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Umowa  

na odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 05 99  

 
zawarta w dniu ………………….. pomiędzy: 

 
”EKO–REGION” sp. z o.o. z/s w Bełchatowie, 97–400 Bełchatów, ul. Bawełniana 18, wpisaną przez 

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod nr KRS 0000005790, NIP 769–19–17–979, REGON 590765381, BDO 000023260, 

wysokość kapitału zakładowego 80 611 600,00 zł, reprezentowaną przez: 

 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

zwanym dalej „Zamawiającym”, a 

 

…………………………………………… z siedzibą w ……………………………………, przy ul. …………………………………………; 

NIP: ………………, REGON ………………………., BDO …………………………, którego reprezentuje:…………………….. 

 

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”,  

o następującej treści: 

Preambuła 

Umowa zostaje zawarta w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przeprowadzonego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 11 września 

2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z Dz.U. z 2022 poz. 1710 z późn.zm.). 

 

Oświadczenie Stron  

§1 

1. Każda ze Stron oświadcza, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa jest uprawniona  

do wykonania przedmiotu umowy w przypisanym zakresie oraz spełnia wszystkie wynikające  

z przepisów prawa, w szczególności z przepisów ustawy o odpadach, spoczywające na niej 

obowiązki, związane z działalnością obejmującą gospodarowanie odpadami. 

2. Każda ze stron zobowiązuje się, że w okresie obowiązywania umowy: 

a. będzie współdziałać z drugą Stroną i postępować z odpadami w sposób zgodny  

z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska oraz 

obowiązkami wynikającymi z przepisów prawnych, 

b. będzie przekazywać drugiej Stronie dokumenty i informacje potrzebne do prawidłowego 

wykonania umowy, 

c. będzie niezwłocznie zawiadamiała drugą Stronę o naruszeniu praw przysługujących tej 

Stronie przez osoby trzecie lub powstaniu zagrożenia naruszenia tych praw.  

Wykonawca oświadcza, że: 

a. jest w stanie zapewnić odbiór odpadów od Zamawiającego zgodnie z zapotrzebowaniem 

Zamawiającego,  

b. zapoznał się z Komunikatem dot. obowiązku informacyjnego wynikającym  

z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (dalej „RODO”), znajdującym się na stronie internetowej www.eko-

region.pl/kontakt/rodo; 

c. zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych 

i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające 

z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz przepisów 

Rozporządzenia mających zastosowanie i chroniło prawa osób, których dane dotyczą; 
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d. znane są mu wszelkie obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie 

danych osobowych i przepisów „RODO” mających zastosowanie, które zobowiązany jest 

wykonywać podmiot przetwarzający dane osobowe na zlecenie administratora danych; 

e. dopełnił wszelkich obowiązków w stosunku do osób, których dane przekazujemy  

oraz w stosunku do Zamawiającego wynikających z przepisów o ochronie danych 

osobowych i przepisów „RODO”; 

f. przekazywane przez Zamawiającego dane osobowe osób realizujących zadania 

wynikające z umowy mogą być wykorzystane wyłącznie w celach związanych 

z realizacją niniejszej umowy. Przekazywanie danych następuje w sposób zapewniający 

ochronę danych osobowych, z zgodnie z przepisami „RODO”. 

 

Przedmiot umowy 

                                                             §2 

1. Przedmiotem umowy jest odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 05 99. Szacunkowa 

ilość odpadów do odbioru i zagospodarowania to 16 800 Mg przez okres 6 miesięcy. Odpady 

te wytworzone są w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych 

(zmieszanych) odpadów komunalnych na terenie instalacji MBP zarządzanych przez  

”EKO-REGION” sp. z o.o. tj.: w Zakładzie/Instalacji (dalej: Z/I) w Dylowie A, gm. Pajęczno oraz  

Z/I w Julkowie, gm. Skierniewice. 

2. Odpady będące przedmiotem niniejszej umowy zostaną odebrane a następnie zagospodarowane 

na terenie zakładów wskazanych przez Wykonawcę w sposób zgodny z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami prawa.  

3. W ramach przedmiotu umowy zakłada się szacunkowe ilości odpadów do odbioru                                           

i zagospodarowania z podziałem na następujące zadania*:  

*Zapis zostanie dostosowany do części, na które Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę 

4. Odbiór odpadów odbywał się będzie z terenów Z/I w Dylowie A, gm. Pajęczno oraz Z/I w Julkowie, 

gm. Skierniewice. 

5. Ze względu na trudną do przewidzenia ilość odpadów, szacunkowa ilość określona w ust. 3 może 

ulec zmianie. W związku z tym Zamawiający, w toku realizacji umowy, zastrzega sobie prawo 

ograniczenia tej ilości o maksimum 50%. Zmniejszenie ilości odpadów w tym zakresie nie 

będzie rodziło żadnych roszczeń po stronie Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego,  

w szczególności o zapłatę wynagrodzenia za niezrealizowaną część umowy oraz o zapłatę 

odszkodowania w związku ze zmniejszeniem ilości szacunkowej. W niniejszej sytuacji nie 

wymaga się sporządzenia aneksu. Zamawiający gwarantuje Wykonawcy minimum 50% 

szacunkowych ilości odpadów do odbioru w okresie trwania umowy.  

