Załącznik nr 3 do SIWZ – OŚWIADCZENIA WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

ZP.271.10.2015.PN

1. ZAMAWIAJĄCY:

Adres Gmina Kampinos, ul. Niepokalanowska 3, 05-085 Kampinos
WYKONAWCA:
l.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y)
Wykonawcy(ów)

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:
Stosownie do treści art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) oświadczam(y), iż
spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów
komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości położonych
na terenie Gminy Kampinos”

dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym
zamówieniem, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia,
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
niniejszego zamówienia,
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia.
PODPISANO

..............................., dnia ................

..........................................................................
imię, nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis
osoby uprawnionej (osób uprawnionych) do
reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 4 do SIWZ – OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

ZP.271.10.2015.PN

1. ZAMAWIAJĄCY:

Adres Gmina Kampinos, ul. Niepokalanowska 3, 05-085 Kampinos

WYKONAWCA:
l.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y)
Wykonawcy(ów)

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego pn.:
„Odbiór

i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów
komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości położonych
na terenie Gminy Kampinos”
Oświadczam/y, że:
„Nie podlegam/ nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na
podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych”

PODPISANO

..............................., dnia ................

..........................................................................
imię, nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis
osoby uprawnionej (osób uprawnionych) do
reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 5 do SIWZ – WYKAZ WYKONANYCH USŁUG
Wykonawca:

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG
ZP.271.10.2015.PN
OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Wykonałem (wykonaliśmy) lub wykonuję (wykonujemy) następujące usługi:
Data wykonania
L.p.

Przedmiot usługi

Wartość

początek

zakończenie

Podmiot, na rzecz
którego usługa
została wykonana

..

W załączeniu dowody potwierdzające należyte wykonanie wskazanych w tabeli powyżej usług, lub
dowody potwierdzające, że wskazane w tabeli powyżej usługi są wykonywane należycie.

PODPISANO

..............................., dnia ................

..........................................................................
imię, nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis
osoby uprawnionej (osób uprawnionych) do
reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 6 do SIWZ –Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych
ZP.271.10.2015.PN
Wykonawca:

Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych
OŚWIADCZAM(Y), ŻE:
dysponuję lub będę dysponował odpowiednim potencjałem technicznym, tj. narzędziami i
urządzeniami technicznymi w celu realizacji zamówienia:

L.p.

1.

Wyszczególnienie pojazdu
( typ, model )

Ilość sztuk

Informacja o podstawie
dysponowania1

2.

3.

4.

1.
2.
3.
4.
5.

Uwaga
1

W przypadku dysponowania potencjałem technicznym innego/ych podmiotów, należy dołączyć do
oferty pisemne zobowiązanie tego/tych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego.

PODPISANO

..............................., dnia ................

..........................................................................
imię, nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis
osoby uprawnionej (osób uprawnionych) do
reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 7 do SIWZ – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

ZP. 271.10.2015.PN

1. ZAMAWIAJĄCY:

Adres Gmina Kampinos, ul. Niepokalanowska 3, 05-085 Kampinos

WYKONAWCA:
L.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:
Stosowanie do treści art. 26 ust. 2 d ustawy Prawo zamówień publicznych:
Składamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w
art. 24 ust. 2 pkt. 5*:.
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Lub:
Informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej*.
* niepotrzebne skreślić

PODPIS(Y):

Lp.

Nazwa(y)
Wykonawcy(ów)

Nazwisko i imię osoby (osób)
upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej oferty w
imieniu Wykonawcy(ów)

Podpis(y) osoby(osób)
upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej
oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)

Pieczęć(cie)
Wykonawcy(ów
)

Miejscowość
i data
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Załącznik nr 8 do SIWZ
UMOWA
Nr ………
Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn:
Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów
komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości położonych
na terenie Gminy Kampinos.
(oznaczenie postępowania)
została zawarta w dniu
(wskazać datę i miejsce zawarcia umowy)
umowa w sprawie zamówienia publicznego pomiędzy
Gminą Kampinos ……………………….. (wskazanie zamawiającego wraz z adresem)
reprezentowaną przez
,
(podać imię, nazwisko oraz stanowisko osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w
imieniu zamawiającego)
zwaną dalej Zamawiającym,
a
(wskazanie wykonawcy wraz z adresem, NIP, REGON, KRS)
reprezentowanym przez:
1)
2)
(wskazanie osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy),
zwanym dalej Wykonawcą, o treści:

1.

2.

3.

