Załącznik nr 4 do SIWZ

UMOWA
na wykonanie usługi malowania korpusów i klap pojemników
zawarta w dniu …………………….. w Bełchatowie pomiędzy:
”EKO–REGION” sp. z o.o. z/s w Bełchatowie, 97–400 Bełchatów ul. Bawełniana 18; Sąd
Rejonowy dla Łodzi -Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000005790;
nr NIP 769–19–17–979; wysokość kapitału zakładowego 68 204 000, 00 zł, którą reprezentują:
1) Andrzej Kaczmarek
Prezes Zarządu
2) Mariusz Pękala
Wiceprezes Zarządu
zwaną dalej „Zamawiającym”,
a:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………, którą reprezentuje:
1) ………………………………………………………
2) ………………………………………………………
zwanym dalej „Wykonawcą”,
§1
PREAMBUŁA
Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.
z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego.
§2
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na:
a) Przygotowaniu oraz pomalowaniu zewnętrznej powierzchni korpusów pojemników
przeznaczonych do gromadzenia odpadów.
b) Przygotowaniu oraz pomalowaniu zewnętrznej powierzchni klap pojemników
przeznaczonych do gromadzenia odpadów.
c) Transporcie pojemników oraz klap przeznaczonych do malowania z miejsc wskazanych
przez Zamawiającego do miejsca, w którym świadczona będzie usługa malowania.
d) Dostarczenie pomalowanych pojemników oraz klap do miejsc wskazanych przez
Zamawiającego.
2. Szacowana ilość korpusów oraz klap będących przedmiotem niniejszej umowy wynosi:

Pojemność
pojemnika

Część pojemnika przeznaczona do
malowania
Korpus

Klapa

120 l

0

13 000

240 l

102 000

20 100

1100 l

1 800

7 500

Razem

103 800

40 600

3. Części pojemników przeznaczone do malowania wykonane są z granulatu polietylenu
niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE-HD).
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do umowy.
5. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne umiejętności, wiedzę, środki, sprzęt
i doświadczenie do wykonywania prac będących przedmiotem umowy i zobowiązuje się je
wykonać z należytą starannością oraz aktualnym poziomem wiedzy i techniki.
§3
OBOWIĄZKI WYKONAWCY
1. Wykonawca zobowiązany jest do transportu pojemników oraz klap przeznaczonych do malowania
z miejsc wyznaczonych przez Zamawiającego oraz do dostarczenia pomalowanych korpusów oraz
klap w miejsca wskazane przez Zamawiającego, zlokalizowane na obszarze funkcjonowania
poszczególnych Oddziałów Zamawiającego, tj.: Bełchatów, Pabianice, Łask, Ostrzeszów,
Pajęczno i Skierniewice.
2. Załadunek, transport oraz rozładunek pojemników i klap leży po stronie Wykonawcy.
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3. Przed przystąpieniem do malowania Wykonawca zobowiązany jest do dokonania oceny stanu
technicznego korpusów i klap. W przypadku, gdy stan techniczny korpusu lub klapy uniemożliwia
dalsze użytkowanie, Wykonawca odstępuje od czynności malowania tego elementu.
4. Wykonawca zwróci niepomalowane korpusy i klapy w sytuacji, o której mowa w ust. 3.
Informacja na temat ilości niepomalowanych poszczególnych części pojemników zostanie
zamieszczona w końcowym protokole wykonania usługi.
5. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania do malowania korpusów i klap, jako warstwy
nawierzchniowej, gruntoemalii alkidowej lub innej farby zapewniającej odpowiednią jakość
i trwałość pomalowanej powłoki, zgodnie z wymaganiami określonymi w ust. 6 poniżej.
6. Pomalowana powłoka ma być trwale złączona z podłożem, kryjąca oryginalny kolor malowanego
elementu, elastyczna oraz odporna na działanie czynników atmosferycznych i mechanicznych.
7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pojemniki i klapy od momentu ich odebrania od
Zamawiającego, aż do momentu dostarczenia pomalowanych elementów do miejsc wskazanych
