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Załącznik nr 7 do SWZ 

 

Projekt umowy 
 

UMOWA Nr UG/…./2022 

 

Umowa zawarta w dniu ……………………. r. w Czarnocinie pomiędzy: 

Gminą Czarnocin, 28-506 Czarnocin, reprezentowaną przez: 

– Wójta Gminy Panią Marię Kasperek, 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani Barbary Dziewięckiej, 

zwaną dalej Zamawiającym 

NIP: 605-002-30-70, REGON 291010033, 

a firmą: 

………………………………………………. 

zwanym dalej Wykonawcą 

NIP: …………………………………………. 

 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego w dniu ……………… r. wyboru oferty 

Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji art. 275 

pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 

1129 z późn. zm.) została zawarta umowa następującej treści: 

Przedmiot umowy 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług polegających na 

„Odbiorze i transporcie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na 

terenie gminy Czarnocin”. 

2. Umowa zostaje zawarta na czas określony i obowiązuje od 1 stycznia 2023 r. do 

31 grudnia 2024 r. 

3. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określony jest: 

− Specyfikacją Warunków Zamówienia, 

− Ofertą złożoną przez Wykonawcę wraz z załącznikami. 

4. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy odbieranie i transport                               

odpadów komunalnych do RIPOK w Rzędowie, przy czym odbiór odpadów odbywał będzie 

się w godzinach od 7:00 do 16:30. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do wyposażenia nieruchomości w worki do gromadzenia 

odpadów w następującej kolorystyce: 

1) worek niebieski do gromadzenia selektywnie zebranych odpadów komunalnych (papier, 

tektura),  

2) worek żółty do gromadzenia selektywnie zebranych odpadów komunalnych (tworzywa 

sztuczne, odpady wielomateriałowe, metale), 

3) worek zielony do gromadzenia selektywnie zebranych odpadów komunalnych (szkło), 

4) worek brązowy do gromadzenia selektywnie zebranych odpadów komunalnych 

(bioodpady),  

5) worek szary na popiół.  

6. Zakres zamówienia obejmuje nieruchomości zamieszkałe oraz nieruchomości 

niezamieszkałe, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz 

domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-
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wypoczynkowe z terenu gminy Czarnocin. Wykonawca zobowiązuje się do odbioru 

i transportu całej masy odpadów komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości 

z terenu gminy Czarnocin gromadzonych w sposób selektywny oraz zmieszanych odpadów 

komunalnych w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, 

przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie 

z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.), zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki 

Odpadami, przyjętego Uchwałą Nr XXV/356/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 

z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla 

województwa świętokrzyskiego”, Uchwały Nr XXV/357/16 Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami 

dla województwa świętokrzyskiego” 2016-2022 oraz zgodnie z obowiązującym w czasie 

trwania umowy regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czarnocin. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości na 

których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy oraz z domków letniskowych lub innych 

nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w tym do: 

1) odbierania odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych); 

2) odbierania odpadów segregowanych, w tym popiołu; 

3) odbierania bioodpadów; 

4) odbierania odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon (należy przez to rozumieć 

pochodzące od mieszkańców zużyte opony samochodowe, motocyklowe, rowerowe) oraz 

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, z zastrzeżeniem, że Wykonawca odbierze 

każdą ilość wystawionych odpadów komunalnych określonych w § 1 ust. 7 pkt 1 – 4; 

5) odbierania odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon oraz zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego z gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych w Czarnocinie; 

6) odbioru i transportu każdej ilości odpadów komunalnych gromadzonych w sposób 

selektywny w pojemnikach typu DZWON – igloo o poj. 1500 l, zlokalizowanych przy szkołach 

podstawowych w miejscowościach Czarnocin, Cieszkowy i Sokolina, przy pomocy 

urządzenia HDS – po uprzednim zgłoszeniu przez Zamawiającego, 

Ponadto Wykonawca odbierze z wszystkich nieruchomości każdą ilość odpadów 

komunalnych zbieranych w sposób selektywny wystawionych w workach z załączoną kartką 

opisującą zawartość; 

7) odbierania niebezpiecznych odpadów komunalnych tj. rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, 

lampy fluorescencyjne, oleje, tłuszcze, farby, tusze, baterie i akumulatory itd. (wszystkie 

wymienione w obowiązującym katalogu odpadów w grupie odpadów 20) – za pomocą 

gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Czarnocin; 

8) odbierania odpadów typu przeterminowane i zbędne leki z punktu stacjonarnego 

w Czarnocinie (1 punkt – 1 szt. pojemników typu KONFISKATOR, stanowiących własność 

Wykonawcy) wraz z wymianą wkładu kartonowo-foliowego – z zastrzeżeniem, że liczba ww. 

punktów i/lub pojemników w czasie realizacji umowy może ulec zmianie (nie więcej niż o 1 

punkt – i 1 pojemnik);  