Przedmiot umowy
§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace polegające na
odbieraniu i zagospodarowaniu (odzysk i unieszkodliwienie) wskazanych w opisie SIWZ
zamówienia odpadów pochodzących z nieruchomości położonych na terenie Gminy
Kampinos, na których zamieszkują mieszkańcy w sposób zapewniający osiągnięcie
odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku
innymi metodami oraz ograniczenia masy do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z
dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r.
poz. 391), a także zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego
uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 211/12 z dnia 22 października 2012r.
w sprawie Uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na
lata 2012 – 2017 z uwzględnieniem lat 2018 – 2023 z załącznikami – oraz do
sporządzania i przekazywania pisemnych sprawozdań określonych w niniejszej umowie a
Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia określonego w
niniejszej umowie.
Szczegółowy opis usługi zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z
OPZ (Opisem Przedmiotu Zamówienia) oraz formularzem cenowym, które stanowią
integralną część umowy.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających o wartości do
20% zamówienia podstawowego, o których mowa w art.67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp.
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Termin realizacji
§2
Termin realizacji usługi strony ustalają na:
1) od 1 listopada 2015 r. do 31 grudnia 2016 r.- odbieranie i zagospodarowanie
odpadów,
2) do 31 stycznia każdego roku za okres objęty niniejszą umową - przekazanie
Sprawozdania z wykonania usługi;
3) do ostatniego dnia miesiąca następującego po ostatnim miesiącu każdego kwartału przekazanie kwartalnego sprawozdania z wykonania usługi

Wynagrodzenie
§3
1. Strony ustalają, że miesięczne wynagrodzenie Wykonawcy będzie naliczane za
faktycznie wykonane w danym miesiącu usługi na podstawie cen jednostkowych
wskazanych w Formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
2. Strony ustalają, że łączna kwota wynagrodzenia dla Wykonawcy z tytułu realizacji usług
objętych umową w całym okresie obowiązywania umowy nie może przekroczyć kwoty
…. zł brutto (słownie: ……….), w tym należny podatek VAT.
3. Podstawą ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wykonawcy oraz wystawienia faktury
przez Wykonawcę będzie zatwierdzone przez Zamawiającego miesięczne sprawozdanie
Wykonawcy z wykonania usługi sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2
do niniejszej umowy, o którym mowa w OPZ. Zamawiający zatwierdza sprawozdanie w
terminie 14 dni od dnia jego otrzymania, chyba, że wniesie zastrzeżenia do Sprawozdania;
w takim przypadku Wykonawca przedkłada skorygowane sprawozdanie do zatwierdzenia.
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w terminie ……. dni od daty
doręczenia mu prawidłowo wystawionej faktury na rachunek bankowy Wykonawcy o
numerze ………………..
5. Wykonawca wystawi fakturę na: Gmina Kampinos ul. Niepokalanowska 3, 05-085
Kampinos, NIP: 118-200-43-80 REGON: 013271306
6. Dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
Kary umowne
§4
1. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy
Zamawiający może naliczyć i potrącić z należnego Wykonawcy wynagrodzenia karę
umowną w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w §3 ust.2 umowy.
2. W razie zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy lub jej części, w
szczególności w razie zwłoki w wykonywaniu usługi zgodnie z harmonogramem
odbioru odpadów oraz zwłoki w przekazaniu kwartalnego lub Rocznego
Sprawozdania z wykonanej usługi, Zamawiający może naliczyć i potrącić z należnego
Wykonawcy wynagrodzenia karę umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia,
o którym mowa w §3 ust.2 umowy za każdy dzień zwłoki.

