Załącznik nr 5A do SIWZ
Załącznik nr 3A do oferty
Projekt umowy dla części A przedmiotu zamówienia

UMOWA Nr 272.6A.2013
Zawarta w dniu ..................... w Jastarni, pomiędzy Urzędem Miasta Jastarnia,
zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
Burmistrza Jastarni – Tyberiusza Narkowicza
a .......................................................................................................................
...............................................................................................................
zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:
1. .................................................................................................................................................
2. .................................................................................................................................................
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji świadczenie usług
w zakresie odbioru i zagospodarowania zmieszanych i posegregowanych odpadów
komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy Miasta Jastarnia, na których zamieszkują
mieszkańcy oraz z nieruchomości, na których mieszkańcy nie zamieszkują, a powstają na
nich odpady komunalne oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na
terenie Gminy Miasta Jastarnia”..
2. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług określonych w § 1 ust.1 umowy
w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do
ponownego uŜycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z:
a) ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2012 r. poz.391 z późn. zm.),
b) ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21),
c) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie poziomów
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do
składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów
(Dz. U. z 2012 r., poz. 676),
d) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2011 r. w sprawie poziomów
recyklingu, przygotowania do ponownego uŜycia i odzysku innymi metodami niektórych
frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645),
e) uchwałą nr XXVI/182/2012 Rady Miasta Jastarnia z dnia 29.10.2012r.
w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości połoŜonych na terenie Gminy Jastarnia, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne(Dz. Urz. Woj. z 2012 r., poz. 30),
f) uchwałą nr XXVI/183/2012 Rady Miasta Jastarnia z dnia 29.10.2012r. w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jastarnia
(Dz. Urz. Woj. z 2012r., poz. 4601),
g) uchwałą nr 184/2012 Rady Miasta Jastarnia z dnia 29.10.2012r. w sprawie szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odpierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
(Dz. Urz. Woj. z 2012r., poz. 4604),
h) uchwałą nr XXVII/212/2012 Rady Miasta Jastarnia z dnia 26.11.2012r. w sprawie zmiany
uchwały nr XXVI/183/2012
2012
Rady Miasta Jastarnia z dnia 29.10.2012r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jastarnia
(Dz. Urz. Woj. z 2012 r., poz. 4603).

3. Szczegółowy zakres i opis usług będących przedmiotem umowy oraz obowiązków
Wykonawcy zawarty został w załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (SIWZ), która stanowi integralną część niniejszej umowy.
4. Wykonawca udostępni Zamawiającemu wykaz telefonów do kontaktów roboczych
z uwzględnieniem łączności bezprzewodowej niezbędnej do prawidłowej realizacji
zamówienia.
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zapisami ustaw wymienionych w § 1 ust. 3
Umowy oraz z zachowaniem naleŜytej staranności.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu niezwłocznie informacji
dotyczących realizacji umowy na kaŜde jego Ŝądanie, jednak nie później niŜ w terminie
3 dni roboczych.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania poufności w odniesieniu do informacji
pozyskanych w związku z realizacją umowy, w szczególności do przestrzegania przepisów
dotyczących ochrony danych osobowych. Wykonawca nie moŜe wykorzystywać
pozyskanych danych w Ŝaden inny sposób lub w innym celu niŜ dla wykonywania umowy, w
szczególności zakazuje się wykorzystywania danych w celach reklamowych lub
marketingowych.
4. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niŜszą niŜ 100 000 złotych
i utrzymywania ciągłości tego ubezpieczenia przez cały okres realizacji umowy.
W przypadku gdy umowa ubezpieczenia obejmuje okres krótszy niŜ okres realizacji
zamówienia będącego przedmiotem umowy Wykonawca obowiązany jest do przedkładania
kopii kolejnych umów (polis). Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca.
5. Ubezpieczeniu określonemu w § 2 ust.4 podlegają w szczególności:
a) urządzenia, mienie ruchome Wykonawcy związane z prowadzeniem usług
b) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków
dotyczące pracowników i osób trzecich powstałe w związku z prowadzonymi usługami,
w tym takŜe ruchem pojazdów mechanicznych.
§3
1. Wykonawca zobowiązany jest posiadać odpowiednie uprawnienia i potencjał techniczny
określony w SIWZ i spełniać wymogi określone w SIWZ w tym zakresie w całym okresie
realizacji umowy.
2. W przypadku, gdy wpisy do rejestrów lub zezwolenia tracą moc obowiązującą
w okresie realizacji umowy, Wykonawca obowiązany jest do uzyskania nowych wpisów lub
zezwoleń oraz przekazania kopii tych dokumentów Zamawiającemu w terminie 21 od dnia
wykreślenia z rejestru lub wygaśnięcia uprawnień wynikających z zezwoleń, pod rygorem
odstąpienia od umowy objętej niniejszym zamówieniem z przyczyn zaleŜnych od
Wykonawcy.
§4
Wykonawca zrealizuje usługę objętą przedmiotem zamówienia w terminie 01.06.2013 r. 31.01.2015 r. W przypadku gdy umowa zostanie zawarta po dniu 31.05.2013 r. Wykonawca
zrealizuje usługę od dnia następnego po dniu zawarcia umowy do dnia 31.01.2015 r.
§5
1. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy z tytułu realizacji usług objętych umową
wskazanych w § 1. stanowi kwotę …………zł (słownie:………………………………..),
i obejmuje obowiązujący podatek VAT.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie elementy umowy ujęte z załączniku nr
1 do SIWZ.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie w miesięcznych okresach rozliczeniowych
w ratach zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy.

