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Wszyscy 
Wykonawcy, którzy pobrali  
Specyfikację Istotnych Warunków 
Zamówienia 
Strona internetowa Zamawiającego 

 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak sprawy: INO.272.24.P.19 na: Odbiór i 
zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sitkówka-
Nowiny od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 30 czerwca 2020 r”.  
 

               
  Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  

 
Działając w trybie art. 38 ust 4. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U z 

2018r, poz. 1986 ze zmianami), Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, zwanej dalej w siwz w następujący sposób: 
 
 
Rodział 9.4.1. SIWZ –  
 

9.4.1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,  
o ile wynika to z odrębnych przepisów; 

 
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca posiada aktualne zezwolenie na transport i 
zbieranie odpadów o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r.                     o odpadach (Dz. U. z 
2013 r., poz. 21 ze zm.) i znajduje się w aktualnym Rejestrze działalności regulowanej w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Sitkówka- Nowiny 
wszystkich rodzajów odpadów będących przedmiotem usługi,  
 
Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę 
oświadczenia zgodnie z założeniami w pkt. 9.3.  
 
W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę ww. warunku, Zamawiający będzie żądał: 

1. aktualnego zezwolenia na transport odpadów komunalnych o którym mowa w ustawie z dnia 14 
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.) 

2. aktualnego zezwolenia na zbieranie odpadów komunalnych o którym mowa w ustawie z dnia 14 
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.) 

3. aktualny wpis do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Sitkówka- Nowiny 

Powyższe dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 
przez Wykonawcę; 

 
Otrzymuje nowe brzmienie: 

 
Rodział 9.4.1. SIWZ –  
 

9.4.1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,  
o ile wynika to z odrębnych przepisów; 

 
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca posiada aktualne wpis do Bazy Danych 
o Odpadach w zakresie gospodarowania odpadami i znajduje się w aktualnym Rejestrze 
działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości z terenu gminy Sitkówka- Nowiny wszystkich rodzajów odpadów będących 
przedmiotem usługi,  
 
Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę 
oświadczenia zgodnie z założeniami w pkt. 9.3.  
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Rodział 11 SIWZ –  
 
11. Dodatkowe wymagania od Wykonawców. 
 
11.1. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części robót innej firmie  (podwykonawcy) jest 

zobowiązany do: 
 11.1.1. Określenia w złożonej ofercie (na formularzu oferty - załącznik do SIWZ) informacji jaka część 

przedmiotu zamówienia będzie realizowana przez podwykonawców z podaniem jego nazwy.  
 11.1.2. Wynagrodzenie za usługi wykonane za pośrednictwem podwykonawców  

i dalszych podwykonawców Zamawiający ureguluje na zasadach określonych w umowie. 
 11.1.3. Przy realizacji zamówienia z udziałem podwykonawcy zastosowanie mają przepisy  

art. 143a do 143d ustawy PZP. 
 11.1.4. Zgłoszenie podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca się powołuje, zobowiązuje wykonawcę 

aby ten wraz ze złożoną ofertą złożył oświadczenia i na wezwanie zamawiającego dokumenty 
potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy (oświadczenia i dokumenty są 
składane na zasadach określony w SIWZ jak dla wykonawcy). 

 11.1.5. Dla podwykonawców zgłoszonych w trakcie realizacji zamówienia, zapisy pkt. 11.1.4 stosuje się 
odpowiednio. 

 11.1.6. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 
wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia 
wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

 11.1.7. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy  
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

 11.1.8. Za zgodą zamawiającego wykonawca może w trakcie realizacji zamówienia zgłosić nowych 
podwykonawców do realizacji zamówienia  

 
11.2. Do SIWZ załączono istotne postanowienia umowy obowiązującej przy zgłaszaniu podwykonawców 

(załącznik nr 10 do SIWZ). Wykonawca przedkładając do akceptacji umowę z podwykonawcą jest 
uprawniony do wprowadzania zmian do istotnych postanowień w zakresie nieprzekraczającym 
zobowiązań wynikających z umowy podstawowej na realizowany przedmiot zamówienia. 

