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uMowA NR ....,.....

Zawaľta w dniu ..' w Starej Kornicy pomiędzy:
Gminą Stara Kornica, Stara Kornica 191, 0B - 205 Koľnica
posiadającą nľ NIP: 496-021-37-25, REGON 030237724 zwaną dalej

,,Zamawiaiąc5m'',
ľeprezentowanąprzezi

pľzy kontľasygnacie Skaľbnika Gminy - Małgorzaty Patralskiej

a

Będącym płatnikiem VAT, nr NIP: ....'...... REGON:

/wypis z KRS lub innego ľejestru właściwego dla Wykonawcy, umowa konsorcjalna,
pełnomocnictwo stanowizałącznik nľ 5 do ninie;szeJ umowy,
Zwanym dďej,,Wykonawcą",
ľep rez e nto\^/anym p L" zezi

Prezesa Zarządu -

wspólnie lub indywidualnie zwanymi,,Stronami''.

W wyniku ľozstľzygnięcia postępowania o udzĺelenie zamówienia publicznego
pľZepľowadzonego w trybĺe pľzetaľgu nieogľaniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. 20LBpoz' 1603) zawarto umo\^/ę o następującej treści:

s1
Pľzedmiot i zakres umowy

I' Zamawiający zleca' a Wykonawca przyjmrrje do wykonania usługę ,,odbiór, transport
i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
i niezamieszkałych na terenie Gminy Staľa Kornica''.
2' Przedmiot umowy został szczegőłowo okľeślony W opisie Przedmiotu Zamówienia
stanowiącymzałącznik nr L do niniejszej Umowy.

s2
Termin wykonania umowy

Umowa zostaje zawarta od dnĺa podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2ozo roku.

s3
obowiązki stron

1' Wykonawca zobowiązuje się do:
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1] wykonania usługi WyWoZu odpadów komunďnych z na|eżytą starannością zgodnie
z usta]eniami umow5l i opisem pľzedmiotu zamówienia stanowiącymzałącznik nľ ]. do niniejszej
umovvy, warunków określonych w SIWZ i załącznikach do SIWZ oraz przy u\^tzględnieniu