§6
Ustala się zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy w wysokości 10% kwoty brutto
określonej w § 4 umowy. Wykonawca wniesie pełna kwotę zabezpieczenia naleŜytego
wykonania umowy w formie …………..………………………, na kwotę ………………….zł
(słownie:……………………………………..) do dnia zawarcia umowy.
§7
1. Podstawę do rozliczenia usług i wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie stanowiło
pisemne sprawozdanie z wykonania usług w okresie rozliczeniowym sporządzone przez
Wykonawcę i zatwierdzone przez Zamawiającego. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc
kalendarzowy.
2. Wynagrodzenie naleŜne Wykonawcy będzie płatne przelewem na konto Wykonawcy
wskazane na fakturze, w terminie 14 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do
Zamawiającego.
3. Za datę realizacji zapłaty uznaje się datę obciąŜenia rachunku Zamawiającego.
§8
1. Wykonawca jest zobowiązany do osiągnięcia poziomów recyklingu, przygotowania do
ponownego uŜycia i odzysku frakcji odpadów obejmujących papier, metale, tworzywa
sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe wynikających z Rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 29 maja 2012 r., w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do
ponownego uŜycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych
(Dz. U. z 2012 r., poz. 645).
2. Wykonawca jest zobowiązany do osiągnięcia poziomów ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wynikających
z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie poziomów
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do
składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów
(Dz. U. z 2012 r., poz. 676).
Ustalenie, czy Wykonawca osiągnął wymagane poziomy recyklingu nastąpi na podstawie
sprawozdań, o których mowa w art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.). Sprawozdania
sporządzone w sposób wymagany przez przepisy prawa Wykonawca przekazuje
Zamawiającemu w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy
sprawozdanie.
3. Wykonawca Zobowiązany jest przekazywać Zamawiającemu bieŜące informacje
o adresach nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy lub nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, z których odbierane są odpady, a nie ujętych
w bazie danych prowadzonej przez Zamawiającego.
§9
1. Zamawiający moŜe odstąpić od umowy, w sytuacji gdy:
a) wszczęte zostało postępowanie upadłościowe Wykonawcy,
b) rozpoczęto likwidację firmy Wykonawcy,
c) Wykonawca narusza istotne postanowienia umowy,
d) Wykonawca utracił uprawnienia do wykonywania przedmiotu umowy wynikające
z przepisów szczególnych nie dysponuje niezbędnym potencjałem technicznym lub nie
zawarł nowych umów niezbędnych do wykonywania przedmiotu zamówienia.
2. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego moŜe nastąpić równieŜ, jeŜeli Wykonawca:
a) pomimo rozpoczęcia okresu obowiązywania umowy nie rozpoczął wykonania usług
w pełnym zakresie objętym umową,
b) przerwał wykonywanie umowy i przerwa trwa przez kolejnych 7 dni kalendarzowych.
3. Oświadczenie o odstąpieniu składane jest na piśmie i wywołuje skutki „ex nunc”.

