Nr sprawy RR.271.8.2019

Załącznik nr 4 do SIWZ

Projekt umowy
UMOWA Nr 272.....2019
Zawarta w dniu ..................... w Jastarni, pomiędzy:
Gminą Jastarnia, z siedzibą w Jastarni, ul. Portowa 24, NIP 587-17-08-957, Regon 191675480
zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:
Burmistrza Jastarni – Tyberiusza Narkowicza
a
…........................................................zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:
1.
............................................................................................................................................
2.
............................................................................................................................................

1.
2.

3.

4.

§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji świadczenie usług w zakresie
odbioru i zagospodarowania zmieszanych i segregowanych odpadów komunalnych
z terenu nieruchomości w Gminie Jastarnia.
Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług określonych w ust. 1 w sposób
zapewniający osiągnięcie wymaganych przepisami prawa poziomów recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w
sposób zgodny z załącznikiem nr 1 do umowy (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia).
Wykonawca udostępni Zamawiającemu wykaz telefonów do kontaktów roboczych
z uwzględnieniem łączności bezprzewodowej niezbędnej do prawidłowej realizacji
zamówienia, wyznaczając w tym celu osobę upoważnioną do kontaktów
z Zamawiającym (Koordynator).
Zamawiających wyznacza do bieżącego nadzorowania realizacji umowy w zakresie
odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości położnych
w Gminie Jastarnia – inspektora ds. Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Jastarni.

§2
1. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu niezwłocznie informacji
dotyczących realizacji umowy na każde jego żądanie, jednak nie później niż w terminie
3 dni roboczych, co nie wyłącza obowiązków sprawozdawczych opisanych w § 2 ust.
4 umowy.
2. 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 może wykorzystywać
pozyskanych danych w żaden inny sposób lub w innym celu niż dla wykonywania umowy,
w szczególności zabronione jest wykorzystywanie pozyskanych danych w celach
reklamowych lub marketingowych.
3. Wykonawca obowiązany jest do odbierania odpadów komunalnych:
a) w sposób ciągły, niezależnie od warunków atmosferycznych,
b) w terminach wynikających z zatwierdzonego przez Zamawiającego harmonogramu,
c) w sposób ograniczający uciążliwości związane z zakłócaniem spoczynku nocnego, hałasu,
emisji odpadów, pyłów i spalin,
d) w sposób wykluczający mieszanie odpadów zgromadzonych w sposób selektywny oraz
mieszanie z odpadami pochodzącymi z innych źródeł niż nieruchomości zamieszkałe
i niezamieszkałe,
e) zebrania leżących odpadów z terenu ulic, chodników, altanek śmietnikowych itp. jeżeli
zaśmiecanie jest wynikiem prowadzonej przez niego działalności.
4.1)Wykonawca obowiązany jest do prowadzenia dokumentacji i opracowywania sprawozdań
ze zbiórki i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz comiesięcznego