obowiązujących w tym zakresie przepisów,
2) pľzekazywania niezwłocznie infoľmacji dotyczących realizacji umowy na każde żądanie
Zamawia1ącego, jednak nie później niż w teľminie 2 dni od dnia otľzymania zapytania,
3J przestrzegania poufności co do infoľmacji pozyskanych w związku z reďizacją umowy,
w szczególności do pľzestrzegania pľzepisów dotyczących ochľony danych osobowych.
Wykonawca nie może wykol'zystywać pozyskanych danych w żaden inny sposób lub w innym
celu niz dla wykonywania umowy, w szczególności zakazuje wykoľzysĘwania danych w celach
ľeklamowych i marketingowych,
4) osiągnięcia Wymaganych poziomów ľecyklingu, przygotowania do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami następujących frakcji odpadów: papieľu, metali, tworzyw
sztucznych, szkła i innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i ľozbĺóľkowych
oľazogľaniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegľadacji (bioodpadów)
przekazywanych do składowania zgodnie z obowiązującymiw tym zakľesie przepisami,
5) uzyskania we własnym zakresie wszelkich Wymaganych zezwolefi, decyzji związanych
z r ea|izow any mi przez sieb ie usługami,
6) zorganizowanĺa we własnym zakľesie i na własny koszt zaplecza pľodukcýnego i socjalnego
niezbędnego do wykonania umownego zakľesu usług,
7) dysponowania peľsonelem posiadającym stosowne kwalifikacje, posiadającym Wymagane
pľa'ń/em upľawnienia [jeśli ustawy nakładają obowĺązek posiadanĺa takich upľawnień],
doświadczenie, wiedzę specjalisýczną odpowiednią pľaktykę zawodową, w zakľesie
gwaľantującym optymďną ľealizację pľzedmiotu ninĺejszej Umowy,
BJ dysponowania zap|eczem technicznym i środkami niezbęclnymi do wykonania pľzedmiotu
niniejszej Umowy zapewniając, iżprzedmiot niniejszej Umowy będzie wykonywany teľminowo,
9) posiadania ubezpieczenia od odpowiedziďrrości cywilnej, W celu zabezpieczenia
ewentuďnych roszczeń odszkodowawczych osób ü'zecich na kwotę nie niższą niŻ 200 000,00
PLN, pľzez caĘ okľes ľea|ízacji umowy. W przypadku, gdy umowa obejmtrje okres kľótszy
niż okľes ľealizac;i umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zachowania ciągłości
ubezpieczenia na Wymaganą kwotę oľaz pľzedkładania Zamawiającemu kopii kolejnych umów,
10] dbałości o pľzestľzeganie pľzepisów doýczących ochrony śľodowiską a w szczególności
ustawy o odpadach i ustawy o utrzymaniu czystości ĺ poľządku w gminach.
2. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawíającemu miesięcznych ľaportów
ze wskazaniem ľodzaju i ilości odebľanych odpadów z teľenu Gminy Staľa Koľnica.
3.Zamawiający zobowiązuje się do współpľacy w celu wykonania umowy, w szczególności:
1] współpľacy z Wykonawcą pľZy opľacowywaniu haľmonogľamu odbioru odpadów
komunďnych z terenu Gminy Staľa Koľnica,
2) informowania Wykonawcy o ewentualnych zmianach mających wpływ na waľunki
świadczenia usług
3) zapłaĘ Wykonawcy Wynagľodzenia, na waľunkach i teľminach okľeślonych w $ 5 niniejszej
Umowy.
4' Zamawiający dopuszcza ľealizację zamówienia ptzez Podwykonawcę na waľunkach
i w zakľesie uzgodnionym pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,
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5,ZamawiająCy Wymaga zatľudnieniaprzez Wykonawcę lub Podr,vykonawcę osób na podstawie
umowy o pľacę, jeżeli osoby te wykonują następujące czynności w zakresie reďizacjĺ
zamówienia:

aJ kieľowca - ]. osoba,
b) pľacownik fĺzyczny _ 3 osoby.

6. W trakcie ľealizacji zamówienia Zamawiaiący upľawnĺony jest do wykonywania czynności
kontľolnych wobec Wykonawcy w zakľesie spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
Wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pľacę osób wykonujących wskazane w usL 5

powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

a] żądania oświadczeń i dokumentów w zakľesie potwĺeľdzenia spełniania ww. wymogów
i dokonywania ich oceny,

bJ żądania wyjaśnień w przypadku wąĘliwości w zakľesie potwieľdzenia spełniania
ww' wymogów,

cJ pľZepľowadzenia kontľoli na miejscu wykonywania śwíadczenia.
7. Przed podpisaniem umowy o7'az w tľakcie ľealizacji zamówienia na każde wezwanie
Zamawiającego W '.vqyznaczonym W tym wezwaniu teľminie Wykonawca przeđłoży
Zamawiającemu wskazane poniŻej dowody W celu potwierdzenia spełnienia Wymogu

zatľudnienia na podstawie umowy o pľacę pľzez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób

wykonujących wskazane w usL 5 czynności w tľakcie ľealizacji zamówienia:
aJ oświadczenie Wykonawcy lub Podwykona\^/cy o zatrudnĺeniu na podstame umowy

o pľacę osób wykonujących czynności, któľych doĘczy wezwanie Zamawiającego.

