
GKZP.271.12.2014            Załącznik nr 7 do SIWZ

PROJEKT UMOWY NR ….........../2015

Niniejsza umowa zawarta w dniu …............................  pomiędzy:
Gminą Biała,  48-210 Biała, ul. Rynek 10
NIP: 755-19-12-048 

reprezentowanym przez:

1. Burmistrza Białej - Arnolda Hinderę  

zwanym dalej  „Zamawiającym”
a  
……………………………………………………………………………………. z siedzibą w …………………………,
wpisanym  do  ……………………………..  prowadzonego  przez  ………………………………………………………
pod  nr  ………………..,   NIP  …………………….,  REGON  ……………………,  zwanym  dalej   Wykonawcą,
reprezentowanym  przez   ……………………..................................................................................................…………..,
została zawarta umowa o następującej treści:

Udzielenie  zamówienia  publicznego  następuje  w  wyniku  rozstrzygnięcia  przetargu  nieograniczonego,
przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. 

§ 1

1. Przedmiotem zamówienia jest odbieranie, zagospodarowanie, odpadów komunalnych pochodzących z terenu
nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne na terenie Gminy Biała.
2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:

1) odbierania  odpadów  komunalnych  bezpośrednio  od  właścicieli  nieruchomości  zamieszkałych,  na  których
powstają odpady komunalne zmieszane i zagospodarowanie tych odpadów w RIPOK zgodnie z Wojewódzkim
Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego,

2) odbierania  odpadów z  selektywnej  zbiórki  pochodzących od  właścicieli  nieruchomości  zamieszkałych,  na
których powstają odpady komunalne, tj. papieru, metali, tworzyw sztucznych, odpadów wielomateriałowych,
popiołu, bezpośrednio  od  właścicieli  nieruchomości  i  zagospodarowanie  tych  odpadów  w  odpowiedniej
instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych,

3) odbierania  odpadów  z  selektywnej  zbiórki  pochodzących  od  właścicieli  nieruchomości  zamieszkałych  na
których powstają odpady komunalne tj: szkło opakowaniowe gromadzone w pojemnikach ogólnodostępnych o
pojemności  od 1000 l.  do 2500 l.  i zagospodarowanie w odpowiedniej instalacji do przetwarzania odpadów
komunalnych,

4) przeprowadzenie jednorazowej zbiórki odpadów wielkogabarytowych,
5) Wykonawca  zobowiązany jest  przygotować  (przed  podpisaniem umowy)  harmonogram odbioru  odpadów

komunalnych, zgodny z częstotliwością ich odbioru wymienioną w uchwałach Rady Miejskiej. Wykonawca
zobowiązany  jest  dostarczyć  każdemu właścicielowi nieruchomości  harmonogram  odbioru  odpadów
komunalnych oraz poinformować o zmianie tego harmonogramu,

6) Wykonawca  zobowiązany  będzie  zapewnić  wyposażenie  wszystkich  pojazdów  służących  do  realizacji
zamówienia  w  satelitarny  system  monitoringu  pojazdów  (GPS),  umożliwiający  trwałe  zapisywanie,
przechowywanie  i  odczytywanie  danych  o  położeniu  pojazdu  i  miejscach  postoju  pojazdu  oraz  system
czujników zapisujących  dane  o  miejscach  postoju  oraz  system czujników zapisujących  dane  o  miejscach
wyładunku  odpadów  (ewidencja)  oraz  udostępnić  podgląd  lub  okazywać  w/w  dane  na  każde  wezwanie
Zamawiającego. 

7) Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów
zielonych  oraz  pozostałości  z  sortowania  odpadów  komunalnych  przeznaczonych  do  składowania  do
zastępczych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych wskazanych w „Planie gospodarki odpadami
dla województwa opolskiego na lata 2012-2017” i  szczegółowo określonych w Uchwale Nr XX/271/2012
Sejmiku  Województwa  Opolskiego  z  dnia  28  sierpnia  2012  r.  w  sprawie  wykonania  „Planu  gospodarki
odpadami dla województwa opolskiego na lata 2012-2017”.