przekazywania ich jednostkom organizacyjnym Zamawiającego w terminie do 7 dni po
zakończeniu miesiąca w zakresie:
a) informacji o ilości odebranych z terenu nieruchomości odpadów selektywnie zebranych
i zmieszanych oraz liczbie i rodzaju wydanych worków do selektywnego gromadzenia
odpadów,
b) informacji o niestosowaniu przez właścicieli nieruchomości zasad selektywnego
gromadzenia odpadów określonych uchwałą nr XXXIII/286/2017 Rady Miasta Jastarnia
z dnia 30 czerwca 2017r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Jastarnia,
c) kart przekazania zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów komunalnych
selektywnie zebranych zawierających wyłącznie informacje o odpadach odebranych
z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Jastarnia.
Sprawozdania należy przekazywać do Urzędu Miejskiego w Jastarni w formie dokumentu
papierowego oraz przesyłać pocztą elektroniczną w formie edytowalnego pliku (np. MS
Word).
4.2) Wykonawca obowiązany jest do prowadzenia dokumentacji z pracy pojazdów
wykorzystywanych do zbierania i transportu zmieszanych odpadów komunalnych
z terenu Gminy Jastarnia oraz cotygodniowego przekazywania do Urzędu Miejskiego
w Jastarni w terminie do 2 dni po zakończeniu tygodnia informacji z monitoringu
bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie,
przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz
czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów - umożliwiającego
weryfikację tych danych. Dokumentację należy przekazywać pocztą elektroniczną
w formie edytowalnego arkusza kalkulacyjnego (np. MS Excel).
4.3) Wykonawca obowiązany jest do prowadzenia dokumentacji o masie odebranych z terenu
nieruchomości odpadów selektywnie zebranych i zmieszanych transportowanych do
instalacji zagospodarowania określonej na podstawie ważenia pojazdów używanych do ich
transportowania oraz comiesięcznego przekazywania ich do Urzędu Miejskiego
w Jastarni w terminie do 7 dni po zakończeniu miesiąca. Dokumentację należy przekazać
pocztą elektroniczna w formie edytowalnej arkusza kalkulacyjnego (np. MS Excel).
5. Wykonawca zobowiązany jest w dniu wskazanym w harmonogramie nie później niż do
godziny 12:00 do zebrania z terenu gminy selektywnie gromadzonych odpadów
komunalnych gromadzonych przez właścicieli nieruchomości.
6. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia za pomocą pojazdów
przystosowanych do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych (śmieciarek)
wskazanych w załączniku nr 2 do umowy lub o parametrach emisji spalin do atmosfery nie
gorszych niż wskazane w załączniku nr 2. Użycie innych niż wskazane w załączniku nr 2
pojazdów wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego.
7. Wykonawca obowiązany jest do zważenia na wadze najazdowej pojazdów
wykorzystywanych do zbierania i transportowania odpadów. Wykonawca zobowiązany
jest do zważenia pustego pojazdu przed wjazdem na teren gminy celem odebrania odpadów
od właścicieli nieruchomości lub w momencie przystępowania do odbierania odpadów,
gdy waga znajdować się będzie na terenie Gminy Jastarnia oraz drugiego zważenia pojazdu
już napełnionego każdorazowo po odebraniu odpadów od właścicieli nieruchomości przed
odtransportowaniem odpadów celem zagospodarowania poza terenem Gminy Jastarnia.
Wykonawca obowiązany jest rejestrować i przechowywać informacje z czynności
przeważania
pojazdów
zawierające
minimum
dane
o
dacie
i godzinie ważenia pojazdu, numerze rejestracyjnym ważonego pojazdu, masie pojazdu
pustego, masie pojazdu załadowanego, rodzaju ładunku, lokalizacji i numerze
identyfikacyjnym wagi.
8. Wykonawca obowiązany jest do przekazywania zebranych z terenu Gminy Jastarnia
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, kod 20 03 01, odpadów
kuchennych ulegających biodegradacji, kod 20 01 08 oraz odpadów ulegających
biodegradacji, kod 20 02 01 do instalacji komunalnych, o których mowa w art. 35 ust.
6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z roku 2019, poz.
701 z późniejszymi zmianami).

1.
2.

3.

a)

b)
4.

5.

6.

§3
Wykonawca zobowiązany jest posiadać odpowiednie uprawnienia i potencjał techniczny.
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 zależnych od
Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 200 000,00 złotych
i utrzymywania ciągłości tego ubezpieczenia przez cały okres realizacji umowy.
W przypadku gdy umowa ubezpieczenia obejmuje okres krótszy niż okres realizacji
zamówienia będącego przedmiotem umowy Wykonawca obowiązany jest do
przedkładania kopii kolejnych umów (polis). Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca.
Ubezpieczeniu określonemu w § 2 ust. 4 podlegają w szczególności:
szkody wynikające z ruchu, działania przedsiębiorstwa Wykonawcy w tym z działania
jego urządzeń, pracowników, zleceniobiorców oraz innych osób za pomocą których
wykonuje on niniejszą umowę oraz funkcjonowaniem mienia ruchomego i nieruchomego
Wykonawcy związanego z prowadzeniem usług.
odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków
dotyczące pracowników i osób trzecich powstałe w związku z prowadzonymi usługami, w
tym także ruchem pojazdów mechanicznych.
Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy świadczący usługi będą w okresie realizacji
umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1040
z późniejszymi zmianami), zgodnie z oświadczeniem załączonym do oferty.
Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego
nie krótszym niż 5 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie
umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z pracownikami świadczącymi usługi.
W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę
z pracownikami świadczącymi usługi w terminie wskazanym przez Zamawiającego
powyżej będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników
świadczących usługi na podstawie umowy o pracę.