6. Do wykonania usługi będącej przedmiotem zamówienia Wykonawca użyje środków transportu  

na swój koszt. 

7. Załadunek odpadów leży po stronie Zamawiającego. 

8. Wykonawca zapewni nadzór nad czynnościami załadunkowymi oraz zobowiązany jest zapewnić 

odpowiednie zabezpieczenie ładunku podczas transportu. Wykonawca zobowiązuje się do 

transportu odpadów do miejsca docelowego nie powodując zagrożenia bezpieczeństwa ruchu 

drogowego, przekroczenia dopuszczalnej masy pojazdów lub przekroczenia dopuszczalnych 

nacisków osi.  

9. Wagi zainstalowane w Z/I posiadają aktualne Świadectwo Legalizacji. 

Numer 

zadania 

Lokalizacja  

Zakładu/Instalacji  

Miesięczna ilość 

odpadów do odbioru 

[Mg/mies.] 

Łączna ilość odpadów do 

odbioru w okresie 

obowiązywania umowy [Mg] 

1 Dylów A 1 000 6 000 

2 Dylów A 1 000 6 000 

3 Julków  400  2 400 

4 Julków 400 2 400 

Razem  2 800 16 800 
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10. Odbiór odpadów odbywać się będzie na podstawie zgłoszenia odbioru wysłanego przez 

Zamawiającego do Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza realizację zgłoszeń poprzez e-mail, fax 

bądź telefonicznie. Awizacja odbioru powinna zawierać informacje dotyczące docelowej instalacji, 

do której trafią odpady, nr Miejsca Prowadzenia Działalności (MPD), nazwę, nr BDO i dane 

podmiotu transportującego, datę odbioru, nr rejestracyjny pojazdu oraz imię i nazwisko kierowcy 

lub ewentualnie inne dane, konieczne do prawidłowego prowadzenia ewidencji odpadów, w tym 

wystawiania i potwierdzania Kart Przekazania Odpadów w systemie BDO. 

11. Odpady 19 05 99 przeznaczone do dalszego zagospodarowania wytworzone są ze zmieszanych 

odpadów komunalnych z frakcji podsitowej, która po obróbce biologicznej została ustabilizowana 

i przesiana na sicie.  

12. W przypadku unieszkodliwiana odpadów poprzez składowanie podmiot zagospodarowujący musi 

posiadać status instalacji komunalnej o której mowa w art. 35 ust. 6 Ustawy o odpadach 

(znajdować się na liście Marszałka Województwa o której mowa w art. 38b 1 Ustawy z dnia 14 

grudnia 2012 roku o odpadach).  

13. W przypadku utraty przez Wykonawcę niezbędnych dla prowadzenia działalności gospodarczej 

zezwoleń, pozwoleń, koncesji lub innych decyzji administracyjnych, niezwłocznie powiadomi  

on Zamawiającego, który w takiej sytuacji ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem 

natychmiastowym. 

14. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o utracie statusu instalacji 

komunalnej o której mowa w ust. 12  powyżej w czasie trwania umowy. 

15. Zamawiający przekaże Wykonawcy odpady wyłącznie spełniające wymagania określone  

w §3 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie jednostkowych 

stawek opłat za korzystanie ze środowiska. Spełnienie przez stabilizat parametrów potwierdzone 

zostanie badaniami laboratoryjnymi wykonanymi raz na kwartał, próbki do badań pobiera 

przedstawiciel tego laboratorium. Wyniki badań zostaną przekazane Wykonawcy.   

 

Obowiązki i uprawnienia Wykonawcy 

§3  

1. Wykonawca przyjmując do wykonania usługę odbioru i zagospodarowania odpadów o kodzie  

19 05 99, zobowiązuje się zarazem do wykonywania jej z należytą starannością, zgodnie  

z powszechnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

2. Wykonawca odpowiedzialny jest za szkody dokonane w mieniu Zamawiającego wskutek 

nienależytego wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za podmioty przy pomocy, których wykonuje usługę, w szczególności za szkody 

wyrządzone przez kierowców na terenie Z/I Zamawiającego. 

