Załącznik Nr 1do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest usługa zebrania a następnie wywozu i zagospodarowania oraz utylizacji zebranych
odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami z terenu cmentarzy komunalnych przy ulicy Białej 3 oraz ul. Droga
Męczenników Majdanka 71 obejmujące w szczególności:
•
Dostarczenie we wskazane miejsca następującą ilość pojemników:
- Droga Męczenników Majdanka: 1100 l – 170 szt. Siatkowe – 60 szt.
- Biała : 1100 l – 12 szt. siatkowe 7 szt.
- W okresie jesiennym dostarczenie na oba cmentarze kontenerów na liście o pojemności adekwatnej do ilości
liści (od KP 5 do KP 20).
•
Zbiórkę odpadów w odpowiednich pojemnikach z podziałem na odpady ulegające biodegradacji (kod 20 02 01),
inne odpady nie ulegające biodegradacji (kod 20 02 03), odpady budowlane i rozbiórkowe (kod 17 01 01, 17 01
02, 17 01 01);
•
Utrzymywanie pojemników i kontenerów do gromadzenia odpadów we właściwym stanie technicznym i
estetycznym;
•
Odbiór i wywóz odpadów samochodem specjalistycznym minimum raz w tygodniu oraz na wniosek
zamawiającego częściej w okresach świątecznych. W okresie świątecznym (Wielkanoc, Wszystkich Świętych oraz
Boże Narodzenie) wykonawca winien skalkulować dodatkowo 7 wywozów w przypadku każdego okresu
świątecznego. Wywóz w tym okresie będzie realizowany na wniosek Zamawiającego. W okresie Wszystkich
Świętych wywóz winien odbywać się w godzinach nie utrudniających ruchu pieszego na cmentarzach;
•
Uprzątnięcie okolicy ustawienia pojemników po czynności odbioru;
•
Zagospodarowanie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami;
•
Utwardzenie miejsc pod nowe gniazda śmietnikowe
•
Uzupełnianie i wyposażanie w dodatkowe pojemniki i kontenery terenu cmentarzy na wniosek Zamawiającego w
przypadku budowy nowych kwater w ilości do: 1100 l – 10 szt. Siatkowe – 5 szt;
•
Utwardzenie miejsc pod nowe gniazda śmietnikowe;
•
Zamawiający przewiduje następujące wielkości odpadów:
a) odpady ulegające biodegradacji – 1 300 Mg
b) odpady nie ulegające biodegradacji – 542 Mg
c) odpady budowlane i rozbiórkowe – 52 Mg

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ OFERTY
z dnia ………………
…………………………………………
(pieczęć Wykonawcy)

Ja/My, niżej podpisany/i : ................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz firmy:

(imię i nazwisko)

………………………………………………………….………………….………………………………………
(nazwa i pełny adres

firmy)

telefon: ……………………… faks: ………………………… e-mail: ……………….…………………………………
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
USŁUGA USUWANIA ODPADÓW Z TERENU CMENTARZY (PN/2016/1)
składam/y niniejszą ofertę.
1.
2.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń
oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.
Oferujemy wykonanie zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
za cenę zgodnie z poniższym:

Cena jednomiesięcznego
ryczałtu

Łączna cena oferty
(cena jednomiesięczna x 26 m-cy trwania
umowy)

Cena netto

Cena brutto

3.
4.
5.
6.
7.

Zapewniamy recycling na poziomie:
………………… % (minimum 16%) w każdym kwartale trwania umowy
Zobowiązujemy się zrealizować zamówienie w terminie określonym w SIWZ.
Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas
zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w niej
warunkach, w miejscu oraz terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
Zamówienie wykonamy samodzielnie / Zamówienie powierzymy podwykonawcom* w następującym zakresie:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Nazwy podwykonawców, na których zasoby powołujemy się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
………………………………………………………………….

