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zawarta w dniu 20.06.2017 r.2017 roku w Kro ś nie Odrza ńskim pomi ędzy: 
Międzygminnym Związkiem Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr" z siedzib ą  przy 
ul. Bohaterów Wojska Polskiego nr 3, 66-600 Krosno Odrza ńskie, NIP 926-167-08-62, REGON 

081087392, który reprezentuje: 
1. Wies ław Zielazny - Przewodnicz ący Zarządu Międzygminnego Zwi ązku Gospodarki Odpadami 

Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr" 

2. Marek Babul - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Mi ędzygminnego Zwi ązku Gospodarki 
Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr" 

Przy kontrasygnacie Skarbnika Mi ędzygminnego Zwi ązku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-
Nysa-Bóbr" - Marty Sobieszcza ńskiej 
zwanym w tre ści umowy „Zamawiającym", 
a: 

1) Handel Metalami „LECH" Lech Cholewa, R ąpice, ul. Wojska Polskiego 38, 69-108 Cybinka 

2) Przedsiębiorstwo Us ług Miejskich Sp. z o.o. ul. Ś l ąska 36, 66-620 Gubin 

3) Usługi Transportowe Jan Mackoj ć, ul. M ły ńska 11, 66-600 Krosno 

Reprezentowanym przez LIDERA: Handel Metalami „LECH" Lech Cholewa 
R ąpice ul. Wojska Polskiego 38 69-108 Cybinka 
NIP: 9261374365 
REGON: 970772912 

zwanym w tre ści umowy „Wykonawcą" 

w rezultacie dokonania przez Zamawiaj ącego wyboru oferty Wykonawcy w post ępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o warto ści 
poni żej 209 000 euro, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie ń  publicznych 
(tekst. jedn..Dz. U. z 2015 r. poz.2164 z pó źn. zm .), zosta ła zawarta umowa następującej tre ści: 

1. Zamawiaj ący zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: „Odbiór 
i zagospodarowanie odpadów komunalnych od w ła ścicieli nieruchomo ści, na których zamieszkuj ą  
mieszka ńcy oraz nieruchomo ści niezamieszka łych, na których powstaj ą  odpady komunalne 
po łożonych na terenie Międzygminnego Zwi ązku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-
Nysa-Bóbr 

2. Wykonawca zobowi ązuje si ę  wykona ć  przedmiot umowy okre ś lony w szczegó łowym opisie 
przedmiotu zamówienia stanowi ącym integraln ą  część  niniejszej umowy i zgodnie 
z harmonogramem dostarczonym Zamawiaj ącemu przez Wykonawcę  

3. Wykonawca o świadcza, że na dzie ń  rozpocz ęcia świadczenia us ług w zakresie odbierania 
i zagospodarowania odpadów spe łnia wszystkie wymogi formalne i prawne zwi ązane 
z przedmiotem umowy oraz zobowi ązuje si ę  posiada ć  w czasie trwania umowy wszelkie 
wymagane prawem zezwolenia na dzia łalno ść  realizowan ą  na podstawie niniejszej umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się  wykonywa ć  przedmiotowe us ługi z nale żyta staranno ścią , 
terminowo i zgodnie z obowi ązuj ącymi przepisami prawnymi, w tym zgodnie z ustaw ą  z dnia 13 
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wrze śnia 1996 roku o utrzymaniu czysto ści i porządku w gminach i ustawą  z dnia 14 grudnia 2012 
r. o odpadach, na warunkach okre ś lonych umową  oraz ustaleniami SIWZ. 

5. Zagospodarowanie odpadów ma zapewni ć  osi ągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, 
przygotowanie ich do ponownego u życia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy 
odpadów komunalnych ulegaj ących biodegradacji przekazywanych do sk ładowania zgodnie 
z obowi ązuj ącymi przepisami. 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialno ść  cywilną  za szkody spowodowane w maj ątku 
Zamawiaj ącego lub osób trzecich oraz nast ępstwa nieszcz ęś liwych wypadków dotycz ących osób 
trzecich, a powsta łych w zwi ązku ze świadczeniem us ługi objętej przedmiotem zamówienia, 
w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. 