 
Otrzymuje nowe brzmienie: 
 
11. Dodatkowe wymagania od Wykonawców. 
 
11.1. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części robót innej firmie 

 (podwykonawcy) jest zobowiązany do: 
 11.1.1. Określenia w złożonej ofercie (na formularzu oferty - załącznik do SIWZ) informacji jaka część 

przedmiotu zamówienia będzie realizowana przez podwykonawców z podaniem jego nazwy.  
 11.1.2. Wynagrodzenie za usługi wykonane za pośrednictwem podwykonawców  

i dalszych podwykonawców Zamawiający ureguluje na zasadach określonych w umowie. 
 11.1.3. Przy realizacji zamówienia z udziałem podwykonawcy zastosowanie mają przepisy  

art. 143a do 143d ustawy PZP. 
 11.1.4. Zgłoszenie podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca się powołuje, zobowiązuje 

wykonawcę aby ten wraz ze złożoną ofertą złożył oświadczenia i na wezwanie zamawiającego 
dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy 
(oświadczenia i dokumenty są składane na zasadach określony w SIWZ jak dla wykonawcy). 

 11.1.5. Dla podwykonawców zgłoszonych w trakcie realizacji zamówienia, zapisy pkt. 11.1.4 stosuje 
się odpowiednio. 

 11.1.6. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 
wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z 
powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

 11.1.7. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy  
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

 11.1.8. Za zgodą zamawiającego wykonawca może w trakcie realizacji zamówienia zgłosić nowych 
podwykonawców do realizacji zamówienia  
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Rozdział 13.1. SIWZ  
13.1. - Oferta musi zawierać: 

Oświadczenie woli (Oferta)  zawiera: 

 Oferta cenowa zgodna z załączonym drukiem „formularz oferty” – załącznik nr 1 do SIWZ. Forma 
wynagrodzenia ustalona przez Zamawiającego za realizację przedmiotu zamówienia to RYCZAŁT. 
Do wynagrodzenia ryczałtowego ma zastosowanie art. 632 KC.  

 Oświadczenia, o których mowa w pkt. 9.2 (załącznik nr 3 i 4 do SIWZ). 

 Pełnomocnictwo - Jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika należy do 
oferty załączyć pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika do tej czynności. 

 Oryginał wniesienia wadium jeśli zabezpieczenie wadialne zostało wniesione w formie 
niepieniężnej. 

 Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa wraz z ofertą oświadczenie 
podmiotu o udostepnieniu zasobów wskazujące na okoliczności opisane w „Uwaga pkt a ) do d)”  

 
Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć w oryginalnym egzemplarzu 
bezpośrednio do oferty. Zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki sposób, aby jego zwrot 
przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty wraz z załącznikami (np. umieszczony w 
koszulce, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów). 

 
Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunki podmiotowe - składane na wezwanie 
Zamawiającego 

 wykaz usług wykonanych, lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat, zgodnie z opisanym 
warunkiem w pkt. 9.4.2.3 należy przedstawić wg wzoru załącznik nr 5 do SIWZ 

 wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu zgodnie z opisanym warunkiem w pkt. 9.4.2.1 należy 
przedstawić wg wzoru załącznik nr  7 do SIWZ 

 odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku 
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy 

 aktualnego zezwolenia na transport odpadów komunalnych o którym mowa w ustawie z dnia 14 
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.) 

 aktualnego zezwolenia na zbieranie odpadów komunalnych o którym mowa w ustawie z dnia 14 
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.) 

 aktualny wpis do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości z terenu gminy Sitkówka- Nowiny 

 
Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie  
art. 24 ustawy. 

 Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej , 
zgodnie z opisem w pkt. 9.4.4.  

 Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa dokumenty o braku podstaw do 
wykluczenia w odniesieniu do tych podmiotów (określone w pkt. 9.4.4 )  

 
 
Otrzymuje nowe brzmienie: 

 
13.1. Oferta musi zawierać: 

 
Oświadczenie woli (Oferta)  zawiera: 

 Oferta cenowa zgodna z załączonym drukiem „formularz oferty” – załącznik nr 1 do SIWZ. 
Forma wynagrodzenia ustalona przez Zamawiającego za realizację przedmiotu zamówienia 
to RYCZAŁT. Do wynagrodzenia ryczałtowego ma zastosowanie art. 632 KC.  

 Oświadczenia, o których mowa w pkt. 9.2 (załącznik nr 3 i 4 do SIWZ). 

 Pełnomocnictwo - Jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika 
należy do oferty załączyć pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika do tej czynności. 

 Oryginał wniesienia wadium jeśli zabezpieczenie wadialne zostało wniesione w formie 
niepieniężnej. 

 Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa wraz z ofertą oświadczenie 
podmiotu o udostepnieniu zasobów wskazujące na okoliczności opisane w „Uwaga pkt a ) 
do d)”  

 
Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć w oryginalnym egzemplarzu 
bezpośrednio do oferty. Zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki sposób, aby jego 
zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty wraz z załącznikami (np. 
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umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty 
dokumentów). 

 
Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunki podmiotowe - składane na 
wezwanie Zamawiającego 

 wykaz usług wykonanych, lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat, zgodnie z opisanym 
warunkiem w pkt. 9.4.2.3 należy przedstawić wg wzoru załącznik nr 5 do SIWZ 

 wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu zgodnie z opisanym warunkiem w pkt. 9.4.2.1 należy 
przedstawić wg wzoru załącznik nr  7 do SIWZ 

 odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy 

 
Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie  
art. 24 ustawy. 

 Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej , zgodnie z opisem w pkt. 9.4.4.  

Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa dokumenty o braku 

 
 
Rodział 18.5. SIWZ 
 
18.5. W przypadku zabezpieczeń składanych w formie pieniężnej, Zamawiający zwróci 70% wartości złożonego 

zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia, natomiast pozostałe 30% wartości zostanie 
zwrócone w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi. 

 
Otrzymuje nowe brzmienie: 

 
18.5. W przypadku zabezpieczeń składanych w formie pieniężnej, Zamawiający zwróci, na pisemny 
wniosek, zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez 
Zamawiającego za należycie wykonany, jednak nie wcześniej niż po przekazaniu przez Wykonawcę 
sprawozdania, o którym mowa w art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach.  

 
 
Rozdział  19.4. SIWZ -  
 
19.4. Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje: 

 
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

z terenu Gminy Sitkówka-Nowiny od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 30 czerwca 2020 r”. 
Nie otwierać przed 20.03.2019 r. godz. 12:15 

 
Otrzymuje nowe brzmienie: 
 
Rozdział  19.4. SIWZ -  
 
19.4.      Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje: 

 
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

z terenu Gminy Sitkówka-Nowiny od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 30 czerwca 2020 r”. 
Nie otwierać przed 25.03.2019 r. godz. 10:30 

 

Rozdział 20 SIWZ 
 
20. Miejsce i termin składania ofert. 

20.1. Ofertę  należy  złożyć w siedzibie  Zamawiającego  -  (sekretariat), w terminie do  dnia 20.03.2019 r. do 
godz. 12:00. 

20.2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania. 
 

Otrzymuje nowe brzmienie: 
 
Rozdział 20 SIWZ 
 

http://www.nowiny.com.pl/
mailto:nowiny@nowiny.com.pl


Urząd Gminy 

Sitkówka-Nowiny 

 

Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny, 26-052 Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25 
Tel. (41) 347-50-00, sekretariat (41) 347-50-10, fax (41) 347-50-11 

www.nowiny.com.pl e-mail: nowiny@nowiny.com.pl 

20. Miejsce i termin składania ofert. 
20.1. Ofertę  należy  złożyć w siedzibie  Zamawiającego  -  (sekretariat), w terminie do  dnia 25.03.2019r. 

do godz. 10:00. 
20.2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania. 