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne okľeślenie podmiotu
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenią wskazanie, że objęte

wezwaniem czynności wykonują osoby zatľudnione na podstawie umo\My o pľacę
wrazze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pľacę i wymiaľu etatu

oľaz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy
lub Podwykonawcy,

b) poświadczoną Za zgodność z oľygĺnałem odpowiednio przez Wykonawcę
lub Podwykonawcę kopię umorĺ,y/umów o pľacę osób wykonujących W trakcie
realizacji zamówienia czynności, których doýczy ww. ośwĺadczenie Wykonawcy
lub Podwykona\^/cy (wraz z dokumentem ľegulującym zakľes obowiązków, jeŻeli został
spoľządzony]' Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób
zapewniający ochronę danych osobowych pľacowników, zgodnie z pľzepisami ustawy
o ochronie danych osobowych (w szczegőlności bez imion, nazwisk, adľesów, nľ PESEL
pľacowników). Infoľmacje takie jak: data zawaľcĹa umovvy, ľodzaj umowy o pľacę
i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowanią

c] zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwieľdzające opłacanie przez Wykonawcę
lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdľowotne z tytułu
zatľudnienĺa na podstawĺe umów o pľaCę za ostatnĺ okres ľoz]iczeniowy,

dJ poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio pÍzez Wykonawcę
lub Podwykonawcę kopię dowodu potwieľdzającego zgłoszenie pracownika przez
pracodawcę do ubezpíeczen, zanonimizowaną W sposób zapewniający ochľonę danych
osobowych pľacowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochľonie danych osobowych.

B. Z sílłll niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatľudnienia
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane W Lrst. 5 czynności Zamawiający
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pľzewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaý przez Wykonawcę kary umownej określonej
w$6niniejszej Umowy.
9. Niezłożenie przez Wykonawcę w Wznaczonym pÍZez Zamawiającego teľminie żądanych
pl'Zez Zamawiającego dowodów W celu potwieľdzenia spełnienia przez Wykonawcę
lub Podwykonawcę Wymogu zatľudnienia na podstawie umowy o pľacę tl'aktowane będzie jako

niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę Wymogu zatľudnienia na podstawie
umowy o pľacę osób wykonujących wskazane w ust. 5 czynności.
10. W pľzypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestľzegania pľawa pľacy
pľzez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwĺ"őcić się o pľzepľowadzenie
kontľoli przez Państwową Inspekcję Pľacy.

s4
odpowiedzial ność Wykonawcy

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedziďność wobec Zamawlającego i osób tľzecich za szkody
na mieniu i zdľowiu osób tľzecich, powstałe podczas realizacji przedmiotu umowy.
2. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania usług zgodnie z przepisami BHP.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za naľuszenie pľzepisów
dotyczących ochľony środowiska z uwzględnieniem zanieczyszczenia powietrza, wody i gľuntu
oľaz postępowania z odpadami w związku zľealizacjąpľzedmiotu umowy.

ss
Wynagrodzenie

L. Wynagľodzenie Wykonawcy za wykonanie pľzedmiotu Umowy będzie sumą Wynagľodzeń
miesięcznychw 2020 r', przy czym szacunkowa kwota wynagrodzenia brutto za okres 2020
roku wynosĺ .......'....... . zł (słownie: ............ .... złotychJ.
2. Wynagľodzenie miesięczne Wykonawcy za odbiór i tľanspoľt odpadów będzie iloczynem
fakýcznej liczby Mg odebľanych odpadów w danym miesiącu, ustalonej na podstawie ľóżnicy
mas pojazdów bez ładunku odpadów i z ładunkiem odpadów odebranych z nieľuchomości na
teľenie Gminy Staľa Koľnicą zgodnie z dokumentami potwieľdzającymi ważenie pojazdów w
PSZOK w Nowej Koľnicy oľaz Ceny jednostkowej za odbióľ i tľanspoľt 1 Mg odpadów wskazanej
W ofercie Wykonawcy, tj. kwoý bľutto zł [słownie:

t;-;;;,;; ' " j'il,lli.l?;ľ]:H*ľ"'i.':ľ'".*ľ:ľ,;;;;;;i;;ilŕi
......'o/o tj. ..''....'... zł [słownie: ................, '''' .. ]