§4
Wykonawca zrealizować będzie usługę objętą przedmiotem zamówienia w okresie od 30 dnia
po dacie zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2022 r.
§5
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania na zlecenie Zamawiającego zakresu usług
dodatkowych określonych w uchwale nr XXIV/210/2016 Rady Miasta Jastarni z dnia 30
czerwca 2016 r. w określenia rodzajów dodatkowych usług świadczących przez Gminę Miasta
Jastarnia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi (Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego z roku 2016 poz. 2970) na warunkach określonych w uchwale.
W sytuacji dokonania przez Radę Miejską Jastarni zmian w powyższej uchwale w okresie
trwania umowy Wykonawca obowiązany jest realizować umowę w sposób zgodny
z aktualnym brzmieniem uchwały

§6
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j)
k)
l)

Strony umowy ustalają ze wartość umowy brutto nie przekroczy kwoty ......................... zł
(słownie: ......................................................................................................................... zł).
Wynagrodzenie netto Wykonawcy z tytułu realizacji usług objętych umową wskazanych w
§1 stanowić będzie suma iloczynów:
stawki jednostkowej netto za odbieranie i transport z terenu Gminy Jastarnia do instalacji
zagospodarowania
niesegregowanych
(zmieszanych)
odpadów
komunalnych
wynoszącej ....... zł / Mg oraz ilości odebranych i przetransportowanych odpadów
wyrażonej w Mg określonej na podstawie ważenia w pojazdów używanych do
transportowania odpadów.
stawki jednostkowej netto za odbieranie i transport z terenu Gminy Jastarnia innych niż
odpady budowlane i rozbiórkowe selektywnie zbieranych odpadów komunalnych
z terenu Jastarnia wynoszącej ........ zł / Mg i wyrażonej w Mg ilości odebranych
i przetransportowanych odpadów określonej na podstawie ważenia w pojazdów
używanych do ich transportowania oraz dostarczanie na teren nieruchomości worków do
selektywnego gromadzenia odpadów.
stawki jednostkowej netto za zbieranie i transport z terenu Gminy Jastarnia do instalacji
zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, urządzeń zawierających freony, zużytych opon, odzieży i tekstyliów ze
zbiórek organizowanych przez Zamawiającego wynoszącej ........ zł / zbiórkę oraz liczby
zbiórek odpadów przeprowadzonych na terenie Gminy Jastarnia.
stawki jednostkowej netto za zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych)
odpadów komunalnych wynoszącej ........ zł / Mg oraz wyrażonej w Mg ilości
przekazanych do zagospodarowania odpadów określonej na podstawie karty przekazania
odpadów do instalacji komunalnej, o której mowa w art. 35 ust. 6 ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach .
stawki jednostkowej netto za zagospodarowanie zmieszanych odpadów opakowaniowych,
kod 15 01 06, opakowań z tworzyw sztucznych; opakowań z metali, opakowań
wielomateriałowych wynoszącej ........ zł / Mg oraz wyrażonej w Mg ilości przekazanych
do zagospodarowania tego typu odpadów określonej na podstawie kart przekazania
odpadów.
stawki jednostkowej netto za zagospodarowanie opakowań z papieru i tektury kod
15 0101 wynoszącej ........ zł / Mg oraz wyrażonych w Mg ilości odpadów przekazanych
do zagospodarowania określonej na podstawie kart przekazania odpadów.
stawki jednostkowej netto za zagospodarowanie papieru i tektury, kod 200101
wynoszącej ........ zł / Mg oraz wyrażonych w Mg ilości odpadów przekazanych do
zagospodarowania określonej na podstawie kart przekazania odpadów.
stawki jednostkowej netto za zagospodarowanie opakowań ze szkła, kod 15 01 07
wynoszącej ........ zł / Mg oraz wyrażonej w Mg ilości przekazanych do zagospodarowania
odpadów określonej na podstawie karty przekazania odpadów.
stawek jednostkowych netto za zagospodarowanie odpadów kuchennych ulegających
biodegradacji, kod 20 01 08 i odpadów ulegających biodegradacji, kod 20 02 01
wynoszącej ........ zł / Mg oraz wyrażonych w Mg ilości przekazanych do
zagospodarowania odpadów określonej na podstawie kart przekazania odpadów do
instalacji komunalnej, o której mowa w art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach .
stawek jednostkowych netto za zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych
wynoszącej………zł/Mg oraz wyrażonej w Mg ilości przekazanych do zagospodarowania
odpadów określonej na podstawie kart przekazania odpadów.
stawki jednostkowej netto za zagospodarowanie zużytych urządzeń elektrycznych
i elektronicznych wynoszącej………zł/Mg oraz wyrażonej w Mg ilości przekazanych do
zagospodarowania odpadów określonej na podstawie karty przekazania odpadów.
stawki jednostkowej netto za zagospodarowanie zużytych urządzeń zawierających freony
wynoszącej………zł/Mg oraz wyrażonej w Mg ilości przekazanych do zagospodarowania
odpadów określonej na podstawie karty przekazania odpadów.

