynikający z ust. 4.

§2
1. Zamawiający zleca, a  Wykonawca  przyjmuje do wykonania usługi w zakresie odbioru, transportu

i  zagospodarowania  odpadów  komunalnych,  gromadzonych  w  znormalizowanych  pojemnikach
stanowiących własność Wykonawcy. W cenie usługi ujęta jest cena dzierżawy pojemników oraz utrzymanie
ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

2. Wykonawca  oświadcza,  że  jest  kwalifikowanym  odbiorcą  odpadów  i  posiada  stosowne
upoważnienia do wykonania umowy przez cały okres realizacji wydane przez właściwe podmioty.

3. Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy oraz upoważnioną przez Zamawiającego do
kontaktów z Wykonawcą  jest osoba wskazana w załączniku  do umowy.

4. Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy oraz upoważnioną przez Wykonawcę do
kontaktów z Zamawiającym  jest:   …........

§3
 1 Zamawiający ponosi odpowiedzialność  za:

 1.1 gromadzenie odpadów wyłącznie w pojemnikach zgodnie z ich przeznaczeniem,
 1.2 umieszczanie do pojemników na odpady komunalne  (w tym wielkogabatytowe) odpadów

powstających w związku z pracami budowlanymi, rozbiórkami                                   i
przebudowami oraz odpadów niebezpiecznych. 

 1.3 szkody materialne powstałe w wyniku zaginięcia lub uszkodzenia pojemnika,
 1.4 dogodny  dostęp  do  miejsca  gromadzenia  odpadów  w  ciągu  całego  roku  i  odśnieżanie

w okresie  zimowym.
 2 Wykonawca  ponosi odpowiedzialność za:

 2.1 wyposażenie nieruchomości w pojemniki,
 2.2 wymianę pojemników uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku bieżącej eksploatacji,
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 2.3 oczyszczanie miejsc zaśmieconych wskutek załadunku na samochód,
 2.4 systematyczną dezynfekcję pojemników.
 2.5 systematyczny wywóz odpadów gromadzonych w pojemnikach zgodnie z załącznikiem  do 

umowy.    

§ 4
1. Strony ustalają wartość zamówienia  zgodnie z przyjętą ofertą:

 dla zadania nr …... - wartość brutto: .............................  zł 
słownie: ..................................................................... złotych ..../100 w tym podatek VAT .... %.

2. Całkowita wartość umowy dla zadań ….................. wynosi …...................... zł brutto 
słownie: ..................................................................... złotych ..../100 w tym podatek VAT .... %.

3. Na w/w kwotę składa się wartość usługi wywozu poszczególnych kontenerów – pojemników zlokalizowanych
na terenie miasta dla którego została zawarta niniejsza umowa oraz częstotliwość ich wywozu i ilości wywozu.
Szczegółowy zakres usługi – wg załącznika  nr 1 do umowy – formularz cenowy.

4. Zamawiający przewiduje  zmiany ilości  pojemników ich  lokalizację  oraz  cykli  wywozu  w ramach
zagwarantowanych środków finansowych i terminu obowiązywania niniejszej  umowy. 

5. Dopuszcza się możliwość realizacji zamówienia o wartości niższej niż wymieniona w ust. 1, 2.
6. W przypadku odbioru  odpadów innych niż  komunalne,uwzględniając  §3,  ust.1   pkt  1.2  niniejszej

umowy Wykonawca ma prawo wystawić, wraz z załączoną klasyfikacją odebranych odpadów, odrębną
fakturę na płatnika wg aktualnego cennika rynkowego Wykonawcy.  

7. Zamawiający  będzie  uiszczał opłatę  na  podstawie  faktur  wystawianych  na  płatnika:  Komendę
Wojewódzką Policji w Katowicach, 40-038 Katowice, ul. Lompy 19,  raz w miesiącu po wykonaniu
usługi wywozu odpadów,na konto Wykonawcy.

8. Termin  płatności -  30 dni   od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej  faktury na adres Komendy
Miejskiej/Powiatowej Policji wskazany w załączniku  do umowy.