3. Kwotą o której mowa W ust. 1 wyczeľpuje wszelkie ľoszczenia Wykonawcy
doZamawiającego z ýtułu ľealizacji niniejszej umoWy'
4. W wynagľodzeniu o którym mowa w ust. 1- niniejszej umowy zawaľte są wszystkie koszý
kompletnego wykonania pľzedmiotu niniejszej umowy oľaz obejmuje wszelkie koszý, jakie
poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realĺzacji
pľzedmiotu Umowy.
5. Wynagľodzenie Wykonawcy, o któľym mowa w ust, 2 płatne będzie po zakończeniu danego

miesiąca świadczenia usługi, na podstawie miesięcznego ľaportu z l'odzaju i ilości odebľanych
odpadów z terenu Gminy Staľa Koľnica oraz dokumentów z dokonania ważenia pojazdów
do odbioru odpadów w PSZOK w Nowej Kornicy. okľesem ľozliczenĺowym jest miesiąc
kalendaľzowy.
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6. Wynagl'odzenie należne Wykonawcy płatne będzie pľzelewem na ľachunek bankowy
Wykonawcy Nr .....'... ........ w teľminĺe 30 dni od otľzymania
przezZamawiającego pľawidłowej fakturyVAT wystawionej zgodnie z usL 5.

7' Za đzien dokonania płatności pľzýmuje się dzień obciążenia ľachunku bankowego
Zamawiającego'
B. Wszelkie kwoty nďeżne Zamawia)ącemu, w szczególności z tytułu kar umownych
oraz zabezpieczenia nďeżytego wykonania umovvy, mogą być potľącane z płatności
re ďizowanych na ľze cz Wykonawcy.

s6
Odszkodowania i kary umowne

1'' Wykonawca jest zobowiązany do zapłaĘ na L-ZeCz Zamawiającego kaľ umownych
w następuj ących p ľzypadkach:
1_] w wysokości 20o/o wynagrodzenĺa bľutto, o któľym mowa W s 5 ust. ]_, w przypadku
odstąpienia pÍzezZamawiającego od umowy zprzyczynleżących po stľonie Wykonawcy,
2) w wysokości 100 zł za każdy dzień nieodebľania odpadów komunalnych z nier'uchomości
objętej obowiązkiem odbieľania odpadów komunďnych W teľminĺe wskazanym
w harmonogľamie. Kara będzie naliczana jako iloczyn kwoty L00zł oraz ilości dni
i nieľuchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, od któľych nie odebľano odpadów.
3) w wysokości 250 zł za każdą tonę bľakującej masy odpadów komunalnych wymaganej
do osiągnięcia odpowiedniego poziomu ľecyklingu, pľzygotowania do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami lub ogľaniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegrada cji przekazywanych do składowanią
4J w wysokości 500 złzakażdy dzień opőźnienia w złożeniu wykazu o któľym mowa w $ 3 usL 5

umowy lub sprawozdania, o którym mowa w aľt. 9n ustawy z dnia ]-3 wľześnia 7966 l''

o utľzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz' U' z 201'9 r. poz. 622),

5) wwysokości 15 %o wynagľodzenia bľutto, o któľym mowaw $ 5 ust. 1wkwocie ....'''''''.''..'zł
za kaŻdy pľzypadek niepľzedłożenia w teľminie zakľeślonym w żądaniu Zamawiającego
dokumentów, o któľych mowa w $ 3 ust. 7'