przez Zamawiającego, o których mowa w §3 ust. 1.
8. Odebranie korpusów i klap od Zamawiającego oraz dostarczenie pomalowanych elementów
pojemników do Zamawiającego będzie każdorazowo pokwitowane przez Strony w protokole
zdawczo-odbiorczym, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do umowy. Zamawiający zastrzega
sobie prawo do wyrywkowych kontroli pojemników z każdej partii, maksymalnie do 5%.
9. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi określonej umową tj. do pomalowania
i dostarczenia Zamawiającemu pojemników w terminie 30 dni od dnia mu ich przekazania
protokołem zdawczo-odbiorczym, z zastrzeżeniem ust. 12.
10. Wykonawca zobowiązuje się do pomalowania i dostarczenia Zamawiającemu korpusów do
pojemników czterokołowych oraz klap do pojemników dwu i czterokołowych w terminie 30 dni
od dnia ich przekazania Wykonawcy protokołem zdawczo-odbiorczym, z zastrzeżeniem ust. 12.
11. Wykonawca zobowiązuje się do oznakowania korpusów pomalowanych pojemników zgodnie
z wytycznymi określonymi w Załączniku nr 3. Przygotowanie szablonów do oznakowania
korpusów leży po stronie Wykonawcy.
12. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu wskazanego w ust. 9 i 10 powyżej, w sytuacji
występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych (np. utrzymujących się niskich
temperatur powietrza), uniemożliwiających prawidłowe wykonywanie przedmiotu niniejszej
umowy. W takim przypadku Wykonawca poinformuje Zamawiającego o zaistniałej sytuacji
przedstawiając stosowne dowody. Dla skuteczności zmiany przedmiotowego terminu wymagane
jest uzyskanie pisemnej zgody Zamawiającego.
13. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia pomalowanych korpusów w postaci w pełni
skompletowanych pojemników. Pod pojęciem „w pełni skompletowane pojemniki gotowe do
użytkowania” Zamawiający rozumie pojemniki spiętrowane z odpowiednią dla danego słupka
ilością kół znajdujących się we wnętrzu górnego pojemnika i odpowiednią dla danego słupka
ilością osi włożonych do wnętrza górnego pojemnika. Dolny pojemnik w słupku z zamontowanymi
kołami, w celu umożliwienia łatwego przemieszczania całego słupka pojemników. Zamawiający
nie dopuszcza dostarczenia pojemników ze zdemontowanymi klapami, za wyjątkiem pojemników
czterokołowych.
14. Wykonawca zobowiązuje się do odbioru i transportu korpusów i klap udostępnionych przez
Zamawiającego w terminie siedmiu dni od daty przekazania Wykonawcy informacji, o której
mowa w §4 ust. 4.
§4
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO
1. Zamawiający udostępni Wykonawcy pojemniki i klapy do załadunku i transportu w miejscach,
o których mowa w §3 ust. 1.
2. Zamawiający udostępni pojemniki ustawione w słupkach po minimum 5 szt. w każdym.
3. Zamawiający udostępni klapy zapakowane w big-bagi.
4. Zamawiający każdorazowo określi Wykonawcy ilości, rodzaj i kolor, na jaki korpusy oraz klapy
mają być pomalowane, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego. Informacje te
będą podawane przez Zamawiającego drogą mailową.
§5
TERMIN
1. Usługa określona w umowie wykonywana będzie do dnia 30.04.2022 r.
2. Strony zgodnie ustalają, że prace, o których mowa w §2 rozpoczną się nie później niż po
upływie sześciu tygodni od daty zawarcia umowy.
§6
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Strony ustalają orientacyjną wartość umowy na kwotę …………………….zł netto plus obowiązujący
podatek VAT, przy czym rzeczywista kwota wypłaconego wynagrodzenia zależna będzie od ilości
korpusów i klap faktycznie pomalowanych.
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2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za
i dostarczoną część do pojemnika następującą kwotę netto:
Pojemność
pojemnika

