Załącznik nr 9 do SIWZ

IB.271.15.2018

PROJEKT UMOWY Nr …/2018
w dniu ………………… roku w Jemielnicy, pomiędzy :
Gminą Jemielnica 47-133 Jemielnica, ul. Strzelecka 67, zwaną dalej "Zamawiającym", którą
reprezentuje :
Marcin Wycisło – Wójt Gminy Jemielnica

a
…………………………………………………………………………….,……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
reprezentowaną/ym przez :
…………………………………
………………………………...
zwanym dalej "Wykonawcą"
została zawarta umowa następującej treści.
Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz.1986 z późn. zm.).
§ 1.
Definicje
Użyte w treści umowy pojęcia i określenia należy rozumieć:
1) Ustawa Pzp - ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018r. poz.
1986 z późn. zm);
2) SIWZ – specyfikacja istotnych warunków zamówienia;
3) nieruchomości zamieszkałe - to nieruchomości, o których mowa w art. 6c ust. 1 ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach, tj. nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy;
4) nieruchomości niezamieszkałe - to nieruchomości, o których mowa w art. 6c ust. 2 ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj. nieruchomości na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;
5) nieruchomości, na których powstają odpady komunalne
niezamieszkałe oraz w części zamieszkałe i niezamieszkałe;

- to nieruchomości zamieszkałe i

6) odpady ulegające biodegradacji - rozumie się przez to odpady kuchenne pochodzenia roślinnego i
odpady ulegające biodegradacji z ogrodów i parków – części roślin z ogrodów i parków o kodzie 20 02
01, tzw. odpady zielone;
7) KC – ustaw a z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.);
8) Ustawa o odpadach - ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn.
zm);
9) Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - ustawa z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454).