………………………………..
(miejscowość, data)
upoważnionej

…………………………………………………………………………..
(podpis, pieczątka imienna osoby
do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

*

Niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 3 do SIWZ
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
W TRYBIE ART. 22 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
USŁUGA USUWANIA ODPADÓW Z TERENU CMENTARZY (PN/2016/1)
Nazwa
Wykonawcy: ................................................................................................................................
Adres
Wykonawcy: ................................................................................................................................
Oświadczam(y) w imieniu Wykonawcy, że ww. Wykonawca może ubiegać się o zamówienie i spełnia warunki określone
w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 tekst jednolity),
a w szczególności:
1.
2.
3.
4.

posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania;
posiada wiedzę i doświadczenie;
dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

………………………………………….…
(miejscowość i data)

…………………………………………….
…………………………
(podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej
do składania oświadczeń woli w imieniu
wykonawcy

Załącznik Nr 4 do SIWZ
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
W TRYBIE ART. 24 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
USŁUGA USUWANIA ODPADÓW Z TERENU CMENTARZY (PN/2016/1)
Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………………………
Adres Wykonawcy: ………………..………………………………………………………………………………………………….
Oświadczam(y) w imieniu Wykonawcy, że ww. Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 tekst jednolity), z postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego.
………………………………………….….
(miejscowość i data)
…………………………………………………….…………………………
(podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej
do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

Załącznik nr 5 do SIWZ
INFORMACJA WYKONAWCY
W TRYBIE ART. 26 UST. 2D USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
USŁUGA USUWANIA ODPADÓW Z TERENU CMENTARZY (PN/2016/1)
Nazwa
Wykonawcy: ......................................................................................................................................
.......
Adres
Wykonawcy: ......................................................................................................................................
.......

* NALEŻĘ do grupy kapitałowej **, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 tekst jednolity), dalej zwanej ustawą
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 26 ust. 2d ustawy ***
Lp.

Nazwa i adres podmiotu

1.
2.

* NIE NALEŻĘ do grupy kapitałowej **, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy

………………………………………………
(miejscowość i data)
upoważnionej

……………………………………………………………….
(podpis, pieczątka imienna osoby
do składania oświadczeń woli w imieniu

Wykonawcy)

* Należy właściwe zaznaczyć (X)
** Grupa kapitałowa w rozumieniu art. 4 pkt 14) ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007r. Nr
50, poz. 331, z późn. zm.).
*** Tabelę należy wypełnić, jeżeli Wykonawca zaznaczy, że należy do grupy kapitałowej.

Załącznik nr 6 do SIWZ
WYKAZ GŁÓWNYCH USŁUG
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
USŁUGA USUWANIA ODPADÓW Z TERENU CMENTARZY (PN/2016/1)
Oświadczam, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie wykonałem/ wykonuję usługi w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku
doświadczenia zgodnie z poniższym wykazem:
Lp.

Przedmiot usługi
(rodzaj zamówienia opis)

Daty wykonywania

Wartość usługi
(brutto)

Podmiot, na rzecz którego
wykonywano/wykonuje się usługi

Do wykazu należy załączyć dowody potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie (w formie oryginału lub kopii
poświadczonej „za zgodność z oryginałem”).
Uwaga:
W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, zgodnie z art. 26 ust. 2b
ustawy,
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemnie zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę usług obejmujących szerszy zakres niż wskazany w warunku wiedzy
i doświadczenia, Wykonawca powinien podać całkowitą wartość usług oraz podać wartość usług
w zakresie
wymaganym warunkiem.

……………………………
(miejscowość i data)

……………………………………………………………………
(podpis, pieczątka imienna osoby
upoważnionej
do składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy)

Załącznik Nr 7 do SIWZ
WYKAZ NARZĘDZI
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
USŁUGA USUWANIA ODPADÓW Z TERENU CMENTARZY (PN/2016/1)
Oświadczam, że zamówienie wykonywać będziemy przy użyciu:

Nazwa

Opis

Ilość (szt)

pojazd przystosowany
do odbierania odpadów
nie ulegających
biodegradacji
Nr Rejestracyjny
..........................