m) stawki jednostkowej netto za zagospodarowanie zużytych opon wynoszącej……zł/Mg
oraz wyrażonej w Mg ilości przekazanych do zagospodarowania odpadów określonej na
podstawie karty przekazania odpadów.
n) stawki jednostkowej netto za zagospodarowanie odpadów odzieży i tekstyliów
wynoszącej………zł/Mg oraz wyrażonej w Mg ilości przekazanych do zagospodarowania
odpadów określonej na podstawie karty przekazania odpadów.
o) stawki jednostkowej netto za zagospodarowanie odpadów innych niewymienionych frakcji
zbieranych w sposób selektywny (popioły i żużle z urządzeń grzewczych), kod 20 01 99
wynoszącej………zł/Mg oraz wyrażonej w Mg ilości przekazanych do zagospodarowania
odpadów określonej na podstawie karty przekazania odpadów.
3. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy z tytułu realizacji usług objętych umową wskazanych
w § 1 stanowić będzie suma wartości netto określonych w pkt. 2 powiększona o należny
podatek VAT i obejmuje wszystkie elementy umowy ujęte z załączniku nr 1 do umowy.
4. Ilości odebranych i przetransportowanych odpadów służące ustaleniu wynagrodzenia
Wykonawcy zgodnie z § 6 pkt. 2 a) – b) oraz pkt. 3 umowy określane będą
w sporządzonych przez Wykonawcę miesięcznych zestawieniach ilości odpadów
ustalonych w oparciu o informacje z ważenia pojazdów służących do transportowania
odpadów. Zestawienia stanowić będą załączniki do faktur przedkładanych Zamawiającemu
przez Wykonawcę.
5. Liczba zbiórek odpadów wielkogabarytowych służące ustaleniu wynagrodzenia
Wykonawcy zgodnie z § 6 pkt. 2 c) oraz pkt. 3 umowy określona zostanie na podstawie
harmonogramu zbiórek organizowanych przez Zamawiającego. Przeprowadzenie zbiórki
przez Wykonawcę wykazane zostanie miesięcznych zestawieniach ilości odpadów
sporządzanych przez Wykonawcę zgodnie z pkt. 4.
6. Ilości zagospodarowanych odpadów służące ustaleniu wynagrodzenia Wykonawcy
zgodnie z § 6 pkt. 2 d) – o) oraz pkt. 3 umowy określane będą w sporządzonych przez
Wykonawcę miesięcznych zestawieniach ilości odpadów ustalonych w oparciu o karty
przekazania odpadów. Zestawienia i karty przekazania odpadów stanowić będą załączniki
do faktur przedkładanych Zamawiającemu przez Wykonawcę.
7. Wynagrodzenie za usługi objęte zamówieniem płatne będzie w miesięcznych ratach
odpowiadających zakresowi zrealizowanych w danym miesiącu usług.
8. Zamawiający dokona płatności należnego Wykonawcy wynagrodzenia w terminie do …...
dni od daty przedłożenia faktury wraz z załącznikami określonymi w pkt. 4 – 6 za dany
okres, którego dotyczy faktura, przelewem na konto wskazane w fakturze. Za datę
płatności uznaje się datę obciążenia konta Zamawiającego.
§7
Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % kwoty brutto
określonej w § 6 ust. 1 umowy. Wykonawca wniesie pełną kwotę zabezpieczenia należytego
wykonania umowy w formie ………….……, na kwotę ………………..……zł
(słownie……………………………….…….…złotych) do dnia zawarcia umowy.
1.

2.

3.