§ 2.
Przedmiot i zakres umowy
1. Przedmiot zamówienia realizowany będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w
szczególności:
1) ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018r.
poz. 1454);
2) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn.
zm.) oraz rozporządzeniami wydanymi na ich podstawie w zakresie dotyczącym realizacji
zamówienia;
3) ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r., poz. 922 z późn.
zm.);
4) ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017r. poz. 1221 z późn.
zm.);
5) Krajowym Planem Gospodarki Odpadami Komunalnymi 2016 (KPGO 2016);
6) uchwałą nr XXXI/215/2017 Rady Gminy w Jemielnicy z dnia 28 września 2017 r. w sprawie
uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jemielnica (Dz.Urz.
Woj. Opolskiego z 2017 poz.2388)
7) uchwałą nr XXXI//216/17 Rady Gminy w Jemielnicy z dnia 28 września 2017r. w sprawie
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z
2017 r. poz. 2389)
8) uchwała nr XXII/152/16 Rady Gminy Jemielnica z dnia 12.12.2016 r. w sprawie dodatkowej
usługi świadczonej przez gminę w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jemielnica oraz dodatkowej opłaty
ponoszonej z tego tytułu
9) uchwałą nr XXVII/307/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 marca 2017r. w
sprawie wykonania” Planu gospodarki odpadami dla województwa opolskiego na lata 2016-2022
z uwzględnieniem lat 2023-2028” (Dz.U.Woj. Opolskiego poz.1243 z 2017 r.)
2. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę pn. „Odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych z terenu Gminy Jemielnica”.
3. Zamówienie jest usługą polegającą na odbieraniu, transporcie i zagospodarowaniu odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których powstają odpady komunalne, zlokalizowanych
na terenie Gminy Jemielnica.
4. Zakres usługi, stanowiącej przedmiot niniejszej Umowy, został szczegółowo określony w załączniku
nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
§ 3.
Obowiązki Wykonawcy
Realizując przedmiot zamówienia Wykonawca:
1) zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem należytej staranności
wymaganej od profesjonalisty oraz zgodnie z obowiązującymi w czasie realizacji przedmiotu
umowy przepisami prawa, o których mowa w § 2 ust. 1 umowy;
2) zobowiązuje się do wykonania wszystkich obowiązków opisanych w załączniku nr 1 do SIWZ w
sposób tam i w niniejszej umowie określony, zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego
Harmonogramem odbioru odpadów komunalnych lub jego zmianą;
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3) zobowiązany jest posiadać stosowne zezwolenia i wpisy do rejestrów uprawniające do
prowadzenia działalności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia przez cały okres
realizacji postanowień niniejszej umowy;
4) deklaruje osiągnięcie w skali półrocza następujących poziomów recyklingu(1):
a) poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych
i szkła - I i II półrocze 2019r. nie mniej niż 40 %,
b) poziom
ograniczania
masy
odpadów
komunalnych
ulegających
biodegradacji
przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.
- I i II półrocze 2019r. nie więcej niż 40%,
5) zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu do 10 dni od dnia podpisania umowy listy z
wykazem osób, które będą przeznaczone do obsługi niniejszej umowy z nazwą stanowisk i
rodzajem umowy o pracę i terminem jej obowiązywania.
6) zobowiązuje się w okresie realizacji usług objętych niniejszą umową do zatrudniania na podstawie
umowy o pracę, w pełnym wymiarze godzin osób przeznaczonych do wykonania przedmiotu
umowy w ilości nie mniejszej niż w dniu podpisania umowy.
7) Zobowiązuje się składać Zamawiającemu do 10 dnia każdego miesiąca obowiązywania niniejszej
umowy pisemne oświadczenie o spełnieniu zobowiązania w zakresie obowiązku zatrudniania na
podstawie umowy o pracę pracowników przeznaczonych do wykonania przedmiotu umowy. Wzór
takiego oświadczenia stanowi zał. Nr 1 do niniejszej umowy. Na każde wezwanie Zamawiającego
Wykonawca w terminie 3 dni przedstawi listę z wykazem osób, które były przeznaczone do
obsługi niniejszej umowy z nazwą stanowisk i rodzajem umowy o pracę i terminem jej
obowiązywania.
§ 4.
Oświadczenia i zapewnienia Wykonawcy
1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę oraz uprawnienia, potencjał techniczny,
ekonomiczny i osobowy oraz bazę magazynowo-techniczą niezbędne do należytego, terminowego
i zgodnego z przepisami prawa wykonania przedmiotu niniejszej umowy, z zachowaniem
profesjonalnego charakteru świadczonych przez Wykonawcę usług, a w szczególności wymogi
uprawniające do:
1) prowadzenia działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych będących
przedmiotem zamówienia od właścicieli nieruchomości, zgodnie z art. 9c ustawy z dnia 13
września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
2) prowadzenia transportu odpadów komunalnych będących przedmiotem zamówienia, zgodnie z
art. 50 ust.3 oraz art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach;
3) odbierania od właścicieli nieruchomości zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
zgodnie ustawą z dnia 11 września 2015 roku Dz.U. z 2018 r. poz.1466 z późn. zm.) o zużytym
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada wymaganą ilość oraz rodzaj środków transportu niezbędnych do
realizacji przedmiotu niniejszej umowy, a każdy ze środków transportu wyposażony jest w system
monitoringu bazujący na systemie pozycjonowania satelitarnego GPS, umożliwiający stałe
monitorowanie tras ich przejazdu oraz pracy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do spełniania wymagań określonych w ust. 1 i 2 przez cały okres
realizacji postanowień niniejszej umowy.
4. Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia
11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013r. poz. 122).
1

Jeżeli dotyczy
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5. Wykonawca oświadcza, że odpady komunalne zmieszane będą zagospodarowane na instalacji
……………………………………………………………………………………………………………………..
Miejsce zagospodarowania odpadów komunalnych, może zostać zmienione wyłącznie za zgodą
Zamawiającego.

