
Załącznik nr 6 do SWZ
Postępowanie nr IR.271.007.2021.WS

UMOWA Nr  ……………………..

zawarta  w  dniu  …………………….2021 r.  pomiędzy  Gminą  Kłobuck  z  siedzibą
w Kłobucku 42-100 przy ul. 11 Listopada 6 reprezentowaną przez:
Burmistrza Kłobucka- Jerzego Zakrzewskiego
zwanych w dalszej części Umowy „Zamawiającym",
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Kłobuck – …………………...

Dane do faktury:
Nabywca: Gmina Kłobuck, ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck, NIP: 574-205-53-06
Odbiorca: Urząd Miejski w Kłobucku, ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck

a …………………………………………………………….
reprezentowanym  przez:
…………………………………….
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”

Zamawiający i Wykonawca łącznie zwani będą dalej „Stronami” lub oddzielnie każdy z nich 
„Stroną”

Przedstawiciele Stron przez złożenie swojego podpisu oświadczają także, że są upoważnieni
do  zawarcia  niniejszej  Umowy,  że  ich  prawo  do  reprezentowania  danej  Strony  nie  jest
ograniczone  w  żadnym  zakresie,  a  sposób  reprezentacji  osób  występujących  w  imieniu
reprezentowanych Stron umożliwia skuteczne składanie oświadczeń woli, w tym zaciąganie
zobowiązań na rzecz reprezentowanego podmiotu, oświadczają też, że nie jest im znana żadna
przeszkoda, która mogłaby mieć wpływ na wykonanie zobowiązań przyjętych przez Strony w
niniejszej Umowie.

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu w trybie podstawowym
bez  przeprowadzenia  negocjacji,  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  11  września  2019 r.  –  Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.  2019 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp,
prowadzonego  przez  Zamawiającego  na  „Odbiór  i  zagospodarowanie  całego  strumienia
odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej  Zbiórki  Odpadów Komunalnych (PSZOK)
zlokalizowanego w Kłobucku przy ul. Łąkowej oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów
remontowo – budowlanych zgromadzonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych,
w workach typu „big-bag” bezpośrednio z terenu nieruchomości mieszkańca (2 Części)” 

§ 1
Przedmiotem zamówienia jest:  „Odbiór i zagospodarowanie całego strumienia odpadów
komunalnych  z  Punktu  Selektywnej  Zbiórki  Odpadów  Komunalnych  (PSZOK)
zlokalizowanego w Kłobucku przy ul. Łąkowej – Część I
Minimalną  przewidywaną  ilość  odpadów  w  okresie  realizacji  umowy  określoną  w  SWZ
szacuje się na:

 tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale – 15,00 Mg;
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 papier i tektura – 12,00 Mg;

 szkło i opakowania ze szkła – 21,00 Mg;

 tekstylia – 11,00 Mg

 zużyte  urządzenia  elektryczne  i  elektroniczne,  zużyte  baterie  i  akumulatory,
świetlówki / lampy fluorescencyjne, urządzenia zawierające freony – 19,00 Mg;

 opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych, chemikalia – 2,50
Mg;

 odpady wielkogabarytowe  – 140,00 Mg;

 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów – 28,00 Mg

 odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne, do których zalicza
się m. in.: materiały izolacyjne (w tym papa, styropian, wełna mineralna), ceramika
sanitarna, wanny, kabiny prysznicowe, stolarka budowlana – 120,00 Mg;

 odpady ulegające biodegradacji – 42,00 Mg;

 zużyte opony od pojazdów osobowych i pojazdów jednośladowych – 28,00 Mg;

 przeterminowane leki – 0,80 Mg;

 elementy usunięte z zużytych urządzeń – 0,01 Mg;

 popiół z palenisk domowych – 10,00 Mg

Maksymalną ilość odpadów w okresie realizacji umowy określoną w SWZ szacuje się na:

 tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale – 18,00 Mg;

 papier i tektura – 14,40 Mg;

 szkło i opakowania ze szkła – 25,20 Mg;

 tekstylia – 13,20 Mg

 zużyte  urządzenia  elektryczne  i  elektroniczne,  zużyte  baterie  i  akumulatory,
świetlówki / lampy fluorescencyjne, urządzenia zawierające freony – 22,80 Mg;

 opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych, chemikalia – 3,00
Mg;

 odpady wielkogabarytowe  – 168,00 Mg;

 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów – 33,60 Mg

 odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne, do których zalicza
się m. in.: materiały izolacyjne (w tym papa, styropian, wełna mineralna), ceramika
sanitarna, wanny, kabiny prysznicowe, stolarka budowlana – 144,00 Mg;

 odpady ulegające biodegradacji – 50,40 Mg;

 zużyte opony od pojazdów osobowych i pojazdów jednośladowych – 33,60 Mg;

 przeterminowane leki – 1,00 Mg;

 elementy usunięte z zużytych urządzeń – 0,02 Mg;

 popiół z palenisk domowych – 12,00 Mg

§ 2
1.  Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi w ramach zamówienia

pod nazwą  „Odbiór i zagospodarowanie całego strumienia odpadów komunalnych z
Punktu Selektywnej Zbiórki  Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego w
Kłobucku przy ul. Łąkowej – Część I” obejmujące w szczególności wyposażenie punktu
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selektywnego  zbierania  odpadów  komunalnych  w  pojemniki  i kontenery
i  zagospodarowanie  odpadów  komunalnych,  w  sposób  zapewniający  osiągnięcie
odpowiednich  poziomów  recyklingu  i  przygotowania  do  ponownego  użycia  papieru,
metali,  tworzyw  sztucznych  i  szkła  oraz  poziomów  recyklingu,  przygotowania  do
ponownego  użycia  i  odzysku  innymi  metodami  innych  niż   niebezpieczne  odpadów
budowlanych i rozbiórkowych oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania w ramach powierzonego zadania.