§5
1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości 10 % łącznej wartości

przedmiotu  zamówienia  dla  danego  zadania  w  przypadku  wypowiedzenia  umowy  przez
którąkolwiek ze Stron z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca między innymi za nie wykonanie lub
nienależyte wykonanie obowiązków określonych § 3 ust. 2 niniejszej umowy. 

2. W przypadku  opóźnienia  w płatnościach  Wykonawca  ma  prawo naliczyć  odsetki  ustawowe  od
wartości opóźnionego świadczenia za każdy dzień opóźnienia w płatności.

3. Jeżeli Wykonawca nie wykona w terminie (zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy tj. formularz
cenowy) określonej w umowie usługi, Zamawiający naliczy karę w wysokości 3 % wartości danej
usługi wywozu (zgodnie ze zgłoszonym zamówieniem) za każdy rozpoczęty dzień  kalendarzowy
zwłoki  do 5 dni  opóźnienia,  oraz 5% za każdy następny kalendarzowy  dzień.  Karę nalicza się
mnożąc  ilość  nie  opróżnionych  pojemników  razy  cena  jednostkowa  usługi  brutto  razy  procent
należnej kary razy dni zwłoki. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia wartości naliczonych kar umownych z faktur
wystawianych przez Wykonawcę po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy na piśmie o potrąceniu
i jego wysokości.

5.  Postanowienia ust. 1 nie wyłączają prawa Zamawiającego  do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania
uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych.

§ 6
1. Umowa zostaje zawarta  na okres  36 miesięcy  od dnia 01.06.2017r.   do dnia 31.05.2020r.  zgodnie

z załącznikiem nr 1 do umowy – formularz cenowy.
2. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze Stron w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy

Wykonawca utraci zezwolenie na prowadzenie działalności będącej przedmiotem niniejszej umowy.
3. Umowa  może  być  wypowiedziana  przez  każdą  ze  Stron  za  jednomiesięcznym  okresem

wypowiedzenia.
4. Umowa może być rozwiązana w każdej chwili na mocy porozumienia Stron.
5. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 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 tych okolicznościach, zgodnie z art. 145 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych.
6. Dopuszcza się zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany:
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a) stawki podatku VAT od towarów i usług
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy
z dnia10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c)  zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki  składki  na  ubezpieczenia  społeczne  lub  zdrowotne;  pod  warunkiem  wykazania  przez
Wykonawcę,  że  zmiany  te  mają  wpływ  na  koszty  wykonania  zamówienia  wraz  z  pełnym
uzasadnieniem i wskazaniem procentowego wzrostu tych cen. Jednocześnie Zamawiającemu będzie
przysługiwać  prawo żądania  dalszych  wyjaśnień  wraz  z  przedstawieniem dalszych dokumentów
celem stwierdzenia dopuszczalności zmiany cen za wykonanie usługi.
7.    Zastrzega się niedopuszczalność przeniesienia wierzytelności bez zgody Zamawiającego.

§ 7
1. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W przypadku zmiany stawek opłat za korzystanie ze środowiska (opłata Marszałkowska), wzrostu

cen  za  tonę  odbioru  odpadów  na  wysypiskach  śmieci,  wzrostu  najniższego  wynagrodzenia
Zamawiający przewiduje waloryzację ceny zawartej w ofercie adekwatnie do procentowego wzrostu
dotychczasowej stawki.

3. Zamawiający  przewiduje  waloryzację  ceny  w  przypadku  zmiany  podatku  VAT  zgodnie  
z obowiązującym stanem prawnym. 

4. Zmiana opłat może nastąpić po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego w terminie umożliwiającym
Zamawiającemu ewentualne rozwiązanie umowy.

§ 8

1. Zastrzega się niedopuszczalność przeniesienia wierzytelności bez zgody Zamawiającego.
2. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy  ustawy  Prawo

zamówień publicznych oraz  przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu sądom powszechnym

właściwym rzeczowo dla Zamawiającego.

§ 9

Umowę  sporządzono  w  2  jednobrzmiących  egzemplarzach,  jeden  egzemplarz  dla  
Zamawiającego   i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:
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