7

3. Zamawiający może naliczyć i potrącić z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, karę
umowną w wysokości 2 000 zł za każde pojedyncze naruszenie obowiązku
polegającego na selektywnym odbieraniu selektywnie zbieranych odpadów
4. Zamawiający może naliczyć i potrącić z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, karę
umowną w wysokości 2 000 zł za każdy przypadek odbierania odpadów w tym
samym czasie i tym samym pojazdem od właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy oraz od podmiotów gospodarczych, które obsługuje
Wykonawca.
5. Zamawiający może naliczyć i potrącić z należnego Wykonawcy wynagrodzenia karę
umowną:
1) w przypadku nie osiągnięcia przez Wykonawcę wymaganych przepisami
poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami w wysokości 0,1% wynagrodzenia, o którym mowa w §3 ust.2 umowy;
2) w przypadku naruszenia poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – w wysokości 0,15%
wynagrodzenia, o którym mowa w §3 ust.2 umowy
§5
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie
należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości brutto przedmiotu umowy,
w formie………….
Zmiana/odstąpienie/rozwiązanie umowy
§6
1. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2.
Zgodnie z Art. 144 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający
dopuszcza możliwość zmiany treści umowy w stosunku do treści oferty w
następujących przypadkach:
1) gdy zajdzie konieczność wprowadzenia zmian w sposobie, technologii lub innych
zmian wykonania przedmiotu umowy wynikających ze zmian przepisów prawa
powszechnie obowiązującego;
2) zmiany wysokości podatku VAT.
3) zmiany wynagrodzenia na wniosek Wykonawcy – w przypadku zmiany wysokości
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę –
ewentualna zmiana będzie dotyczyła jedynie osób skierowanych do wykonania
przedmiotu Umowy, których wysokość wynagrodzenia jest równa minimalnemu
wynagrodzeniu za pracę;
4) zmiany wynagrodzenia na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego – w
przypadku
zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne.
5) We wniosku, o którym mowa w § 26 ust. 2 pkt 3) i 4) strona wnioskująca o zmianę
ma obowiązek szczegółowo uzasadnić wpływ zmiany na koszty wykonania
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zamówienia przez Wykonawcę. Druga strona ma prawo do weryfikacji zasadności
wniosku. Wniosek musi być złożony w terminie 30 dni od wejścia w życie
przepisów powodujących zmianę. Wykonawca wraz z wnioskiem, o którym mowa
powyżej, winien przedłożyć ostatni dostępny Imienny raport miesięczny o
należnych składkach i wypłaconych świadczeniach (ZUS RCA), dla każdej osoby,
dla której Wykonawca składa wniosek o zmianę.
6) Wynagrodzenie będzie podlegało zmianie, w przypadkach, o których mowa w § 6
ust. 2 pkt 3) i 4) od miesiąca, w którym weszły w życie przepisy dokonujące te
zmiany.
3. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca rażąco naruszy
postanowienia umowy, w szczególności w razie zwłoki w wykonywaniu usługi
zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów. Zamawiający jest uprawniony do
wykonania prawa odstąpienia od umowy w terminie do dnia 31 grudnia 2016r.
4. Niezależnie od uprawnienia określonego w ust. 3 Zamawiający może odstąpić od
umowy 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 jest uprawniony do wykonania prawa odstąpienia od
umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których
mowa w zdaniu poprzednim.