§5
Podwykonawcy i podmiot trzeci2
1. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego
wyrażona w sposób wyraźny, na piśmie. Załącznikiem do wniosku muszą być co najmniej: projekt
umowy z podwykonawcą i dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych prawem uprawnień,
jeżeli są wymagane.
2. Zlecenie części przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowiązań Wykonawcy wobec
Zamawiającego, który jest odpowiedzialny za wykonanie tej części robót.
3. Ustalony w umowie zakres przedmiotu umowy realizowany będzie z udziałem następujących
Podwykonawców:
………………………………………………………………………………………………………………….…..
………………………………………………………………………………………………………………………
Zakres rzeczowy i udział Podwykonawców:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
4. Zamawiający może odmówić udzielenia zgody na zlecenie części prac podwykonawcy, w
szczególności, jeżeli:
1) umowa lub projekt umowy z podwykonawcą będzie sprzeczna z treścią: umowy, Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia lub złożonej oferty,
2) zakres robót, którego wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy, wykracza poza
zakres określony w złożonej przez Wykonawcę ofercie, gdzie Wykonawca wykaże części
zamówienia, których realizację zamierza powierzyć innym podmiotom,
3) termin płatności w umowie z podwykonawcą będzie dłuższy niż 30 dni.
5. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców w takim
samym stopniu, jak by to były jego własne.
6. Wykonawca będzie polegał na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej 2, ………………………………………………………………………………………………...
na następujących zasadach:
1) ……………………………………………………………………………………………………………..
2) ……………………………………………………………………………………………………………..

Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
podmiotu trzeciego (zgodnie z złożoną ofertą)
2
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§ 6.
Termin realizacji Umowy
1. Wykonawca wykonywać będzie przedmiot umowy, określony w § 2 umowy w terminie od
………………. do dnia 31 grudnia 2019r.
2. Harmonogram obejmujący okres od dnia …………………… do 31 grudnia 2019r. powinien zostać
opracowany i przedłożony Zamawiającemu w terminie do 5 dni od dnia podpisania Umowy.
3. Harmonogram, który Wykonawca przekazuje na piśmie, wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego
co do treści i formy. Zamawiający zaakceptuje Harmonogram lub przedstawi uwagi do niego w
terminie do 5 dni od jego otrzymania. Wykonawca w terminie do 5 dni uwzględni uwagi
Zamawiającego oraz przedstawi Harmonogram do ponownej akceptacji.

§ 7.
Wynagrodzenie i sposób rozliczeń

1.

Strony zgodnie postanawiają, że określona przez Wykonawcę wartość wynagrodzenia ofertowego za
wykonanie całości przedmiotu umowy w kwocie:
wartość zamówienia (netto) ...........................................................……………………………………….
plus kwota podatku VAT ……………..% w kwocie: ...........................................................................
razem brutto: .....................................................................................................................................
słownie:...............................................................................................................................................
została obliczona w przypadku usług podanych w formularzu ofertowym w wierszu 1,2,3,4,5,6 tabeli
jako iloczyn szacunkowej ilości odebranych ton (Mg) odpadów komunalnych oraz wskazanych przez
Wykonawcę cen ryczałtowych jednostkowych, zaś w przypadku usługi podanej w formularzu
ofertowym w wierszu 7 tabeli w zaoferowanej wysokości ceny jednostkowej za każdą
przeprowadzoną akcję mobilnej zbiórki odpadów.

2.

Strony zgodnie oświadczają, iż świadome są tego, że rzeczywiste ilości odebranych i
zagospodarowanych na podstawie niniejszej umowy odpadów mogą różnić się od szacunkowej ilości
odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 1. W związku z powyższym Zamawiający
zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za ilość faktycznie odebranych i
zagospodarowanych w ramach realizacji postanowień niniejszej umowy odpadów.

3.

Podstawą obliczenia wynagrodzenia za świadczenie usług objętych niniejszą umową są następujące
ceny jednostkowe, zaoferowane przez wykonawcę w formularzu ofertowym:
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Cena jednostkowa
Lp.

