
         Załącznik nr 5 do SIWZ  

 

 

UMOWA Nr …...........  
 

zawarta w dniu …......... …................... r. w Łubnicach pomiędzy:  

 
pomiędzy Gminą Łubnice, Łubnice 66a, 28-232 Łubnice, zwaną dalej w tekście niniejszej umowy  

Zamawiającym, reprezentowaną przez: 
Annę Grajko - Wójta Gminy 
przy kontrasygnacie 
Izabeli Pszczoły - Skarbnika Gminy 
zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym  
a …..............................................................................  

reprezentowanym przez: …................................................., zwanym dalej „Wykonawcą”.  

 

 
§ 1  

 

1. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający zleca,  

a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę Odbiór i transport odpadów komunalnych  

z terenu Gminy Łubnice  

2. Szczegółowy zakres i opis usług będących przedmiotem umowy zawarty jest w zał. nr 1                 

do  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

3. Integralną część niniejszej umowy stanowią:  

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami.  

2) oferta Wykonawcy wraz z załącznikami,  

3) harmonogram odbioru odpadów komunalnych.  

 

§ 2  
 

1. Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób 

wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia tj. 

czynności w zakresie odbioru i transportu odpadów, jeżeli wykonywanie tych czynności 

polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.  

2. Obowiązek wskazany w ust. 1 dotyczy także podwykonawców - wykonawca jest 

zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy 

zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace wszystkich osób 

wykonujących wskazane wyżej czynności.  

3. Wykonawca składa wykaz osób oddelegowanych do realizacji zamówienia wraz  

z oświadczeniem o tym, że są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę przed 

przystąpieniem do wykonywania zamówienia.  

4. Każdorazowa zmiana wykazu osób, o którym mowa w ust. 3 nie wymaga aneksu do umowy 

(wykonawca przedstawia korektę listy osób oddelegowanych do wykonywania zamówienia 

do wiadomości zamawiającego).  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania 

zamówienia w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji 

zamówienia są osobami wskazanymi przez wykonawcę w wykazie o którym mowa w ust. 3. 

6. Wykonawca jest zobowiązany nie później niż w ciągu 2 dni od dnia wezwania przez 

zamawiającego przedstawić dowody zatrudnienia na umowę o prace osób wskazanych  

w wykazie, o którym mowa w ustępie 3 – jeżeli zamawiający o to wystąpi.  



7. Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne z tytułu:  

a) oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w ust. 1 osób nie zatrudnionych  

na podstawie umowy o pracę – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy 

stwierdzony przypadek;  

b) oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w ust. 1 osób niewskazanych  

w wykazie o którym mowa w ust. 3 – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego  

za każdy stwierdzony przypadek dotyczy to także osób zatrudnionych przez 

podwykonawców;  

c) odmowy podania danych umożliwiających identyfikację wykonujących czynności 

wskazane w ust. 1 na zasadach określonych w ust. 5 – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia 

umownego za każdy stwierdzony przypadek.  

 

§ 3  
 

Strony ustalają termin wykonania zamówienia od 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.  

 

§ 4 
 

1. Za świadczenie usług objętych umową Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie 

zrealizowane usługi, zgodnie z formularzem ofertowym, w wysokości stanowiącej iloczyn 

wskazanej w ofercie ceny brutto odniesionej do 1 Mg odebranych odpadów i ich faktycznie 

odebranej ilości.  

2. Wynagrodzenie jednostkowe Wykonawcy za 1 Mg odebranych odpadów wynosi zgodnie 

z ofertą Wykonawcy: brutto: ………………………………..………………………. zł,  

słownie ………………………………………….  

3. Łączne wynagrodzenie za świadczenie usług, o których mowa w § 1 umowy nie może 

przekroczyć brutto …………………… zł. (słownie: ……………………………………….). 

4. Wykonawca wraz z fakturą przedłoży Zamawiającemu karty przekazania odpadów 

określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie 

wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2019 r., poz. 