2.  Wykonawca jest zobowiązany do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami
gospodarowania odpadami określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.797 z późn. zm.), ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.), zgodnymi z
wymaganiami  ochrony  środowiska  oraz  rozporządzeń  wykonawczych  oraz  innych
właściwych przepisów, w tym przepisów prawa miejscowego,  w szczególności  poprzez
przekazywanie  odpadów  odebranych  z  punktu  selektywnego  zbierania  odpadów
komunalnych   bezpośrednio  lub  za  pośrednictwem  innego  zbierającego  odpady  do
instalacji  odzysku  lub  unieszkodliwiania  odpadów  zgodnie  z  hierarchią  sposobów
postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.797 z późn. zm.).

3.  Odbiór  i  zagospodarowanie  z  punktu  selektywnego  zbierania  odpadów  komunalnych
(zwanego  w  dalszej  części  „PSZOK”)  wszystkich,  bez  względu  na  ilość, odpadów  z
podziałem na następujące frakcje:

• tworzywa sztuczne (w tym styropian opakowaniowy), opakowania wielomateriałowe,
metale,

• papier i tekturę;
• szkło i odpady ze szkła,
• tekstylia,
• zużyte baterie i akumulatory,
• zużyte świetlówki/ lampy fluorescencyjne
• zużyty  sprzęt  elektryczny  i  elektroniczny,  elementy  usunięte  z  zużytych  urządzeń,

urządzenia zawierające freony
• opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych, chemikalia,
• meble  i  inne  odpady  wielkogabarytowe  (np.  stoły,  krzesła,  szafy,  tapczany,  łóżka,

fotele, dywany, materace, drzwi),
• odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne, do których zalicza

się m. in.:
- gruz,
- materiały izolacyjne (w tym papa, styropian, wełna mineralna),
- ceramika sanitarna,
- wanny, kabiny prysznicowe,
- stolarka budowlana,
z wyłączeniem odpadów pochodzących z robót wymagających pozwolenia na budowę
lub  zgłoszenia,  zgodnie  z  przepisami  ustawy  Prawo  budowlane  oraz  odpadów
zawierających azbest,

• odpady ulegające biodegradacji,
• zużyte opony od pojazdów osobowych i pojazdów jednośladowych,
• przeterminowane leki,
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• popiół z palenisk domowych
4. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z treścią niniejszej

umowy,  a  w  szczególności  przyjmuje  na  siebie  obowiązek  osiągnięcia  odpowiednich
poziomów  recyklingu  i  przygotowania  do ponownego  użycia  odpadów  komunalnych
papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz poziomów recyklingu, przygotowania do
ponownego  użycia  i  odzysku   innymi  metodami  innych  niż  niebezpieczne  odpadów
budowlanych i rozbiórkowych określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia
14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i
odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r. poz.
2167). Wykonawca jest zobowiązany również do osiągnięcia poziomu ograniczenia masy
odpadów  komunalnych  ulegających  biodegradacji  przekazywanych  do  składowania
określonego w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie
poziomów  ograniczenia  masy  odpadów  komunalnych  ulegających  biodegradacji
przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych
odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz.  2412). Poziomy odzysku, o których mowa w niniejszym
ustępie Wykonawca zobowiązany jest osiągnąć w każdym roku kalendarzowym, w którym
realizowana jest  umowa lub w okresie  trwania umowy, w przypadku realizacji  umowy
przez niepełny rok kalendarzowy.

5. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia, wiedzę, potencjał techniczny i osobowy
oraz doświadczenie niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

6. Wykonawca oświadcza, że posiada wpis, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.) do rejestru, o
którym mowa w art. 49 ust. 1 wskazanej ustawy (Baza Danych o Odpadach w zakresie
zbierania  zużytego  sprzętu  elektrycznego  i  elektronicznego)  –  prowadzonego  przez
Marszałka Województwa lub umowę z podmiotem zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny posiadającym taki wpis.

7. Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  przedmiot  umowy  zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami,  wskazaniami  Zamawiającego  oraz  zgodnie  ze  złożoną  ofertą i  niniejszą
umową.

8. Wykonawca oświadcza, że na dzień rozpoczęcia świadczenia usług w zakresie odbierania i
zagospodarowania  odpadów  będzie  spełniał  wszystkie  wymogi  formalne  i  prawne
związane z przedmiotem umowy oraz zobowiązuje się wykonywać przedmiotowe usługi
terminowo,  z  należytą  starannością,  oraz  najlepszą  praktyką  i  wiedzą oraz  zgodnie  z
obowiązującymi przepisami prawnymi, w tym zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439  z późn. zm.),
na  warunkach  określonych  umową  oraz  ustaleniami  specyfikacji  istotnych  warunków
zamówienia.