 
 
Rozdział 21.1 SIWZ 
 

 
21.1. Oferty zostaną otwarte w  siedzibie zamawiającego w miejscu składania ofert w dniu 20.03.2019r.                    

o godz. 12:15. 
 
Otrzymuje nowe brzmienie: 
 
Rozdział 21.1 SIWZ 
 
21.1. Oferty zostaną otwarte w  siedzibie zamawiającego w miejscu składania ofert w dniu 25.03.2019 r.                

o godz. 10:30. 
 

Rozdział 23.4 SIWZ 
 

23.4. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy 
zobowiązany jest do: 

 
a) przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia (o ile dotyczy); 
b) złożenia informacji o osobach umocowanych do zawarcia umowy i jeżeli taka konieczność 

zaistnieje - złożenia ich pełnomocnictw w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem przez notariusza, lub przedłożenia innych odpowiednich dokumentów, z których 
wynikać będzie umocowanie do podpisania umowy - w formie oryginału lub kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę; 

c) przedstawienia projektu pierwszego harmonogramu realizacji usługi, tj. zestawienie dat odbioru 
odpadów komunalnych z nieruchomości i obwoźnych zbiórek. Zamawiający zastrzega możliwość 
negocjacji projektu harmonogramu przed jego zatwierdzeniem. 

d) Przedstawienia oświadczenie wykonawcy dotyczące osób wskazanych do realizacji przedmiotu 
zamówienia, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. 
 

Otrzymuje nowe brzmienie: 
 

23.4. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem 
umowy zobowiązany jest do: 

 
a) przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia (o ile dotyczy); 
b) złożenia informacji o osobach umocowanych do zawarcia umowy i jeżeli taka konieczność 

zaistnieje - złożenia ich pełnomocnictw w formie oryginału lub kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez notariusza, lub przedłożenia innych odpowiednich 
dokumentów, z których wynikać będzie umocowanie do podpisania umowy - w formie 
oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę; 

 

Załącznik nr 8 do SIWZ – wzór umowy  
§ 3 
1. Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) przekazania szczegółowego wykazu adresów nieruchomości z terenu gminy Sitkówka-Nowiny, objętych 
odbiorem odpadów nie później niż 2dni od daty zawarcia przedmiotowej Umowy, 

 
Otrzymuje nowe brzmienie: 
§ 3 
1. Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) przekazania szczegółowego wykazu adresów nieruchomości z terenu gminy Sitkówka-Nowiny, 
objętych odbiorem odpadów  nastąpi w dniu zawarcia umowy, 
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Załącznik nr 8 do SIWZ – wzór umowy  
§7 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) z tytułu odstąpienia od realizacji przedmiotu Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy 
wwysokości10%wartościwynagrodzenia o którym mowa w §5 ust 1. umowy. 

2) za mieszanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi -
wysokość kary umownej zostanie wyliczona zgodnie z rozdziałem 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach,  

3) za przekazywanie nierzetelnych sprawozdań lub przekazywanie ich po terminie określonym ustawą z 
dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach-wysokość kary umownej 
zostanie wyliczona zgodnie z rozdziałem 4d ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

4) z tytułu opóźnienia w 

realizacji ”reklamacji”, tj .braku odbioru odpadów (dotyczy odpowiednio odpadów: zmieszanych, 
segregowanych). Wykonawca zapłaci karę za każdy dzień opóźnienia w wysokości 100,00zł (sto złotych 
00/100), 