zarejestrowany, posiadający aktualne badania techniczne
dopuszczony do ruchu pojazd przystosowany do odbierania
odpadów nie ulegających biodegradacji posiadający
konstrukcję zabezpieczającą przed rozsiewaniem i rozpylaniem
przewożonych odpadów i minimalizującą oddziaływanie
czynników atmosferycznych na odpady (pojazd bezpylny)
wyposażony w:
a) System monitoringu bazujący na systemie pozycjonowania
satelitarnego umożliwiający trwałe zapisywanie oraz
weryfikację danych o położeniu pojazdu, miejscach postoju
oraz system czujników zapisujących dane o miejscach
wyładunku odpadów;
b) Urządzenia techniczne umożliwiające załadunek odpadów
na pojazd;
c) Narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu
po opróżnieniu pojemników.

pojazd przystosowany
do odbioru odpadów
ulegających
biodegradacji oraz
odpadów budowlanych i
rozbiórkowych (tzw.
hakowiec lub
bramowiec)
Nr Rejestracyjny
..........................

zarejestrowany, posiadający aktualne badania techniczne
dopuszczony do ruchu pojazd przystosowany do odbierania
odpadów ulegających biodegradacji oraz odpadów
budowlanych i rozbiórkowych (tzw. hakowiec lub bramowiec)
wyposażony w:
a) System monitoringu bazujący na systemie pozycjonowania
satelitarnego umożliwiający trwałe zapisywanie oraz
weryfikację danych o położeniu pojazdu, miejscach postoju
oraz system czujników zapisujących dane o miejscach
wyładunku odpadów;
b) Urządzenia techniczne, dopuszczone do eksploatacji przez
organ właściwej jednostki dozoru technicznego, umożliwiające
załadunek odpadów na pojazd;
c) Narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu
po załadunku

Podstawa
dysponowania

**Uwaga:
W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na zasobach innych podmiotów, zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy,
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia
przedstawiając w tym celu pisemnie zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
………………………………………….….
(miejscowość i data)
…………………………………………………….…………………………
(podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej
do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Załącznik Nr 8 do SIWZ
Umowa nr .........
zawarta w dniu................
pomiędzy Lubelskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. ………….
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym, reprezentowanym przez: ………………………….
a
..........................................................................................
reprezentowanym przez:
……………………………….
treści następującej:

PODSTAWA PRAWNA
§1
Umowa niniejsza zawarta została po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z
2015 r. poz. 2164 tekst jednolity.), w wyniku którego oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza.
PRZEDMIOT UMOWY
§2
1. Przedmiotem umowy jest zebranie odpadów z terenu cmentarzy komunalnych przy ulicy Białej 3 oraz ul. Droga
Męczenników Majdanka 71 w Lublinie a następnie ich wywóz, zagospodarowanie oraz utylizacja zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Zbiórka odpadów odbywać się będzie w odpowiednich pojemnikach z podziałem na odpady ulegające
biodegradacji (kod 20 02 01), inne odpady nie ulegające biodegradacji (kod 20 02 03), odpady budowlane i rozbiórkowe
(kod 17 01 01, 17 01 02, 17 01 01) . Odbiór i wywóz odpadów samochodem specjalistycznym.
2. Przedmiot umowy obejmuje również:
1) Dostarczenie we wskazane przez Zamawiającego miejsca następującą ilość pojemników: Droga Męczenników Majdanka:
1100 l – 170 szt. siatkowe – 60 szt., Biała : 1100 l – 12 szt. siatkowe 7 szt.; W okresie jesiennym dostarczenie na oba
cmentarze kontenerów na liście o pojemności adekwatnej do ilości liści.
2) Utrzymywanie pojemników i kontenerów do gromadzenia odpadów we właściwym stanie technicznym;
3) Wywóz odpadów samochodem specjalistycznym minimum raz w tygodniu oraz na wniosek zamawiającego, częściej w
okresach świątecznych oraz uprzątnięcie okolicy ustawienia pojemników po czynności odbioru. W okresie świątecznym
(Wielkanoc, Wszystkich Świętych oraz Boże Narodzenie) wykonawca winien skalkulować dodatkowo 7 wywozów w
przypadku każdego okresu świątecznego. Wywóz w tym okresie będzie realizowany na wniosek Zamawiającego. W okresie
Wszystkich Świętych wywóz w godzinach nie utrudniających ruchu pieszego na cmentarzach.
4) Zagospodarowanie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami;
5) Uzupełnianie i wyposażanie w dodatkowe pojemniki i kontenery terenu cmentarzy na wniosek zamawiającego;
6) Utwardzenie miejsc pod nowe gniazda śmietnikowe;
7) Zamawiający przewiduje następujące wielkości odpadów do odbioru:
a) odpady ulegające biodegradacji – 1 300 Mg;
b) odpady nie ulegające biodegradacji – 542 Mg;
c) odpady budowlane i rozbiórkowe – 52 Mg
TERMIN REALIZACJI UMOWY
§3
Umowa obowiązuje w okresie od daty jej zawarcia do dnia 31.05 2018 r.
OBOWIĄZKI WYKONAWCY
§4
1. Realizując przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązuje się dołożyć najwyższej staranności uwzględniającej
zawodowy charakter działalności wymaganej od profesjonalisty.
2. W związku z realizacją zamówienia Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe gospodarowanie
odpadami, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności:
1) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Z 2013 r. poz. 1232 ze zm);
2) ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. Z 2013 r. poz. 21 ze zm);
3) ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Z 2013 r., poz. 1399 ze
zm);
4) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 mają 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia oraz odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r.,
poz. 645).
3. Wykonawca przez cały okres realizacji przedmiotu umowy zobowiązany jest posiadać ważne wszelkie niezbędne
pozwolenia, zezwolenia i wpisy do rejestrów uprawniających do prowadzenia działalności w zakresie objętym niniejszą
umową i zobowiązuje się do do przedstawienia stosownych dokumentów na każde pisemne żądanie Zamawiającego.
4. Wykonawca oświadcza, że osoby które będą wykonywały niniejszą umowę, posiadają odpowiednie kwalifikacje
zawodowe i zobowiązuje się do przedstawienia stosownych dokumentów na każde pisemne żądanie Zamawiającego.
5. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i
technicznym gwarantujących terminowe, stałe, bezawaryjne wykonywanie umowy.
6. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia faktu wykonywania prac na czynnym obiekcie cmentarnym - prace
powinny być prowadzone w sposób niekolidujący z pochówkami prowadzonymi na terenie cmentarza lub trwającymi na
jego terenie uroczystościami,
7. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przekazywania wszelkich informacji dotyczących realizacji umowy, na
każde pisemne lub elektroniczne żądanie Zamawiającego, jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia
otrzymania żądania. W przypadku nieprzekazania przez Wykonawcę żądanych informacji we wskazanym terminie,
wiążące będą ustalenia Zamawiającego.

8. Zamawiający jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przez Wykonawcę dot. realizacji umowy w
terminie 3 dni roboczych.
9. W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawców, obowiązki wykonawcy wskazane w pkt.
1-8, dotyczą także podwykonawców w zakresie odpowiadającym powierzonym zadaniom.

1.

2.
3.
4.
5.

UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO
§5
Zamawiający uprawniony jest przez czas trwania niniejszej umowy do:
1) Nadzoru oraz dokonywania kontroli sposobu i zakresu wykonywania prac przez Wykonawcę postanowień
niniejszej umowy.
2) Żądania od Wykonawcy przedstawienia dokumentów lub informacji dotyczących lub związanych z
wykonywaniem przedmiotu umowy.
3) Posiadania dostępu do danych systemu bazującego na pozycjonowaniu satelitarnym oraz systemu
elektronicznego ewidencjonowania odbioru odpadów.
Zamawiający uprawiony jest do dokonywania kontroli sposobu i zakresu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu
umowy bez konieczności uprzedniego informowania go o zamiarze, czasie i miejscu jej przeprowadzenia.
Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie poinformować przedstawiciela wykonawcy o fakcie rozpoczęcia kontroli, a
ewentualne niestawiennictwo przedstawiciela Wykonawcy nie wstrzymuje ani kontroli ani nie powoduje jej
przerwania.
W przypadku, gdy wykonawca nie uczestniczy w kontroli, wszelkie udokumentowane uwagi, spostrzeżenia i zalecenia
Zamawiającego, będą dla Wykonawcy obowiązujące.
W przypadku wykonywania przedmiotu niniejszej umowy przy pomocy podwykonawców, uprawnienia Zamawiającego
dot. również podwykonawców.