§ 3
Termin wykonania przedmiotu umowy:
1. W okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Nie dłużej jednak niż do dnia (włącznie

z  tym  dniem),  w  którym  wynagrodzenie  Wykonawcy  za  wykonanie  umowy  osiągnie
całkowitą cenę oferty za minimalną (przewidywaną) ilość odpadów, tj. kwotę określoną w
§ 6 ust.  2 umowy, a w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji do
momentu, w którym wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy osiągnie wartość
określoną w § 6 ust.  5  umowy  –  Wykonawca jest  zobowiązany do świadczenia usługi
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odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych z punktu selektywnego
zbierania odpadów komunalnych.

2. Wykonawca  jest  zobowiązany  wyposażyć  w pojemniki  i kontenery  punkt  selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) zlokalizowany w Kłobucku, przy ul. Łąkowej,
w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ.

3. Odbiór  odpadów  z  PSZOK  odbywał  się  będzie  co  dwa  tygodnie.  Wykonawca
zobowiązany będzie do odbioru wszystkich  odpadów komunalnych, bez względu na ilość.

4. Propozycję harmonogramu odbioru odpadów Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w
ciągu  3  dni  roboczych  od  dnia  podpisania  umowy  w  celu  jego  zatwierdzenia.
Zamawiający zatwierdzi harmonogram w ciągu 3 dni roboczych od dnia jego otrzymania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wnoszenia poprawek wiążących wykonawcę w
stosunku do terminów odbioru odpadów zawartych w przedłożonym przez Wykonawcę
projekcie  harmonogramu  w  zakresie  nie  wykraczającym  poza  wskazaną  w  ofercie
częstotliwość odbioru odpadów, a Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia tych
poprawek w harmonogramie.

5.  Zamawiający dopuszcza odbiór odpadów komunalnych z PSZOK w następujące dni:
• wtorek – godz. 11.00  - 18.00
• środa – godz. 7.00 – 14.00
• czwartek – godz. 12.00 – 17.00
• piątek – godz. 8.00 – 15.00
• sobota – godz. 8.00 – 12.00

§ 4
1. Wykonawca zapewnia, że wykonywanie niniejszej umowy odbywać się będzie zgodnie z 

jej postanowieniami oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o odpadach, rozporządzeń 
wykonawczych oraz innych właściwych przepisów, w tym przepisów prawa miejscowego 
oraz, że do Wykonywania umowy posiada i będzie posiadał w okresie jej obowiązywania 
wymagane zezwolenia, wpisy i decyzje, a jeśli którekolwiek utraci Zamawiający jest 
uprawniony do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

2. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonywania  wszystkich  obowiązków  opisanych  w
Opisie przedmiotu zamówienia w szczególności:
1) odebrania i zagospodarowania odpadów komunalnych zgodnie z zatwierdzonym przez

Zamawiającego harmonogramem wywozu odpadów;
2) wyposażenia  Punktu  Selektywnej  Zbiórki  Odpadów  Komunalnych  w  pojemniki

i  kontenery;
3) sporządzenia harmonogramów odbioru odpadów na cały okres świadczenia usług na

zasadach określonych w umowie;
4) używania  pojazdów  specjalistycznych  oraz  zapewnienia  dostatecznej  liczby  tych

pojazdów,  gwarantującej  terminowe  i  należyte  wykonywanie  zakresu  rzeczowego
usługi;

5) terminowego przekazywania raportów i sprawozdań;
6) posiadania  systemu  monitorowania  lokalizacji  pojazdów  GPS  oraz  zapewnienie

Zamawiającemu dostępu do tego systemu;
7) przyjmowania i wyjaśniania skarg i reklamacji Zamawiającego;
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8) Wykonawca  zobowiązany  jest  do  dokonywania ważenia  wszystkich  odebranych  z
PSZOK -u odpadów na legalizowanej wadze samochodowej znajdującej się na terenie
PSZOK-u przy ul. Łąkowej w Kłobucku.

9) umożliwienia  przedstawicielom  Zamawiającego  kompleksowej  kontroli  sposobu
wykonywanej usługi świadczonej przez Wykonawcę,  w tym również skontrolowania
wagi zebranych odpadów komunalnych poprzez każdorazowe poddanie się ważeniu;

3. Zamawiający  wymaga  aby  poniższe  czynności  w  ramach  realizacji  umowy  były
wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę:
-  odbiór  odpadów  komunalnych  (kierowcy  oraz  osoby  zajmujące  się  załadunkiem

odpadów),
-  nadzór  nad  realizacją  umowy  oraz  kierowanie  i  rozdysponowanie  taboru

samochodowego.
4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności

kontrolnych  wobec  Wykonawcy  odnośnie  spełniania  przez  Wykonawcę  lub
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
wskazane w ust. 3 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
1)   żądania  oświadczeń   i  dokumentów  w  zakresie  potwierdzenia  spełniania  ww.

wymogów  i dokonywania ich oceny,
2)   żądania  wyjaśnień w  przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.

