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Załącznik nr 3 
 

 
Umowa nr ………./2019 

 
„Załadunek, transport i przetwarzanie odpadów ściekowych wytwarzanych na terenach oczyszczani 
ścieków: Mszana Dolna, „Kasinka Mała” w Lubniu, Pcim, Tokarnia i Rokiciny Podhalańskie” 

 
 

Zawarta w dniu ………………….. 2019r. w Mszanie Dolnej, pomiędzy: 
 
„GÓRNA RABA” Sp. z o. o. 
ul. Krakowska 27e, 34-730 Mszana Dolna, woj. małopolskie 
tel./fax 18 33 10 324 
e-mail: biuro@gornaraba.pl 
strona internetowa: www.gornaraba.pl 
NIP 681-18-02-943 
REGON 356267546 
KRS 0000212716 – Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie,  
                                XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
Kapitał zakładowy 9 107 300,00 zł, zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym 
reprezentowanym przez:  

1. mgr inż. Roman Duchnik – Prezes Zarządu 
2. Aneta Brzezińska – Główny Księgowy 

 
a 
………………………………………… 
………………………………………… 
Tel./fax ………………………………. 
e-mail: ……………………………….. 
NIP …………………………………… 
REGON ……………………………… 
KRS ………………………………….. 
        ………………………………….. 
Kapitał zakładowy …………………. zł, zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą 
reprezentowanym przez: 

1. ……………………………… 
2. ……………………………… 

 
 

Podstawa prawna 
§ 1 

 

1. Oferta wykonawcy została wybrana w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 
29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2018 r., poz. 1986)– zwana dalej „Ustawą” 

2. Integralną częścią niniejszej umowy jest: 

a) Oferta Wykonawcy z dnia …………………….. 

b) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
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Przedmiot umowy 

§ 2 

1. Przedmiotem umowy jest  załadunek, transport i przetwarzanie przez Wykonawcę, odpadów  
o kodach    19 08 01 – skratki, 19 08 02 – zawartość piaskowników,  19 08 05 – ustabilizowane 
komunalne osady ściekowe z terenów: 

a) oczyszczalni ścieków w Pcimiu 

b) oczyszczalni ścieków w Mszanie Dolnej 

c) oczyszczalni ścieków w Rokicinach Podhalańskich 

d) oczyszczalni ścieków „Kasinka Mała” w Lubniu 

e) oczyszczalni ścieków w Tokarni 

zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2019, poz. 701), 
rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 06 lutego 2015r. w sprawie komunalnych osadów 
ściekowych (Dz. U. 2015, poz. 257), ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska 
(t.j. Dz. U. 2018, poz. 799) oraz innych aktach powiązanych oraz zgodnie z ofertą przetargową  
i specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 

2. Ilość odebranych odpadów określana będzie poprzez: 
a) Ważenie kontenera lub samochodu z naczepą. Koszt ważenia każdorazowej partii 

wywożonego osadu spoczywał będzie na Wykonawcy. Ważenie będzie odbywać się na 
wadze samochodowej, w atestowanym punkcie kontroli obsługi obustronnie uzgodnionym, 
możliwie najbliżej oczyszczalni ścieków eksploatowanej przez Zamawiającego. 

lub 
b) Dokonanie pomiaru objętości zajmowanej przez odpady w kontenerze lub naczepie 

samochodu ciężarowego po procesie załadunku odpadów. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli wielkości załadunku.  

4. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zapewni załadunek, transport oraz miejsce  
i sposób przetwarzania odpadów. 

5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z załadunkiem, ważeniem, transportem, 
wyładunkiem oraz przeładunkiem – jeżeli zaistnieje taka potrzeba, ubezpieczaniem na czas 
przewozu oraz związane z tym ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia. 

 

Obowiązki stron 

§ 3 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada wszystkie niezbędne decyzje i zezwolenia właściwego organu 
na prowadzenie działalności w zakresie zbierania,  transportu i przetwarzania odpadów objętymi 
niniejsza umową, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2019, poz. 
701. 

2. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o wszelkich zmianach w zakresie tych decyzji w czasie 
obowiązywania niniejszej umowy w terminie do 3 dni od zmiany decyzji. W przypadku gdy 
Wykonawca nie poinformuje Zamawiającego o zaistniałych zmianach lub utracie decyzji  
w określonym powyżej terminie, Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokości 
2 000,00 zł netto + obowiązująca stawka podatku VAT, ponadto Zamawiającemu będzie 
przysługiwało  prawo do odstąpienia od realizacji niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy. 

3. W przypadku utraty przez Wykonawcę wymaganych prawem decyzji do wykonywania 
działalności będącej przedmiotem niniejszej umowy Zamawiający ma prawo rozwiązania umowy 
bez zachowania okresu wypowiedzenia, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia publicznego, oraz 
miejscem wykonywania zamówienia. Zamówienia przyjmuje do realizacji bez zastrzeżeń. 
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§ 4 

1. Z chwilą załadunku odpadów objętych umową Wykonawca przyjmuje na siebie całkowitą 
odpowiedzialność prawną i finansową za przejęte odpady oraz właściwy i zgodny z polskim 
prawem proces zagospodarowania. 

2. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność prawną i odszkodowawczą z tytułu 
wykonywania usługi objętej niniejsza umową. 

3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, iż Wykonawca przetwarza odpady objęte 
niniejszą umową niezgodnie z warunkami zawartymi w posiadanej przez Wykonawcę decyzji na 
prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów oraz przetwarza je  
w miejscu do tego nie przeznaczonym, Zamawiający wzywa Wykonawcę do zmiany sposobu 
przetwarzania odpadów z terminem realizacji do 7 dni. Wszelkie koszty związane  
z usunięciem nieprawidłowości ponosił będzie Wykonawca niniejszej umowy. 

4. Po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy lub upływie terminu o którym mowa § 4 ust.3 
Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 1 000,00 zł netto + obowiązująca stawka 
podatku VAT, będzie również przysługiwało Zamawiającemu prawo do odstąpienia od realizacji 
niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

 

§ 5 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług: załadunku pełnych kontenerów  
z osadem, na samochód którym będą transportowane, wywozu i przetwarzania odbieranych 
odpadów w sposób ciągły przez cały okres trwania umowy. 

2. W przypadku oczyszczalni ścieków w Pcimiu, Rokicinach Podhalańskich i „Kasinka Mała”  
w Lubniu pusty kontener na osad należy podstawić pod podajnik ślimakowy podający komunalny 
osad ściekowy z prasy do kontenera. W przypadku oczyszczalni ścieków „Kasinka Mała” kontener 
należy dodatkowo podstawić pod podajnik znajdujący się w wiacie. W przypadku nie wykonania 
usługi Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokości 250 zł netto + obowiązująca 
stawka podatku VAT. 

3. Wykonawca będzie wykonywał usługę objętą niniejszą umową zgodnie z potrzebami 
technologicznymi Zamawiającego, po telefonicznym zgłoszeniu mu potrzeby odbioru odpadów 
przez upoważnioną do tego celu osobą.  

4. Wykonawca zobowiązany jest dokonać odbioru odpadów będących przedmiotem niniejszej 
umowy najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia telefonicznego Zamawiającego 
skierowanego  do Wykonawcy. Odbiór odpadów będzie dokonywany w godzinach od 7:30 do 
15:00 w dni robocze ustalone z osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego usługę. Zamawiający 
dopuszcza możliwość pojedynczych przypadków odbioru odpadów będących przedmiotem 
zamówienia w innych godzinach niż określone powyżej, pod warunkiem wcześniejszego 
uzgodnienia tego faktu z Zamawiającym. 

5. W przypadku opóźnień w odbiorze odpadów, o którym mowa w §5 ust 4, Zamawiający wzywa na 
piśmie Wykonawcę do wykonania usługi najpóźniej w terminie 3 dni od dnia odbioru pisma. 

6. Jeżeli po pisemnym wezwaniu w terminie 3 dni usługa nie zostanie wykonana,  Wykonawcy 
zostanie naliczona kara umowna  w wysokości 1 500,00 zł netto + obowiązująca stawka podatku 
VAT, a Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie usługi innemu podmiotowi. 