8) Wykonawca  zobowiązany  będzie  do  zorganizowania  i  prowadzenia  Biura  Obsługi  Klienta  (BOK)
zlokalizowanego  na  terenie  miasta  Biała.  Biuro  Obsługi  Klienta  winno  być  wyposażone  w telefon,  faks,
komputer  z drukarką, posiadać dostęp do Internetu.  Czynne w dni powszednie od poniedziałku do piątku
minimum 5 godzin w ciągu dnia.



3. Integralną częścią niniejszej umowy jest:
1) Załącznik nr 8 do SIWZ- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
2) Oferta Wykonawcy,
3)  harmonogram odbioru odpadów komunalnych, o którym mowa w Specyfikacji Istotnych  Warunków Zamówienia,
sporządzonym w terminie określonym w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia
4) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

§ 2

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień 2 stycznia 2015 r.  r.
2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się na  dzień 31 grudnia 2015  r.

  § 3

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie  zryczałtowane w wysokości: 

Łączn  a   cena ryczałtowa realizacji zadania   (za 12 m-cy)  :  
Brutto w wysokości ................................. zł 
(słownie: ...............................................................................................................złotych brutto) 
VAT: w wysokości .....................zł.
(słownie: ...............................................................................................................złotych VAT) 
Netto w wysokości ................... zł 
(słownie: ........................................................................................................złotych netto) 
M  iesięczna cena ryczałtowa realizacji zadania:  
Brutto w wysokości ......................... zł 
(słownie: ...........................................................................................złotych brutto) 
VAT: w wysokości .....................zł.
(słownie: ...........................................................................................złotych VAT) 
Netto w wysokości ................... zł 
(słownie: ...........................................................................................złotych netto)

2. Wynagrodzenie  określone  w  ust.  1  będzie  płatne  w  kolejnych  równych  ratach  miesięcznych  na  podstawie
wystawianych faktur. 

3. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania,  niezbędne do jego wykonania, a
także zysk Wykonawcy.

4. Kwota brutto określona w ust. 1 nie ulega zmianie także w przypadku zmiany opłaty za gospodarcze korzystanie ze
środowiska.

5. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i  usług w trakcie realizacji  umowy – w zakresie
dotyczącym  niezrealizowanej  części  przedmiotu  umowy  wynagrodzenie  brutto  zostanie  odpowiednio
zmodyfikowane i nie wymaga aneksu do umowy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się odbierać  szkło opakowaniowe z częstotliwością........................................

§ 4 

1.  Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.
2. Wynagrodzenie wypłacane będzie w ten sposób, iż  po zakończeniu każdego miesiąca wykonywania przedmiotu
umowy Wykonawca otrzyma od zamawiającego 1/12 kwoty określonej w § 3 ust. 1.
3.  Wykonawca doręcza Zamawiającemu  fakturę VAT za  usługi świadczone w danym okresie   rozliczeniowym.
4.   Do  faktury,  o  której  mowa w ust.  2  Wykonawca  zobowiązany jest  obligatoryjnie  dołączyć  karty przekazania
odpadów, oraz raport miesięczny.
5.   Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy  w ciągu 30   dni od daty wystawienia
faktury. Wykonawca obowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu faktury nie później w ciągu 7 dni od  jej wystawienia.
6.  Płatność nastąpi po uprzednim sprawdzeniu faktury wraz z dołączonymi dokumentami przez Zamawiającego pod
względem merytorycznym i rachunkowym.
7. W przypadku, gdy faktura wraz z dołączonymi dokumentami nie spełni wymagań pod względem merytorycznym lub
rachunkowym, zostanie zwrócona Wykonawcy bez obowiązku zapłaty wynagrodzenia w określonym terminie. Płatność
nastąpi  po  otrzymaniu  przez  Zamawiającego  prawidłowo  wystawionej  faktury  oraz  wszystkich  dokumentów
określonych w § 4 ust. 6 niniejszej umowy w terminie określonym w ust.5. 
8.  W przypadku nie dołączenia do faktury kart przekazania odpadów, Zamawiający dokona zapłaty   tylko i wyłącznie



po dostarczeniu ich przez Wykonawcę. W takim przypadku termin zapłaty rozpoczyna swój bieg od dnia dostarczenia
kompletu dokumentów.
9.  Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
10.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przedkładania  Zamawiającemu  raportów  miesięcznych  oraz  sprawozdań
kwartalnych zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.
11. Płatnikiem zobowiązań z tytułu wykonania przedmiotu umowy jest Gmina Biała, ul. Rynek 10, 48-210 Biała, NIP.
755-19-12-048
12. Wykonawca nie ma prawa do przenoszenia wierzytelności, wynikającej z niniejszej umowy na osoby trzecie, a
także dokonywania cesji na czyjąkolwiek rzecz w tym na kredyt bankowy. 
13. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP: ………………………….……...….. 