wymogów,
3)    przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

5. W trakcie  realizacji  zamówienia  na  każde  wezwanie  Zamawiającego  w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie nie krótszym niż 3 dni Wykonawca przedłoży Zamawiającemu
wskazane  poniżej  dowody  w  celu  potwierdzenia  spełnienia  wymogu  zatrudnienia  na
podstawie  umowy  o  pracę  przez  Wykonawcę  lub  Podwykonawcę  osób  wykonujących
wskazane w ust. 3 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
1)   oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy

o pracę  osób wykonujących czynności,  których  dotyczy wezwanie  Zamawiającego.
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności:  dokładne określenie podmiotu
składającego  oświadczenie,  datę  złożenia  oświadczenia,  wskazanie,  że  objęte
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz
ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, daty zawarcia umowy
o pracę,   rodzaju  umowy o  pracę,  zakresy  obowiązków pracowników oraz  podpis
osoby  uprawnionej  do  złożenia  oświadczenia  w imieniu  Wykonawcy  lub
Podwykonawcy;

2)    poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem  odpowiednio  przez  Wykonawcę  lub
Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji
zamówienia  czynności,  których  dotyczy  ww.  oświadczenie  Wykonawcy  lub
Podwykonawcy.  Kopia  umowy/umów  powinna  zostać  zanonimizowana  w sposób
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy
o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności adresów, nr PESEL pracowników).
Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę
i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

3)   zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę
lub Podwykonawcę  składek  na  ubezpieczenia  społeczne  i  zdrowotne  z  tytułu
zatrudnienia  na podstawie  umów  o  pracę  za  ostatni  okres  rozliczeniowy  oraz
zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku zaległości za zobowiązania podatkowe;
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4)  poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem  odpowiednio  przez  Wykonawcę
lub Podwykonawcę  kopię  dowodu  potwierdzającego  zgłoszenie  pracownika  przez
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

6. W  przypadku  uzasadnionych  wątpliwości  co  do  przestrzegania  prawa  pracy  przez
wykonawcę  lub  Podwykonawcę,  zamawiający  może  zwrócić  się  o  przeprowadzenie
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 5
Zamawiający zobowiązany jest do:

1) regularnego odbioru raportów i sprawozdań sporządzonych przez Wykonawcę,
2) rozliczania usługi i dokonywania zapłaty według faktur wystawionych przez
Wykonawcę, w terminach ich płatności,
3) współpracy z Wykonawcą w celu należytego wykonania przedmiotu umowy,
4) udzielania  Wykonawcy  wszelkich  informacji  niezbędnych  do  wykonania
niniejszej umowy,
5) weryfikacji i zatwierdzania projektu harmonogramu odbioru odpadów,

§ 6
1.  Wartość  brutto  wynagrodzenia  wykonawcy  za  usługę  objętą  przedmiotem  umowy  na

podstawie złożonej oferty, przyjmuje się w cenach jednostkowych.
2. Wartość  brutto  wynagrodzenia  wykonawcy  jest  ceną  wynikającą  z  przewidywanego

ilościowego  wyliczenia  zakresu  minimalnego  przedmiotu  zamówienia  i  wynosi:
…………………………. (słownie ………………….).

3. Zamawiający  zobowiązuje  się  zapłacić  Wykonawcy  za  prawidłowe  wykonanie  usług
objętych przedmiotem umowy w danym miesiącu rozliczeniowym wynagrodzenie brutto w
wysokości wskazanej w wystawionej przez Wykonawcę fakturze VAT, a obliczonej przy
zastosowaniu  masy  odebranych  odpadów oraz  cen  jednostkowych  podanych  w ofercie
Wykonawcy.

4. Podana  wartość  brutto  wynagrodzenia  Wykonawcy  nie  stanowi  ostatecznego
wynagrodzenia  Wykonawcy,  gdyż  wynika  z  przewidywanego  ilościowego  wyliczenia
zakresu minimalnego przedmiotu zamówienia.

5. Cena,  jaką  zapłaci  Zamawiający  wybranemu  Wykonawcy  będzie  wynikać  z  ilości
faktycznie odebranych i zagospodarowanych przez Wykonawcę odpadów segregowanych
w ramach realizowanego zamówienia,  nie  mniej  jednak niż  wynika  z  przewidywanego
ilościowego wyliczenia zakresu minimalnego przedmiotu zamówienia.

6. W przypadku gdy ilość odpadów będzie większa niż określono w formularzu ofertowym –
Zamawiający może zwiększyć zakres zamówienia opisany w  Załączniku nr  4 do SWZ –
Opis  przedmiotu  zamówienia korzystając  z  prawa  opcji,  czyli  zwiększeniu  przedmiotu
zamówienia  do  maksymalnej  wartości  przedmiotu  zamówienia,  tj.  do
kwoty……………….. zł brutto.

7. Zamawiający zastrzega sobie  prawo  do  przesuwania  wolumenu  odpadów pomiędzy
poszczególnymi asortymentami odpadów w ramach Umowy, w zakresie nie większym niż
25 % wolumenu odpadów określonego w § 1 umowy.
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8. W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający przewiduje zastosowanie opcji, o której
mowa w art. 31 ust. 2 ustawy Pzp.