819) wraz z kopiami kwitów wagowych, potwierdzających czas i wagę odpadów 

komunalnych przekazanych do właściwej instalacji.  

5. Wynagrodzenie uwzględnia wszelkie ryzyko mogące wystąpić w trakcie realizacji niniejszej 

umowy oraz obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.  

6. Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia Zamawiającemu faktury VAT oraz dokumentów, o których mowa w pkt 4 

powyżej. 

§ 5  
 

1. Do obowiązków Wykonawcy w szczególności należy:  

Prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością objętą zamówieniem,  

tj. rocznych sprawozdań, o których mowa w art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach w ustawowym terminie. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do:  

1) zaopatrywania właścicieli nieruchomości w worki na odpady zbierane selektywnie,  

tj. na zasadach określonych w Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia;  

2) worki na odpady komunalne zbierane selektywnie przekazywane przez Wykonawcę 

mieszkańcom, winny zawierać napis określający frakcję odpadów, dla których  

są przeznaczone;  

3) powiadomienia Gminy w przypadku niedopełniania przez właściciela nieruchomości 

obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.  



3. Wykonawca odbierający odpady komunalne, w przypadku o którym mowa w ust. 2 pkt 3 ma 

obowiązek przyjąć je, jako zmieszane odpady komunalne i niezwłocznie powiadomić o tym 

Gminę.  

4. Wykonawca będzie odbierał poszczególne frakcje odpadów komunalnych z częstotliwością 

i w sposób zgodny z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Łubnice stanowiącym załącznik do uchwały Nr XX/90/16 Rady Gminy Łubnice z dnia 

22.07.2016 r. w sprawie uchwalenie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Łubnice, uchwałą nr XXXVI/179/17 Rady Gminy Łubnice z dn. 30.11.2017 r.  

w sprawie zmiany uchwały nr XX/90/16 Rady Gminy Łubnice z dn. 22.07.2016 r.,  

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Łubnice oraz zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

5. W zakresie transportu odpadów komunalnych:  

1) zakazuje się Wykonawcy mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych  

ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości,  

2) zakazuje się Wykonawcy mieszania ze sobą poszczególnych frakcji selektywnie 

zebranych odpadów komunalnych,  

3) odbieranie, w wyjątkowych sytuacjach, na zgłoszenie Zamawiającego, odpadów poza 

ustalonym harmonogramem, jeżeli odpady te zostaną zebrane i zgromadzone  

na nieruchomości w terminach innych niż przewiduje termin ich odbioru, a zagraża  

to bezpieczeństwu życia i zdrowia mieszkańców,  

4) Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia przewożonych odpadów przed 

wysypaniem na drogę.  

 

§ 6  
 

1. Zamawiający dopuszcza realizację umowy przy pomocy podwykonawców oraz dalszych 

podwykonawców. 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszego zamówienia 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, jest obowiązany w trakcie realizacji 

zamówienia, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej 

zmiany przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć 

zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 

umowy. 

3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy części 

zamówienia. 

4. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawca jest wymagana zgoda 

Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez 

Wykonawcę projektu umowy z podwykonawcą, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub 

zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

5. W przypadku zawarcia umowy z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda 

Zamawiającego i Wykonawcy. W tym przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia 

ust. 4, zdanie drugie.  

6. Zamawiający zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu przedłożonej umowy  

z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, w przypadku:  

1) niespełnienia wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,  

2) ustalenia terminu zapłaty wynagrodzenia dłuższego niż określony w ust. 3.  

7. Za działania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne.  



8. Jeżeli Wykonawca nie wystąpi do Zamawiającego o zgodę, o której mowa w ust. 4 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy.  

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszej umowy przedkłada 

zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  

o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W przypadku nieprzedłożenia 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy.  

10. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia umowy, zgłasza pisemny sprzeciw  

do umowy o podwykonawstwo, w przypadkach, o których mowa w ust. 6.  

11. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo,  

w terminie o którym mowa w ust. 10, uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego. 

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszej umowy przedkłada 

zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  

o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 

niż określony w ust. 3, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go  

do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej 

w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy. 

14. Przepisy ust. 2 -13 stosuje się odpowiednio do zmiany umowy o podwykonawstwo.  

15. W przypadku realizacji części przedmiotu niniejszej umowy przez podwykonawcę bądź 

dalszego podwykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w dokumenty 

finansowe potwierdzające uregulowanie należności wynikających z umowy pomiędzy 

Wykonawcą, a podwykonawcą bądź dalszym podwykonawcą.  

16. Wykonawca obowiązany jest informować Zamawiającego o wysokości wynagrodzenia 

należnego podwykonawcom i o zapłatach dla podwykonawców, wraz z fakturą za wykonaną 

cześć zamówienia przedstawi Zamawiającemu kserokopie potwierdzonego przelewu 

bankowego na kwotę należną podwykonawcom.  

17. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną 

przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo lub który zawarł przedłożoną 

zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się od obowiązku 

zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

niniejszego zamówienia. 

18. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 17, dotyczy wyłącznie należności powstałych  

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo lub po przedłożeniu 

zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo.  

19. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

20. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający umożliwi wykonawcy zgłoszenie 

pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 17. Zamawiający 

informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia  

tej informacji.  

21. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 20, w terminie wskazanym przez 

zamawiającego, zamawiający może:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo,  

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 



wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo,  

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty.  

22. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 17, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca 

nie będzie domagał się zapłaty wynagrodzenia w części przekazanej bezpośrednio 

podwykonawcy.  

23. Konieczność trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy  

lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 17, lub konieczność dokonania 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia 

publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia 

publicznego przez Zamawiającego.  

24. Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi 

podwykonawcami zobowiązani są zastrzec postanowienie, iż Zamawiający ma prawo 

wglądu w dokumenty finansowe podwykonawców lub dalszych podwykonawców i żądania 

przedstawienia na każde żądanie Zamawiającego dowodów zapłaty należnego 

podwykonawcom wynagrodzenia.  

 

§ 7  
 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku:  

1) Wykonawca nie rozpoczął wykonania usług w pełnym zakresie objętym umową zgodnie 

z harmonogramem, 

2) Wykonawca nie wykonuje usługi zgodnie z harmonogramem;  

3) naruszenia przez Wykonawcę zakazu:  

a) mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami 

komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości,  

b) mieszania ze sobą poszczególnych frakcji selektywnie zebranych odpadów komunalnych, 

5) o którym mowa w § 6 ust. 8, ust. 9 zdanie drugie,  

6) o którym mowa w § 6 ust. 13 umowy jeżeli Wykonawca pomimo wezwania go przez 

Zamawiającego nie do doprowadził do zmiany umowy,  

7) jeżeli Wykonawca wraz z fakturą za wykonaną cześć zamówienia nie przedstawi 

Zamawiającemu kserokopii potwierdzonego przelewu bankowego na kwotę należną 

podwykonawcom.  

8) o którym mowa w § 6 ust. 23 umowy,  

9) utraty przez Wykonawcę uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia,:  

10) pominięcia nieruchomości przy wykonywaniu usługi odbioru odpadów komunalnych 

 od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy, przez    

trzy kolejne terminy odbioru danej frakcji  

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej 

zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności  

i powinno zawierać uzasadnienie.  

4. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach wskazanych w ust. 1 i 2 w terminie 

60 dni od dnia powzięcia informacji o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia 

od umowy.  

5. Zamawiającemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach o których 

mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 jeżeli Wykonawca nie rozpoczął wykonania usług w pełnym 



zakresie objętym umową zgodnie z harmonogramem i nie wykonuje usługi zgodnie 

z harmonogramem z powodu  

1) warunków atmosferycznych (intensywne opady deszczu, śniegu) uniemożliwiających 

dojazd do nieruchomości,  

2) niezależnych od Wykonawcy zdarzeń losowych uniemożliwiających wykonie usługi.  

6. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca ma prawo żądać wynagrodzenia 

należnego za prace wykonane do dnia odstąpienia od umowy.  

7. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie, w tym z tytułu utraconych korzyści na skutek 

odstąpienia od umowy.  

 

§ 8  
 

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w stosunku do treści oferty,  

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Ewentualna zmiana może być spowodowana 

dostosowaniem zamówienia do wymogów prawnych związanych ze zmianą ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach, zmianą innych przepisów prawa regulujących prawa i obowiązki 

Zamawiającego i Wykonawcy, zmiany stawki podatku od towarów i usług, zmiany aktów prawa 

miejscowego obowiązujących na terenie Gminy Łubnice.  

 

§ 9  
 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w następujących przypadkach:  

1) za odstąpienie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% 

wynagrodzenia wynikającego z niewykonanej do dnia odstąpienia części zamówienia.  

2) za wykonanie przedmiotu umowy niezgodnie z harmonogramem w wysokości 1 % 

wynagrodzenia umownego za każdy dzień wykonywania umowy niezgodnie  

z harmonogramem,  

3) naruszenia przez Wykonawcę zakazu:  

a) mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami 

komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości,  

b) mieszania ze sobą poszczególnych frakcji selektywnie zebranych odpadów komunalnych, 

w wysokości 1% wynagrodzenia umownego za każdy stwierdzony przypadek naruszenia 

zakazu.  

4) o których mowa w § 2 ust.7, § 6 ust. 8, ust. 9 i ust. 13 umowy, w okolicznościach  

i w wysokości wskazanych w tych przepisach.  

2. Wykonawcy nie jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w przypadkach o których 

mowa w ust. 1 pkt 2 jeżeli Wykonawca nie wykonuje usługi zgodnie z harmonogramem  

z powodu  

1) warunków atmosferycznych (intensywne opady deszczu, śniegu, niskie temperatury) 

uniemożliwiających dojazd do nieruchomości,  

2) niezależnych od Wykonawcy zdarzeń losowych uniemożliwiających wykonie usługi.  

3. Zamawiający może żądać odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar 

umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.  

 

§ 10  
 

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie ……………………….. zł,  

co stanowi 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie, dostarczone będzie Zamawiającemu 

najpóźniej w dniu zawarcia umowy w pełnej wysokości.  

2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku 

następujących formach:  

1) pieniądzu,  



2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowokredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem 

pieniężnym,  

3) gwarancjach bankowych,  

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,  

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy  

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.  

 

§ 11  
 

1. Wykonawca oświadcza, że jego adres wskazany w komparycji umowy stanowi adres  

dla doręczeń korespondencji kierowanej przez Zamawiającego do Wykonawcy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do każdorazowego do poinformowania Zamawiającego  

o zmianie adresu do korespondencji.  

 

§ 12  
 

1. W sprawach nieuregulowanych umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego  

i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.  

2. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, 

przysługującej mu z tytułu realizacji umowy na osoby trzecie.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli obowiązków Wykonawcy, również poprzez 

rejestrację fotograficzną i wideofoniczną.  

4. Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie 

sądu właściwego dla Zamawiającego.  

5. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

6. Umowę sporządzono w czterech jednakowo brzmiących egzemplarzach, z czego jeden 

otrzymuje Wykonawca a trzy - Zamawiający.  

 

ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA: 

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

 

 

 

 

 

 

1. zał. nr: 1A i 1B Wykaz nieruchomości zamieszkałych- zbiórka selektywna i nieselektywna  
2. zał. nr: 2 - Wykaz nieruchomości niezamieszkałych i cmentarzy, 

3. zał. nr: 3 - Wykaz punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych „gniazd dzwonów”, 