9) odbierania odpadów typu zużyte igły i strzykawki z punktu stacjonarnego w Czarnocinie 

(1 punkt – 1 szt. pojemników typu KONFISKATOR, stanowiących własność Wykonawcy) 

wraz z wymianą wkładu kartonowo-foliowego – z zastrzeżeniem, że liczba ww. punktów i/lub 

pojemników w czasie realizacji umowy może ulec zmianie (nie więcej niż o 1 punkt – i 1 

pojemnik);  
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10) odbierania odpadów typu zużyte baterie z punktu stacjonarnego w Czarnocinie (1 punkt 

– 1 szt. pojemników typu KONFISKATOR, stanowiących własność Wykonawcy) wraz 

z wymianą wkładu kartonowo-foliowego – z zastrzeżeniem, że liczba ww. punktów i/lub 

pojemników w czasie realizacji umowy może ulec zmianie (nie więcej niż o 1 punkt – i 1 

pojemnik);  

11) odbierania odpadów komunalnych i rozbiórkowych, powstających w gospodarstwie 

domowym, które pochodzą z prowadzonych drobnych prac remontowych, po wcześniejszym 

zgłoszeniu, zgodnie z harmonogramem odbierania odpadów komunalnych na terenie gminy; 

8. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia jednego zadania informacyjnego 

i edukacyjnego w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, 

w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w postaci „akcji 

sprzątania świata” połączonej z 3 prelekcjami w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

 

Zasady realizacji umowy 

§ 2 

1. Na terenie zabudowy jednorodzinnej (tzw. nieruchomości zamieszkałe stale i czasowo, 

nieruchomości, w których realizowana jest działalność handlowa i usługowa oraz budynki 

użyteczności publicznej) oraz wielorodzinnej obowiązywać będzie system mieszany 

pojemnikowo-workowy zbiórki odpadów komunalnych:  

1) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:  

a) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne odbierane będą z pojemników 

o pojemności od 120 l do 1100 l oraz worków o pojemności 120 l.  

b) Częstotliwość odbioru (wywozu) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 

komunalnych: 

– od kwietnia do października – jeden raz na dwa tygodnie, 

– od listopada do marca – jeden raz na miesiąc.  

w godzinach od 7:00 do 16:30, zgodnie z harmonogramem wykonanym przez Wykonawcę, 

uzgodnionym z Zamawiającym i zaakceptowanym przez Zamawiającego, stanowiącym 

załącznik do niniejszej umowy. 

c) Obowiązkiem Wykonawcy będzie odbiór i transport odebranych niesegregowanych 

(zmieszanych) odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów – 

RIPOK w Rzędowie w dniu zbiórki do godziny 18:00, jak również przedstawienie 

Zamawiającemu (jeden raz w miesiącu) dowodów potwierdzających wykonanie tych 

czynności, tj. raportu miesięcznego zawierającego wszystkie informacje przekazane przez 

Wykonawcę o stwierdzonych zdarzeniach, który to raport zawiera: dane kontaktowe 

sporządzającego raport, wykaz punktów nie zarejestrowanych w systemie Wykonawcy, 

wykaz niewykonanych usług i podanie przyczyny, wykaz miesięczny ilości odebranych 

i przekazanych do „ZGOK” w Rzędowie odpadów z podziałem na kody, karty przekazania 

odpadów. 

d) Obowiązkiem Wykonawcy będzie również posprzątanie wokół wystawionych pojemników 

oraz worków. 

2) Selektywnie zebrane odpady komunalne (odpady segregowane), w tym odpady 

opakowaniowe: 

a) Odbiór selektywnie zebranych odpadów komunalnych na terenie zabudowy 

jednorodzinnej jak i wielorodzinnej będzie się odbywać w systemie workowym.  
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b) Worki do odbioru od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów 

komunalnych (na wymianę, w ramach reklamacji itp.) zapewnia Wykonawca. Przedmiotowe 

worki powinny posiadać następujące parametry:  

- materiał – folia polietylenowa LDPE, półprzezroczysta, o grubości zapewniającej 

wytrzymałość worków,  

- pojemność worków winna wynosić od 60 l do 120 l,  

- oznakowanie – worki muszą być opatrzone nadrukiem na jaki rodzaj odpadu są 

przeznaczone.  

c) Częstotliwość odbioru od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów 

komunalnych frakcji: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe 

wielomateriałowe, popiół – jeden raz w miesiącu, 

w godzinach od 7:00 do 16:30, zgodnie z harmonogramem wykonanym przez Wykonawcę, 

uzgodnionym i zaakceptowanym przez Zamawiającego, stanowiącym załącznik do niniejszej 

umowy. 