§8
Wykonawca Zobowiązany jest przekazywać Zamawiającemu bieżące 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.
Zamawiający przekazywać będzie bieżąco Wykonawcy informacje o adresach
nieruchomości, których właściciele nie złożyli Burmistrzowi Jastarni przewidzianej ustawą
pisemnej zgody na korzystanie z systemu odbierania odpadów komunalnych
zorganizowanego przez gminę.
Wykonawca jest zobowiązany do działania w sposób umożliwiający Zamawiającemu
osiągnięcie wynikających z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia
2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku
innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. Z 2016 r., poz. 2167)
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poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku frakcji odpadów
obejmujących: papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło.
Wykonawca jest zobowiązany do działania w sposób umożliwiający Zamawiającemu
osiągnięcie wynikających z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia
2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji (Dz. U. Z 2017 r., poz. 2412) poziomów ograniczenia
składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.
§9
Wykonawca zobowiązany jest do zakupu i dostarczenia na terenie nieruchomości worków
do selektywnego gromadzenia odpadów odpowiadających wymaganiom określonym w
załączniku nr 6 do umowy w ilościach i asortymencie dostosowanym do ilości i rodzaju
powstających na terenie nieruchomości selektywnie gromadzonych odpadów.
Wykonawca zobowiązany jest opracować i przekazać Zamawiającemu drogą elektroniczną
do akceptacji harmonogramy na kolejne miesiące realizacji umowy nie później niż 15 dni
przed rozpoczęciem miesiąca, którego dotyczy harmonogram. Wykonawca zobowiązany
jest do dostarczenia harmonogramu właścicielom nieruchomości.
§ 10
Zamawiający może odstąpić od umowy, w sytuacji gdy:
wszczęte zostało postępowanie upadłościowe Wykonawcy,
rozpoczęto likwidację firmy Wykonawcy,
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.
Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego może nastąpić również, jeżeli Wykonawca:
pomimo rozpoczęcia okresu obowiązywania umowy nie rozpoczął wykonania usług
w pełnym zakresie objętym umową,
przerwał wykonywanie umowy i przerwa trwa przez kolejnych 7 dni kalendarzowych.
Oświadczenie o odstąpieniu składane jest na piśmie i wywołuje skutki „ex nunc”.
Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę bez okresu wypowiedzenia , w sytuacji gdy:
Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki wynikające z ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
Wykonawca podał w sprawozdaniach nierzetelne, nieścisłe lub nieprawdziwe informacje,
w tym wskazał w nich jako stanowiące przedmiot niniejszej umowy odpady nie stanowiące
przedmiotu niniejszej umowy.
§ 11
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokościach:
odpowiadających co do wysokości kwocie kary, nałożonej na Gminę Jastarnia za nie
wywiązywanie się z obowiązków określonych w art. 9z ust 2 pkt 3) ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jeżeli nałożenie kar będzie
skutkiem okoliczności za które odpowiada Wykonawca;
w wysokości 100,00 zł za każdy stwierdzony przypadek nieodebrania z terenu
nieruchomości lub odebrania odpadów z nieruchomości objętej obowiązkiem odbierania
niesegregowanych, zmieszanych odpadów w terminie niezgodnym z zatwierdzonym
harmonogramem odbierania odpadów lub zebrania selektywnie gromadzonych odpadów
później niż do godziny 12:00 w dniu wskazanym w harmonogramie;
w wysokości 1.000,00 zł za każdy przypadek zmieszania przez Wykonawcę selektywnie
odebranych odpadów komunalnych;
w wysokości 300,00 zł za każdy stwierdzony przypadek użycia przez Wykonawcę do
realizacji przedmiotu zamówienia pojazdów innych niż wskazane w załączniku nr 2 do
umowy bez pisemnej akceptacji Zamawiającego .
w wysokości 1.000,00 zł za każdy przypadek każdy realizacji przez Wykonawcę umowy
niezgodnie z ustaleniami obowiązujących uchwał Rady Miejskiej Jastarni wymienionymi
w załączniku nr 5 do SIWZ.

f) w wysokości 50,00 zł za każdy dzień zwłoki w przekazaniu informacji wymienionych
w § 2 pkt 4.
g) 10% łącznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy o którym mowa w par. 6 ust.
1 niniejszej umowy w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
h) 10% łącznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy o którym mowa w par. 6 ust.
1 niniejszej umowy w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn
określonych w par. 10 pkt 4 umowy,
i) za wykonywanie przedmiotu zamówienia przez osoby niebędące pracownikami
Wykonawcy - kara 300,00 zł za każdy stwierdzony przypadek.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy ustawowe odsetki w przypadku zwłoki w zapłacie
wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 2.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego
wysokość zastrzeżonej kary umownej.
4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie 14 dni od daty wystąpienia
przez Zamawiającego z żądaniem zapłacenia kary. Zamawiający może potrącić należną mu
karę z dowolnej należności przysługującej Wykonawcy względem Zamawiającego.
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7.