5) z tytułu nie dostarczenia na nieruchomości ujęte w wykazie dostarczonym przez Zamawiającego 
pojemników na zmieszane odpady komunalne do dnia 1 lipca2019r., Wykonawca zapłaci karę w 
wysokości 100,00 zł (sto złotych 00/100)za każdy brakujący pojemnik, 

6) z tytułu niedostarczenia pojemnika na wskazany adres, w trakcie trwania umowy, zgodnie z zapisami 
deklaracji złożonej przez użytkownika nieruchomości, na każdorazowe zgłoszenie przesłane w formie 
elektronicznej przez Zamawiającego w ramach tzw. „wyposażenia uzupełniającego”, Wykonawca zapłaci 
karę w wysokości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100)za każdy niedostarczony pojemnik. 

7) W przypadku niespełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących  
prace fizyczne bezpośrednio  związane z odbiorem odpadów komunalnych  oraz kierowaniem pojazdami 
wykorzystywanymi do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 
1.000,00 zł (tysiąc złotych 00/100) za każdego pracownika objętego takim  wymogiem a 
niezatrudnionego  na podstawie umowy o pracę.  

2. Zamawiający może pobrać należną od Wykonawcy karę umowną także przez potrącenie z wystawionej 
przez Wykonawcę faktury. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli wartość 
poniesionych szkód przewyższa wysokość kar umownych. 

 

 
Otrzymuje nowe brzmienie: 

§ 7             
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

2) z tytułu odstąpienia od realizacji przedmiotu Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy 
w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia o którym mowa w § 5 ust 1. umowy. 

3) za mieszanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami 
komunalnymi - wysokość kary umownej zostanie wyliczona zgodnie z rozdziałem 4d ustawy 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,  

4) za przekazywanie nierzetelnych sprawozdań lub przekazywanie ich po terminie określonym 
ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach - wysokość 
kary umownej zostanie wyliczona zgodnie z rozdziałem 4d ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach, 

5) z tytułu opóźnienia w realizacji ”reklamacji”, tj. braku  odbioru odpadów (dotyczy 
odpowiednio odpadów: zmieszanych, segregowanych), Wykonawca zapłaci karę za każdy 
dzień opóźnienia             w wysokości 100,00 zł (sto złotych 00/100), 

6) z tytułu niedostarczenia na nieruchomości ujęte w wykazie dostarczonym przez 
Zamawiającego pojemników na zmieszane odpady komunalne do dnia 1 lipca  2019 r., 
Wykonawca zapłaci karę w wysokości 100,00 zł (sto złotych 00/100) za każdy brakujący 
pojemnik, 

7) z tytułu niedostarczenia pojemnika na wskazany adres, w trakcie trwania umowy, zgodnie 
z zapisami deklaracji złożonej przez użytkownika nieruchomości, na każdorazowe zgłoszenie 
przesłane w formie elektronicznej przez Zamawiającego w ramach tzw. „wyposażenia 
uzupełniającego”, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 
00/100) za każdy niedostarczony pojemnik. 

8) W przypadku niespełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących  prace fizyczne bezpośrednio  związane z odbiorem odpadów komunalnych  
oraz kierowaniem pojazdami wykorzystywanymi do realizacji przedmiotu zamówienia 
Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 1.000,00 zł (tysiąc złotych 00/100) za każdego 
pracownika objętego takim  wymogiem a niezatrudnionego  na podstawie umowy o pracę.  

2. Zamawiający może pobrać należną od Wykonawcy karę umowną także przez potrącenie 
z wystawionej przez Wykonawcę faktury. 
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3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli 
wartość poniesionych szkód przewyższa wysokość kar umownych. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: 
1)  z tytułu odstąpienia od realizacji przedmiotu Umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego 
w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia o którym mowa w § 5 ust 1. umowy. 