7. Wykonawca zobowi ązuje si ę  do przestrzegania przepisów dotycz ących ochrony danych 
osobowych, w tym nieudost ępniania danych osobowych osobom trzecim oraz do przestrzegania 
poufno ści informacji pozyskanych w zwi ązku z realizacj ą  umowy. Wykonawca nie mo że 
wykorzystywa ć  pozyskanych danych w żaden inny sposób ni ż  do wykonywania umowy. 

1. W przypadku opó źnienia w wykonaniu us ługi Wykonawca ponosi ć  będzie wszelkie dodatkowe 
koszty zwi ązane z usunięciem rozerwanych worków jak równie ż  uporządkowania terenu. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie ładu i porządku w miejscach odbioru odpadów. 
3. Wykonawca zobowi ązuje się  do wymiany pojemników uszkodzonych podczas ich opró żniania. 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiaj ący zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie rycza łtowe 
wynoszące zgodne ze zło żoną  ofertą  228318,33.z ł  brutto/miesi ęcznie (słownie złotych: dwie ście 
dwadzie ścia osiem tysi ęcy trzysta osiemna ście zł  33/100 ). 

2. Łączna kwota ca łkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy z tytu łu realizacji przedmiotu 
umowy za okres trwania umowy zgodnie ze z ło żoną  ofertą  Wykonawcy wynosi 684955,00.zł  
brutto (słownie z łotych: sześćset osiemdziesi ąt cztery tysi ące dziewięćset pi ęćdziesi ąt pięć  zł  
00/100). 

1. P łatno ść  za wykonane us ługi będzie następowa ła na podstawie faktur wystawionych przez 
Wykonawcę  w miesi ęcznych okresach rozliczeniowych w ci ągu 30 dni od daty otrzymania przez 
Zamawiaj ącego prawid łowo wystawionej faktury wraz z za łączonymi do niej dokumentami 
okre ś lonym w ust.2. 

2. Wykonawca zobowi ązany jest za łączyć  do faktury (wystawionej raz na miesi ąc) miesięczn ą  kartę  
przekazania odpadów oddzielnie dla ka żdego rodzaju odpadów. Przedmiotow ą  kartę  Wykonawca 
sporządzi na podstawie dowodów wa żenia ilo ści przekazanych do RIPOK zgodnie z WPGO. 

3. W przypadku nie za łączenia do faktury dokumentu okre ś lonego w ust. 2 - termin p łatno ści 
będzie liczony od dnia otrzymania kompletu dokumentów. 

4. Za termin płatności uznaje si ę  dzie ń  obciążenia rachunku Zamawiaj ącego. 

5. Wykonawcy przysługują  odsetki ustawowe w transakcjach handlowych w przypadku opó źnienia 
w zap łacie nale żności. 

6. Wykonawca nie ma prawa dokonania cesji wierzytelno ści przysługuj ących mu z tytu łu 
wykonywania niniejszej umowy bez pisemnej uprzedniej zgody Zamawiaj ącego. 

1. Strony zastrzegaj ą , że naprawienie szkody wynik łej z niewykonania lub nienale żytego wykonania 

umowy nastąpi przez zapłatę  kar umownych. Wykonawca zap łaci Zamawiającemu karę  umown ą : 



a) w przypadku opó źnienia w wykonaniu us ługi za ka żdy dzie ń  opó źnienia nastę pujący po dniu 

odbioru, w wysoko ści 5 % wartości faktury brutto wystawionej w miesi ącu, w którym 

opó źnienie wystą piło, a w przypadku gdyby faktury nie wystawiono w danym miesi ącu, 
podstawą  wyliczenia kary umownej b ędzie wartość  brutto ostatnio wystawionej faktury, 

b) w przypadku nienale żytego wykonania umowy w danym miesi ącu w wysoko ści 10 % warto ści 
faktury brutto wystawionej w tym miesi ącu, a w przypadku gdyby faktury nie wystawiono w 
danym miesi ącu, podstawą  wyliczenia kary umownej b ędzie warto ść  brutto ostatnio 
wystawionej faktury, 

c) w przypadku odstąpienia od wykonywania umowy w wysoko ści 15 % warto ści ca ło ści 
wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy ( § 3 ust. 2). 