3. Odpowiedzialność Wykonawcy jest wyłączona tylko wówczas, gdy nienależyte wykonanie 

zobowiązania jest następstwem wyłącznej winy Zamawiającego. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za należyte i zgodne z obowiązującymi przepisami 

prawa zagospodarowanie odpadów. W przypadku, gdyby w związku z odbiorem  

i zagospodarowaniem odpadów Zamawiający poniósł jakąkolwiek szkodę, w szczególności poniósł 

koszty jakichkolwiek czynności określonych w odpowiednich przepisach prawa w celu 

doprowadzenia do stanu zgodnego z przepisami prawa bądź też został zobowiązany do zapłaty 

jakichkolwiek kar administracyjnych, grzywien lub odszkodowań, Wykonawca zobowiązany 

będzie do naprawienia szkody poniesionej przez Zamawiającego poprzez zapłatę kwoty 

pieniężnej odpowiadającej wysokości szkody w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania 

stosownego wezwania wystosowanego przez Zamawiającego. Zapisy te mają zastosowanie 

nawet po zakończeniu umowy. 

5. W przypadku wystąpienia awarii instalacji Wykonawcy lub zaistnienia innych przyczyn 

uniemożliwiających przyjęcie odpadów do tej instalacji Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie 

poinformować o tym Zamawiającego i przekazać odpady do zagospodarowania na swój koszt  

i ryzyko do innych instalacji, zgodnie z postanowieniami ustawy o odpadach. Wykonawca 

zobowiązany jest wcześniej uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego na przekierowanie tych 

odpadów do innego miejsca zagospodarowania. 

6. Wykonawca lub jego podwykonawca ma obowiązek zatrudnienia na podstawie stosunku pracy 

osoby, które będą wykonywały czynności związane z usługą odbioru i zagospodarowania odpadów 
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19 05 99, zgodnie z Ustawą z dnia 26.06.1974r. Kodeks Pracy. W trakcie realizacji zamówienia, 

na każde wezwanie Zamawiającego jak również w ramach wykonywania czynności kontrolnych 

przez Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca lub podwykonawca 

przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu 

zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę osób wykonujących czynności                     

w trakcie realizacji umowy: 

a. poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopii ww. umów osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia 

czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz  

z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia 

umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”),  

tj. w szczególności bez adresów czy numerów PESEL pracowników. Imię i nazwisko 

pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, 

rodzaj umowy i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

b. zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS - potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę 

składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie 

określonego stosunku pracy za ostatni okres rozliczeniowy; 

c. 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 „RODO”. 

d. oświadczenia pracowników. 

7. W dniu podpisania umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu podpisane oświadczenie, które 

stanowi załącznik nr 2 do umowy.  

a. .  

Wynagrodzenie i rozliczenie umowy 

§4 

1. Ustala się cenę za wykonanie usługi odbioru i zagospodarowania 1Mg odpadów będących 

przedmiotem niniejszej umowy w wysokości:* 

 

    Zadanie 1 (Z/I w Dylowie A): ________ zł netto; wartość VAT _______, ________ zł brutto, 

    Zadanie 2 (Z/I w Dylowie A): ________ zł netto; wartość VAT _______, ________ zł brutto, 

    Zadanie 3 (Z/I w Julkowie): _________ zł netto; wartość VAT _______, ________ zł brutto, 

    Zadanie 4 (Z/I w Julkowie): _________ zł netto; wartość VAT _______, ________ zł brutto, 
* zapis zostanie dostosowany do części, na które Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę 

 

2. Strony ustalają szacunkową wartość zamówienia:* 

 

    Zadanie 1 (Z/I w Dylowie A): ________ zł netto; wartość VAT ______, _________ zł brutto, 

    Zadanie 2 (Z/I w Dylowie A): ________ zł netto; wartość VAT ______, _________ zł brutto, 

    Zadanie 3 (Z/I w Julkowie): _________ zł netto; wartość VAT ______, _________ zł brutto, 

    Zadanie 4 (Z/I w Julkowie): _________ zł netto; wartość VAT ______, _________ zł brutto, 
* zapis zostanie dostosowany do części, na które Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę 

 

3. Strony ustalają całkowitą szacunkową wartość umowy w wysokości: _____________ zł netto 

(słownie: _________________ zł), plus wartość podatku VAT __________ zł , co stanowi 

_____________ zł brutto (słownie:________________ zł). 

 

4. Wszelkie rozliczenia dotyczące umowy będą dokonywane w walucie polskiej. 

5. Cena jednostkowa za odbiór odpadu obejmuje wszelkie koszty i składniki związane  

z wykonaniem usługi odbioru i zagospodarowania odpadów o kodzie 19 05 99.  

6. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie stanowiące iloczyn 
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ceny jednostkowej określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu oraz ilości odebranych odpadów. 

7. Rozliczenie ilości odebranych odpadów odbywać się będzie na podstawie wskazań wagi 

Zamawiającego posiadającej świadectwo legalizacji, znajdującej się na terenie  

Z/I Zamawiającego. Tonaż wskazany na potwierdzonych KPO będzie stanowił podstawę  

do określenia ilości odpadów odebranych przez Wykonawcę. Do 5-go dnia po zakończeniu miesiąca 

kalendarzowego zostanie sporządzone miesięczne zestawienie ilości wydanych odpadów, które 

zostanie przesłane drogą elektroniczną do Wykonawcy. 