d) Częstotliwość odbioru od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów 

komunalnych frakcji: bioodpady 

– od kwietnia do października – jeden raz na dwa tygodnie,  

– od listopada do marca – jeden raz na miesiąc,  

w godzinach od 7:00 do 16:30, zgodnie z harmonogramem wykonanym przez Wykonawcę, 

uzgodnionym i zaakceptowanym przez Zamawiającego, stanowiącym załącznik do niniejszej 

umowy.  

e) Obowiązkiem Wykonawcy będzie:  

- uzupełnianie na własny koszt właścicielom nieruchomości worków do selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych, po każdorazowym odbiorze zapełnionego worka, poprzez 

pozostawianie przy wejściu na nieruchomość nowych pustych worków w dniu odbioru 

selektywnie zebranych odpadów komunalnych, w ilości odpowiadającej liczbie odebranych 

worków,  

- odbiór i transport selektywnie zebranych odpadów do instalacji odzysku i unieszkodliwiania 

odpadów – RIPOK w Rzędowie w dniu zbiórki do godziny 18:00 oraz przedstawienie 

Zamawiającemu (jeden raz w miesiącu) dowodów potwierdzających wykonanie tych 

czynności, tj. raportu miesięcznego, karty przekazania odpadów. 

3) Odpady wielkogabarytowe, zużyte opony oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:  

a) Odbiór odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, zużytego sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego odbywać się będzie bezpośrednio sprzed posesji oraz z gminnego punktu 

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Czarnocinie.  

b) Częstotliwość odbioru odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego – 2 razy w roku sprzed posesji w miesiącach maj 

i październik 2023 r. i 2024 r. w godzinach od 7:00 do 16:30, zgodnie z harmonogramem 

wykonanym przez Wykonawcę, uzgodnionym i zaakceptowanym przez Zamawiającego, 

stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. Z gminnego punktu selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych w miarę potrzeb na zgłoszenie pisemne, telefoniczne, faksowe lub e-

mailowe.  

c) Obowiązkiem Wykonawcy będzie odbiór i transport odpadów wielkogabarytowych, 

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do instalacji odzysku i unieszkodliwiania 

odpadów - RIPOK w Rzędowie w dniu zbiórki do godziny 18:00 oraz przedstawienie 

Zamawiającemu (jeden raz w danym miesiącu zbiórki) dowodów potwierdzających 

wykonanie tych czynności, tj. raportu miesięcznego, karty przekazania odpadów. 

4) Odbieranie odpadów z gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych: 
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a) Odbieranie odpadów komunalnych, pochodzących z gospodarstw domowych zbieranych 

na terenie gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Czarnocinie, 

odbywać się będzie w systemie kontenerowym i pojemnikach przystosowanych do odbioru 

odpadów niebezpiecznych:  

- 2 szt. pojemników 550 l – stanowiących własność Wykonawcy,  

- 3 szt. pojemników na odpady niebezpieczne – stanowiących własność Wykonawcy.  

b) Odbiór odpadów polegać będzie na wywozie i opróżnieniu ww. pojemników oraz 

posprzątaniu wokół nich, gdy zajdzie taka potrzeba – na bieżąco w zależności od 

zapotrzebowania (zapełnienia pojemnika) na zgłoszenie pisemne, telefoniczne, faksowe lub  

e-mailowe. 

c) Obowiązkiem Wykonawcy będzie odbiór i transport odpadów odebranych z gminnego 

punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania 

odpadów – RIPOK w Rzędowie oraz przedstawienie Zamawiającemu (jeden raz w miesiącu 

zbiórki) dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. raportu miesięcznego, 

karty przekazania odpadów. Ponadto każdorazowy odbiór odpadów z pojemników musi być 

potwierdzony potwierdzeniem odbioru (wywozu) podpisanym przez osoby upoważnione 

(osobę prowadzącą gminny punkt zbiórki odpadów komunalnych lub pracownika Urzędu 

Gminy w Czarnocin).  

5) Odbieranie niebezpiecznych odpadów komunalnych: 

a) Odbiór niebezpiecznych odpadów komunalnych tj. rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, lampy 

fluorescencyjne, oleje, tłuszcze, farby, tusze, baterie i akumulatory itd. (wszystkie 

wymienione w obowiązującym katalogu odpadów w grupie odpadów 20) – za pomocą 

gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Czarnocinie. 

b) Częstotliwość odbioru niebezpiecznych odpadów komunalnych tj. rozpuszczalniki, kwasy, 

alkalia, lampy fluorescencyjne, oleje, tłuszcze, farby, tusze, baterie i akumulatory itd. 

(wszystkie wymienione w obowiązującym katalogu odpadów w grupie odpadów 20) – na 

bieżąco w zależności od zapotrzebowania (zapełnienia pojemnika) na zgłoszenie pisemne, 

telefoniczne, faksowe lub e-mailowe.  

c) Obowiązkiem Wykonawcy będzie zagospodarowanie odebranych niebezpiecznych 

odpadów komunalnych określonych w pkt a) poprzez przekazanie ich do odzysku lub 

unieszkodliwienia zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz przedstawienie 

Zamawiającemu (jeden raz w danym miesiącu zbiórki) dowodów potwierdzających 

wykonanie tych czynności, tj. raportu miesięcznego, karty przekazania odpadów.  