§ 10
Wykonawca moŜe odstąpić od umowy, jeŜeli Zamawiający pozostaje w zwłoce w zapłacie
wynagrodzenia naleŜnego Wykonawcy przez okres dłuŜszy niŜ 60 dni. Warunkiem
skutecznego odstąpienia od umowy jest wyznaczenie Zamawiającemu dodatkowego nie
krótszego niŜ 14 dni terminu na zapłatę i bezskuteczny upływ tego terminu.
§11
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokościach:
a) 0,01% miesięcznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 umowy za kaŜdy
dzień opóźnienia wypadający w okresie rozliczeniowym, którego dotyczy kara umowna
w wyposaŜeniu kaŜdej nieruchomości i kaŜdego miejsca gromadzenia odpadów
w niezbędne worki do selektywnej zbiórki odpadów,
b) 0,02% miesięcznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 umowy za kaŜdy
przypadek wypadający w okresie rozliczeniowym, którego dotyczy kara umowna
nieodebrania lub nieterminowego odebrania odpadów z kaŜdego miejsca gromadzenia lub
z kaŜdej nieruchomości, na której powstają odpady komunalne,
c) 10% kwoty brutto określonej w § 5 ust.2 umowy za wypowiedzenie przez Zamawiającego
umowy lub odstąpienie od umowy z przyczyn zaleŜnych od Wykonawcy,
d) 10% kwoty brutto określonej w § 5 ust.2 umowy w przypadku wypowiedzenia umowy
bądź odstąpienia od niej przez Wykonawcę z przyczyn niezawinionych przez
Zamawiającego.
e) odpowiadających co do wysokości kwocie kary, nałoŜonej na Gminę Miasto Jastarnia za
niewywiązywanie się z obowiązków określonych w art. 9 z ustawy z dnia 13 września
1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn.
zm.) zgodnie z zapisami art. 9x ust 3 wspomnianej ustawy.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy ustawowe odsetki w przypadku zwłoki w zapłacie
wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 2.
§ 12
Wszelkie zmiany i uzupełnienia warunków umowy mogą być dokonywane za zgodą
umawiających się stron, wyraŜoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem niewaŜności, o ile
nie będzie to sprzeczne z ustawą prawo zamówień publicznych.
§ 13
W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy ustawy prawo
zamówień publicznych oraz kodeksu cywilnego.
§ 14
Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez
sądy powszechne rzeczowo właściwe dla siedziby Zamawiającego
§ 15
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po 2 egzemplarze dla
kaŜdej ze stron.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Załącznik nr 1 do umowy dla części A
Harmonogram płatności wynagrodzenia

L.p.

Płatność za miesiąc

Procent (%)
wynagrodzenia
określonego w § 5 ust. 1
umowy

1

czerwiec 2013

4,5

2

lipiec 2013

7,5

3

sierpień 2013

7,5

4

wrzesień 2013

7,5

5

październik 2013

4

6

listopad 2013

3,75

7

grudzień 2013

3,75

8

styczeń 2014

3,75

9

luty 2014

3,75

10

marzec 2014

3,75

11

kwiecień 2014

3,75

12

maj 2014

4

13

czerwiec 2014

4,5

14

lipiec 2014

7,5

15

sierpień 2014

7,5

16

wrzesień 2014

7,5

17

październik 2014

4

18

listopad 2014

3,75

19

grudzień 2014

3,75

20

Styczeń 2015

4

Razem

100

Wartość (zł)