d) za przekazanie nierzetelnego sprawozdania lub raportu w wysoko ści 5 tys. z ł  za ka żde 
nierzetelne sprawozdanie lub raport, 

e) za nieterminowe przekazanie sprawozdania lub raportu w wysoko ści 100 zł  (sto złotych )za 
ka żdy dzie ń  opó źnienia, 

f) za niewykonanie obowi ązków, o których mowa w art. 3b lub w art. 3c Ustawy o utrzymaniu 

czysto ści i porządku w gminie i przepisów wykonawczych do ustawy, ( wyliczonej odr ębnie 
dla wymaganego poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego u życia i odzysku innymi 
metodami, ograniczenia odpadów komunalnych ulegaj ących biodegradacji przekazywanych 

do składowania w wysoko ści stanowi ącej iloczyn stawki op łaty za zmieszane odpady 
komunalne, okre ś lonej w przepisach wydanych na podstawie art. 290 ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony ś rodowiska, i brakuj ącej masy odpadów komunalnych, 
wyra żonej w Mg, wymaganej do osi ągnięcia odpowiedniego poziomu recyklingu, 
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami lub ograniczenia masy 
odpadów komunalnych ulegaj ących biodegradacji przekazywanych do sk ładowania ) w 
kwocie jaką  zosta ł  obci ążony Zamawiaj ący, 

g) za nieodebranie odpadów z poszczególnych nieruchomo ści zgodnie z harmonogramem za 
ka żdy dzień  opó źnienia 2 z ł  (dwa z łote ) od ka żdej nieruchomo ści i za ka żdy pojemnik, 

h) za opó źnienia w dostarczeniu pojemnika lub kompletu pojemników do wskazanej przez 
Zamawiaj ącego nieruchomo ści w wysoko ści 50 zł  (pi ęćdziesią t ) za ka żdy dzień  opó źnienia za 
pojemnik lub komplet, nie wi ęcej ni ż  20 000,00 z ł  (dwadzie ścia tysięcy). 

i) za ka żde zanieczyszczenie i pozostawienie nieuporz ądkowanego miejsca gromadzenia 
odpadów, je żeli jest to wynikiem dzia łania Wykonawcy, zanieczyszczenia przez Wykonawc ę  
trasy przejazdu w wysoko ści 2 tys. (dwa tysi ące złotych ) É. 

2. Wykonawca upowa żnia Zamawiaj ącego do potrącenia naliczonych kar z przys ługującego mu 
wynagrodzenia brutto. 

3. Je żeli wysokość  szkody przewy ższy warto ść  zastrze żonych kar umownych, Zamawiający mo że 
dochodzić  odszkodowania uzupe łniaj ącego na zasadach ogólnych. 

4. Wykonawca zobowi ązany jest do zwrotu Zamawiaj ącemu w terminie 14 dni od daty otrzymania 
wezwania, kwoty stanowiącej równowarto ść  wszelkiego rodzaju, kar pieni ężnych, grzywien i 
innych nale żno ści lub opłat na łożonych na niego w postępowaniu administracyjnym lub karnym 
powsta łych na skutek wszelkich zaniedba ń  Wykonawcy lub zaniedba ń  osób przy pomocy których 
wykonuje on czynno ści wynikające z niniejszej umowy, albo którym powierzy ł  wykonanie tych 
czynno ści. 

1. Wykonawca zobowi ązany jest do zawarcia i posiadania umowy ubezpieczenia z tytu łu 
odpowiedzialno ści cywilnej za szkody oraz od nast ępstw nieszczęś liwych wypadków powsta łe w 
zwi ązku ze świadczonymi us ługami, w tym tak że ruchem pojazdów mechanicznych w okresie 
obowi ązywania umowy. Obowi ązek Wykonawcy posiadania polisy dotyczy ca łego okresu 
obowi ązywania umowy. 



2. Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca. 
3. Wykonawca jest zobowi ązany do przedstawienia na ka żde żądanie Zamawiaj ącego polisy 

ubezpieczeniowej oraz dowodu op łacania składek. 

Koordynatorem Wykonawcy przy realizacji zamówienia jest Lech Cholewa LIDER, stanowisko 

służbowe Właściciel firmy oraz numer telefonu kontaktowego 68 3912629 i e— mail: kontakt@lech-

odpady.pI.  