§ 5

1. Zamawiający ma prawo do kompleksowej kontroli sposobu wykonania usługi.
2. Wykonawca ma obowiązek do ponoszenia wszystkich kosztów związanych z realizacją zadania, oraz realizacji

zadania zgodnie z umową.
3. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  odbioru,  zagospodarowania  odpadów  komunalnych  z  nieruchomości

zamieszkałych  w  Regionalnej  Instalacji  do  Przetwarzania  Odpadów  Komunalnych  dla  obszaru  Południowego
Zachodniego Województwa Opolskiego ( zgodnie z Wojewódzkim Planem  Gospodarki odpadami na lata 2012 –
2017) oraz innych  instalacjach odzysku i unieszkodliwiania.

4. W przypadku wadliwego wykonania usługi Zamawiający domagał się będzie usunięcia stwierdzonych uchybień,
wyznaczając w tym celu odpowiedni  termin.  Po jego  bezskutecznym upływie,  Zamawiający może rozwiązać
niniejszą  umowę  i  powierzyć  (zlecić)  usunięcie  stwierdzonych  uchybień  innemu  podmiotowi  na  koszt
Wykonawcy.

5. Zamawiający ma prawo do wydania Wykonawcy polecenia dokonania zmian w realizacji zadania, jeżeli uzna, że
jest to niezbędne dla prawidłowego wykonania zadania.

6. Zakres  obowiązków  określony  jest  w  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia,  a  w  szczególności  w
Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, będącym integralną częścią  umowy. 

7. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  spełnienia  przez  cały  okres  wykonywania  usługi  wszystkich  wymogów
wynikających z obowiązujących przepisów, dotyczących odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych.

8. Wykonawca zobowiązany jest  do:
1)  osiągnięcia poziomu  recyklingu  i  przygotowania  do  ponownego  użycia  następujących  frakcji  odpadów
komunalnych : papier, szkło, tworzywa sztuczne i metale zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn.
29.05.2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
niektórych frakcji odpadów komunalnych ( Dz. U. z 2012 r. , poz. 645)
2)  Osiągnięcia  poziomu  ograniczenia  masy  odpadów  komunalnych  ulegających  biodegradacji  ze  strumienia
zmieszanych  odpadów  komunalnych  przekazywanych  do  składowania  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra
Środowiska  z dn.  25.05.2012 r.  w sprawie  poziomów ograniczenia  masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów
( Dz. U. z 2012 r. , poz. 676)

9. W przypadku, gdy wpisy do rejestrów lub zezwolenia tracą moc obowiązującą, wykonawca obowiązany jest do
uzyskania nowych wpisów lub zezwoleń oraz przekazania kopii tych dokumentów zamawiającemu w terminie 21
dni od dnia wykreślenia z rejestru lub wygaśnięciu uprawnień wynikających z zezwoleń, pod rygorem odstąpienia
od umowy objętej niniejszym zamówieniem. 

10. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę odpadami zgodnie z obowiązującymi
przepisami.  Dotyczy to  w szczególności  czynności  ważenia,  rozdziału na  poszczególne  rodzaje,  przeładunku,
transportu, uregulowania spraw związanych z bazą magazynowo- transportową, oraz wszelkich spraw związanych
z odbiorem i zagospodarowaniem  odpadów.

11. Celem zabezpieczenia odpowiedzialności materialnej Zamawiającego lub Wykonawcy z tytułu szkód powstałych
w związku z zaistnieniem określonych zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej w czasie realizacji umowy,
Wykonawca zawrze odpowiednie umowy ubezpieczenia.
1) Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

a)  urządzenia,  mienie  ruchome  związane  z  prowadzeniem  usług  -  od  zdarzeń  losowych,
b) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników
i  osób  trzecich  powstałe  w  związku  z  prowadzonymi  usługami,  w  tym  także  ruchem  pojazdów
mechanicznych.

2) Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia na każde żądanie
Zamawiającego polisy ubezpieczeniowej oraz dowodów opłacania składek.



§ 6

Wykonawca ponosi  pełną  odpowiedzialność  cywilną  za  szkody oraz  następstwa nieszczęśliwych  wypadków i
zdarzeń losowych, dotyczących pracowników i osób trzecich oraz ich mienia, powstałych w związku z realizacją
umowy. 

      § 7

1. Wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszące się do lub wynikające z realizacji przedmiotu umowy,
wymagają formy pisemnej lub elektronicznej.

2. Pisma Stron powinny powoływać się na tytuł umowy i jej numer. Za datę otrzymania dokumentów, o których mowa
w ust. 1 Strony uznają dzień ich przekazania pocztą elektroniczną lub faksem, jeżeli ich treść zostanie niezwłocznie
potwierdzona pisemnie, chyba że postanowienia Umowy stanowią inaczej.

3. Obowiązki koordynatora umowy ze strony Zamawiającego pełnić będzie:
Imię  i  nazwisko  ………………………………………  Adres  ……..................…………………………………
telefon..................................... Fax ..........………………. E-mail ................................................

     Przedstawicielem Wykonawcy będzie:
Imię  i  nazwisko  ………………………………………  Adres  ……..................…………………………………
telefon..................................... Fax ..........………………. E-mail ................................................

4. Zmiana danych wskazanych w ust. 3, nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie pisemnego powiadomienia
drugiej Strony.

§ 8

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości  10  %    wartości  brutto
umowy ustalonej w § 3 ust. 1 w kwocie …….... zł
(słownie złotych: ……………………….............................................................................................) 
w formie ………………….....................................................................................................................
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 
3. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za
należycie wykonane . 
4. Jeżeli zabezpieczenie wniesione jest w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej dokument gwarancyjny
winien zawierać klauzulę,  w której  gwarant zobowiązuje się do wypłaty kwoty gwarancyjnej  na pierwsze pisemne
żądanie Zamawiającego, złożone wraz z oświadczeniem, że Wykonawca nie wywiązał się ze swoich zobowiązań w
terminie przewidzianym w umowie, lub zgodnie z postanowieniami umowy 
5.  Zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  wnoszone  w  formie  innej  niż  w  pieniądzu  nie  może  wygasać
wcześniej niż w terminie 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę ostatniego raportu, o którym mowa w § 4 ust. 4,
za grudzień 2015 r. 

§ 9

1. Zamawiający dopuszcza zlecenie podwykonawcom części usług wymienionych w ofercie Wykonawcy. 
2. Zatrudnienie podwykonawcy nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec zamawiającego do wykonania tej części
usługi. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia lub zaniedbania podwykonawców i ich pracowników
w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 
3.  Wykonawca obowiązany jest  wskazać,  którą  część  zamówienia  zamierza  powierzyć  podwykonawcy,  podać  kto
będzie tym podwykonawcą. 
4. Podwykonawca musi posiadać wymagane przepisami wpisy do rejestrów tak jak Wykonawca.

§ 10

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne za:
1) opóźnienie w wykonaniu zakresu usług określonych w harmonogramie, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy i
wynikającej z niego częstotliwości odbioru odpadów komunalnych - w wysokości 200,00 zł za każdy rozpoczęty dzień
opóźnienia,
2)  zanieczyszczenie lub pozostawienie nieuporządkowanego miejsca odbierania odpadów lub zanieczyszczenie trasy
przejazdu - w wysokości 50,00 zł za każdą stwierdzoną nieprawidłowość,
3) równoczesne zbieranie różnych rodzajów odpadów tym samym pojazdem (niedzielonym), który nie dzieli zbieranych
odpadów - w wysokości 500,00 zł za każde zdarzenie.



2. Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 15%  wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 1, za odstąpienie od
niniejszej umowy z jego winy.
3.Wykonawca zapłaci karę w  przypadku niedopełnienia obowiązków wymienionych w § 5 ust  7 pkt. 1 i 2 niniejszej
umowy.  Wysokość  kary  zostanie  obliczona  odrębnie  dla  wymaganego  poziomu  recyklingu,  przygotowania  do
ponownego użycia i odzysku innymi metodami bądź ograniczenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania, na podstawie Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) i przepisów wykonawczych do niej.
4.  Za  szkody  wynikłe  z  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  prac  Wykonawca  odpowiadać  będzie  wobec
Zamawiającego w oparciu o postanowienia Kodeksu Cywilnego.
5. Strony nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, jeżeli jest to spowodowane siłą wyższą.
Dla  celów niniejszej  umowy siłą  wyższą  jest  zdarzenie  nadzwyczajne,  zewnętrzne  i  niemożliwe do  zapobieżenia  i
przewidzenia.
6. Spowodowane przez siebie ewentualne szkody Wykonawca usunie na własny koszt.
7. Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku wystąpienia szkody wynikającej z
tytułu realizacji niniejszej umowy. 
8.  Przez  podpisanie  niniejszej  umowy  Wykonawca  wyraża  zgodę  na  potrącenie  naliczonych  kar  umownych  z
wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 z każdej faktury należnej Wykonawcy do zapłaty.

§ 11

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca narusza w sposób istotny postanowienia umowy.
Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o przyczynach
stanowiących podstawę odstąpienia. 

2. Istotne naruszenia Umowy, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności przypadki:
1) utratę  przez  Wykonawcę  prawa  do  wykonywania  działalności  będącej  przedmiotem  niniejszej  umowy,  z

zastrzeżeniem  § 5 ust. 7.
2) nierozpoczęcie wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych

bez uzasadnionej  przyczyny pomimo wezwania Zamawiającego.
3) przerwanie wykonywania przedmiotu umowy  na okres dłuższy niż 7 dni,
3) niewykonanie przez Wykonawcę obowiązków wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu

czystości i porządku w gminach,
4) gdy wykonawca realizuje umowę niezgodnie z zapisami SIWZ.
5) gdy Wykonawca znajduje się  w stanie zagrażającym niewypłacalnością lub przechodzi w stan likwidacji  w

celach innych niż przekształcenia przedsiębiorstwa lub połączenia się z innym przedsiębiorstwem.
6) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub gdy zostaje wszczęte postępowanie egzekucyjne w

stopniu uniemożliwiającym realizację Umowy.
3. Warunkiem odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy w przypadkach opisanych w ust. 2 pkt. 1-5  jest uprzednie

wezwanie  Wykonawcy  do  wykonywania  swoich  obowiązków  oraz  wyznaczenia  w  tym  celu  dodatkowego  3
dniowego terminu.

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić na piśmie oraz zawierać uzasadnienie. Odstąpienie od Umowy wywiera
skutek natychmiastowy.

§ 12

1. W razie  powstania  sporu  na  tle  wykonania  niniejszej  umowy o wykonanie  zamówienia  publicznego Strony są
zobowiązane przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

2. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia  do Zamawiającego.
3. Zamawiający  ma  obowiązek  pisemnego  ustosunkowania  się  do  zgłoszonego  przez  Wykonawcę  roszczenia  w

terminie 21 dni od daty zawiadomienia o żądaniu.
4. W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie udzielenia odpowiedzi na

roszczenia w terminie, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową.
5. Właściwym do rozpatrywania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla siedziby

Zamawiającego.

§ 13

1. Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie sposobu spełniania przez Wykonawcę świadczenia odbierania  odpadów



w  przypadku  zmiany  przepisów  prawa  powszechnie  obowiązującego  i  miejscowego  wpływających  na  sposób
spełnienia świadczenia.

2. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej.
3. W trakcie trwania niniejszej umowy  Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Zamawiającego o:

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,
2) zmianie osób reprezentujących,
3) ogłoszeniu upadłości,
4) ogłoszeniu likwidacji,
5) zawieszeniu działalności,
6) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca.

§ 14

Spory jakie  mogą wyniknąć  przy realizacji  niniejszej  umowy,  strony poddają  rozstrzygnięciu  Sądu powszechnego
właściwego dla siedziby Zamawiającego.  

§ 15

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy:
1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121),
2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907  z późn. zm.) , 
3) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399).

2. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, a dwa dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:    WYKONAWCA:
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