8. Rozliczenie usługi odbywać się będzie w okresach miesięcznych, po zakończeniu miesiąca 

kalendarzowego, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

9. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie miesięczne zestawienie ilości odebranych odpadów, 

o którym mowa w ust. 7. 

10. Należność z tytułu wykonania usługi będzie płatna przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany 

na prawidłowo wystawionej fakturze VAT w terminie 30 dni od daty dostarczenia przez 

Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego. 

11. Wykonawca przekazuje fakturę VAT do 10 dnia kalendarzowego po zakończeniu każdego 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym została odebrana dana partia odpadu o kodzie 

19 05 99. 

12. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego, z którego wypłacane są środki. Jeżeli koniec terminu płatności przypada  

w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za termin płatności uważa się pierwszy dzień 

roboczy następujący po takim dniu. 

13. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w fakturze jest rachunkiem 

rozliczeniowym, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 Prawa bankowego, dla którego jest 

prowadzony rachunek VAT, oraz który znajduje się w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako 

podatnicy VAT, o którym mowa w art. 96 b ust. 1 Ustawy o podatku od towarów i usług.  

14. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego jest rachunkiem wskazanym  

w jednolitym wykazie podatników VAT (tzw. Biała Lista) dostępnym w Biuletynie Informacji 

Publicznej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) na stronie internetowej https://www.gov.pl 

/web/kas/wykaz-podatników-vat.  

15. Wykonawca zobowiązuje się poinformować pisemnie Zamawiającego o każdej zmianie lub 

wykreśleniu rachunku bankowego wskazanego w wykazie podatników VAT (tzw. Biała Lista) lub 

o utracie statusu czynnego podatnika VAT w terminie 2 dni od dnia wystąpienia tej okoliczności. 

Zamawiający wstrzymuje się z płatnością do czasu przedstawienia poprawnego rachunku i nie 

będzie taka płatność uważana za pozostającą w opóźnieniu.  

16. Wynagrodzenie może być, a w przypadku transakcji dotyczących nabycia towarów lub usług  

z załącznika nr 15 do Ustawy o podatku od towarów i usług będzie, zapłacone z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a Ustawy o podatku od towarów  

i usług. 

17. Wykonawca zobowiązany jest przesłać do Zamawiającego oświadczenie zawierające informację 

w zakresie nazwy i adresu instalacji, w której zostały zagospodarowane odpady odebrane  

od Zamawiającego oraz sposobu ich zagospodarowania (nazwa procesu). Oświadczenie stanowi 

załącznik nr 3 do umowy. Wykonawca przesyła powyższy dokument zgodnie z terminem dla 

przesłania faktury określonym w ust. 11 niniejszego paragrafu. 

18. W kalkulacji szacunkowego wynagrodzenia określonego w ust. 3 niniejszego paragrafu, 

Wykonawca ujął wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.   

19. W przypadku realizowania przez Wykonawcę różnych zadań dla danej lokalizacji, gdzie 

zastosowane będą różne ceny dla odbioru i zagospodarowania 1 Mg odpadów o kodzie 19 05 99 

dla tej lokalizacji, Zamawiający ma możliwość rozliczania ilości odebranych odpadów 

rozpoczynając od zadania z najniższą ceną lub zgodnie z ustaleniami zawartymi pomiędzy 

Stronami umowy. 

20. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT. 

21. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT. 

22. Wykonawca zobowiązuje się, że wypełni ustawowy obowiązek w zakresie wykazania w deklaracji 

VAT podatku należnego z tytułu wystawionych faktur objętych przedmiotową umową. 

23. W związku z wykonaniem obowiązku wynikającego z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013r.   
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o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych Zamawiający 

oświadcza, że na chwilę zawarcia umowy posiada status dużego przedsiębiorcy. W przypadku 

zmiany statusu przedsiębiorcy, Zamawiający zobowiązuje się w terminie 14 dni od daty zmiany 

na pisemne poinformowanie Wykonawcy o tym fakcie w formie oświadczenia, co nie stanowi 

zmiany umowy i nie wymaga zawarcia aneksu. 

24. Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy mogą być zbyte przez Wykonawcę tylko po 

uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

25. Wykonawca oświadcza, że stosownie do art. 11o ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku 

dochodowym od osób prawnych (tj.: Dz.U z 2021r. poz. 1800 z zm.) jest rzeczywistym 

właścicielem należności wynikających z zawartej umowy i nie posiada miejsca zamieszkania, 

siedziby lub zarządu na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową,  

a w szczególności nie jest objęty domniemaniem o którym mowa w art. 11o ust. 1b tej ustawy. 

W przypadku zmiany okoliczności objętych niniejszym oświadczeniem Wykonawca zobowiązuje 

się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego na piśmie. 