6) Odbieranie odpadów typu przeterminowane i zbędne leki, zużyte igły i strzykawki, zużyte 

baterie:  

a) Odbieranie odpadów typu przeterminowane i zbędne leki z punktu stacjonarnego 

w Czarnocinie (1 punkt – 1 szt. pojemników typu KONFISKATOR, stanowiących własność 

Wykonawcy) wraz z wymianą wkładu kartonowo-foliowego – z zastrzeżeniem, że liczba ww. 

punktów i/lub pojemników w czasie realizacji umowy może ulec zmianie (nie więcej niż o 1 

punkt – i 1 pojemnik).  

b) Odbieranie odpadów typu zużyte igły i strzykawki z punktu stacjonarnego w Czarnocinie 

(1 punkt – 1 szt. pojemników typu KONFISKATOR, stanowiących własność Wykonawcy) 

wraz z wymianą wkładu kartonowo-foliowego – z zastrzeżeniem, że liczba ww. punktów i/lub 

pojemników w czasie realizacji umowy może ulec zmianie (nie więcej niż o 1 punkt – i 1 

pojemnik). 

c) Odbieranie odpadów typu zużyte baterie z punktu stacjonarnego w Czarnocinie (1 punkt – 

1 szt. pojemników typu KONFISKATOR, stanowiących własność Wykonawcy) wraz 

z wymianą wkładu kartonowo-foliowego – z zastrzeżeniem, że liczba ww. punktów i/lub 
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pojemników w czasie realizacji umowy może ulec zmianie (nie więcej niż o 1 punkt – i 1 

pojemnik). 

d) W czasie realizacji umowy Wykonawca zapewni odpowiednią ilość wkładów kartonowo-

foliowych wymienianych każdorazowo przy odbiorze ww. odpadów.  

e) Częstotliwość odbioru odpadów typu przeterminowane i zbędne leki, zużyte igły 

i strzykawki, zużyte baterie – na bieżąco w zależności od zapotrzebowania (zapełnienia 

kontenera) na zgłoszenie pisemne, telefoniczne, faksowe lub e-mailowe.  

f) Obowiązkiem Wykonawcy będzie zagospodarowanie odebranych odpadów typu 

przeterminowane i zbędne leki, zużyte igły i strzykawki, zużyte baterie poprzez przekazanie 

ich do unieszkodliwienia zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz przedstawienie 

Zamawiającemu (jeden raz w danym miesiącu zbiórki) dowodów potwierdzających 

wykonanie tych czynności, tj. raportu miesięcznego, karty przekazania odpadów. 

2. Ważenie pojazdów:  

Wykonawca ma obowiązek ważenia pojazdów w dniu zbiórki odpadów. W tym celu 

Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt dokonywać ważenia 

pojazdów przed rozpoczęciem zbiórki oraz po jej zakończeniu w każdym dniu zbiórki na 

wadze posiadającej aktualną legalizację. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego 

przedstawi dowód legalizacji wagi, na której dokonywane jest ważenie pojazdów. Dodatkowo 

każdego dnia zbiórki przedstawiciel Zamawiającego potwierdza puste komory pojazdów 

przed rozpoczęciem zbiórki. Dowody ważenia pojazdów Wykonawca będzie przedkładał 

Zamawiającemu wraz z fakturą. Za każdorazową sytuację braku ważenia pojazdów oraz 

braku umożliwienia przedstawicielowi Zmawiającego  sprawdzenia, czy komory pojazdów 

przed rozpoczęciem zbiórki są puste Wykonawca zapłaci kary umowne określone 

w niniejszej umowie. 

3. Monitoring GPS: 

Wykonawca ma obowiązek wyposażyć swoje pojazdy w system monitoringu GPS 

z lokalizacją i przebiegiem trasy. Wydruki potwierdzające dane z GPS dotyczące każdego 

dnia zbiórki odpadów na terenie gminy Czarnocin Wykonawca będzie przedkładał 

Zamawiającemu wraz z fakturą. Za każdorazową sytuację braku potwierdzenia danych 

z monitoringu GPS Wykonawca zapłaci kary umowne określone w niniejszej umowie. 

4. Realizacja „reklamacji” (nieodebrane z nieruchomości odpady zgodnie z harmonogramem, 

brak worków na wymianę itp.) – w przeciągu 24 godzin od otrzymania zawiadomienia faxem 

lub e-mailem od Zamawiającego. Załatwienie reklamacji należy niezwłocznie potwierdzić – 

faks nr 41 3512029 lub e-mail: ug@czarnocin.com.pl 

 

Prawa i obowiązki Zamawiającego 

§ 3 

1. Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) przekazania wykazu adresów nieruchomości, z których dokonywany będzie odbiór 

odpadów do dnia 15 grudnia 2022 r. 