W przypadku stwierdzenia, że Wykonawca nie świadczy usług lub wykonuje je niewła ściwie, 

Zamawiający złoży Wykonawcy reklamacj ę  na pi śmie. Wykonawca zobowi ązany jest odpowiedzie ć  na 

ni ą  w formie pisemnej w terminie 3 dni. W przypadku nieuwzgl ędnienia wyja śnie ń  Wykonawcy, 

Zamawiający przys ługuj ą  uprawnienia wynikaj ące z § 5. 

1. Wszelkie zmiany postanowie ń  niniejszej umowy muszą  być  sporządzone w formie pisemnej, pod 

rygorem niewa żno ści. 
2. Zamawiający dopuszcza moż liwość  zmiany umowy zawartej z Wykonawcą  w przypadku: 

1) zmiany danych podmiotowych dotycz ących stron umowy, siedziby, osób uprawnionych do 
reprezentowania wykonawcy, zmiany formy organizacyjno-prawnej itp., 

2) z przyczyn o obiektywnym charakterze (oczywista pomy łka w tre ści umowy), 
3) w przypadku zmiany stawki op łaty z tytu łu umieszczenia odpadów na sk ładowisku, okre ś lonej 

nie wi ęcej ni ż  o wzrost tej stawki, 
4) wynikające ze zmian innych obecnie obowi ązuj ących przepisów maj ących wp ływ na wysoko ść  

wynagrodzenia Wykonawcy. 

3. Wykonawca mo że wystą pi ć  do Zamawiaj ącego z pisemnym wnioskiem o podwy ższenie 
wynagrodzenia okre ś lonego w § 3 wraz z jego merytorycznym uzasadnieniem. Po zaakceptowaniu 
przedmiotowego wniosku przez Zamawiającego, strony podpisz ą  aneks do umowy w zakresie zmiany 
wynagrodzenia. 
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Wymagania dot. zatrudniania na umow ę  o pracę  
1. W trakcie realizacji zamówienia, w przypadku zaistnienia w ątpliwo ści Zamawiaj ący, mo że za żąda ć  

od Wykonawcy przedstawienia dokumentów, z których b ędzie wynika ć , że Wykonawca (lub 

Podwykonawca) wype łnia wymagania okre ś lone w art.29 ust.3a Pzp dotycz ące zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę  osób wykonuj ących zamówienie (w szczególno ści wykonujących 

czynno ści okre ś lone w pkt.2.2 SIWZ Opis przedmiotu zamówienia. 

2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiaj ący uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec wykonawcy (podwykonawcy) odno śnie spełniania przez wykonawcę  lub 

podwykonawcę  wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę  osób wykonuj ących wskazane 

w pkt. 2.2 SIWZ czynno ści. Zamawiający uprawniony jest w szczególno ści do: 

a) żądania o świadcze ń  i dokumentów w zakresie potwierdzenia spe łniania ww. wymogów i 
dokonywania ich oceny, 
b) żądania wyja ś nień  w przypadku wątpliwo ści w zakresie potwierdzenia spe łniania ww. 
wymogów, 
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
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3) W trakcie realizacji zamówienia na ka żde wezwanie zamawiaj ącego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie wykonawca przed ło ży zamawiaj ącemu wskazane poni żej dowody w celu 

potwierdzenia spe łnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac ę  przez wykonawc ę  
lub podwykonawcę  osób wykonuj ących wskazane w punkcie 2.2 SIWZ czynno ści w trakcie 

realizacji zamówienia: 

a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prac ę  
osób wykonuj ących czynno ści, których dotyczy wezwanie zamawiaj ącego. O świadczenie to 

powinno zawiera ć  w szczególno ści: dokładne okre ś lenie podmiotu sk ładającego o świadczenie, 

datę  zło żenia o świadczenia, wskazanie, że obj ęte wezwaniem czynno ści wykonuj ą  osoby 
zatrudnione na podstawie umowy o prac ę  wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk 
tych osób, rodzaju umowy o prac ę  i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do z łożenia 

o świadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 
b) po świadczoną  za zgodność  z orygina łem odpowiednio przez wykonawcę  lub podwykonawcę  
kopię  umowy/umów o prac ę  osób wykonuj ących w trakcie realizacji zamówienia czynno ści, 

których dotyczy ww. o świadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem 
reguluj ącym zakres obowi ązków, je żeli zosta ł  sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zosta ć  
zanonimizowana w sposób zapewniaj ący ochron ę  danych osobowych pracowników, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególno ści 1  

bez adresów, nr PESEL pracowników). Imi ę  i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac ę  i wymiar etatu powinny by ć  
mo ż liwe do zidentyfikowania; 
c) zaświadczenie w łaściwego oddzia łu ZUS, potwierdzaj ące opłacanie przez wykonawcę  lub 
podwykonawcę  składek na ubezpieczenia spo łeczne i zdrowotne z tytu łu zatrudnienia na 
podstawie umów o pracę  za ostatni okres rozliczeniowy; 
d) po świadczoną  za zgodność  z orygina łem odpowiednio przez wykonawcę  lub podwykonawcę  
kopię  dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawc ę  do ubezpiecze ń , 
zanonimizowan ą  w sposób zapewniaj ący ochronę  danych osobowych pracowników, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imi ę  i nazwisko 
pracownika nie podlega anonimizacji. 

4) W przypadku w ą tpliwo ści w zakresie spe łniania warunku zatrudnienia lub w przypadku 

wątpliwo ści co do przestrzegania prawa pracy- Zamawiaj ący może zgłosić  do instytucji 

posiadaj ących uprawnienia do przeprowadzania kontroli w zakresie przepisów Prawa pracy, 

potrzeb ę  przeprowadzenia kontroli u Wykonawcy (lub Podwykonawcy). 

5) W przypadku stwierdzenia braku wype łnienia wymogów okre ś lonych w pkt.1 Zamawiaj ący 
przewiduje nastę pujące sankcje: 

a) W przypadku gdy Wykonawca (lub Podwykonawca) dokona zmiany sposobu zatrudnienia na 
umowę  o pracę  (w terminie 14 od otrzymania żądania od Zamawiającego) - Wykonawca zap łaci 
Zamawiającemu karę  umowną  w wysoko ści 100zł  za ka żdą  osobę  wykonującą  zamówienie, którą  
zatrudnia w sposób nie spe łniaj ący wymaga ń  okre ś lonych w pkt.1, 

b) W przypadku gdy Wykonawca nie dokona zamiany sposobu zatrudnienia w stosunku do osób 
wykonuj ących czynności okre ś lone w pkt.1 - - Wykonawca zap łaci Zamawiaj ącemu karę  umowną  
w wysokości 500z1 za ka żdą  osobę  wykonuj ącą  zamówienie, którą  zatrudnia w sposób nie 
spe łniający wymaga ń  okre ś lonych w pkt.1, a Zamawiaj ący może wypowiedzie ć  umowę  i podpisa ć  
umowę  na zastępstwo z innym wykonawcą . 

6) Jeżeli koszty zastępstwa będą  wyższe ni ż  wynikające z oferty Wykonawcy, wówczas Wykonawca 
wpłaci na wezwanie Zamawiające w terminie 14 dni kwotę  stanowiącą  różnicę  między 
wynagrodzeniem Wykonawcy a wynagrodzeniem Wykonawcy wykonuj ącego zastępstwo. 

7) Wszystkie wymogi okre ś lone w niniejszym paragrafie oraz SIWZ dot. zatrudniania dotycz ą  
zarówno Wykonawcy jak i jego podwykonawców oraz dalszych podwykonawców. 

4 	.5 
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1. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawc ę  przy udziale podwykonawców 
Zamawiaj ący dopuszcza taką  mo ż liwo ść  po spełnieniu nastę pujących warunków: 

1) o zamiarze zawarcia umowy z podwykonawc ą, Wykonawca ma obowi ązek powiadomi ć  
Zamawiaj ącego, na 14 dni przed podpisaniem umowy, przedk ładaj ąc jednocze śnie projekt 
umowy z podwykonawcą , 

2) umowa musi okre ś la ć  zakres us ługi obj ętych umową  z podwykonawc ą , wysoko ść  nale żnego 
podwykonawcy wynagrodzenia brutto, które nie mo że być  wyższe ni ż  wysoko ść  
wynagrodzenia brutto Wykonawcy. 