każdą

odebraną,

pomalowaną

Część pojemnika przeznaczona do malowania
Korpus

Klapa

120 l

………. zł/szt.

………. zł/szt.

240 l

………. zł/szt.

………. zł/szt.

1100 l

………. zł/szt.

………. zł/szt.

Do powyższych cen należy doliczyć obowiązujący podatek VAT.
3. Podstawę do wystawienia faktury VAT stanowić będą protokoły zdawczo – odbiorcze sporządzane
według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do umowy, podpisane przez przedstawicieli obu stron,
określające rzeczywistą ilość elementów pojemników pomalowanych w danym miesiącu,
w sposób niewadliwy.
4. Płatności, dokonywane będą w systemie miesięcznym na podstawie prawidłowo wystawionej
faktury VAT, w terminie …… dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

§7
SERWIS
W okresie trwania umowy oraz w okresie 6. (sześciu) miesięcy po jej zakończeniu tj. do dnia
31.10.2022 r. w przypadku stwierdzenia, iż któryś z elementów pojemników został pomalowany
w sposób wadliwy, Wykonawca w ciągu 7 dni roboczych usunie wadę.
Za wadę, o której mowa w ust. 1 powyżej, Zamawiający nie będzie uznawał zniszczenia
pomalowanej powłoki korpusu, które powstało w wyniku uszkodzeń mechanicznych (otarć)
spowodowanych kontaktem urządzenia załadowczego z korpusem pojemnika.
Wszelkie koszty związane z obowiązkami wskazanymi w ustępie 1 powyżej ponosi Wykonawca.
W przypadku niedopełnienia przedmiotowego obowiązku przez Wykonawcę Zamawiający
uprawniony będzie do powierzenia usunięcia wady innemu podmiotowi na koszt i ryzyko
Wykonawcy, bez konieczności uzyskania na powyższe zgody sądu powszechnego.
§8
KARY UMOWNE
W przypadku niedochowania terminu określonego w §3 ust. 9 oraz ust. 10, Zamawiającemu
przysługuje prawo naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 10 zł za każdy
niepomalowany i niedostarczony korpus oraz klapę za każdy dzień opóźnienia.
W przypadku niedochowania terminu, o którym mowa w §7 ust. 1, Zamawiającemu przysługuje
prawo naliczenia kary umownej w wysokości 50,00 zł za każdy wadliwie pomalowany element
(korpus lub klapa) za każdy dzień opóźnienia.
W przypadku niedochowania terminu, o którym mowa w §3 ust. 14, Zamawiającemu przysługuje
prawo naliczenia kary umownej w wysokości do 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia.
W przypadku rażącego zaniedbania lub naruszenia zobowiązań umownych przez Wykonawcę
Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 10 % wynagrodzenia,
określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.
W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Zamawiającego będzie wyższa niż przysługujące mu
od Wykonawcy kary umowne będzie on uprawniony do odszkodowania uzupełniającego
dochodzonego na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.
Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§9
ZMIANY W UMOWIE
1. Stosownie do treści art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje
możliwość wprowadzenia zmian w zawartej umowie w zakresie:
a) Ilości oraz rodzaju (pojemności i kolorystyki) części pojemników przeznaczonych do malowania
określonych w § 2 ust. 2 maksymalnie do wartości przedmiotu umowy brutto, o której mowa
w § 6 ust. 1, stosownie do bieżących potrzeb Zamawiającego.
b) Oznakowania korpusów malowanych pojemników w przypadku zmiany logo Zamawiającego.
c) Ceny – w przypadku zmiany podatku VAT ustalonego przez władzę ustawodawczą.
2. Stosownie do treści art. 142 ust. 5 Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości
wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 Umowy w następujących przypadkach:
1) zmiany stawki podatku od towarów i usług,
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3.

4.

5.

6.

7.
8.

1.
2.

2) 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,
3) zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
zmiany
wysokości
stawki
składki
na
ubezpieczenia
społeczne
lub
zdrowotne,
- jeżeli zmiany określone w pkt. 1), 2) i 3) będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez
Wykonawcę.
W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt. 1 niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy
w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów
zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług
oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy.
W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt. 2 niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy
w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów
zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać
wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie
kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca
zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia,
a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek
powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca
obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Zamawiający
oświadcza, iż nie będzie akceptował, kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń
pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości
minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia
w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej.
W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt. 3 niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy
w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie
faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek
pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których
mowa w ust. 2 pkt. 3 niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może
obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi
w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 2 pkt. 3 niniejszego paragrafu.
Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 2 pkt 1), 2)
i 3) obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio stawki
podatku Vat, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i składki na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano.
Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu na zmianę
wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy
dokonania zmiany Umowy przez Zamawiającego.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
nieważności.
§ 10
ROZWIĄZANIE UMOWY
Zamawiający może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy
Wykonawca w rażący sposób zaniedbuje lub narusza zobowiązania umowne.
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 dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§ 11
PODWYKONAWSTWO
1. Wykonawca oświadcza, że usługę w części ……………………………………………………….. będzie wykonywał
za pośrednictwem podwykonawców …………………………………………………………………...
2. Pozostała usługa w zakresie niewymienionym w ust.1 powyżej, wchodząca w zakres rzeczowy
przedmiotu umowy, zostanie wykonana przez Wykonawcę.
3. Zamawiający nie wyraża zgody na zawieranie umów przez Podwykonawcę z dalszymi
Podwykonawcami.
§ 12
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ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca w dniu podpisania umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy
w wysokości 2 % wartości brutto umowy tj. …………………….zł w formie ……………………………………
2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesione w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej będzie nieodwołalne, bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie i powinno
być wystawione na Zamawiającego. Do gwarancji zastosowanie będzie mieć prawo polskie
a sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Beneficjenta. Treść gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej wymaga uprzedniej akceptacji Zamawiającego pod rygorem uznania braku jego
dostarczenia.
3. Po wykonaniu całości umowy (podpisaniu bez uwag końcowego protokołu zdawczo – odbiorczego,
stanowiącego Załącznik nr 2 do umowy) zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy według
zasad przewidzianych w art. 151 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U.
z 2017 r, poz. 1579 ze zm.).

1.
2.
3.
4.
5.
6.

§ 13
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądowi
powszechnemu odpowiedniemu dla siedziby Zamawiającego.
Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić jedynie za zgodą obu stron w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
Korespondencję związaną z przedmiotem umowy należy kierować na adres e-mail:
Zamawiającego – ksygidus@eko-region.pl
Wykonawcy - ……………………………………………………………………….
W sprawach nieunormowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
Integralną część niniejszej umowy stanowią Załączniki:

Nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Nr 2 – wzór protokołu zdawczo – odbiorczego

Nr 3 – wzór oznaczenia korpusu pojemnika

…......................................................
Zamawiający

…....................................................
Wykonawca
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