 

Termin obowiązywania umowy 

§5 

Umowa będzie wykonywana od dnia jej podpisania przez okres 6 miesięcy bądź też do momentu 

wykorzystania środków przeznaczonych na realizację przedmiotu umowy wskazanych w §4 ust.  

2 umowy dla każdego zadania, w zależności od tego, która z powyższych okoliczności wystąpi 

wcześniej. W przypadku wykorzystania środków wskazanych w §4 ust. 2 dla danego zadania, umowa 

ulega automatycznemu rozwiązaniu w zakresie danego zadania i nie wymaga składania w tym 

zakresie przez Zamawiającego oświadczenia woli.  

 

Odbiór odpadów  

§6 

1. Odbiór odpadów będzie odbywał się z terenów zarządzanych przez Zamawiającego, tj. Z/I  

w Dylowie A oraz Z/I w Julkowie, transportem Wykonawcy i na jego koszt w zakresie przewozu, 

ubezpieczenia na czas transportu i rozładunku. 

2. Odbiór odpadów będących przedmiotem umowy będzie się odbywał od poniedziałku do piątku  

w godzinach 700–2000. Zamawiający dopuszcza również możliwość pracy w soboty w godzinach 

700–1200, po uprzednim uzgodnieniu tego faktu pomiędzy Stronami. 

3. Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą prześle Wykonawcy planowane ilości odpadów  

do odbioru w każdy piątek poprzedzający planowany tydzień. 

4. Po otrzymaniu informacji, o której mowa powyżej w ust. 3 Wykonawca zobowiązuje się  

do przesyłania każdorazowo Zamawiającemu zgłoszenia (awizacji) w formie pisemnej (fax lub  

e-mail) zawierającego: datę odbioru odpadów, numer rejestrowy BDO transportującego, numer 

rejestracyjny pojazdu, nazwisko kierowcy, kod odpadu oraz miejsce zagospodarowania odpadów 

(wzór awizacji stanowi załącznik nr 1 do umowy). Awizacji należy dokonać na minimum  

24 godziny przed planowanym odbiorem odpadów. 

5. W przypadku braku odbioru odpadów przez Wykonawcę przez okres przekraczający 48 godzin  

od chwili upłynięcia terminu wskazanego w informacji, o której mowa w ust. 4 niniejszego 

paragrafu, Zamawiający ma prawo do nałożenia kar umownych w wysokości określonej  

w §8 ust. 2 umowy, za każdą niepodstawioną jednostkę transportową. 

6. Zamawiający może odstąpić od nałożenia kar, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, 

jeśli Wykonawca zwiększy ilość transportów w następnych 3 dniach następujących po dniu, 

w którym nie odebrano odpadów, tak, aby wyrównać powstałą różnicę. 

7. Kierowcy pojazdów przyjeżdzających po odbiór odpadów zobowiązani są do stosowania 

się do zasad obowiązujących na terenie danego Z/I, jak również do wytycznych osoby kierującej 

ruchem na tymże terenie (zasady na instalacji dotyczą m.in. kolejności załadunków określanych 

przez Zamawiającego, przepisów BHP i Ppoż., ograniczeń prędkości i innych obostrzeń 

nakładanych incydentalnie bądź na stałe jak np. pomiar temperatury). 

8. Odpady, o których mowa w umowie magazynowane będą luzem i w takiej formie będą 

załadowywane na środki transportu.  
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9. Transport odpadów winien odbywać się zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska 

oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości 

chemiczne i fizyczne odpadów w tym stan skupienia oraz zagrożenia, które mogą powodować 

odpady. 

Podwykonawstwo 

§7 

1. W celu sprawnego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca może zlecić część usługi  

podwykonawcom. Wykonanie usługi przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy.  

2. Wykonawca nie może powierzyć całości lub części wykonania przedmiotu umowy osobie trzeciej 

bez uprzedniej zgody Zamawiającego. 

3. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy powierzy podwykonawcy realizację części 

zadania dotyczącej: ___________________________________________________________ 

4. Przed realizacją podwykonawstwa Wykonawca przedłoży Zamawiającemu komplet dokumentów 

potwierdzających możliwość wykonania przedmiotu umowy przez podwykonawcę.   

5. W przypadku zmiany podwykonawcy w trakcie realizacji umowy Wykonawca ma obowiązek 

powiadomić o tym Zamawiającego i niezwłocznie wraz z tym powiadomieniem musi przesłać 

stosowne dokumenty.   

6. Wykonawca oświadcza, iż umowa o podwykonawstwo nie będzie zawierać postanowień 

kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień 

dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa  

i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym 

a Wykonawcą. 

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania oraz zaniechania swoich pracowników jak  

i przewoźników odbierających odpady. 

8. Wszelkie konsekwencje nieterminowego regulowania zobowiązań wobec podwykonawców 

obciążają Wykonawcę, bez skutków prawnych dla Zamawiającego. 