2) zapewnienia nadzoru jakościowego nad prawidłowością świadczonych usług przez 

Wykonawcę, 

3) informowania Wykonawcy o ewentualnych zmianach mających wpływ na warunki 

świadczenia usługi, 

4) potwierdzania comiesięcznego odbioru wywozu odpadów komunalnych z terenu 

nieruchomości gminy, rozliczania tej usługi i dokonywania zapłaty za wystawione faktury 

przez Wykonawcę w terminie ich płatności. 
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2. Przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest do sprawdzania tożsamości Personelu 

Wykonawcy uczestniczącego w realizacji usług pod kątem realizacji przez Wykonawcę 

obowiązku zatrudnienia pracowników na umowę o pracę zgodnie z art. 95 ust. 1 PZP.  

 
Prawa i obowiązki Wykonawcy 

§ 4 

1. W zakresie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca ma obowiązek: 

1) transportować do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych 

w Rzędowie wszystkie odebrane od właścicieli nieruchomości odpady komunalne 

niesegregowane (zmieszane) oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych. 

Wszystkie zebrane w danym dniu odpady komunalne muszą trafić w tym samym dniu do 

godziny 18:00 do RIPOK w Rzędowie. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 

skierowanie strumienia odpadów do instalacji zastępczych wyszczególnionych w aktualnym 

Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami,  

2) transportować selektywnie zebrane odpady komunalnych do instalacji odzysku 

i unieszkodliwienia odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami. Wszystkie 

zebrane w danym dniu odpady komunalne muszą trafić w tym samym dniu do godziny 18:00 

do RIPOK w Rzędowie,  

3) terminowo odbierać odpady komunalne z nieruchomości w godzinach 7.00 – 16.30 wg 

ustalonego harmonogramu stanowiącego załącznik do niniejszej umowy, a w razie 

niemożności dostosowania się do jego wykonania, niezwłocznie informować Zamawiającego 

i właścicieli nieruchomości o podjętych działaniach zastępczych,  

4) odbierać odpady komunalne zgodnie z przyjętym harmonogramem, 

5) zbierać odpady komunalne zmieszane i segregowane w sposób uniemożliwiający ich 

mieszanie się, 

6) porządkować teren zanieczyszczony odpadami i innymi zanieczyszczeniami powstałymi 

w trakcie wywozu, 

7) gospodarować odebranymi odpadami w sposób zapewniający wywiązanie się Gminy 

z obowiązków nałożonych w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 3b i art 3c ust. 2 

ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 

888 z późn. zm.), tj.: 

– rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie sposobu 

obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów 

komunalnych (Dz.U. 2021 poz. 1530), 

– rozporządzenie 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), 

8) wykonywać zadania będące przedmiotem niniejszej umowy profesjonalnie, nie powodując 

niedogodności i szkód dla mieszkańców gminy, a w razie wystąpienia szkód na mieniu lub 

zdrowiu osób trzecich, ponosić za nie pełną odpowiedzialność zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 

9) świadczyć usługę będącą przedmiotem niniejszej umowy również w sytuacjach, kiedy 

dojazd do nieruchomości będzie utrudniony np. ze względu na prowadzone remonty dróg itp. 

Wykonawcy nie będzie przysługiwało w takich przypadkach dodatkowe wynagrodzenie, 

10) przekazywać Zamawiającemu w formie pisemnej informacje o niedopełnieniu przez 

właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych (niesegregujących odpady), 
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11) przestrzegania poufności co do informacji pozyskiwanych w związku z realizacją umowy, 

w szczególności do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. 

Wykonawca nie może wykorzystać pozyskanych danych w żaden inny sposób lub w innym 

celu niż dla wykonywania Umowy, w szczególności zakazuje się wykorzystywania danych 

w celach reklamowych lub marketingowych, 

12) składać Zamawiającemu do faktury raporty miesięczne z czynności wykonanych 

w miesiącu poprzedzającym, 

13) przedkładać Zamawiającemu roczne sprawozdania, zgodne z art. 9 n ust.1-3 ustawy 

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2021 r. 

poz. 888 z późn. zm.), 

14) wykonywać przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

a w szczególności: 

a) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 779 z późn. zm.), 

b) ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. 

z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.),  

c) uchwały Rady Gminy w Czarnocinie w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie gminy Czarnocin, 

d) Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego Uchwałą Nr XXV/356/16 

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia 

aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego”, Uchwały Nr 

XXV/357/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie 

wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego” 2016-2022,  

15) posiadać w czasie trwania umowy wszelkie wymagane prawem zezwolenia na 

działalność realizowaną na podstawie niniejszej umowy zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.),  

16) posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 

działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 200.000 zł przez cały okres realizacji 

Umowy. W przypadku, gdy polisa obejmuje okres krótszy niż okres realizacji Umowy 

Wykonawca obowiązany jest do zachowania ciągłości ubezpieczenia na wymaganą kwotę 

oraz przedkładania kopii kolejnych umów (polis),  

17) świadczyć usługę za pomocą pracowników fizycznych bezpośrednio związanych                                    

z wykonywaniem usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia zatrudnionych na 

umowę o pracę zgodnie z art. 95 ust. 1 PZP, 

18) na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu umowy o pracę oraz inne dokumenty (na przykład z ZUS) uwiarygadniające 

zatrudnienie osób realizujących czynności, do których odnosi się obowiązek zatrudnienia. 