§ 12
Wszelkie zmiany i uzupełnienia warunków umowy mogą być dokonywane za zgodą
umawiających się stron, wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności,
o ile nie będzie to sprzeczne z ustawą prawo zamówień publicznych.
Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w związku z koniecznością dostosowania sposobu
i zakresu jej wykonywania w przypadku zmian w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz w innych przepisach powszechnie
obowiązującego prawa obejmujących przedmiot umowy oraz w przypadku wprowadzenia
zmian w uchwałach Rady Miasta Jastarni dotyczącego przedmiotu niniejszej umowy, w
tym w szczególności w uchwale w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zamawiający dopuszcza zmianę umowy wynikającą z wystąpienia zmian w powszechnie
obowiązujących przepisach prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu
umowy.
Zamawiający dopuszcza zmianę umowy wynikającą z rozbieżności lub niejasności
w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób,
a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu
jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony.
Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w związku z koniecznością zmiany osób (śmierć,
choroba, ustanie stosunku pracy lub inne zdarzenia losowe, lub inne przyczyny niezależne
od Wykonawcy) przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy,
wskazanych w oświadczeniach Wykonawcy złożonych do oferty.
Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w związku z koniecznością zmiany
podwykonawcy, który zgodnie z art. 36b ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
będzie podmiotem udostępniającym zasoby niezbędne do realizacji zamówienia. Jeżeli
zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust 1, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji. Wykonawca jest
obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na
którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia.
Zamawiający dopuszcza zmiany w zakresie przekazywania odpadów innej niż wskazanej
w ofercie instalacji komunalnej, o której mowa w art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach, jeżeli zmiana taka będzie uzasadniona i zaakceptowana przez
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu kopii

nowej umowy na dostarczenie odpadów komunalnych do instalacji komunalnej. Zmiana
miejsca przekazywania odpadów nie może być podstawą do zmian opłaty w części
obejmującej odbieranie i transport.
8. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści
oferty Wykonawcy w zakresie wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 2 w przypadku:
a) zmiany stawek opłat za zagospodarowanie odpadów zebranych z terenu Gminy Jastarnia i
przekazanych do instalacji komunalnej, o której mowa w art. 35 ust. 6 ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach, wskazanej w ofercie wykonawcy zaakceptowanej przez
Zamawiającego, gdy zmiana ta będzie skutkiem wprowadzenia zmian przepisów prawa, w
tym zmian w wysokości opłaty za korzystanie ze środowiska;
b) zmiany wysokości innych opłat wynikających wprost z przepisów prawa a mających
istotny wpływ na koszty świadczenia usługi, przy czym Wykonawca jest obowiązany
wykazać Zamawiającemu, że wpływ zmiany wysokości tych opłat na wysokość
wynagrodzenia Wykonawcy;
c) innej zmiany prawa powszechnie obowiązującego wpływającej na zasady odbierania
i zagospodarowania odpadów, przy czym Wykonawca jest obowiązany wykazać
Zamawiającemu, że wpływ zmiany tego prawa na sposób realizacji umowy przez
Wykonawcę;
d) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo zasad podlegania
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokości stawki
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały istotny
wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wykonawca jest obowiązany
wykazać Zamawiającemu wpływ powyższych zmian na wysokość wynagrodzenia
Wykonawcy;
e) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części zamówienia i związanej z tym zmiany
wynagrodzenia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których
Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie przygotowania postępowania, a które
powodują, że wykonanie przedmiotu zamówienia bez ograniczenia zakresu zamówienia,
powodowałoby dla Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel
realizacji przedmiotu zamówienia i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków
publicznych,
f) wprowadzenia zmian w stosunku do Opisu Przedmiotu Zamówienia w zakresie wykonania
prac nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, w sytuacji konieczności
zwiększenia usprawnienia procesu realizacji zamówienia,
g) zmiany stawki podatku VAT.
9. W związku z wskazanymi w ust. 8 okolicznościami dopuszczalne jest zmniejszenie lub
zwiększenie wynagrodzenia, przy czym zwiększenie wynagrodzenia dopuszczalne jest
o kwotę nie większą niż udokumentowany wzrost kosztów świadczenia usługi.
10. W trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego
powiadamiania Zamawiającego o:
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,
2) zmianie osób reprezentujących,
3) ogłoszeniu upadłości
4) ogłoszeniu likwidacji,
5) zawieszenia działalności,
6) wszczęcia postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca.
§ 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 każdej
ze stron.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