9. Warunki skorzystania z prawa opcji:
a) skorzystanie z zamówienia opcjonalnego (prawa opcji) uzależnione będzie od potrzeb

Zamawiającego,
b)  termin, w ciągu którego Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji - w terminie

trwania umowy,
c)  o  zamiarze  skorzystania  z  prawa  opcji,  w  określonym  zakresie,  Zamawiający

poinformuje Wykonawcę odrębnym oświadczeniem - zamówieniem. Brak stosownego
zamówienia świadczy o rezygnacji z zamówienia opcjonalnego w całości lub w części
(jeżeli Zamawiający skorzystał częściowo z zamówień opcjonalnych),

d) Zamawiający może skorzystać z zamówienia opcjonalnego w całości lub w części oraz
jest uprawniony do zamawiania kilku usług  w ramach zamówień opcjonalnych, których
wielkość będzie uzależniona od potrzeb Zamawiającego,

e) Wykonawcy zobowiązani są do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na
warunkach opisanych w SWZ i niniejszej umowy.

10. Zamówienia  realizowane  w  ramach  opcji  są  jednostronnym  uprawnieniem
Zamawiającego.  Brak  złożenia  zamówień  objętych  opcją  nie  rodzi  po  stronie
Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

§ 7
1. Rozliczenie za przedmiot umowy, opisane w § 6 ust. 3, następować będzie na podstawie

faktur  częściowych  (miesięcznych),  wystawionych  w  oparciu  o  ilości  faktycznie
odebranych  odpadów  z  podziałem  na  frakcje,  wynikające  z  dowodów  wagowych
wystawionych po zważeniu na legalizowanej wadze samochodowej w miejscu przekazania
odpadów komunalnych oraz w oparciu o ceny jednostkowe podane w ofercie Wykonawcy.

2.  Przed wystawieniem faktury Wykonawca przedłoży Zamawiającemu:
a) raport  miesięczny zgodnie z  załącznikiem nr  4 do specyfikacji istotnych warunków

zamówienia i warunkami umowy,
b) karty przekazania odpadów, dowody wagowe, potwierdzające zważenie odpadów na

wadze samochodowej w miejscu przekazania odpadów komunalnych.
3. Zamawiający przeprowadza weryfikację dokumentów, o których mowa w ust. 2 w okresie 5

dni  roboczych,  liczonych  od  dnia  otrzymania  każdego  rozliczenia.  Wykonawca  po
otrzymaniu  akceptacji  przyjęcia  rozliczenia  przez  Zamawiającego,  uprawniony  jest  do
wystawienia faktury.  Akceptacja przez Zamawiającego dokumentów o których mowa w
ust. 2 jest warunkiem koniecznym i wyłączną podstawą do wystawienia faktury VAT.

4.  Faktury płatne będą w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej
faktury przez Zamawiającego.

5.  Płatność nastąpi przelewem na konto Wykonawcy określone w fakturze.
6.  Za termin zapłaty ustala się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
7.   Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie  obniżone w przypadku każdego stwierdzenia,  że

dany  pojazd  wykorzystywany  do  realizacji  przedmiotu  zamówienia  w  okresie
rozliczeniowym nie był wyposażony w sprawnie działające urządzenie monitorujące (GPS)
lub nie był zgłoszony Zamawiającemu wówczas miesięczne wynagrodzenie brutto ulega
obniżeniu  o  kwotę  stanowiącą  iloczyn  ilości  (Mg)  odebranych  przez  pojazd  odpadów
komunalnych (w okresie gdy nie był on wyposażony w GPS lub nie został zgłoszony) i
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odpowiedniej  stawki  jednostkowej  określonej  w  §  6  ust.  2  umowy  (w  tym  zakresie
wynagrodzenie  nie  należy  się).  W  przypadku  wykazania  przez  Wykonawcę,  iż  brak
funkcjonowania urządzenia monitorującego GPS nastąpił z przyczyn nie leżących po jego
stronie, Zamawiający może zrezygnować z obniżenia wynagrodzenia, jeżeli Wykonawca w
inny sposób udowodni prawidłowe wykonanie umowy w tym zakresie.

8.  Zamawiający dopuszcza złożenie faktury VAT w formie:
1) papierowej na adres siedziby Gminy Kłobuck przy ul. 11 Listopada 6,  42-100 Kłobuck,

lub
2)  ustrukturyzowanego  dokumentu  elektronicznego,  złożonego  za  Pośrednictwem

Platformy  Elektronicznego  Fakturowania  (PEF),  dostępnej  na  stronie
https://efaktura.gov.pl. podając odpowiednio:
a) Rodzaj adresu PEF – NlP
b) Numer adresu PEF – ……………………………….

§ 8
1.  Osobami odpowiedzialnymi za koordynację prac, wynikających z realizacji Umowy są:

a) ze strony Zamawiającego: …………………..
b) ze strony Wykonawcy: ……………………..

2.  Zamawiający  przewiduje  możliwość  zmiany  osób,  o  których  mowa  w ust.  1.  Zmiana
wymaga pisemnego oświadczenia odpowiednio Zamawiającego i Wykonawcy.

3. Wykonawca udzieli osobie odpowiedzialnej za koordynację prac, o której mowa w ust. 1
litera  b),  wszystkich  niezbędnych  pełnomocnictw  do  działania  w  imieniu  Wykonawcy,
zgodnie z umową.