2.Zamawiający zastrzega sobie pľawo dochodzenia odszkodowania przeryższającego wysokość
zastr zeŻonych kaľ umo wnych,
3' W zakľesie nieľegulowanym powyżej strony ponoszą odpowiedziďność z tytułu
niewykonania lub nienďeżytego lrĺykonania umowy na zasadach ogóInych.
4' Ewentuďne kaly związane z zanieczyszczeniem śľodowiska oraz niewłaściwym
postępowaniem z odpadami, wynikające z działalności Wykonawcy ponosi Wykonawca.
5. Zamawiający jest zobowiązany do zapłas na rZeCZ Wykonawcy kaľy umownej w wysokości
70o/o wynagľodzenia bľutto o któľym mowa w $ 5 usL I, w przypadku odstąpienia
przez Wykonawcę od umowy Zpl'Zyczynleżących po stronie Zamawiającego'

s7
Zabezpieczenie umowy

7' Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy W wysokości 5o/o

szacunkowego Wynagľodzenia brutto okľeślonego W s 5 ust. 1 umowy, co stanowi kwotę

2. Zabezpieczenie zostało wniesione w foľmie:
(np. gwarancii bankowei, ubezpieczenia lub innej dopuszczalnei formy).

5
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3' Zabezpieczenie służy do pokrycia ľoszcze,ő Zamawiającego z Ętułu niewykonania

lub nienależytego wykonania umowy, powstałych w okľesie ľealĺzacji umowy.
4' Zamawia1ący zwrőci Wykonawcy zabezpíeczenie nďeżytego wykonania umowy w teľminie

30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania ptzezZamawĺającego zanależyte wykonanie.
5' Za zgodą Zamawiającego, Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezp|eczenia na jedną

lub kilka foľm, o których mowa w aľt. 14B ust. ]' ustawy z dnia 29 s$cznia 2004 ľ. Prawo

zamówień publicznych (Dz. U. z 20L7 ľ. poz. 1'579),

sB
odstąpienie od umowy

1'' Zamawiającemu pľzysługuje pľawo do odstąpienia od umo\My w teľminie 14 dni od powzięcia
wiadomości o okolĺcznoścĺach upľawniających do odstąpienia od umowy.
L) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży
w interesie publicznym, Czego nie można nie można było pľzewidzieć w chwili zawaľcia umowy.

Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 1-4 dni od powzięcia wiadomości o tych

okolicznościach. W takim pľzypadku Wykonawca może żądać wyłącznie rvynagľodzenia

należnego z ýtułu wykonania części Umowy,
2) jeŻe|i nasĘpi wykreślenie Wykonawcy z rejestru działalności ľegulowanej lub wydana

zostanie decyz)a o zakazie rvykonywania działďności,
3) jezeli zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy,
4J zostanie wydany nakazzajęcia majątku Wykonawcy,
5J Wykonawca nie ľozpoczął ľealizacji usług bez uzasadnionych pľzyczyn oraz nie konĘnuuje
ich mimo pisemnego wezwania Zamawiającego,
6) Wykonawca przerwał ľealizację usług i pľzerwa trwa dłużej niż7 dni,
7) Wykonawca nie wykonuje usług zgodnie z postanowieniami umotýVy, świadczy usługi złej

jakości lub w istotny sposób naľusza zobowiązania umowne i pomimo pisemnego wezwanĺa
Zamawia1ącego nie nastąpiła popľawa ich wykonanla.
2. Waľunkiem odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w pľzypadkach opisanych w ust. L

pkt 5-7 jest upľzednie wezwanie Wykonawcy do wykonywania swoich obowiązków oľaz

wznaczenie wým celu dodatkowego 3 dniowego terminu.
3. odstąpienie od umowy powinno nastąpić na piśmie orazzawieľać uzasadnienie.
4. Wykonawca zrzeka się wszelkich ľoszczeń z ýtułu odsĘpienia od umowy w okolicznoścĺach

wyżej wskazanych za wyjątkiem ľoszczenia o wynagľodzenie z Ęrtułu wykonania części umowy.

