Zwiększenie zasięgu systemu segregacji odpadów w gminie Prószków
Umowa o dofinansowanie nr RPOP.05.02.00-16-0010/18

UMOWA NR RG.7031.5.2020.GO
zawarta w dniu ………………….. r. w Prószkowie, pomiędzy:
Gminą Prószków, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków, REGON 531413248, NIP 9910284648
reprezentowaną przez Krzysztofa Cebulę – Burmistrza Prószkowa, przy kontrasygnacie Doroty Staniów –
Skarbnika Gminy,
zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym,
a
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..,
zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą
o następującej treści:
§1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn.: Dostawa, rozładunek
i rozstawienie pojemników wewnętrznych na odpady komunalne w ramach projektu pn.:
„Zwiększenie zasięgu systemu segregacji odpadów w gminie Prószków”, współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.
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§2
Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa Zaproszenie do złożenia oferty będące
integralną częścią niniejszej umowy.
WYKONAWCA oświadcza, że posiada niezbędne umiejętności, wiedzę, środki, sprzęt
i doświadczenie do wykonania realizacji przedmiotu umowy będących przedmiotem umowy i
zobowiązuje się je wykonać z należytą starannością oraz aktualnym poziomem wiedzy i techniki.
WYKONAWCA bez zgody ZAMAWIAJĄCEGO nie może przenieść na osoby trzecie jakichkolwiek praw
i obowiązków wynikających z umowy, w tym w szczególności wierzytelności przysługujących wobec
ZAMAWIAJĄCEGO z tytułu realizacji umowy.
§3
Termin wykonania przedmiotu umowy – …………………………………………………………………..
§4
Wynagrodzenie ryczałtowe (z podatkiem od towarów i usług) Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu
umowy
wynosi
……………………………
zł
brutto
(słownie
złotych:
…………………………………………………………………).
Płatność za wykonaną usługę realizowana będzie na podstawie faktury wystawionej na Gminę
Prószków NIP 991-02-84-648. Faktura zostanie wystawiona na podstawie protokołu odbioru
końcowego podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY.
Wynagrodzenie będzie zapłacone przelewem bankowym na konto wskazane przez Wykonawcę
w terminie 14 dni od otrzymania faktury.
Płatnikiem Zamawiającego jest Gmina Prószków, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków.
Nr rachunku bankowego Wykonawcy do przelewu wynagrodzenia: …………………………………………………
……………………………………………….

§5
Osobami odpowiedzialnymi za realizacje przedmiotu umowy będą:
1. Nadzorującym wykonanie usługi w imieniu Zamawiającego będzie Paweł Klimczak, tel.: 77 40 13 729.
2. Odpowiedzialnym za wykonanie usługi w imieniu Wykonawcy będzie: ………………………………..
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§6
Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto ustalonego w §4 ust.1
niniejszej umowy, za odstąpienie, rozwiązanie i wypowiedzenie niniejszej umowy z winy
Wykonawcy.
Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu za zwłokę w rozpoczęciu oraz za zwłokę w
wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminów określonych w § 3 niniejszej umowy w
wysokości 0,1% kwoty wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy
rozpoczęty dzień zwłoki.
W sytuacji, gdy kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody Zamawiającemu przysługuje prawo
żądania odszkodowania na zasadach ogólnych.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy
odbiorze- w wysokości 0,15% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §4 ust.1 niniejszej umowy
za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
W szczególności Wykonawca jest odpowiedzialny za utratę przez Zamawiającego dofinansowania
ze źródeł zewnętrznych będących skutkiem niewykonania, nieterminowego wykonania zadania
będącego przedmiotem niniejszej umowy. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest
zapłacić Zamawiającemu odszkodowanie w wysokości utraconego dofinansowania.
§7
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od umowy w przypadku, gdy:
a) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn albo nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
Uprawnienie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Zamawiający może wykonać w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
§8
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody spowodowane swoim
działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia.
WYKONAWCA zobowiązuje się do magazynowania i zagospodarowania odpadów powstałych w
wyniku realizacji przedmiotu umowy zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.
2019 poz. 701, ze zm.) oraz ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i
odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2019 poz. 542). Odpady powstałe w wyniku realizacji
przedmiotu umowy stają się własnością WYKONAWCY.
Koszty magazynowania i zagospodarowania, o których mowa w ust. 5, jak również przychody z
tytułu sprzedaży odpadów są uwzględnione w wynagrodzeniu WYKONAWCY, o którym mowa w § 4
umowy.
§9
WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU gwarancji jakości na przedmiot umowy na okres 24
miesięcy która dotyczy także jakości zastosowanych materiałów, wyrobów i urządzeń.
Termin gwarancji rozpoczyna swój bieg od daty podpisania protokołu odbioru końcowego całości
przedmiotu umowy, o którym mowa w § 4 ust. 2 umowy.
W ramach gwarancji jakości udzielonej ZAMAWIAJĄCEMU, WYKONAWCA zobowiązuje się do
usunięcia na własny koszt wad lub/i usterek przedmiotu umowy stwierdzonych w okresie
obowiązywania gwarancji, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów, poprzez
przeprowadzenie niezbędnej naprawy przedmiotu umowy, ewentualnie wymianę przedmiotu
umowy lub jego elementów posiadających wady lub/i usterki, na wolne od wad lub/i usterek.
W ramach udzielonej gwarancji jakości, WYKONAWCA nie jest odpowiedzialny względem
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ZAMAWIAJĄCEGO za wady lub/i usterki przedmiotu umowy, powstałe wskutek obsługi przedmiotu
umowy w sposób niewłaściwy lub niezgodny z zaakceptowaną przez ZAMAWIAJĄCEGO
dokumentacją oraz instrukcjami eksploatacji.
5. W przypadku ujawnienia wady lub/i usterki w przedmiocie umowy w okresie gwarancji
WYKONAWCA zobowiązany jest do jej nieodpłatnego usunięcia niezwłocznie, nie później jednak niż
w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wady lub/i usterki WYKONAWCY przez ZAMAWIAJĄCEGO
dokonanego pisemnie.
6. Udzielona ZAMAWIAJĄCEMU przez WYKONAWCĘ gwarancja jakości nie wyłącza odpowiedzialności
WYKONAWCY względem ZAMAWIAJĄCEGO z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne
przedmiotu umowy, na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego. Realizacja przez
ZAMAWIAJĄCEGO roszczeń z rękojmi odbywać się będzie zgodnie z odpowiednimi przepisami
Kodeksu cywilnego.
7. W przypadku udzielenia przez WYKONAWCĘ gwarancji na piśmie, jej postanowienia nie mogą być
sprzeczne z postanowieniami umowy, w szczególności niniejszego § 9, a w przypadku takiej
sprzeczności pierwszeństwo przed postanowieniami dokumentu gwarancji udzielonej przez
WYKONAWCĘ, mają postanowienia umowy.
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§ 10
Wszelkie zmiany i uzupełnienia do tej umowy wymagają formy pisemnej i muszą być
zaakceptowane przez obie strony pod rygorem nieważności.
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy powszechnie
obowiązującego prawa, a szczególności ustawy - Kodeks cywilny.
Spory, które mogą wyniknąć na tle wykonania niniejszej umowy po wyczerpaniu postępowania
pojednawczego, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.
Każda ze stron zobowiązana jest do poinformowania drugiej strony o każdej zmianie swojego
adresu i innych danych kontaktowych podanych w umowie.
§ 11

Umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 3 egzemplarze dla
Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.
Zamawiający:

………………………………………

Wykonawca:

…………………………………………………