Nieprzedłożenie umów i innych dokumentów (nie okazanie do wglądu), o których mowa 

w zdaniu poprzednim stanowi przypadek naruszenia obowiązku zatrudnienia.  

2. Wykonawca dostosuje tabor samochodowy do warunków infrastruktury drogowej na 

terenie gminy Czarnocin. 

 

Umowy o podwykonawstwo 

§ 5 

Wykonawca oświadcza, że nie będzie powierzał podwykonawcom wykonania zadań 

objętych przedmiotem niniejszej umowy. 

Albo 

Wykonawca oświadcza, że będzie powierzał podwykonawcom wykonania zadania objęte 

przedmiotem niniejszej umowy. 
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1. Wymogi nałożone wobec treści zawieranych umów z podwykonawcami i dalszymi 

podwykonawcami:  

1) umowa nie może określać terminu zapłaty dłuższego niż 30 dni od dnia doręczenia 

faktury,  

2) w umowie zakres i wielkość kar umownych nie może być bardziej rygorystyczna niż te 

określone w umowie podstawowej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, 

3) w umowie wysokość i warunki zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie mogą 

być bardziej rygorystyczne niż te określone w umowie podstawowej pomiędzy 

Zamawiającym i Wykonawcą,  

4) termin realizacji, sposób spełnienia świadczenia oraz zmiany zawartej umowy muszą być 

zgodne z wymogami określonymi w SIWZ,  

5) zakazuje się wprowadzenia do umowy zapisów, które będą zwalniały wykonawcę 

z odpowiedzialności względem zamawiającego za roboty wykonane przez podwykonawcę 

lub dalszych podwykonawców,  

6) Zamawiający w terminie 7 dni od daty przekazania projektu umowy składa pisemne 

zastrzeżenia do jej treści. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń we wskazanym terminie – 

uważa się projekt umowy za zaakceptowany, 

7) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo na usługi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,  

8) Nie ma obowiązku przedkładania umów o podwykonawstwo, jeżeli wartość zawartych 

umów z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami na usługi nie przekracza 0,5 % 

wartości zamówienia i 50.000 zł.  

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za roboty, które 

wykonuje przy pomocy podwykonawców.  

3. Wynagrodzenie za usługi wykonane za pośrednictwem podwykonawców Zamawiający 

ureguluje Wykonawcy po złożeniu oświadczenia przez podwykonawcę o uregulowaniu 

zobowiązań wobec niego za wykonane roboty. 

 

Wynagrodzenie 

§ 6 

1. Wynagrodzenie za realizację usługi stanowi iloczyn faktycznej ilości odebranych                               

i przetransportowanych odpadów komunalnych (udokumentowanej kartami przekazania 

odpadów) wyrażonej w Mg oraz ceny jednostkowej brutto – zgodnie z ofertą z dnia ……..r. 

2. Strony ustalają cenę brutto za odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości za 1 Mg: 

- odpady niesegregowane – ……….. zł, 

- odpady segregowane – …………….. zł, 

- odpady wielkogabarytowe – …………… zł,  

- pozostałe odpady – .…………. zł. 

Przewidywana kwota brutto całego zadania wynosi .…………. zł (słownie: 

…………………………… zł). 

3. Nieuwzględnienie przez Wykonawcę jakichkolwiek usług i obowiązków Wykonawcy, 

nieoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu jakiejkolwiek części przedmiotu 

umowy na etapie przygotowania oferty przetargowej nie może stanowić roszczeń                               

w stosunku do Zamawiającego zarówno w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak też po 

wykonaniu przedmiotu umowy. 
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4. Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie miesięcznie, po zakończeniu danego 

miesiąca, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze 

…………………………………………………………, w ciągu ……. dni od otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikających z umowy za 

pośrednictwem metody podzielonej płatności (ang. split payment) przewidzianej 

w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług. 

6. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w Umowie: 

a) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności,         

o którym mowa powyżej, 

b) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 

września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie            

o podatku od towarów i usług. 

7. Wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu realizacji umowy za miesiąc grudzień 2024 r. 

zostanie wypłacone po przekazaniu przez Wykonawcę sprawozdania, o którym mowa w  § 4 

ust. 1 pkt 13 umowy. 