7. Ponadto w ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac 
niezbędnych przy realizacji zamówienia m. in.:  

a) zachowanie czystości w miejscu wykonywania usługi,  
b) zabezpieczenie prac pod względem BHP,  
c) pokrycie szkód powstałych w trakcie realizacji zamówienia, również wobec osób trzecich,  
d) oznakowanie pojazdów wykonujących usługi zgodnie z przepisami w tym zakresie. 

8. Sprzęt użyty przez Wykonawcę podczas wykonywania usługi musi być: 
a) szczelny (nie powodować wycieków) 
b) stabilny (uniemożliwiający osuwanie odpadów i przedostawanie poza naczepę) 
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c) mieć ładowność i wytrzymałość przystosowaną do wywozu odpadów objętych umową  
i pozwalającą na ich odbiór z oczyszczalni ścieków w wymaganym terminie 

 

§ 6 

1. Potwierdzeniem odbioru odpadów będących przedmiotem niniejszej umowy będzie dokument WZ 
przekazania odpadu, podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę, w co najmniej 2-ch 
egzemplarzach 

2. Na koniec każdego miesiąca na podstawie wystawianych dokumentów WZ Wykonawca sporządzi 
zbiorczą kartę przekazania odpadów (dla każdego z odpadów osobną) wg wzoru określonego         
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie wzorów dokumentów 
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 2019, poz. 819) w co najmniej 2-ch 
egzemplarzach.  

3. Rozliczenie końcowe niniejszej umowy nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
31.01.2021rok 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

§ 7 

1. Strony ustalają cenę jednostkową za wykonanie usługi, która będzie obowiązywała na czas trwania 
umowy, w wysokości:  
CZĘŚĆ 1  
…………. zł netto za 1 Mg komunalnego osadu ściekowego (słownie złotych: ………..)  
+ podatek VAT (%) wg obowiązującej stawki. 
Wartość umowy netto:  ……… zł.  (słownie : ………………………. złotych ………/100).  
Podatek VAT wartość:  ………… zł (słownie: : ………………………. złotych ………/100).  
Wartość umowy brutto: …………. zł. (słownie: ………………………. złotych ………/100).  
 
CZĘŚĆ 2 
a) …………. zł netto za 1 Mg skratek (słownie złotych: ………..) + podatek VAT (%) wg 

obowiązującej stawki. 
b) …………. zł netto za 1 Mg zawartość piaskownika (słownie złotych: ………..) + podatek 

VAT (%) wg obowiązującej stawki 
Wartość umowy netto:  ……… zł.  (słownie : ………………………. złotych ………/100).  
Podatek VAT wartość:  ………… zł (słownie: : ………………………. złotych ………/100).  

Wartość umowy brutto: …………. zł. (słownie: : ………………………. złotych ………/100). 

2. Rozliczenie ilości wywiezionych i przetworzonych odpadów dokonywana będzie  na podstawie 
przedłożonych dokumentów o których mowa w § 6. 

3. Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów  
i stwierdzeniu poprawności wykonania usługi, usługę uważa się za wykonaną prawidłowo. 

4. W przypadku niewłaściwego wykonania usługi na każdym jej etapie Zamawiający zastrzega sobie 
prawo odmowy wypłacenia Wykonawcy przysługującego mu wynagrodzenia. 

§ 8 

1. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur bez podpisu Zamawiającego za 
wykonaną usługę będącą przedmiotem niniejszej umowy. 

2. Zamawiający dokonywać będzie zapłaty za wykonaną usługę w okresach miesięcznych  (za 
miesiąc kalendarzowy).  

3. Faktura zostanie wystawiona przez Wykonawcę najpóźniej w terminie do 7 dni od daty 
przekazania zbiorczej karty przekazania odpadu bo obustronnym jej podpisaniu. 

4. Należność za wykonaną usługę  regulowana będzie przelewem na konto Wykonawcy o numerze 
…………………………………………………………………na podstawie faktury  w ciągu …… 
dni (zgodnie z przełożoną ofertą) od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 
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5. Za dzień, od którego zapłata staje się wymagalna przyjmuje się dzień wpływu faktury  do siedziby 
Zamawiającego. 