3) Zamawiaj ący w terminie 7 dni od dor ęczenia przez Wykonawc ę  projektu umowy z 
podwykonawcą , zobowi ązany jest do z ło żenia pisemnego o świadczenia o wyra żeniu zgody na 
zawarcie tej umowy. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno ść  za dzia łanie Podwykonawców, którym powierzy ł  
wykonanie usług obję tych umową . 

3. Wykonawca o świadcza, że pozosta ły zakres us ług objętych umową  wykonywa ć  będzie osobi ście. 
4. Zamawiaj ący dokonuje bezpo ś redniej zap łaty wymagalnego wynagrodzenia przys ługującego 

podwykonawcy, z zachowaniem warunków okre ś lonych niniejszą  umową, pomniejszaj ąc o tę  
kwotę  wynagrodzenie Wykonawcy. 

5. Ewentualna zmiana podwykonawcy wymaga zgody Zamawiaj ącego wyra żonej na pi ś mie pod 
rygorem niewa żno ści. Do nowego podwykonawcy maj ą  zastosowanie wymogi okre ś lone w 
niniejszym paragrafie. 

6. Suma kwot brutto wynikaj ąca z umów zawartych z podwykonawcami nie mo że być  wyższa ni ż  
wysokość  wynagrodzenia Wykonawcy. 
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Wykonawca zobowi ązany jest do oznakowania pojazdów i sprz ętu zgodnie z obowi ązuj ącymi 
przepisami oraz ponosi odpowiedzialno ść  za prawid łowość  tego oznakowania. 
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Umowa zosta ła zawarta na czas okre ś lony od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 wrze śnia 2017 roku. 
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1. Zamawiaj ący mo że odstąpi ć  od umowy w przypadku powzi ęcia wiadomo ści o okoliczno ściach 

uprawniaj ących do odst ąpienia od umowy, którymi b ędą  
a) wykre ś lenie z rejestrów dzia łalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomo ści. 

b) utrata zezwolenia na transport lub zbieranie odpadów komunalnych, wydana przez w ła ściwy 

organ, 
c) gdy Wykonawca zaniecha ł  wykonywania swoich obowi ązków przez okres d łu ższy ni ż  14 dni 

d) wystąpienia istotnej zmiany okoliczno ści powoduj ącej, że wykonanie umowy nie le ży w 

interesie publicznym, czego nie mo żna było przewidzie ć  w chwili zawarcia umowy, zgodnie z 

art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie ń  publicznych w terminie 30 dni od 

powzi ęcia wiadomo ści o tych okoliczno ściach. 

J6 • 



2. W powyższych przypadkach Wykonawcy przys ługuje wyłącznie wynagrodzenia nale żnego z tytu łu 
wykonania cz ęści umowy. Wykonawca zrzeka si ę  wszelkich innych roszcze ń  z tytu łu odstąpienia 
w okoliczno ściach wy żej wskazanych. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nast ą pi ć  w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia. 
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Integraln ą  część  niniejszej umowy stanowi ą : 
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z za łącznikami. 

2. Szczegó łowy opis przedmiotu zamówienia. 

3. Oferta Wykonawcy z za łącznikami. 
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W sprawach nieuregulowanych niniejsz ą  umową  maj ą  zastosowanie przepisy ustawy Prawo 

zamówie ń  publicznych, kodeksu cywilnego, ustawy o utrzymaniu czysto ści i porządku w gminach, 
ustawy o odpadach oraz o terminach zap łaty w transakcjach handlowych. 
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Wszelkie spory powsta łe w wyniku zawarcia umowy rozstrzygane b ędą  przez s ąd wła ściwy dla 
siedziby Zamawiaj ącego. 
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Umowę  sporządzono w dwóch jednobrzmi ących egzemplarzach, po jednym dla ka żdej ze stron. 

WYKONAWCA: 
	

ZAMAWIAJĄCY: 

HANDEL METALAMI 
„LECH"Lech Cholewa 
Rąpice, ul. Wojska Polskiego 38 

69-108 Cybinka 
NIP 926-131-43-65, Rqon 910712912 
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