 

Kary umowne 

§8 

1. Zamawiający jest uprawniony do potrącania swoich wierzytelności wynikających z tytułu kar 

umownych opisanych w tym paragrafie z wierzytelnościami Wykonawcy wynikającymi z tytułu 

należnej zapłaty za odebrane odpady bez konieczności wysyłania odrębnego wezwania o zapłatę 

kary umownej.  

2. Zamawiający nałoży karę w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki w niepodstawieniu 

jednostki transportowej przez Wykonawcę po upływie czasu określonego w §6 ust. 5.  

3. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 

15% wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust. 2 umowy dla każdego zadania w przypadku 

odstąpienia od niniejszej umowy. 

4. Zamawiający może nałożyć karę w wysokości 5 000,00 zł brutto, w każdym przypadku 

nienależytego wykonywania umowy polegającego na:  

a. nie poinformowaniu Zamawiającego o wystąpieniu awarii instalacji Wykonawcy lub  

o zaistnieniu innych przyczyn uniemożliwiających zagospodarowanie odpadów w instalacji 

Wykonawcy i konieczności przekazania odpadów do innych instalacji, 

b. zagospodarowaniu przekazanych odpadów z naruszeniem przepisów prawa, w tym 

pomimo utraty przez Wykonawcę wymaganych wpisów do właściwych rejestrów, pozwoleń 

lub zezwoleń;  

c. wykonywaniu transportu odpadów z naruszeniem przepisów prawa, w tym pomimo braku 

lub utraty przez transportującego wymaganych wpisów do właściwych rejestrów, pozwoleń 

lub zezwoleń;  

d. nie poinformowaniu Zamawiającego o utracie statutu instalacji komunalnej, o której mowa 

w §2 ust. 12. 

5. Strony ustalają, że Zamawiający będzie uprawniony do nałożenia kary umownej na Wykonawcę 

w wysokości 500,00 zł brutto za każdorazowe niewykonanie przez pracowników Wykonawcy 
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polecenia wydanego przez Zamawiającego związanego z realizacją przedmiotowej umowy,  

a których brak wykonania zostanie przedłożony na piśmie. 

6. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest  

z własnej inicjatywy lub na żądanie Zamawiającego do usunięcia skutków zaniedbania na koszt 

własny. Zamawiający może nałożyć karę w wysokości przewidzianej w ust. 3 niniejszego 

paragrafu. 

7. W przypadku gdy wartość szkody powstałej na skutek niewywiązania się Wykonawcy z zapisów 

niniejszej umowy przewyższy wysokość nałożonych kar, Zamawiający zastrzega sobie prawo 

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 

8. W przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego 

lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

Zamawiający nałoży na niego karę umowną w wysokości 20% wartości brutto umowy określonej 

w §4 ust. 2 dla każdego zadania. 

9. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn za które Wykonawca  

nie ponosi odpowiedzialności, Wykonawca będzie upoważniony do nałożenia kary umownej  

na Zamawiającego w wysokości 20% wartości brutto umowy określonej w §4 ust. 2 dla każdego 

zadania. 

10. W przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawcę obowiązków w zakresie przestrzegania 

przepisów BHP i Ppoż. Zamawiający ma prawo do obciążenia Wykonawcy karą umowną  

w wysokości 1000,00 zł brutto za każdorazowe wskazanie nieprzestrzegania przepisów 

przedłożone na piśmie. Jeżeli Wykonawca będzie uporczywie naruszał zasady i przepisy BHP  

i Ppoż. Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania niniejszej umowy w trybie 

natychmiastowym i nałożenia na Wykonawcę kary umownej w wysokości 20% wartości brutto 

umowy określonej w §4 ust. 2 dla każdego zadania. 

11. W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z przestrzegania zarządzeń wewnętrznych 

obowiązujących u Zamawiającego, Zamawiający ma prawo do nałożenia kary pieniężnej  

w wysokości 500,00 zł brutto za każdorazowe niezastosowanie się do zapisów zarządzeń 

wewnętrznych. Wszelkie naruszenia i niewywiązywanie się z obowiązków wskazanych  

w zarządzeniach wewnętrznych zostaną uprzednio udokumentowane. 

12. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w §3 ust. 6 czynności zapłaci on Zamawiającemu 

karę umowną w wysokości 1 000,00 brutto za każdy taki stwierdzony przypadek. 

13.  Zamawiający może naliczyć i dochodzić od Wykonawcy kary umownej za nie przekazanie 

dokumentu potwierdzającego proces zagospodarowania odpadów (załącznik nr 3 do umowy)              

w terminie wyznaczonym dla faktury określonym w §4 ust. 11 w wysokości 300,00 zł brutto           

za każdy dzień zwłoki. 

14. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone przez niego lub jego podwykonawców  

na terenie Z/I zarządzanego przez Zamawiającego (w tym szkody powstałe na maszynach, 

urządzeniach, sprzęcie oraz budynkach i budowlach). W przypadku wystąpienia sytuacji o której 

mowa w tym ustępie : 

a. Wykonawca ma 14 dni na usunięcie powstałych szkód; 

b. Zamawiający będzie uprawniony do nałożenia kary umownej w wysokości 500,00 zł 

brutto za każdy dzień zwłoki w likwidacji szkód; 

c. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę kosztami usunięcia szkody, gdy ten nie 

wywiąże się z ww. obowiązku. 

15. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy czy jej 

rozwiązania.   

16. Maksymalna wysokość kar umownych, do których zapłacenia zobowiązany jest Wykonawca 

wynosi 25 % wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust. 2 dla każdego zadania za realizację 

przedmiotu niniejszej umowy. 

 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

§9 

1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

w wysokości 2% szacunkowej wartości brutto umowy określonej w §4 ust. 2 dla każdego 
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zadania, w kwocie: …………………………………… zł w postaci ………………………, zgodnie z poniższym 

podziałem:  

Zad. 1 ………………………………… zł  

Zad. 2 ………………………………… zł  

Zad. 3 ………………………………… zł  

Zad. 4 ………………………………… zł  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu wszelkich roszczeń z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru wykonawcy  

w jednej lub w kilku formach wskazanych w art. 450 ust. 1 Ustawy PZP, tj.: 

• pieniądzu; 

• poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

• gwarancjach bankowych; 

• gwarancjach ubezpieczeniowych; 

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

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

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji bankowej  

lub ubezpieczeniowej będzie nieodwołalne, bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie  

i powinno być wystawione na Zamawiającego. Do gwarancji zastosowanie będzie mieć prawo 

polskie, a sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. Treść gwarancji 

bankowej lub ubezpieczeniowej wymaga uprzedniej akceptacji Zamawiającego. Dokument 

gwarancyjny powinien obejmować okres realizacji umowy powiększony o 30 dni. 

5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu powinno zostać wpłacone przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego w Łódzkim Banku Spółdzielczym Oddział w Bełchatowie o nr: 24 8965 0008 

2001 0006 4288 0001. 

6. Po wykonaniu umowy zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy w 100% według zasad 

przewidzianych w art. 453 ust. 1 ustawy PZP nie później niż w 30 dniu po zakończeniu umowy. 

7. W przypadku wydłużenia okresu realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić 

ważność i ciągłość zabezpieczenia dla całego okresu realizacji przedmiotu umowy, w szczególności 

winien dokonać w razie potrzeby stosownego przedłużenia terminu zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy najpóźniej w dacie zawarcia aneksu do umowy.  

8. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed 

upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie  

niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, przez wypłatę kwoty 

z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata o której mowa w tym punkcie następuje nie później 

niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.  

9. W przypadku zmiany formy zabezpieczenia nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy.  

 

Odstąpienie od umowy 

§10 

1. Zamawiający może odstąpić 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, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu 

interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Zamawiający może 

odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 

wykonania części umowy. 

2. Niniejsza umowa może być rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem Stron. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym,  

w następujących sytuacjach: 

a. została rozwiązana firma Wykonawcy; 

b. został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy; 

c. zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne przeciwko Wykonawcy; 
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d. Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez podania uzasadnionych 

przyczyn lub nie kontynuuje jej pomimo pisemnego, określonego czasowo wezwania 

przez Zamawiającego; 

e. nastąpi utrata możliwości zagospodarowania odpadów przez Wykonawcę lub jego 

podwykonawców (spowodowana między innymi cofnięciem zezwolenia/pozwolenia)  

w trakcie trwania umowy; 

f. rażącego naruszenia postanowień umowy przez jedną ze stron i nie zaprzestania  

ich pomimo pisemnego wezwania z wyznaczeniem dodatkowego 14 dniowego terminu. 

4. W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający 

może rozwiązać umowę w trybie, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, jeżeli 

Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od wezwania go przez Zamawiającego nie rozpocznie 

wykonywania przedmiotu umowy w sposób należyty. 

5. Rozwiązanie umowy w każdym przypadku wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

6. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy bez żadnych konsekwencji w sytuacji gdy 

spełnią się następujące warunki: 

a. wystąpi awaria instalacji Zamawiającego uniemożliwiająca wydzielenie lub załadunek 

odpadów, trwająca dłużej niż 14 dni, lub/i, 

b. Wykonawca utraci możliwość zagospodarowania i odbioru odpadów, w szczególności na 

skutek utraty lub wygaśnięcia decyzji wymaganych obowiązującymi przepisami prawa 

do realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 

Oświadczenie o odstąpieniu Zamawiający może złożyć Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia 

wystąpienia powyższej okoliczności. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy: 

a. Stronom nie będzie przysługiwał zwrot dotychczasowych wzajemnych świadczeń, 

b. Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kar umownych, o ile będą należne zgodnie 

z niniejszą umową, 

c. Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty za odebrane przez Wykonawcę odpady, 

za które do dnia odstąpienia nie zapłacono, o ile Zamawiający nie dokona ich potrącenia 

z przysługującymi mu karami umownymi.  

