Umowa nr … (projekt, zał. nr 10 do siwz)
zawarta w dniu …………….2019 r. pomiędzy Gminą Zator, adres do korespondencji: 32-640 Zator, Plac
Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, zwaną dalej Zamawiającym, którą reprezentuje :
P. Mariusz Makuch
- Burmistrz Zatora, przy kontrasygnacie Skarbnika Zatora,
a : firmą pn………………………………………………………….., zwaną dalej Wykonawcą, którą
reprezentuje:
P. ……………
- …………….
Nr rachunku bankowego :
…………………………………………………………………………………………..
w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr
DI.271.5.2019, o wartości szacunkowej przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zwanej
dalej „Pzp”.
§1
1. Przedmiotem umowy, do wykonania której zobowiązany jest Wykonawca, jest: Zagospodarowanie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Zator w instalacji komunalnej
do przetwarzania odpadów poprzez: sortowanie, kompostowanie i składowanie odpadów komunalnych
w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
Zagospodarowanie odpadów ma się odbywać 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 przepisami
ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: z 2018r. poz. 1454 ze
zm.) oraz zapisami Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Małopolskiego.
2. Zakres przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności wykonywanie usług w
zakresie:
1) mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz wydzielenie
ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku,
2) przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów,
3) prowadzenia mechaniczno-biologicznego procesu przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych
(frakcja podsitowa 0-80 mm),
4) składowania odpadów po procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów
komunalnych,
5) sortowanie zmieszanych odpadów opakowaniowych i odpadów zbieranych u źródła z przeznaczeniem ich
do odzysku.
3. Dokumentami na podstawie których Wykonawca jest uprawniony do dokonywania czynności, o których mowa
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§2
1. Odpady wyszczególnione w formularzu cenowym, który stanowi załącznik do niniejszej umowy, będą
odbierane z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy i z nieruchomości na których nie zamieszkują
mieszkańcy - przez operatora, któremu Zamawiający powierzy odbieranie i transport odpadów komunalnych,
zwanego dalej „operatorem”.
2. Ilości odpadów do zagospodarowania wskazane w formularzu cenowym są wartościami prognozowanymi i
mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, na co wykonawca wyraża zgodę i nie będzie dochodził roszczeń z
tytułu zmian ilościowych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia;
3. Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 1 mies. po zakończonym roku do sporządzenia i przekazania
Zamawiającemu w formie pisemnej informacji i dokumentów potwierdzających osiągnięcie określonych
poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia
masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.
§3
Strony przyjmują następujące warunki realizacji przedmiotu umowy:
1) w zakresie dostarczania odpadów:
a) odpady wyszczególnione w formularzu cenowym, który stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji, będą
odbierane z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i z nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy – przez wyłonionego w drodze odrębnego przetargu Operatora, któremu
zamawiający powierzy odbieranie i transport odpadów komunalnych,