WYMAGANE POZIOMY OGRANICZENIA SKŁADOWANIA, RECYKLINGU,
PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA ORAZ ODZYSKU
§6
1. Wykonawca zobowiązany jest do osiągnięcia poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia tworzyw
sztucznych i szkła na poziomie co najmniej …………….... w każdym kwartale trwania umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do kwartalnego osiągnięcia dla obsługiwanego sektora poziomów recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i
rozbiórkowych na poziomie określonym w rozporządzeniu ministra Środowiska z dnia 29 mają 2012 r. w sprawie poziomów
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych.
WYNAGRODZENIE
§7

1. Łączna wartość umowy wynosi:
netto …………… PLN, brutto ………… PLN (zgodnie z ofertą wykonawcy stanowiąca załącznik do umowy)
2. Rozliczenie wykonanych prac będzie następowało fakturą VAT wystawioną przez Wykonawcę na zakończenie miesiąca
według ceny jednomiesięcznej wynoszącej:
netto …………… PLN, brutto ………… PLN (zgodnie z ofertą wykonawcy stanowiąca załącznik do umowy)
3. Podstawą do wystawienie faktury będzie protokół odbioru wykonanych prac, podpisany bez zastrzeżeń prze obie strony.
4. Wynagrodzenie za wykonane prace, regulowane będzie z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy, na podstawie
poprawnie wystawionej przez Wykonawcę faktury, obejmującej miesięczny okres rozliczenia, wraz z protokołem odbioru.
5. Zamawiający zobowiązuje się do uregulowania należności na konto wykonawcy w ciągu 21 dni od daty złożenia
poprawnie wystawionej faktury wraz z kompletem zatwierdzonych przez Zamawiającego dokumentów.
6. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania następujących terminów i warunków:
1) złożenia protokołu zbiorczego wykonanych w danym miesiącu prac w terminie do 2 dni roboczych następnego
miesiąca,
2) wystawienia i złożenia faktury na podstawie zatwierdzonych dokumentów, o których mowa w ppkt. 1).
7. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający odmówi odbioru prac do czasu usunięcia wad,
2) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający ma prawo żądać wykonania
prac po raz drugi.
NADZÓR NAD REALIZACJĄ UMOWY
§8
1. Zamawiający będzie prowadził bieżące kontrole prowadzonych przez Wykonawcę prac określonych w § 2 umowy, z
których sporządzany będzie protokół kontroli.
2. Ze strony Zamawiającego nadzór nad realizacją przedmiotu umowy pełnić będą:
…………………………………………………………………….. Tel. ………........, e-mail: …………………………
(w zastępstwie)
…………………………………………………………………….. Tel. ……………., e-mail: …………………………
Ze strony Wykonawcy pracami kierować będą:
…………………………………………………………………….. Tel. ………………,e-mail: …………………………
(w zastępstwie)
……………………………………………………………………. Tel. ………………,e-mail: …………………………
3. Wszelkie zmiany osobowe dotyczące przedstawicielstwa stron, będą wymagały zawiadomienia na piśmie, bez
konieczności wprowadzania ich aneksem do umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się uczestniczyć w kontroli realizacji prac jeżeli przedstawiciel Zamawiającego uzna to za
zasadne.
5. W przypadku gdy Wykonawca nie będzie mógł uczestniczyć w kontroli prac, o której mowa w ust. 3 niniejszego
paragrafu, zalecenia, uwagi i spostrzeżenia przedstawiciela Zamawiającego będą dla Wykonawcy obowiązujące.