§ 9
Wykonawca  nie  może  wprowadzać  żadnych  zmian  częstotliwości  odbioru  odpadów
komunalnych bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.

§ 10
Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania poufności co do informacji pozyskanych w
związku  z  realizacją  umowy,  w  szczególności  do  przestrzegania  przepisów  dotyczących
ochrony danych osobowych. Wykonawca nie może wykorzystywać pozyskanych danych w
żaden  inny  sposób  lub  w  innym  celu  niż  dla  wykonywania  umowy,  w  szczególności
niedozwolone  jest  wykorzystywanie  danych  w  celach  reklamowych  lub  marketingowych.
Wykonawca oświadcza, iż zna przepisy prawa dotyczące tajemnic chronionych prawem i w
związku  z  wykonywaniem  umowy  zobowiązuje  się  przepisów  tych  przestrzegać.
Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy w tym zakresie określa Umowa przetwarzania
danych osobowych, która stanowi integralną część niniejszej umowy.

§ 11
1. Wykonawca oświadcza,  że jest  płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji

podatkowej NIP: ……………….
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2. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji
podatkowej NIP: 574-205-53-06.

§ 12
1. Zamawiający  dopuszcza  zlecenie  Podwykonawcom  części  zamówienia  wskazanej

w  ofercie  Wykonawcy  za  zgodą  Zamawiającego  wyrażoną  na  piśmie  pod  rygorem
nieważności.

2. Następujący zakres prac zostanie wykonany przy pomocy Podwykonawców: nie dotyczy

3. Podwykonawca  musi  posiadać  aktualne,  wymagane  przepisami uprawnienia
/zezwolenia /zaświadczenia niezbędne dla wykonania części zamówienia zleconego przez
Wykonawcę.

4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za przedmiot umowy,
który wykonuje przy pomocy Podwykonawców.

5. Umowy  z  Podwykonawcami  nie  zwalniają  Wykonawcy  z  żadnego  zobowiązania  lub
odpowiedzialności wynikającej  z niniejszej  umowy. Odpowiedzialność Wykonawcy za
zaniedbania i uchybienia dokonane przez pracowników Podwykonawcy jest taka sama,
jakby tych zaniedbań lub uchybień dopuścili się pracownicy Wykonawcy.

6. Wykonawca  zobowiązany  jest,  w  pełnym  zakresie,  do  wprowadzenia  w  umowie  z
podwykonawcą  zapisów  nakładających  na  podwykonawcę  takie  same  obowiązki  jak
niniejsza  umowa  w  stosunku  do  Wykonawcy.  Wprowadzenie  wyżej  wymienionych
obowiązków  nie  może  naruszać  jakiegokolwiek  postanowienia  niniejszej  umowy
pomiędzy  stronami,  w  szczególności  co  do  terminu  wykonania  obowiązków  przez
Wykonawcę.  

§ 13
Wykonawcy  występujący  wspólnie  ponoszą  solidarną  odpowiedzialność  za  wykonanie
Umowy i wniesienie zabezpieczenia jej należytego wykonania.

§ 14
Wykonawca  nie  może  dokonać  zastawienia  lub  przeniesienia  jakichkolwiek  praw  lub
obowiązków wynikających z tej umowy na osoby trzecie, dokonywania obciążeń tych praw
w jakiejkolwiek formie, w szczególności: cesji, przekazu, sprzedaży, przelewu lub czynności
wywołującej  podobne  skutki;  jakiejkolwiek  wierzytelności  wynikającej  z  umowy  lub  jej
części, a także zastawienia lub przeniesienia korzyści wynikającej z umowy lub udziału w niej
na osoby trzecie, w tym także poprzez dokonywania zastawu czy objęcia umową poręczenia
lub czynności wywołującej podobne skutki. Wyżej wymienione czynności dokonane pomimo
zakazu są względem Zamawiającego bezskuteczne.

§ 15
1.  Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie służy

pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
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2.  Zabezpieczenie wynosi 5% ceny całkowitej podanej w ofercie, o której mowa w § 6 ust. 2
niniejszej umowy tj. kwotę: …………... zł (słownie: ………………………..).

3.   Koszty  wystawienia  zabezpieczenia  ponosi  Wykonawca  i  jest  zobowiązany  do  jego
utrzymania przez cały okres trwania umowy.
4.  100 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w

terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za
należycie wykonane.

5.  W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na
jedną  lub  kilka  form,  o  których  mowa  w  art.  450  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień
publicznych.

6. W przypadku gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej jest ona nieodwołalna, płatna na
pierwsze żądanie i bezwarunkowa.

7. Postanowienia wskazane w ust.1-6 stosuje się odpowiednio do podwykonawców.

§ 16
1. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  prawną  i  finansową  za  szkody  oraz  następstwa

nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe z powodu
niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  obowiązków  określonych  w  umowie  lub
innych czynności pozostających w związku z umową.

2. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z
tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż połowa wysokości
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, o której mowa  w § 6 ust. 2
niniejszej umowy, przez cały okres realizacji umowy.