6. W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy, wymagane jest pisemne 
powiadomienie o tym fakcie Zamawiającego.  

Powyższa zmiana nie pociąga za sobą konieczności zmian warunków umowy. 

7. Zwłoka w płatności faktury przez Zamawiającego powoduje naliczenie ustawowych odsetek. 

 

Osoby odpowiedzialne za realizację prac 

§ 9 

1. Osobą odpowiedzialną za wykonanie przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy będzie: 
………………………………………….. - numer telefonu ………………… 

2. Koordynatorem całości spraw związanych z realizacją niniejszej umowy ze strony Zamawiającego 
będzie: Pani Anna Osiniak – numer telefonu ………………… 

 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

§ 10 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu podpisania 
niniejszej umowy w wysokości 10% wartości końcowej podanej w ofercie (ceny ofertowej brutto). 

2. W przypadku wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania umowy  pieniądzu w formie przelewu, 
przelew winien być  dokonany w terminie gwarantującym wpływ zabezpieczenia na konto 
Zamawiającego przed  podpisaniem umowy. 

3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania 
niniejszej umowy. 

4. Zamawiający i Wykonawca ustalają, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie 
wniesione przez Wykonawcę w następującej formie: 

a) w pieniądzu 

b) w poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że zobowiązanie jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym 

c) w gwarancjach bankowych 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych 

e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt.2 
Ustawy o utworzeniu Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z dnia 9 listopada 2000r. 

5. W przypadku wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy  
 w pieniądzu, kwota zabezpieczenia zostanie wpłacona przez Niego – przelewem na 
oprocentowany rachunek bankowy Zamawiającego. 

6. Dokument (poręczenie bankowe, gwarancja bankowa, ubezpieczeniowa, poręczenia udzielane 
przez podmioty) zostanie wystawiony z terminem ważności 30 dni od dnia zakończenia 
obowiązywania niniejszej umowy. 

7. Zabezpieczenie zostanie zwrócone zgodnie z przepisami art. 151 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 2018, poz.  1986 z późn. zm.) tj. w terminie 30 dni   
od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania, że przedmiot umowy został należycie wykonany. 

8. Jeżeli pozostająca w dyspozycji Zamawiającego część zabezpieczenia nie pokryje poniesionej 
szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej 
szkody. 

9. Treść zabezpieczenia należytego wykonania umowy podlega akceptacji Zamawiającego. 
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Kary umowne 

§ 11 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za nie przystąpienie do realizacji przedmiotu umowy – w wysokości 20% z kwoty  
końcowej podanej w ofercie (ceny ofertowej brutto). 

b) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10%  
z  kwoty  końcowej podanej w ofercie (ceny ofertowej brutto). 

c) za każdy przypadek innego miejsca przetwarzania odpadów niż to wykazane w posiadanej 
przez Wykonawcę decyzji w wysokości 15%  z  kwoty  końcowej podanej w ofercie (ceny 
ofertowej brutto). 

d) Kary umowne określone w §3, §4, §5, §6. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w terminie 7-miu dni od doręczenia przez 
Zamawiającego not obciążeniowych. 

3. Strony zastrzegają, że kary umowne mogą być potrącane z faktur. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar 
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

5. W przypadku kontroli Inspekcji Państwowych i ewentualnych kar finansowych nałożonych na 
Zamawiającego (jako wytwórcę) wynikających z transportu i przetwarzania odpadów niezgodnego 
z prawem lub warunkami zawartymi w umowie, Zamawiający obciąży Wykonawcę 
równowartością tych kar, a Wykonawca jest zobowiązany je uiścić w terminie 7 dni od dnia 
otrzymania stosownego wezwania, nawet po terminie ważności umowy. 

 

Czas obowiązywania umowy 

§ 12 

Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia …………………. do dnia 
31.12.2020r.   