Rodzaj usługi

ryczałtowa brutto
(zł)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Odbiór, transport i zagospodarowanie 1Mg odpadów
zmieszanych
Odbiór, transport i zagospodarowanie 1 Mg metali i tworzyw
sztucznych zebranych selektywnie

………….

…………..

Odbiór, transport i zagospodarowanie 1 Mg opakowań
szklanych zebranych selektywnie

…………..

Odbiór, transport i zagospodarowanie 1 Mg papieru,
zebranego selektywnie

…………

Odbiór, transport i zagospodarowanie 1Mg popiołów
zebranych selektywnie
Odbiór, transport iż zagospodarowanie 1 Mg odpadów
ulegających biodegradacji
Przeprowadzenie jednej akcji mobilnej zbiórki odpadów
(odbiór odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego)

……………

……………

……………..

4.

Ceny jednostkowe, o których mowa w ust. 1 zawierają wszelkie wymagane podatki w tym podatek od
towarów i usług.

5.

Wykonawca oświadcza, że wymienione w ust. 1 ceny jednostkowe brutto obejmują wszystkie koszty i
składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego
wynikającymi wprost z zapisów SIWZ jak również tam nie ujęte, a niezbędne do wykonania zadania.

6.

Wykonawca oświadcza, że ustalając wymienione w ust. 1 ceny jednostkowe brutto, skalkulował
zasoby materiałowe, sprzętowe i ludzkie w sposób gwarantujący terminowe wykonanie zamówienia.

7.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy obliczone będzie na podstawie cen jednostkowych:
a) w przypadku usług, o których mowa w wierszach 1,2,3,4,5,6 tabeli z ust.3 – jako iloczyn ceny
jednostkowej danego rodzaju usług i ilości odebranych odpadów w danym miesiącu, ustalonych
na podstawie dokumentów, o których mowa w załączniku nr 1 do SIWZ ( pkt.II.5).
b) w przypadku usługi, o których mowa w wierszu 7 tabeli z ust.3 – w wysokości zaoferowanej ceny
jednostkowej, za każda przeprowadzoną akcję zbiórki, po potwierdzeniu jej wykonania prze
zamawiającego.

8.

Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonywana będzie na rachunek bankowy, numer
konta: ………………………………………………………………...

9.

Zapłata nastąpi w terminie do 21 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby
zamawiającego.

10. Strony ustalają, że w przypadku powstania zobowiązań, o których mowa w §10 Zamawiający potrąci
z wynagrodzenia kwotę należnej mu kary, przed wykonaniem czynności, o której mowa w ust. 9.
11. Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania płatności w przypadku nieprzedłożenia w terminie 5
dni od doręczenia faktury pisemnego potwierdzenia przez podwykonawców, których wierzytelność
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jest częścią składową wystawionej faktury o otrzymaniu zapłaty, bądź o dokonaniu cesji
wierzytelności z zastrzeżeniem §13 ust. 3.
12.

Podstawą wystawienia faktury będzie przedłożenie dokumentów, o których mowa w załączniku nr
1 do SIWZ ( pkt.II.5, pkt.VI.1c oraz pkt.VI.1d, e, g).
§ 8.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tytułem kaucji gwarancyjnej Wykonawca wnosi
zabezpieczenie w formie: ……………………………...
2. Zwrot zabezpieczenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania i uznania za należyte wykonania
przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.
§ 9.
Odstąpienie od umowy
1. Oprócz wypadków wymienionych w treści Kodeksu Cywilnego stronom przysługuje w każdym czasie
prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności w razie:

1).

a) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie
od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o
powyższych okolicznościach,
b) złożenia wniosku o upadłość firmy Wykonawcy,
c) zajęcia majątku Wykonawcy,
d) nie rozpoczęcia świadczenia usługi bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuowania ich
przez Wykonawcę pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
e) przerwania przez Wykonawcę świadczenia usługi, gdy przerwa trwa dłużej niż 7 kolejnych dni
kalendarzowych,
f)

gdy Wykonawca, pomimo uprzednich, pisemnych, co najmniej dwukrotnych zastrzeżeń ze strony
Zamawiającego nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy lub w istotny
sposób narusza zobowiązania umowne,

g) utraty przez Wykonawcę uprawnień do wykonywania przedmiotu umowy wynikające z przepisów
szczególnych,
h) mieszania odpadów komunalnych z terenu Gminy Jemielnica z odpadami innej gminy,
i)

nie wywiązywania się podmiotu trzeciego z wymogów określonych w §5 ust. 6 umowy3.

2). Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli:
a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie
1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w niniejszej umowie,
b) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny zatwierdzenia miesięcznego zestawienia
wykonanych usług, który jest podstawą do wystawienia faktury za wykonaną usługę
2.

Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

takiego

3. Odstąpienie od umowy wywołuje ten skutek, że Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia
należnego mu z tytułu prawidłowego wykonania części umowy do dnia wygaśnięcia umowy na skutek
Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
podmiotu trzeciego
3
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odstąpienia. W tym celu Zamawiający wraz z Wykonawcą winni ustalić wartość faktycznie
wykonanych przez Wykonawcę usług, a Wykonawca zobowiązuje się współpracować z
Zamawiającym w tym zakresie.
§ 10.
Kary umowne
1. Strony ustalają, że formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów:
1). Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy
wynagrodzenia umownego brutto z §7 ust.1 umowy,

w wysokości 10% wartości

b) za każdorazowe nieterminowe, niezgodne z harmonogramem, o którym mowa w §3 pkt 4
niniejszej umowy, wykonanie danego rodzaju świadczenia, w wysokości 500,00 złotych za każdy
rozpoczęty dzień opóźnienia, za wyjątkiem sytuacji uzgodnionych z pracownikiem wskazanym w
umowie przez Zamawiającego,
c) za każdorazowy stwierdzony przypadek wykonania usługi w sposób niezgodny z zapisami SIWZ i
obowiązującymi przepisami prawa ( w tym w szczególności w §2 ust 1 pkt 1 ), jak również za
każdy stwierdzony przypadek nie zachowania właściwego stanu higieniczno-sanitarnego miejsc
odbioru odpadów w wysokości 500,00 zł,
d) w przypadku stwierdzenia niedziałania systemu monitoringu, o którym mowa w rozdz. III załącznik
nr 1 do SIWZ w wysokości 500,00 zł – za każdy dzień niedziałania monitoringu,
e)

za nieuzyskanie deklarowanych poziomów w danym półroczu, w przypadku złożenia
odpowiedniej deklaracji w wysokości 30 000,00 zł4

f)

za brak wyposażenia pojemników i worków w czipy/kody RFID lub w kody kreskowe, o których
mowa w załączniku nr 1 do SIWZ w wysokości 2000,00 zł za każdy dzień opóźnienia liczony od
pierwszego dnia świadczenia usługi wskazanego w harmonogramie,

g) w przypadku stwierdzenia nieodczytywania kodów kreskowych o których mowa w załączniku nr 1
do SIWZ w wysokości 500,00 zł, za każdy stwierdzony przypadek,
h) za każdorazowy stwierdzony przypadek wykonania usługi w sposób niezgodny z zapisami, o
których mowa w załączniku nr 1 do SIWZ ( rozdz. III pkt 8-10) w wysokości 500,00 zł za każdy
stwierdzony przypadek,
i)

za każdy przypadek niezłożenia do dnia 10 każdego miesiąca w okresie obowiązywania umowy
oświadczenia o zatrudnieniu na umowę o pracę pracowników skierowanych do realizacji niniejszej
umowy w wysokości 300 zł,

j)

za stwierdzony przypadek zatrudnienia mniejszej ilości osób zatrudnionych na podstawie umowy
o pracę aniżeli liczba osób zadeklarowanych w ofercie i wskazanych zgodnie z §3 pkt 5 niniejszej
umowy, kara będzie obliczana jako iloczyn kwoty 1000zł i ilości brakujących osób w danym
miesiącu, za osobę, która, może zostać uznana jako zatrudniona na umowę o pracę w danym
miesiącu kwalifikuje się osobę, która przepracowała ponad połowę dni roboczych w miesiącu.

k) Za każdy przypadek stwierdzenia odbioru odpadów pojazdem nie spełniającym normy min. EURO
4 w wysokości 2500 zł 4.
2).