5. Wykonawca upľawniony jest do odstąpĺenia od umowy jeśli Zamawiający pozostaje w zwłoce

z zapłatą wynagľodzenia pľzekľacza)ącą 60 dni, Pľzed wypowiedzeniem Wykonawca wezwie

Zamawiającego do wykonania zobowiązania vĺyznaczając dodatkowy co najmniej 14 dniowy
termin do dokonania płatnościľozpoczfnający się od dnia doľęczenia wezwania.

se
Zmiana umowy

L' ZamawiająCy Zastl-zega możliwość wpľowadzenia zmian w stosunku do opisu Przedmiotu

Zamówienia w zakľesie wykonania usług niewykraczających poza zakľes przedmĺotu
zamówienia, w sytuacji konieczności zwiększenia uspľawnienia pľocesu ľealizacji zamówienia.
2. Zamawia)ący zastrzega możliwość wpľowadzenĺa zmian w umowie w pľzypadku
zastosowaniaurządzeń do idenýfikacji i ewidencji odbioľu woľków oľaz pojemników służących

do gľomadzenia odpadów.
6
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3. Dopuszcza się zmianę umowy w zakľesie sposobu spełnĺanĺa przez Wykonawcę świadczenia

odbieľania i zagospodarowania odpadów w pľzypadku zmiany pľzepisów pľawa powszechnie

obowiązującego wpýwających na sposób spełniania świadczenia'
4'Zamawia)ący pľzewiduje możliwość udzielenia zamówień, o któľych mowa W aľL 67 usL 1- pkt
6 ustawy Pľawo zamówĺeń publicznych' ZamawiająCy zastrzega sobie pľa\Mo do udzielenia

zamówienia polegającego na powtóľzeniu podobnych usług do zamówienia podstawowego i jest

zgodne z jego pľzedmiotem, o których mowa w aľt, 67 usĹ 1 pkt. 6 ustarvy Prawo zamówień
publĺcznych. Zamówienia polegać będą na powtóľzeniu podobnych usług zamówienia
podstawowego i będą zgodne z pľzedmiotem zamówienia podstawowego, a ich waľtość nie

pľzekľoczy 2Oo/o waĺ-tości zamówienia podstawowego, o którym mowa w $ 5 ust' ].. Zamówienia

te obejmują odbiór i transpoľt odpadów komunalnych z teľenu gminy Staľa Koľnica.
5. Wszystkie zmiany i uzupełnienia waľunków umowy mogą być dokonywane za zgodą
umawiających się Stľon, wyľażoną na piśmie w foľmie aneksu pod ľygorem nieważności, o ile

nie będzie to spľzeczne z ustawą Pľawo zamówień publicznych'

s10
obowiązek monitorowania selektywnego zbierania odpadów

1. Wykonawca zobowíązany jest kontľolować ľealizowany przez właściciela nieľuchomości
obowiązek w zakresie selekýwnego zbieľania odpadów komunďnych, a w przypadku jego

niedopełnienia, Wykonawca zobowiązany jest przyjąć odpady jako zmieszane odpady

komunďne.
2. WykonawCapl-zed zakwďifikowaniem odpadów segľegowanych do zmieszanych w wypadku
nĺedopełnieniaprzez właściciela nieľuchomości obowiązku w zakľesie selektywnego zbieľanĺa

odpadów komunalnych, spoľządzanatąokoliczność dokumentację, która powinna zawierać:

aJ adľes nieruchomości, na któľej odpady są gľomadzone w sposób niezgodny
z postanowieniami Regulaminu utrzymania czystości i poľządku na terenie gminy,

b) datę i godzinę ustalenia ww. zdaľzenia,
cJ notatkę sporząclzonąprzez pracownika Wykonawcy, który stwieľdził fakt niezgodnego

postępowanĺa z odpadami komunalnymi. Notatka powinna zawiel-ać dane pľacownika
Wykonawcy oraz powinna zostać pľzez niego podpisana. W miarę mozliwości notatka
p owĺnna zo stać p o dp is ana pľ Zez właściciela nie rucho mości,