 

§ 9 
1. Prawo do odstąpienia od Umowy przysługuje Zamawiającemu w przypadku zaistnienia jednej                    z 

poniższych okoliczności: 

1) Wykonawca nie rozpoczął świadczenia usług, pomimo wezwania Zamawiającego    wyznaczającego 
termin na ich podjęcie, 

2) Wykonawca przerwał bez uzasadnienia, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację 
przedmiotu umowy i przerwa trwa dłużej niż 3 kolejne dni kalendarzowe, 

3) Wykonawca nie wykonuje obowiązków wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r.                  o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

4) Wykonawca utracił prawo do wykonywania działalności będącej przedmiotem niniejszej umowy, 

5) Wykonawca znajduje się stanie zagrożonym niewypłacalnością lub przechodzi w stan likwidacji w celach 
innych niż przekształcenia przedsiębiorstwa lub połączenia się z innym przedsiębiorstwem, 

6) Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub gdy zostanie wszczęte postępowanie 
egzekucyjne w stopniu uniemożliwiającym realizację umowy, 

7) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

8) Stwierdzenie przez Zamawiającego dwukrotnego naruszenia obowiązku wykonywania przez 
Wykonawcę  umowy, związanego z jej realizacją. 

 
Otrzymuje nowe brzmienie: 
§ 9 

1. Prawo do odstąpienia od Umowy przysługuje Zamawiającemu w przypadku zaistnienia jednej z 
poniższych okoliczności: 

1)  Wykonawca nie rozpoczął świadczenia usług, pomimo wezwania Zamawiającego    
wyznaczającego termin na ich podjęcie, 

2) Wykonawca przerwał bez uzasadnienia, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
realizację przedmiotu umowy i przerwa trwa dłużej niż 3 kolejne dni kalendarzowe, 

3) Wykonawca nie wykonuje obowiązków wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r.  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

4) Wykonawca utracił prawo do wykonywania działalności będącej przedmiotem niniejszej 
umowy, 

5) Wykonawca znajduje się stanie niewypłacalności lub przechodzi w stan likwidacji w celach 
innych niż przekształcenia przedsiębiorstwa lub połączenia się z innym przedsiębiorstwem, 

6) Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub gdy zostanie wszczęte 
postępowanie egzekucyjne w stopniu uniemożliwiającym realizację umowy, 

7) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży                         
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

8) Stwierdzenie przez Zamawiającego dwukrotnego poważnego naruszenia umowy 
skutkującego (np. niedotrzymaniem terminu odbioru odpadów określonego 
w harmonogramie i wynikającym z niego brakiem realizacji zadania przez trzy kolejne dni 
robocze) naruszenia obowiązku wykonywania przez Wykonawcę  umowy, związanego z jej 
realizacją. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu 
z tytułu wykonania części umowy. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno wskazać przyczynę odstąpienia. 

    
 
§ 11.  
6. W dniu zawarcia umowy, dla osób wchodzących w skład personelu Wykonawcy, w stosunku,  do których 

Wykonawca w ofercie zobowiązał się wykonywać przedmiot umowy przy pomocy osób zatrudnionych na 
podstawie umowy o pracę, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenia wykonawcy lub 
podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę. (Oświadczenie to powinno zawierać w 
szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, 
rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia  w imieniu 
wykonawcy lub podwykonawcy, wraz z oświadczeniem, że okazane do wglądu kopie umów o pracę osób 
wymienionych w oświadczeniu są zgodne z prawdą.) 
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Otrzymuje nowe brzmienie: 

 
§ 11.  

6. Najpóźniej w dniu przystąpienia do realizacji umowy, dla osób wchodzących w skład personelu 
Wykonawcy, w stosunku,  do których Wykonawca w ofercie zobowiązał się wykonywać przedmiot 
umowy przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 
pracę. (Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, rodzaju umowy o pracę  i wymiaru etatu 
oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia  w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy, 
wraz z oświadczeniem, że okazane do wglądu kopie umów o pracę osób wymienionych w 
oświadczeniu są zgodne z prawdą.) 
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