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych
od zamawiającego w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto z §7 ust.1
umowy, za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w §9 ust.1 pkt 1 lit a.

2. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień
opóźnienia staje się wymagalne:
1). za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu,
2). za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych dni.

4

Jeżeli dotyczy
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3. Realizacja zapłaty kar umownych naliczonych przez Zamawiającego może nastąpić według uznania
Zamawiającego poprzez potrącenie wysokości kary z kwoty należnej do zapłaty Wykonawcy
wynikającej z wystawionej przez niego faktury.
4. W sytuacji gdy kara umowna nie pokrywa szkody, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania
odszkodowania na zasadach ogólnych.
§ 11.
Zmiana postanowień umowy
Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod
rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany mogą dotyczyć:
1) zmian określonego w umowie ryczałtowego wynagrodzenia brutto za tonę, w przypadku zmiany
urzędowej stawki podatku VAT,
2) zmian harmonogramu wywozu odpadów komunalnych, w szczególności w przypadku zmian
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jemielnica oraz uchwały Rady
Gminy Jemielnica w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania,
3) zmian w zakresie sposobu spełniania przez Wykonawcę świadczenia odbierania i
zagospodarowania odpadów w przypadku zmian przepisów prawa powszechnie obowiązującego
wpływających na sposób spełnienia świadczenia,
4) zmian sposobu realizacji świadczenia, opisanego w SIWZ, bezwzględnie nie wykraczające poza
zakres przedmiotu zmówienia, wpływających na usprawnienie procesu realizacji usługi,
5) możliwości bieżącej modyfikacji zestawienia nieruchomości, z których będą odbierane odpady
komunalne.
6) zmiany wskazanej w umowie Regionalne Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

§ 12.
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego, jeżeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych nie
stanowią inaczej.
3. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, przysługującej mu z
tytułu realizacji Umowy na osoby trzecie.
4. Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone (z zastrzeżeniami w niej
zawartymi), jeżeli zostały przesłane za zwrotnym potwierdzeniem przez drugą Stronę odbioru, listem
poleconym lub innego potwierdzonego doręczenia pod następujący adres:
Zamawiający:

Gmina Jemielnica
ul. Strzelecka 67
47-133 Jemielnica
Wykonawca:
………………………….
………………………….
………………………….

9

Każda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie swojego
adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenie dokonane na ostatnio
wskazany adres będą uważane za skuteczne.
5. Nagłówki paragrafów nie stanowią treści umowy i nie będą brane pod uwagę przy jej interpretacji.
6. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub
wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego
sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego rozwiązania
sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki Strony poddają
rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla Zamawiającego.
7. Przedstawicielami Stron są:
1) Zamawiającego:


……………………………………..…



Nr telefonu: ………………………..…



Adres poczty elektronicznej …………………………………………….……………….

2) Wykonawcy:


…………………………………………..



Nr telefonu: ………………………….…



Adres poczty elektronicznej …………………………………………….……………….

8. Umowę sporządzono w trzech jednakowo brzmiących egzemplarzach z czego 2 egzemplarze dla
zamawiającego i jeden dla wykonawcy.

………………………….

………………………….

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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Załącznik nr 1 do umowy Nr……………………

Data ……………………

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że w miesiącu ………………………………… r. firma
………………………………………………………………
zatrudniała
na
podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze godzin …………… osób w
ramach wykonania przedmiotu umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych z terenu Gminy Jemielnica.

…………………………
Podpis Wykonawcy
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