 

Zmiany umowy  

§11 

1. Wszelkie  zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu 

podpisanego przez obie Strony, pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający, niezależnie od wystąpienia okoliczności, o których mowa w Ustawie Prawo 

zamówień publicznych lub o których mowa w innych obowiązujących przepisach prawa, w tym 

w Ustawie z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych (tj. Dz.U. z 2021 poz. 2095 ze zm.), przewiduje możliwość zmiany 

postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy, w przypadku: 

a. zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zmiany regulacji prawnych 

odnoszących się do praw i obowiązków Stron umowy, wprowadzonych po zawarciu 

umowy, wywołujących niezbędną potrzebę zmiany sposobu realizacji umowy,  

b. zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku 

VAT w sytuacji, gdy w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi zmiana stawki 

podatku VAT dla usług objętych przedmiotem umowy. W takim przypadku Zamawiający 

dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, o kwotę równą różnicy  

w kwocie podatku, jednakże wyłącznie co do części wynagrodzenia za usługi, których 

do dnia zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano, 

c. zmiany czasu obowiązywania umowy w sytuacji, gdy nie została wyczerpana ilość  

i wartość przedmiotu zamówienia. 

3. Zmiany danych teleadresowych oraz zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami 

nie wymagają formy aneksu do umowy. 
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Ochrona danych osobowych 

§12 
1. Strony postanawiają, że zawarcie niniejszej umowy stanowi udokumentowane polecenie 

Zamawiającego, o którym mowa w Rozporządzeniu o ochronie danych osobowych. 

2. Strony postanawiają również, że przetwarzanie powierzonych danych osobowych, będzie 

odbywało się z poszanowaniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO). 

3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w prawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 str.1), 

dalej RODO, informujemy, że: 

a. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ”EKO-REGION” sp. z o.o.,  

ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów; 

b. W sprawie danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się za pomocą adresu  

e-mail: rodo@eko-region.pl; 

c. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO  

w celu związanym z realizacją niniejszej umowy oraz konieczności wypełnienia 

obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), oraz na 

podstawie art. 6 ust. 1a RODO (wyrażona zgoda) w zakresie przetwarzania  

nr telefonu w celach kontaktowych; 

d. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy o dostępie do 

informacji publicznej. 

4. Więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych można uzyskać pod adresem: 

www.eko-region.pl oraz w siedzibie Administratora. 

 

Pozostałe postanowienia 

 §13 

1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy stosuje się w szczególności 

przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy PZP oraz przepisy Ustawy o odpadach. 

2. Ewentualne spory wynikłe ze stosowania umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać w drodze 

ugody. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu, rozstrzygany  

on będzie przez właściwy sąd dla siedziby Zamawiającego według przepisów polskiego prawa 

procesowego. 

3. Językiem wszystkich komunikatów (informacji, oświadczeń w tym awizacji) dotyczących umowy  

i jej wykonania jest język polski, a wszelkie dokumenty przedkładane w języku innym niż polski 

muszą zostać udokumentowane przez tłumacza przysięgłego. 

4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarze dla Zamawiającego 

i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

5. Osoby wyznaczone do kontaktu przy wykonywaniu niniejszej umowy:  

 

a. Wykonawca wyznacza: 

Imię i nazwisko: ___________ tel.: ______________, adres e-mail: ______________ . 

b. Zamawiający wyznacza: 

Agnieszka Popiel, tel.: 32/3219352, apopiel@eko-region.pl (realizacja umowy zadania 1-2) 

Emilia Chociej, tel.: 46/8313450, echociej@eko-region.pl (realizacja umowy zadania 3-4) 

Beata Wojewoda, Katarzyna Kowalczyk, tel.: 44/6330815, wew. 223, bwojewoda@eko-

region.pl, kkowalczyk@eko-region.pl (rozliczenia) 

 

Strony oświadczają, że w/w osoby są uprawnione  do podejmowania wszelkich decyzji  

i działań w granicach określonych postanowieniami niniejszej umowy związanych z jej 

mailto:rodo@eko-region.pl
http://www.eko-region.pl/
mailto:bwojewoda@eko-region.pl
mailto:bwojewoda@eko-region.pl
mailto:kkowalczyk@eko-region.pl
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wykonywaniem (w szczególności wyrażania zgody na podwykonawstwo w zakresie odbioru  

i zagospodarowania odpadów) z zastrzeżeniem postanowień §11 ust. 1 umowy.  

 

 

Załączniki do umowy: 

 

1. Załącznik nr 1 Awizacja 

2. Załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy 

3. Załącznik nr 3 Oświadczenie potwierdzające wykonanie zagospodarowania odpadów 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 