6. W przypadku zwłoki w płatności jakiejkolwiek kwoty należnej, Wykonawca ma prawo 

dochodzić odsetek ustawowych.  

7. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed podpisaniem 

umowy w wysokości 5 % przewidywanej kwoty brutto podanej w ofercie tj. …………… zł 

(słownie: …………………………… zł). 

8. Kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy służąca pokryciu roszczeń z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zostanie zwrócona w ciągu 30 dni od dnia 

wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. 

 

Kary Umowne 

§ 7 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) z tytułu odstąpienia od realizacji umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy                          

w wysokości 10% przewidywanej kwoty brutto określonej w § 6 ust. 2 niniejszej umowy; 

2) za mieszanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami 

komunalnymi – wysokość kary umownej zostanie wyliczona zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2021 r. 

poz. 888 z późn. zm.); 

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 

(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) – wysokość kary umownej zostanie wyliczona 

zgodnie z przepisami ww. ustawy; 

4) z tytułu zwłoki w realizacji „reklamacji” – 100 zł za każdy dzień zwłoki;  

5) za niedokonanie ważenia pojazdu w dniu zbiórki odpadów przed i po jej zakończeniu na 

wadze posiadającej aktualną homologację – w wysokości 300 zł za każde uchybienie 

(ważenie pojazdu pustego i pełnego traktowane są jako dwa odrębne przypadki); 

6) za brak umożliwienia przedstawicielowi Zamawiającego potwierdzenia pustych komór 

pojazdów przed rozpoczęciem zbiórki odpadów – w wysokości 300 zł za każde uchybienie; 

7) za brak przedłożenia wraz z fakturą wydruku z systemu monitoringu GPS z lokalizacją 

i przebiegiem trasy w każdym dniu zbiórki odpadów na terenie gminy Czarnocin – 

w wysokości 300 zł za każdą sytuację uchybienia; 
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8) za każdy przypadek naruszenia obowiązku zatrudnienia, czyli realizacji przedmiotu 

umowy przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – w wysokości 

1.000 zł;  

9) Zamawiający może pobrać należną od Wykonawcy karę umowną także przez potrącenie 

z wystawionej przez Wykonawcę faktury.  

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od realizacji umowy       

z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% przewidywanej kwoty brutto 

określonej w § 6 ust. 2 niniejszej umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, na 

zasadach ogólnych. Poszczególne kary mogą podlegać sumowaniu. 

 

Wymagane poziomy i ograniczenia masy odpadów komunalnych                                     

przeznaczonych do składowania 

§ 8 

1. W okresie realizacji niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia 

nałożonych na Zamawiającego poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia                 

i odzysku innymi metodami zebranych selektywnie odpadów zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie sposobu obliczania 

poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych (Dz.U. 

2021 poz. 1530). 

2. W okresie realizacji niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany do osiągnięcia 

poziomów masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania, nałożonych na Zamawiającego, określonych w przepisach rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz 

sposobu obliczenia poziomu ograniczenia masy tych odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2412). 

3. W przypadku nieosiągnięcia poziomów, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, Wykonawca 

zwróci Zamawiającemu nałożone na niego kary za nieosiągnięcie tych poziomów. 

4. Określony w ust. 3 obowiązek zwrotu Zamawiającemu nałożonych na niego kar z tytułu 

określonego w ust. 1 i ust. 2 obciąża Wykonawcę również w przypadku, gdy kary te zostaną 

nałożone na Zamawiającego po zakończeniu przez Wykonawcę realizacji niniejszej umowy,                 

a dotyczyć będzie okresu realizacji przez Wykonawcę niniejszej umowy. 

5. Ustalenie, czy Wykonawca osiągnął wymagane poziomy recyklingu nastąpi na podstawie 

sprawozdań, o których mowa w § 7 pkt 1 umowy. 

 

Odstąpienie od umowy 

§ 9 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. 

2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca narusza w sposób istotny 

postanowienia umowy. Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone w terminie 30 dni od 

dnia powzięcia wiadomości o przyczynach stanowiących podstawę odstąpienia. 

3. Istotne naruszenia Umowy, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności przypadki: 

1) w razie naruszenia przez Wykonawcę zapisów § 2 ust. 1 pkt 1c, 2e, 3c, i 4c umowy, 
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2) utratę przez Wykonawcę prawa do wykonywania działalności będącej przedmiotem 

niniejszej umowy, 

3) nierozpoczęcie wykonywania przedmiotu umowy bez uzasadnionej przyczyny pomimo 

wezwania Zamawiającego, 

4) niewykonywanie przez Wykonawcę obowiązków wynikających z ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

5) gdy Wykonawca znajduje się w stanie niewypłacalności lub przechodzi w stan likwidacji 

w celach innych niż przekształcenia przedsiębiorstwa lub połączenia się z innym 

przedsiębiorstwem, 

6) gdy zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne w stopniu uniemożliwiającym realizację 

umowy, 

7) Wykonawca pomimo uprzednich, pisemnych, co najmniej dwukrotnych zastrzeżeń ze 

strony Zamawiającego nie wykonuje usług zgodnie z postanowieniami umowy. 