Wymagania dotyczące postępowania z odebranymi odpadami
§7
1. Wykonawca jest zobowiązany do:
1) kierowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania
wyłącznie do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych wskazanej
dla regionu w Planie gospodarki odpadami województwa mazowieckiego lub w
szczególnych przypadkach do instalacji przewidzianej do zastępczej obsługi regionu.
2) kierowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i
unieszkodliwiania, zgodnie z hierarchią postępowania, o której mowa w art. 17 ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.).
2. Osiągnięcia w danym roku kalendarzowym w odniesieniu do masy odebranych przez
siebie odpadów komunalnych poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz
sposobu obliczana poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r. poz. 676).
3. Osiągnięcia w danym roku kalendarzowym w odniesieniu do masy odebranych przez
siebie odpadów komunalnych poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego
użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych
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i szkła oraz poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych
frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645).
Postanowienia dodatkowe
§ 8.
1. Obowiązki Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do:
1) posiadania przez cały okres trwania umowy stosownych uprawnień i pozwoleń
określonych w SIWZ oraz w przepisach prawa,
2) wyznaczenia koordynatora do kontaktów z Zamawiającym, działającego w dniach
od poniedziałku do soboty, w godz. ………………………..
3) poddania się kontroli przez Zamawiającego w zakresie realizacji przedmiotu
umowy,
4) przekazywania niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia
zapytania przez Zamawiającego każdej żądanej informacji oraz dokumentów
dotyczących realizacji umowy,
5) ochrony danych osobowych zawartych w ewidencji właścicieli nieruchomości od
których należy odebrać odpady. Dane zawarte w ewidencji Wykonawca
wykorzystywać będzie wyłącznie do celów realizacji niniejszej umowy, zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002
roku, nr 101 poz. 926 z późn. zm.),
6) Wykonawca przez cały okres trwania umowy zobowiązany jest do posiadania
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności
gospodarczej.
7) wykonywania wszelkich obowiązków, określonych w przepisach powszechnie
obowiązujących, wymaganych podczas wykonywania przedmiotu umowy, w
szczególności wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach oraz z ustawy o odpadach.
2. Wykonawca będzie prowadził i przedkładał Zamawiającemu sprawozdania z realizacji
przedmiotu zamówienia, tj.:
1) sprawozdania miesięczne - w terminie do 14 dni kalendarzowych po zakończeniu
danego miesiąca (według wzoru stanowiącego załącznik do umowy), zawierające
następujące dane dla okresu miesięcznego:
a) dane stanowiące podstawę do rozliczenia usługi, w tym ilości odebranych i
zagospodarowanych poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych,
potwierdzone kartami przekazania odpadów i dowodami wagowymi,
b) informacje zbiorcze o właścicielach nieruchomości, którzy nie wypełniają
obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
c) informacje na temat ilości i rodzaju zagospodarowanych pojemników,
worków.
2) kwartalne sprawozdania z wykonania usługi - w terminie do ostatniego dnia
miesiąca następującego po ostatnim miesiącu każdego kwartału, zawierające
informacje, o których mowa w art. 9n ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach oraz w OPZ dla okresu kwartalnego;
7) roczne sprawozdanie z wykonania usługi – w terminie do 31 stycznia każdego
roku objętego niniejsza umową zawierające dla okresu rocznego informacje, o
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których mowa w art. 9n ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach, informacje o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;..
3. przed podpisaniem umowy przedstawić umowę lub pisemne zapewnienie (promesę)
odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przez podmiot prowadzący
odzysk lub unieszkodliwianie tych odpadów z terenu gminy Kampinos przez
prowadzącego zakład przetwarzania w rozumieniu przepisu art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy
o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
4. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania odpadów komunalnych odbieranych od
właścicieli nieruchomości do niżej wymienionych instalacji:
1)…………………………………………….
2)……………………………………………
5. Obowiązki Zamawiającego. Zamawiający zobowiązany jest do:
1) terminowej zapłaty wynagrodzenia;
2) informowania Wykonawcy o nowych nieruchomościach nieujętych OPZ, od
których należy odbierać odpady.
Podwykonawcy
§9
(Niniejszy podrozdział zostanie skreślony z umowy, jeżeli Wykonawca nie będzie przewidywał
w ofercie zlecenia części zamówienia Podwykonawcom).
1. Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom następującą część usługi …….., a w
pozostałym zakresie wykona przedmiot umowy własnymi siłami.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy
3. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą jest wymagana zgoda
Zamawiającego. Umowa z podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej, pod
rygorem nieważności.
4. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z
podwykonawcą lub jej projektu, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń uważa się,
że wyraził zgodę na zawarcie umowy.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zawarcia umów o dalsze podwykonawstwo.
6. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, jeżeli jej treść
będzie sprzeczna lub nie będzie odpowiadać treści niniejszej umowy lub Specyfikacji
istotnych warunków zamówienia przeprowadzonego postępowania przetargowego.
7. Wykonawca zawierający umowę z podwykonawcą oraz Zamawiający ponoszą solidarną
odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za usługę wykonaną przez podwykonawcę.
8. Za działania i zaniechania podwykonawców Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za
własne działania i zaniechania.
9. W przypadku zawarcia umowy, o której mowa w ust. 2 w sytuacji braku zgody
Zamawiającego wyrażonej na piśmie w terminie, o którym mowa w ust. 4, Zamawiający
nie ponosi odpowiedzialności, o której mowa w ust. 7.
10. Zamawiający ma prawo wstrzymać wypłatę wynagrodzenia dla Wykonawcy, jeśli ten na
pisemne żądanie Zamawiającego, nie przedłoży wraz z fakturą VAT oświadczenia
podwykonawcy, że wypłacono mu wynagrodzenie za wykonaną część usługi.
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Postanowienia końcowe
§ 10
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy prawa
powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Strony postanawiają, że wszelkie, ewentualne spory związane z niniejszą umową poddają
pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu miejscowo właściwemu ze względu na siedzibę
Zamawiającego.
§ 11
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego,
jeden dla Wykonawcy.
........................................................

........................................................

(podpis i pieczątka kierownika
zamawiającego lub osoby upoważnionej)

(podpis i pieczątka wykonawcy lub osoby
upoważnionej)

Załączniki do umowy:
1) Formularz cenowy 2a
2) Wzór miesięcznego sprawozdania

wzór załącznika 2 do umowy z dnia …………

…………………..
/pieczęć firmy/

SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE
Zgodnie z § 3 ust. 3 umowy z dnia ……………na realizację usługi odbierania i
zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Kampinos przedkładam sprawozdanie za okres od
…..do……roku.:
1. Masa odebranych i zagospodarowanych poszczególnych
rodzajów odpadów
komunalnych (w Mg):
L.p.
Rodzaj odpadu (kod)
Masa odebranych
Sposób
odpadów (Mg)
zagospodarowania
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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9.
10.
2. Informacja o właścicielach nieruchomości, którzy nie wypełniają obowiązku w
zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych:
L.p.
Adres nieruchomości
Data stwierdzenia
nieprawidłowości
1.
2.
3.
3. Ilość i rodzaj zagospodarowanych pojemników/ worków:
 ….
 ….
 ….
4. Uwagi:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………

……………………………………….

/data i podpis przedkładającego sprawozdanie/

/data i podpis zatwierdzającego sprawozdanie/
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