3. Przed zawarciem umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopię aktualnej umowy
ubezpieczenia (lub polisy). W trakcie realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest na
każde  żądanie  Zamawiającego  przedłożyć  kopię  aktualnej  umowy  ubezpieczenia  (lub
polisy) wraz z potwierdzeniem opłacenia składek.

4. W  przypadku  niedostarczenia  dokumentu  potwierdzającego  zawarcie  umowy
ubezpieczenia zgodnie z ust. 1 - 3 Zamawiający będzie uprawniony do zawarcia umowy
ubezpieczenia  na  rzecz  i  koszt  Wykonawcy,  a  środki  finansowe  zostaną  potrącone  z
wynagrodzenia Wykonawcy w danym miesiącu na co wykonawca wyraża nieodwoływalną
zgodę.

§ 17
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a) za  odstąpienie  lub  wypowiedzenie  przez  Zamawiającego   umowy   z  uwagi  na
niewykonanie  bądź  nienależyte  wykonanie  zobowiązania  przez  Wykonawcę w
wysokości 10 % kwoty brutto ustalonej w § 6 ust. 2 niniejszej umowy,

b) w wysokości  50,00 zł  za  każdy potwierdzony przypadek  opóźnienia  wyposażenia
PSZOK  w  pojemniki,  kontenery  lub  worki  typu  big  bag;  kara  umowna  będzie
naliczana jako iloczyn kwoty 50 zł oraz liczby dni opóźnienia;

c) w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia w opróżnieniu PSZOK licząc od daty
odbioru odpadów z PSZOK wynikającej z harmonogramu odbioru odpadów, przez co
należy rozumieć również nieodebranie odpadów z PSZOK w części lub całości.
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d) w wysokości 200,00 zł za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu kompletnego raportu
miesięcznego; kara umowna będzie naliczana jako iloczyn kwoty 200 zł oraz liczby
dni opóźnienia,

e) w wysokości  1 000,00 zł  za każdy potwierdzony przypadek mieszania selektywnie
zbieranych  odpadów  komunalnych  ze  sobą  lub  ze  zmieszanymi  odpadami
komunalnymi;

f) w wysokości  1 000,00 zł  za każdy potwierdzony przypadek mieszania selektywnie
zbieranych odpadów komunalnych z PSZOK z odpadami odebranymi z nieruchomości
zamieszkałych lub niezamieszkałych,

g) w wysokości 200,00 zł za niedostarczenie w wyznaczonym terminie harmonogramu
odbioru odpadów Zamawiającemu do akceptacji,

h) za  nieosiągnięcie  poziomów  recyklingu,  przygotowania  do  ponownego  użycia  
i  odzysku  oraz  poziomu  ograniczenia  masy  odpadów  komunalnych  ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania, o których mowa w § 2 ust. 6 umowy
w  wysokości  równej  kwocie  kary  przewidzianej  przepisami  dla  gminy  za
niewywiązanie się z tego obowiązku,

i) niespełnienie  przez  Wykonawcę  lub  Podwykonawcę  wymogu  zatrudnienia  na
podstawie  umowy  o  pracę  osób  wykonujących  wskazane  umowie  czynności
zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary
umownej w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek. 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  umowie czynności,

j) w wysokości  200,00  zł  za  każdy  nie  wymieniony  wyżej  przypadek  nienależytego
wykonania umowy; pod pojęciem nienależytego wykonania zobowiązań wynikających
z niniejszej umowy należy rozumieć każdą czynność albo zaniechanie niezgodne z
postanowieniami niniejszej umowy.

2. Kary umowne podlegają sumowaniu.
3. O  wystąpieniu  okoliczności  do  naliczenia  kar  umownych  przez  Zamawiającego,

Wykonawca zostanie zawiadomiony pisemnie wraz z uzasadnieniem.
4. Wartość  wyliczonej  kary  umownej  zostanie  jednostronnie  potrącona  przez

Zamawiającego  z  należnych  Wykonawcy  zobowiązań  lub  zabezpieczenia  należytego
wykonania umowy  na co Wykonawca wyraża nieodwoływalną zgodę.

5. W  razie  powstania  szkody,  której  wysokość  przewyższy  wartość  naliczonych  kar
umownych,  Strony  mogą  dochodzić  na  zasadach  ogólnych  odszkodowania
uzupełniającego w wysokości przewyższającego wysokość kar umownych.

§ 18
1. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  odstąpienia  od  umowy w przypadku  nienależytego

wykonywania przedmiotu umowy,  w szczególności  w sposób niezgodny z umową oraz
wskazaniami Zamawiającego.

2. W przypadku nierealizowania umowy lub w przypadku jej nienależytego wykonania przez
Wykonawcę Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie do 30 dni od dowiedzenia
się o okolicznościach uzasadniających odstąpienie.
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3. Odstąpienie  następuje  z  dniem  wskazanym  przez  Zamawiającego  o  pisemnym
oświadczaniu o odstąpieniu.  

4.  Ponadto  Zamawiający  może  odstąpić  od  umowy  w  ciągu  30  dni  od  dnia  powzięcia
wiadomości o tym, że:
a)  Wykonawca utracił  uprawnienia do wykonywania przedmiotu umowy wynikające z

przepisów szczególnych,
b)   nie rozpoczął wykonywania usług objętych umową,
c)   zaniechał realizacji umowy,
d)  pomimo uprzedniego, pisemnego zastrzeżenia ze strony Zamawiającego nie wykonuje

usługi zgodnie z postanowieniami umowy lub w istotny sposób narusza zobowiązania
umowne.

e)   Wykonawca  wystąpił  o  rozwiązanie  umowy  powierzenia  przetwarzania  danych
osobowych.