KARY UMOWNE
§9
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewłaściwe wykonanie zadania w formie kar umownych w sytuacji każdorazowego
stwierdzenia w czasie kontroli lub odbioru braku wykonania, nieterminowego lub niewłaściwego wykonania prac
stanowiących przedmiot zamówienia, w wysokości jakiej zamawiający został obciążony przez Gminę Lublin, tj. w
wysokości do 5740,80 złotych netto.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę za odstąpienie od umowy, z winy Wykonawcy, w wysokości 10% wartości
brutto przedmiotu umowy określonej w § 7 ust. 1.
3. Zamawiający jest uprawniony do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
§ 10
1. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego w trybie natychmiastowym może nastąpić w sytuacji gdy:
1) trzykrotnie w ciągu okresu obowiązywania umowy wystąpią okoliczności wymienione w § 9 ust. 1.
2) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy w ciągu 10 dni od podpisania umowy.
3) Wykonawca przerwał realizację przedmiotu umowy bez podania przyczyn na okres co najmniej 7 dni.
4) Wykonawca został wykreślony w rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów.
5)Wykonawca utracił prawo do transportu odpadów, wynikające z ustawy o odpadach.
2. W razie zaistnienia 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.

1.

2.

3.
4.
5.
6.

ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY
§ 11
Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić w następujących przypadkach:
1) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu
prawnego;
2) zmiany stawki podatku VAT, przy czym wynagrodzenie netto nie ulegnie zmianie – jeżeli zmiany te będą miały
wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę;
3) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10
października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty
wykonania zamówienia przez Wykonawcę;
4) zmiany 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) zaistnienie okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
Zmiany określone w ust. 1. zostaną wprowadzone na umotywowany wniosek Wykonawcy w drodze aneksu do umowy.
Umotywowany wniosek musi zawierać kalkulację udowadniającą, że zmiany stawki podatku VAT, zmiana minimalnego
wynagrodzenia za pracę, zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
zmiana wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – mają wpływ na koszty wykonania
zamówienia przez Wykonawcę.
Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie obowiązywania
umowy zawierające opis proponowanych zmian i ich uzasadnienie.
Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia
okoliczności, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być
wyrażony na piśmie.
Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej, w formie aneksu , pod rygorem ich nieważności, z
zastrzeżeniem § 8 ust. 3.
Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.

ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY
§ 12
1. Wykonawca jest zobowiązany do naprawy lub ponoszenia kosztów napraw szkód wyrządzonych podczas lub w związku z
wykonywaniem umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody na
mieniu i zdrowiu osób trzecich, powstałe podczas lub w związku z realizacją przedmiotu umowy.
2. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% kwoty brutto określonej w § 7 ust. 1
tj.
w wysokości …………..…. zł w formie …........... przed podpisaniem umowy.
3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień umowy.
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w innej formie niż w pieniądzu nie może wygasnąć wcześniej
niż w terminie 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę kompletu dokumentów dot. przedmiotu umowy.
5. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia rozliczenia wykonania przedmiotu umowy i
uznania przez Zamawiającego usługi za należycie wykonaną.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY
§ 13
1. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych, na zasadach
ogólnych.
2. Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia szkód powstałych na terenie cmentarzy we własnym zakresie na
wezwanie Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
§ 14
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilno-prawną wobec osób trzecich za skutki nieszczęśliwych wypadków i
szkody powstałe w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia swojej działalności , prowadzonej w ramach niniejszej umowy, od
odpowiedzialności cywilnej i materialnej wobec osób trzecich

3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu kopii aktualnej polisy
ubezpieczeniowej OC również obowiązek ten winien być dopełniony po każdorazowym jej odnowieniu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 15
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie odpowiednie przepisy obowiązującego prawa.
2. Ewentualne spory wynikłe między stronami na tle niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd
powszechny w Lublinie.
3. Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden
dla Wykonawcy.
Integralną częścią niniejszej umowy są załączniki:
1. załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia,
2. załącznik nr 2 - granice cmentarza komunalnego przy ul. Droga Męczenników Majdanka 71,
3. załącznik nr 3 - granice cmentarza komunalnego przy ul. Białej 3,
4. załącznik nr 4 – formularz ofertowy
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