 

Zmiana umowy 

§ 13 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy będą dokonywane na podstawie art. 144 ust. 1 

ustawy Prawo Zamówień Publicznych i wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej. 
2. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian 
wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu lub siwz,  
w następujących okolicznościach i zakresie: 
1) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ 

na realizację przedmiotu zamówienia, 

2) zmiana zakresu usług, które Wykonawca powierzył podwykonawcom, zmiana podwykonawcy 

3) zmiana formy organizacyjno-prawnej, przekształcenia lub połączenia Wykonawcy, 

4) zmiany przepisów podatkowych w zakresie stawki podatku VAT. Warunkiem wprowadzenia 
zmian jest ustawowa zmiana stawki podatku VAT 

3. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może  wyrazić 
zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia zgody. 
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4. Nie stanowią istotnych zmian umowy zmiany w zakresie danych kontaktowych stron, zmiany 
wynikające z omyłek pisarskich oraz numerów rachunków bankowych. 

5. Warunki dokonywania zmian postanowień umowy:  

1) inicjowanie zmian na pisemny wniosek wykonawcy lub zamawiającego,  
2)  uzasadnienie zmiany prawidłową realizacją przedmiotu umowy, 
3)  forma pisemna pod rygorem nieważności w formie aneksu do umów 

 

Odstąpienie od umowy, wypowiedzenie umowy 

§ 14 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania - umowy z zachowaniem miesięcznego okresu 

wypowiedzenia.  

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie 
od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  
o powyższych okolicznościach.  

3. Jeżeli Wykonawca z własnej winy nie rozpoczął wykonywania przedmiotu umowy, pomimo 
upomnień wykonuje zamówienie niezgodnie z umową lub wykonuje swoje zobowiązania umowne 
nienależycie, utraci zezwolenie na transport odpadów oraz inne decyzje na gospodarowanie 
odpadami w oparciu o które prowadzi działalność w zakresie objętym umową. Zamawiający może 
odstąpić od umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia naliczając karę umowną, o której 
mowa w §11 ust. 1 lit b) niniejszej umowy. Wykonawcy należy się wynagrodzenie tylko za 
wykonane usługi.  

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej.  

 

Podwykonawcy 

§ 15 
1. Wykonawca zrealizuje w całości zamówienie we własnym zakresie. 
2. Zatrudnienie przez wykonawcę podwykonawców wymaga pisemnej zgody zamawiającego. 
3. Umowa z podwykonawcą musi być zawierana w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu każdą umowę zawartą  
z podwykonawcą.  

4. Podwykonawca nie może zlecić wykonania części zamówienia dalszemu podwykonawcy bez 
zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.  

5. Wykonawca zapewnia, że podwykonawca będzie przestrzegać wszystkie postanowienia niniejszej 
umowy.  

6. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie działania lub zaniechania 
podwykonawcy jak za swoje działania lub zaniechania.  

7. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten 
realizuje usługę w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami i przepisami. 

8. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć protokół odbioru wykonanych prac przez 
podwykonawcę oraz złożyć oświadczenie o dokonaniu rozliczeń finansowych zgodnie z zawartą 
umową pomiędzy Wykonawca i podwykonawcą.  

9. Wraz z fakturą Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie podwykonawcy  
o dokonaniu rozliczeń finansowych zgodnie z zawartą umową pomiędzy Wykonawcą  
i podwykonawcą.  

10. Nie złożenie powyższych dokumentów spowoduje wstrzymanie zapłaty Wykonawcy. 
Wynagrodzenie Wykonawcy nie stanie się wówczas wymagalne, a bieg terminu płatności 
ustalonego w §8 ust. 4 umowy zostanie zawieszony.  

11. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca  
powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowiązany wykazać 
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zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je 
w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

Postanowienia końcowe 

§ 16 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy: 

1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2019, poz. 701) 
2. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2018, poz. 799) 
3. Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. prawo wodne (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1566) 
4. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1025) 

§ 17 

1. Wszelkie spory wynikłe ze stosowania niniejszej umowy Strony zobowiązują się w pierwszej 
kolejności rozwiązać w drodze ugodowej kierując w tym celu stosowne pisemne wystąpienie do 
strony przeciwnej.   

2. W przypadku, gdy strony nie dojdą do porozumienia wszelkie sprawy sporne wynikające na tle 
niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 18 

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze stron. 

 
 
ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 

 
 
 

 