 § 19
1.  Zamawiający  przewiduje  możliwość  istotnych  zmian  postanowień  zawartej  umowy

w stosunku  do treści  oferty,  na  podstawie  której  dokonano  wyboru  Wykonawcy
w następujących przypadkach:
1)  Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić w przypadku:

a) działań  organów państwowych -  ustawowa zmiana  obowiązującej  stawki  podatku
VAT. W przypadku zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie brutto Wykonawcy,
począwszy od miesiąca,  w którym weszły  w życie  przepisy prawa,  na podstawie
których  zmiana  ta  nastąpiła  –  ulega  zmianie  stosownie  do  zmiany  stawki  tego
podatku,

b)  zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na treść
złożonej oferty, w takim zakresie w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania
postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego.

2) Zmiany instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, pod warunkiem zgodności z
obowiązującymi przepisami (bez zmiany wynagrodzenia);

2. Zmianie podlegają także inne postanowienia w stosunku do treści oferty, jeżeli konieczność
wprowadzenia takich zmian wynika z następujących okoliczności:
1) Zmiana koordynatora ze strony Zamawiającego lub Wykonawcy, w przypadku braku

możliwości  wykonywania  wskazanych czynności  przez  wskazaną osobę -  zmiana  ta
następuje poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej Stronie i nie wymaga zawarcia
aneksu do umowy,

2) Zmiana  danych  związana  z  obsługą  administracyjno-organizacyjną  umowy,  zmiana
danych teleadresowych Wykonawcy lub Zamawiającego - zmiana ta następuje poprzez
pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej Stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy,

3) Zmiana nazwy Wykonawcy winna nastąpić w formie aneksu do umowy.
3. Zmiany postanowień umowy następują zgodnie z zasadami określonymi w umowie oraz

przy zastosowaniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i nie mogą prowadzić
do zmiany charakteru umowy.

4.  W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmiany umowy, każda
ze Stron może wystąpić z wnioskiem na piśmie w sprawie możliwości dokonania takiej
zmiany. We wniosku należy opisać, uzasadnić zmianę oraz dołączyć stosowne dokumenty
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–  dotyczy  to  przypadków  kiedy  dla  potwierdzenia  dokonania  zmiany  zasadnym  jest
przedłożenie odpowiednich dokumentów.

5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dokonane w sposób zgodny z ustawą
Prawo zamówień publicznych wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności - aneks
do umowy, z zastrzeżeniem przypadków określonych w niniejszym paragrafie, w których
wskazano, że nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy.

6. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
jest nieważna.

§ 20
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub
bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od
dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może
żądać  wyłącznie  wynagrodzenia należnego z  tytułu wykonania części  przedmiotu  umowy.
Postanowienia o karach umownych nie mają w tym przypadku zastosowania i Wykonawca nie
może żądać odszkodowania.

§ 21
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019
z  późn. zm.), Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy.

§ 22
1. Sprawy sporne,  mogące  wyniknąć  na  tle  realizacji  niniejszej  umowy,  rozstrzygane

będą przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.
2. Strony niniejszej umowy postanawiają, że w sporach wynikłych na tle wykonywania

niniejszej umowy, w szczególności odszkodowania za niewykonanie bądź nienależyte
jej  wykonanie  wyłączają  możliwość  przeprowadzenia  dowodu z  opinii  biegłych w
postępowaniu sądowym.

3. Strony ponadto postanawiają, że z uwagi na zawarcie umowy na czas określony oraz z
uwagi na istnienie możliwości przewidzenia,  w tym terminie, zmian rynkowych, w
tym cenowych, wszelkich czynników wpływających na wynagrodzenie Wykonawcy
wyłączają  one  wyraźnie  klauzulę  nadzwyczajnej  zmiany  okoliczności  w  niniejszej
umowie.

4. Strony  postanawiają,  że  Wykonawca  może  uwolnić  się  z  odpowiedzialności  za
niewykonanie i nienależyte wykonanie niniejszej umowy, tym zapłaty kary umownej,
wyłącznie na skutek wystąpienia siły wyższej.

5. W rozumieniu  niniejszej  umowy za  przypadek siły  wyższej  uważa się  sytuację,  w
której  wykonanie  zobowiązania  było  strony  stało  się  niemożliwe  wskutek  zdarzeń
zewnętrznych,  niemożliwych  do  przewidzenia  i  którym  nie  dało  się  zapobiec.  Z
przypadków siły  wyższej,  w rozumieniu  niniejszej  umowy,  wyłączone są wszelkie
zmiany,  w  tym  rynkowe  i  faktyczne,  które  powodują  zwiększenie  kosztów  jej
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wykonywania jeżeli skala tych zmian występowała już na rynku w poprzednich latach
lub była do nich zbliżona.

§ 23
Umowa sporządzona jest w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i
jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 24
Integralną część umowy stanowią specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta
Wykonawcy.

Zamawiający: Wykonawca:

15