dJ dokumentację fotogľaficzną potwieľdzającąfakt, że odpady gromadzone były w sposób

niewłaściwy; zdjęcia lub film muszą zostać wykonane w taki sposób, aby nie budząc

wątpliwości pozwalały na przypisanie pojemników lub woľków z odpadami

do konkľetnej nieľuchomości.
3. Dokumentację, o któľej mowa w ust, 2 Wykonawca w terminie 2 dnĺ ľoboczych pisemnie

lub elektronicznie przekaże Zamawiającemu'
4' W pľzypadku nieodebrania odpadów z nieruchomości w teľminie pľzewidzianym
w haľmonogľamie odbioľu odpadów z powodu bľaku ich pľzygotowania do odbioľu
i niewystawienia pojemników z odpadamIprzez właścicieli nieľuchomoścĺ cĺężar udowodnienia
zaistnienia tego typu sytuacji spoczywa na Wykonawcy. Proceduľa postępowania w tym

pľzypadku została opisana w Szczegőłov\ym opisie pľzedmiotu zamówienia.
5. Wykonawca jest zobowiązany także do bieżącego niezwłocznego przekazywania adľesów

nieruchomości, naktórych zamieszktłją mieszkańcy, na któľych powstaĘ odpady komunalne,

a któľe nie są u;ęte w bazie danych prowadzonej przezZamawiającego.
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s11
Postanowienia końcowe

l' Wszelkie zarviadonrienia. ośrĺiadczeĺia i irum koresporrdencja rr zl*iązku z nlniejszą umo\ł'ą

sporządzona będzie rł, formie pisemnej pod rygorem niervaŹnoŚci. Zai,viadomienia. ośĺviadczenia

i irrna korespondencja może br'ć pľzesr,'łana listem poleconvm lub doręczana osobiście.

2. W-vkonarvca nie moŹe zbYrł'ać na rzecz osob trzecich rvierz\{elności połvstałych w lĺ-vniku

r ealizacji niniei szej Lrmo\\T

3. w trakcie tnvania umo\\\| Wr'konalvca zoborviązuje Się do pisenrnego porviadarniania

Zalna*liającego o każdej znrianie srvojego adresrt lub nazrvr finny'. Wvkonarĺca łrskazuje' Że jego

adres j est następując-v:

W\.'konarł'ca rł.skazuj e j ako Ko o ľdy n ato ľ a U m owy :

Imię i nazrrisko: .

Telefon kom.: .

E-mail:
4. Wszelkie Spory \Y zlviązktl, z rvl'konaniem u111o\Ę-' będą rozstľz}€ane przez sąd rvłaścirł1' rzeczo\\o

i miejscorvo dla siedzib'v Zamawiającego.
5. W sprarł'ach nieregrrlorĺanych rrirriejszą umową mają zastosorĺanie przepisv kodeksu c-vrvilnego,

ustarv-r'' Prarvo zaľnórł,ieli publiczn5'clr, uStatlt' o utrz-rrllaniu cz\'stości i porządku rĺ gľninie

oraz rvskazane \ł' Llmo\Yie przepisr, szczegolne.
6. Umorĺ,a została sporządzona rr drryóch egzemplarzach. po drva dla kaŹdej ze Stron.

7. Integralrrą częścią niniejszej umo\\,\j jest szczególorľ1' opis przednriotu zanrórvienia - zalączn1knĺ I

do ninieiszej uľno\v\'. SIWZ \\Íaz z załącznkaĺĺi oraz oferĹa W1'konarvc1'.

ZAMAwIAJĄCY WYKONAWCA

Za|ącznikj:
1. Szczególovĺ opis przednuotu Zamó\ł-ie[ia.

2.. Utnolł,a porvieľzenia danvclr osoborł1'clr.

3. Klauzula ilfoľlnac1jna,
+. Harrnonograrn częstotlirł'oŚci odbioru odpadólľ,

-')