b) wszystkie dostarczane przez operatora odpady muszą być ważone na legalizowanej wadze samochodowej
o dokładności +/- 20 kg (Wykonawca będzie przedstawiał na żądanie Zamawiającego wyniki badań
z legalizacji wagi oraz kopię legalizacji wagi),
c) każdy pojazd Operatora dostarczający odpady musi być dwukrotnie ważony: raz z ładunkiem i drugi raz
bez ładunku,
d) wynik ważenia musi być wyświetlony każdorazowo na wyświetlaczu zewnętrznym,
e) ilość dostarczonych przez Operatora odpadów ma być każdorazowo wpisywana i potwierdzana w
dokumentach operatora (karcie drogowej lub innym dokumencie) do każdego pojazdu, przez osoby
posiadające odpowiednie uprawnienia,
f) Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu każdego miesiąca (do 3-go dnia roboczego następnego
miesiąca) przesłać w formie elektronicznej na adres poczty wskazany przez Zamawiającego zapis wag
pojazdów Operatora za dany miesiąc (dane w pliku XML, XLS),
g) Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania kontrolnego ważenia na innej legalizowanej wadze
samochodowej; w przypadku różnicy powyżej 5% wagi ładunku dokonane zostaną powtórne ważenia na
kolejnej wybranej przez wykonawcę legalizowanej wadze. Jeżeli wynik ważenia wykonawcy potwierdzi
wynik ważenia zamawiającego wykonawca będzie zobowiązany dokonać ponownej kalibracji wagi.
h) W przypadku wystąpienia różnicy w ważeniu na niekorzyść zamawiającego, wykonawca zobowiązany jest
skorygować wagi w danym okresie rozliczeniowym.
i) Zamawiający zastrzega sobie prawo do dostarczenia w okresie obowiązywania umowy mniejszej lub
większej ilości odpadów (każdego rodzaju i łącznie), niż określone w powyższej tabeli i załączniku nr 1.
j) ilości odpadów do zagospodarowania wskazane w formularzu cenowym są wartościami prognozowanymi i
mogą ulec zmniejszeniu, na co Wykonawca wyraża zgodę i nie będzie dochodził roszczeń z tytułu zmian
ilościowych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.
k) Zamawiający dopuszcza możliwość przekazania do zagospodarowania większej ilości odpadów niż
określono w tabeli i zał. nr 1, po cenach jednostkowych podanych w ofercie.
2) w zakresie odbioru odpadów:
a) dojazd do miejsca zrzutu odpadów winien być utwardzony tak, aby pojazdy Operatora o dopuszczalnym
nacisku 100 kN miały zachowaną możliwość rozładunku niezależnie od warunków atmosferycznych i ich
wpływu na podłoże, po uprzednim zważeniu pojazdu,
b) teren przy rozładunku winien być utwardzony i dostosowany do swobodnego zawracania i cofania
pojazdów operatora w promieniu min. 20 m,
c) miejsce rozładunku powinno być należycie zabezpieczone przed dostępem osób postronnych podczas
rozładunku odpadów,
d) Wykonawca zapewni mycie i dezynfekcję kół i podwozi pojazdów Operatora opuszczających instalację po
rozładunku odpadów. Wykonawca może udostępnić możliwość mycia samochodów Wykonawcy
transportującego odpady – po podpisaniu odrębnej umowy.
e) za wszystkie uszkodzenia pojazdów Operatora wynikłe ze złego stanu technicznego dróg dojazdowych i
miejsc manewrowych na terenie instalacji będzie odpowiadał Wykonawca, w szczególności jest on
zobowiązany do pokrycia kosztów naprawy i wymiany trwale uszkodzonego ogumienia,
f) w przypadku wystąpienia awarii lub innej przyczyny uniemożliwiającej przyjmowanie odpadów
Wykonawca wskaże instalację zastępczą i poniesie wszelkie koszty związane z tak zaistniałą sytuacją.
Instalacja wskazana przez Wykonawcę podlegać będzie akceptacji przez Zamawiającego, w takim
przypadku Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania zamawiającego o każdej
sytuacji powodującej utrudnienia w składowaniu dowiezionych odpadów lub braku możliwości
składowania z co najmniej 1-dniowym wyprzedzeniem,
g) Wykonawca zabezpieczy odbiór odpadów w dni robocze w godzinach od 6.00 do 18.00. W szczególnych
przypadkach odpady mogą być przyjmowane w innych dniach i godzinach, co wymaga wcześniejszego
uzgodnienia pomiędzy stronami,
h) Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy na zagospodarowanie odpadów z wybranym przez
Zamawiającego Operatorem.
i) Zamawiający informuje, iż odpady wielkogabarytowe terenu Gminy Zator będą zbierane i transportowane
do instalacji komunalnej w przeważającej ilości w stanie wystawionym przez właścicieli nieruchomości
zamieszkałych (mieszkańców). Jedynie w sporadycznych, losowych przypadkach Zamawiający dopuści
możliwość ich zbierania przez pojazdy wyposażone w system zgniotu.
3) w zakresie ewidencji i rozliczania odpadów:
a) każda faktycznie dostarczona przez Operatora ilość odpadów będzie ewidencjonowana przez Wykonawcę z
obligatoryjnym rozbiciem na: ilość odpadu, nr rejestracyjny pojazdu dostarczającego odpad, określony kod
odpadu oraz datę dostarczenia odpadów,
b) na potwierdzenie faktycznej ilości zagospodarowanych odpadów wskazany przez Wykonawcę pracownik
podpisze Operatorowi karty przekazania odpadów,
c) Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie wymagane sprawozdania określone obowiązującymi

przepisami w sprawie zagospodarowania odpadów, w terminach wskazanych w tychże przepisach.
4) w zakresie postępowania z odpadami:
a) Wykonawca jest odpowiedzialny za osiągnięcie określonych poziomów recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania, wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia
14 grudnia 2016r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. z 2016r. poz. 2167) oraz Rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji (Dz.U z 2017r. poz. 2412),
b) Wykonawca powinien posiadać status instalacji komunalnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
w tym w szczególności zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i ustawą o odpadach,
c) Frakcja odpadów 0-80 mm winna być odsiewana i przewożona do kompostowania. Odpady o frakcji powyżej
80 mm z sita bębnowego, powinny trafić do kabiny sortowniczej celem ich przesortowania.
5) w zakresie wymagań prawnych i środowiskowych dotyczących zagospodarowania odpadów:
1. Wykonawca powinien posiadać status instalacji komunalnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
w tym w szczególności zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dla:

instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (MBP);

składowania odpadów powstałych w procesie mechaniczno – biologicznego przetwarzania
zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów
2. Instalacja MBP powinna gwarantować wykonanie art. 30 pkt 1 (zakazuje się przetwarzania odpadów poza
instalacjami i urządzeniami), ustawy o odpadach, (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 701)
Uwaga:
Wykonawca posiadający instalację (do odzysku i/lub unieszkodliwiania, w którym planuje odzyskać i/lub
unieszkodliwić odpady objęte niniejszym zamówieniem) poza terenem Rzeczpospolitej Polskiej powinien
przedstawić zezwolenie równoważne decyzji na zagospodarowanie (przetwarzanie) tj. na odzysk i/lub
unieszkodliwianie odpadu o kodzie 19 12 12 wystawiane w kraju, w którym ta instalacja się znajduje. Decyzję
zezwalającą na międzynarodowe przemieszczanie odpadów Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać po
podpisaniu umowy.
§4
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za osiągnięcie określonych poziomów recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania, wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia
14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2167) oraz Rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji (Dz.U z 2017 r. poz. 2412),
2. Z odpadów zmieszanych komunalnych winna być odsiana frakcja o średnicy 0-80 mm i przewożona do
kompostowania.
3. Frakcja odpadów o średnicy powyżej 80mm, z sita bębnowego, powinna trafić do kabiny sortowniczej celem
jej przesortowania.
4. Wykonawca zapewni zagospodarowanie wszystkich odpadów komunalnych objętych zakresem
zamówienia z gminy, wytworzonych w okresie realizacji zamówienia tj. od 01.01.2020 do 31.12.2020r.
§5
Okres gwarancji i rękojmi - dwa miesiące od dnia, w którym upłynie termin obowiązywania umowy, na
warunkach i zasadach określonych przepisami k.c.
§6
Wymagany termin wykonania przedmiotu umowy: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
§7
1. Wybrany Wykonawca w dacie zawarcia umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
w formie gotówkowej, w wysokości 5% ceny brutto przedstawionej w ofercie, z zaokrągleniem w dół do
pełnego tysiąca zł, tj. w kwocie ……………………. zł.
Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania umowy przeznaczone jest na:
a) zabezpieczenie należytego wykonania umowy – 70 % całości zabezpieczenia, tj. w kwocie ………. zł,
które zwrócone będzie Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty należytego zakończenia umowy.
b) zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady – 30 % całości zabezpieczenia, tj. w kwocie ……….. zł,
które zwrócone będzie Wykonawcy w ciągu 15 dni od zakończenia okresu rękojmi.
2. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy niezależnie
od uprawnień wynikających z gwarancji zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. Okres rękojmi jest równy
okresowi gwarancji.

§8
1. Za wykonanie prac stanowiących przedmiot niniejszej umowy (o ile ilość odpadów w poszczególnych
frakcjach nie ulegnie zmianie) Zamawiający zapłaci Wykonawcy całkowite szacunkowe wynagrodzenie w
wysokości ……………. zł brutto, w tym VAT 8% w wys. ………..zł., wynagrodzenie netto …….. zł,
według cen jednostkowych wskazanych przez wykonawcę w formularzu cenowym oferty.
2. Szacunkowe wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostało określone w formularzu cenowym stanowiącym
załącznik do oferty i niniejszej umowy.
3. Rozliczenie wykonanej usługi będzie następować w okresach miesięcznych na podstawie zestawienia
obejmującego ilości odebranych poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych (częściowe fakturowanie).
Fakturowanie za dostarczone do zagospodarowania odpady będzie się odbywało za każdy miesiąc
kalendarzowy z dołu.
4. Faktura powinna zawierać ilość i rodzaj odpadu oraz cenę jednostkową jego zagospodarowania. Podstawą do
wystawienia faktury za wykonanie prace będzie uprzednie rozliczenie ilości odebranych odpadów zgodnie z
warunkami odbioru zadania, o których mowa w pkt 3.
5. Prawidłowo wystawione faktury VAT płatne będą przelewem w terminie do 30 dni od daty wpływu faktury.
6. Zamawiający jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT (NIP: patrz punkt 7). Wykonawca
jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT (NIP: ………………………).
7. Na każdej fakturze w miejscu przeznaczonym na dane Nabywcy (lub w innym miejscu) musi być
umieszczony następujący tekst :
Nabywca : Gmina Zator, Urząd Miejski w Zatorze, 32-640 Zator, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego
1, NIP : 549-21-97-464.
§9
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczania kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
umowy z następujących tytułów:
a/ w przypadku nie osiągnięcia określonych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i
odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania, wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r.
w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami frakcji
odpadów komunalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2167) oraz Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia
2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz.U z 2017
r. poz. 2412), wykonawca zapłaci karę równą karze nałożonej z tych tytułów na zamawiającego na podstawie
przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. z 2018 r.
poz. 1454 z późn. zmianami),
b/ za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi w wysokości - 0,1 % wartości całkowitego
wynagrodzenia szacunkowego, o którym mowa § 8 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od daty
wyznaczonej przez Zamawiającego na usunięcie wad,
c/ za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20
% całkowitego wynagrodzenia szacunkowego, o którym mowa § 8 ust. 1 umowy,
d/ za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę w wysokości 20 % całkowitego
wynagrodzenia szacunkowego, o którym mowa § 8 ust. 1 umowy.
e/ z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę osób wykonujących wskazane w SIWZ czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku
zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 3.000,00 zł. Niezłożenie przez wykonawcę w
wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia
spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane
będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę osób wykonujących wskazane w SIWZ czynności.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, a
Wykonawca wyraża na to zgodę.
§ 10
1. Nadzór nad realizacją przedmiotu umowy z ramienia Zamawiającego pełnić będzie P. Alfreda Głąb.
2. Ze strony Wykonawcy osobą upoważnioną do kontaktu z Zamawiającym będzie P. …………………….
§ 11
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego w przypadku,
gdy zastrzeżone kary umowne nie pokryją całkowitej wysokości szkody.
§ 12
Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie wierzytelności i długów na osoby trzecie.
§ 13