4. Warunkiem odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w przypadkach opisanych w ust. 

3 pkt 1, 3 i 4 jest uprzednie wezwanie Wykonawcy do wykonywania swoich obowiązków oraz 

wyznaczenie w tym celu dodatkowego 3 dniowego terminu. 

5. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić na piśmie oraz zawierać uzasadnienie. 

6. Wykonawca przez okres obowiązywania umowy uprawniony jest do odstąpienia od 

umowy jeśli Zamawiający pozostaje w zwłoce z zapłatą wynagrodzenia przekraczającą 60 

dni, na które Wykonawca należycie i w zgodzie z postanowieniami umowy oraz przepisami 

prawa wystawił fakturę VAT. Przed wypowiedzeniem Wykonawca wezwie Zamawiającego 

do wykonania zobowiązania wyznaczając dodatkowy co najmniej 14 dniowy termin do 

dokonania płatności rozpoczynający się od dnia dostarczenia wezwania. 

 

§ 10 

1. Zamawiający, dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadania, dopuszcza możliwość 

zmian postanowień zawartych w niniejszej  umowie, w tym w szczególności dotyczy to 

przedmiotu zamówienia, terminu wykonania umowy, ustalonego wynagrodzenia, 

w następujących przypadkach:  

a) wystąpienia siły wyższej, powodującej konieczność wprowadzenia zmian do umowy. 

Przez działanie siły wyższej należy rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń 

obiektywnie niezależnych od stron umowy, które istotnie utrudniają wykonywanie 

zobowiązań wynikających z umowy, których strony umowy nie mogły przewidzieć przed 

zawarciem umowy i którym nie mogły zapobiec, ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać 

poprzez działanie z należytą starannością. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie 

poinformować Zamawiającego o fakcie zaistnienia siły wyższej oraz wskazać zakres i wpływ, 

jakie zdarzenie ma na realizację przedmiotu umowy,  

b) wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w systemie odbioru odpadów (np. zmiany 

częstotliwości odbioru odpadów, modyfikacji zakresu selektywnej zbiórki w aktach prawa 

miejscowego),  

c) zmiany przepisów dotyczących podatku VAT. Cena brutto będzie podlegać waloryzacji 

o różnicę w kwocie podatku VAT wynikającej ze zmiany stawki podatku na stawkę podatku 

obowiązującego w dniu powstania obowiązku podatkowego.  

2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 1, Wykonawca zwróci się do 

Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie zmiany umowy, zawierającym stosowne 

uzasadnienie. Wniosek winien być złożony w formie pisemnej.  

3. Zamawiający po zapoznaniu się z uzasadnieniem i przy uwzględnieniu okoliczności 

sprawy dokona oceny zasadności zmiany umowy. 
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§ 11 
Wszelkie zmiany umowy muszą być dokonywane na podstawie obustronnie uzgodnionych 

pisemnych aneksów do umowy. 

 

Postanowienia dodatkowe i końcowe 

§ 12 

1. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności już wymaganych, a także 

przyszłych, przysługujących Wykonawcy wobec Zamawiającego na podstawie niniejszej 

Umowy. Powyższy zakaz dotyczy także praw związanych z wierzytelnością, w szczególności 

roszczeń o zaległe odsetki. 

2. Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się 

w szczególności przepisy: 

1) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 

1219 z późn. zm.), 

2) ustawa z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach                    

(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.), 

3) ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 779 z późn. zm.), 

4) rozporządzenie Ministra  Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 10), 

5) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów 

odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami 

mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku 

(Dz.U. z 2016 r. poz. 93 z późn. zm.), 

6) rozporządzenie 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), 

7) rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie sposobu 

obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów 

komunalnych (Dz.U. 2021 poz. 1530), 

8) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. 

z 2013, poz. 122 z późn. zm.),  

9) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czarnocin,  

10) Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego Uchwałą Nr XXV/356/16 

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia 

aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego”, Uchwały Nr 

XXV/357/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie 

wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego” 2016-2022. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Właściwym miejscowo do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy 

jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego trzy egz. 

otrzymuje Zamawiający, a jeden egz. Wykonawca. 

6. Integralną cześć umowy stanowią następujące załączniki: 

 

1) Załącznik nr 1 - Specyfikacja Warunków Zamówienia 

2) Załącznik nr 2 – Formularz oferty Wykonawcy 

3) Załącznik nr 3 – Harmonogram odbioru odpadów 
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4) Załącznik nr 4 – Wykaz pracowników 

 

 

 

 

 

…................................................     ….................................................. 

  Zamawiający              Wykonawca 

 