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni w przypadku wystąpienia istotnych zmian
okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia za część umowy
wykonaną do daty odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, którego wartość zostanie protokolarnie
ustalona przez Zamawiającego i Wykonawcę.
§ 14
1. Zgodnie z art. 144 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian zawartej umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, aneksem do umowy.
Zamawiający przewiduje następujące możliwości dokonania zmiany zawartej umowy oraz określa warunki
takiej zmiany w przypadku:
a) ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), wówczas zmienione zostanie
wynagrodzenie Wykonawcy brutto o procent zmiany podatku VAT,
b) terminu realizacji zadania, który może ulec zmianie w przypadkach, na które Zamawiający bądź
Wykonawca nie mógł mieć wpływu:
- wystąpienie okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację w wyznaczonym terminie
przedmiotu zamówienia, bez możliwości usunięcia lub likwidacji powyższych okoliczności lub
zdarzeń.
- warunkiem zmiany terminu umownego realizacji przedmiotu zamówienia jest stwierdzenie przez
Zamawiającego, na wniosek Wykonawcy, konieczności zmiany terminu umownego,
c) zmian:
- wysokości minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia
10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jednolity z 7.04.2017 r. Dz. U. z
2017 r. poz. 847)
- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany tę będą miały wpływ na koszty
wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
- Warunkiem dokonania zmian wymienionych w lit. c/ ust. 1 będzie złożenie przez wykonawcę do
Zamawiającego pisemnego wniosku, w należy wykazać rzeczywisty wpływ zmian na zwiększenie
kosztów realizacji przedmiotu umowy
Zamawiający w oparciu o wniosek Wykonawcy oceni, czy wykazano rzeczywisty wpływ zmian na
wzrost kosztów realizacji przedmiotu umowy. W przypadku akceptacji wyjaśnień Wykonawcy
wynagrodzenie ulegnie zmianom za część prac wykonywanych po terminie wprowadzenia zmiany.
d) terminów płatności i innych:
- aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny lub gdyby zastosowanie przewidzianych w
siwz rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamówienia,
- zmiany w obowiązujących przepisach – w tym przepisach prawa miejscowego, jeżeli zgodnie z nimi
konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego.
2. Uzgodnione dwustronnie zmiany harmonogramów realizacji umowy (w zakresie terminów), nie stanowią
zmiany umowy.
3. W razie zmiany przepisów prawa dot. utrzymania czystości i porządku w gminach, Wykonawca na żądanie
Zamawiającego dostosuje harmonogramy odbioru odpadów (po uzgodnieniu z Zamawiającym) do tych
zmian. Zmiany te nie wymagają aneksu do umowy. System rozliczania odebranych odpadów nie ulega
zmianie.
§ 15
W sprawach związanych z wykonaniem umowy, spory nie rozstrzygnięte polubownie rozstrzygał będzie sąd
właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.
§ 16
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. z 2018 r. poz. 1454
z późn. zmianami), ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 701) oraz
przepisów wykonawczych wydanych na ich podstawie.
§ 17
Umowę sporządzono w 3-ech jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1 otrzymuje Wykonawca, a 2
Zamawiający.
Zamawiający :

Wykonawca :

