
 

 

 Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

PROJEKT 

UMOWA NR ..................……..2018 

 

zawarta w dniu ……….. r. pomiędzy  

Gminą Domaszowice z siedzibą w Domaszowicach, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice                         

(NIP: 752-13-73-411, REGON: 531413136) , w imieniu której działa:  

Wójt Gminy Domaszowice – ……………………………… zwaną dalej Zamawiającym  

a ………………………………………………………………..… (nazwa Wykonawcy)  

z siedzibą w ………………………… (siedziba Wykonawcy), ………………………….. 

(adres Wykonawcy),wpisanym/wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego (lub, odpowiednio, 

do innego rejestru lub ewidencji) pod numerem: ………….przez ……………….…  (NIP: 

………; REGON: ………), reprezentowanym/reprezentowaną (na podstawie odpisu z KRS / 

pełnomocnictwa innego dokumentu, z którego wynika umocowanie do reprezentowania - 

stanowiącego załącznik do niniejszej umowy)  przez: 

1. (imię, nazwisko i pełniona funkcja reprezentanta Wykonawcy), 

2. (imię, nazwisko i pełniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),  

zwanym/zwaną dalej Wykonawcą 

łącznie zwanymi Stronami, a odrębnie Stroną. 

 

I. Przedmiot umowy  

§ 1 

1. Na podstawie postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego                  

w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm), Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do 

wykonania na warunkach określonych w niniejszej umowie zadanie pn.: Odbiór, transport 

i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych na terenie gminy Domaszowice, jako wykonanie obowiązków 

wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454). 

1) Zakres zamówienia obejmuje odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub 

unieszkodliwienie) wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych  

z nieruchomości położonych na terenie gminy Domaszowice, na których zamieszkują 

mieszkańcy, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, 

przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie 

masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454), zapisami Uchwały 

Sejmiku Województwa Opolskiego Nr XXVII/306/2017 z dnia 28 marca 2017 r. – w 

sprawie przyjęcia „Planu gospodarki odpadami dla województwa opolskiego na lata 

2016-2022  z uwzględnieniem lat 2023-2028” oraz postanowieniami uchwały nr 

XXVIII.166.2017 Rady Gminy Domaszowice z dnia 01 września  2017 r. w sprawie 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Domaszowice (Dz. Urz. 

Woj. Opolskiego z 2017 r., poz. 2246), a także uchwały nr XXVIII.165.2017 Rady 

Gminy Domaszowice z dnia 01 września 2017 r. w sprawie odbierania i 

zagospodarowania odpadów komunalnych (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2017 r., poz. 

2245), innymi powszechnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.  
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2. Szczegółowy zakres oraz warunki wykonania usługi określa treść Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia dla przeprowadzonego przetargu nieograniczonego. 

3. Integralną częścią niniejszej umowy jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i 

oferta przetargowa Wykonawcy oraz harmonogram stanowiący załącznik nr 1 do 

niniejszej Umowy. 

4. W trakcie realizacji usługi harmonogram stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej Umowy 

będzie podlegał aktualizacji. Zmiany mogą dotyczyć zarówno zmniejszenia, jak i 

zwiększenia liczby nieruchomości i liczby mieszkańców.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli każdego z etapów wykonywanego 

zamówienia. 

 

II. Wynagrodzenie, zasady rozliczenia i płatności  

§ 2 

1. Za wykonanie usługi stanowiącej przedmiot niniejszej umowy za okres obowiązywania 

Umowy określony w § 7 Umowy (12 miesięcy), Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie ryczałtowe na kwotę netto …………………. zł (słownie  złotych: 

……………………………………………………….). 

2.  Wynagrodzenie ryczałtowe za każdy miesiąc wykonywania przedmiotu umowy, 

stanowiące 1/12 wynagrodzenia z § 2 ust. 1 Umowy wynosi netto ……………. zł 

(słownie złotych: …………………………………………), z tym, że  łączna kwota 

wynagrodzeń za 12 miesięcy nie może przekroczyć kwoty netto określonej w ust. 1, a 

także wyliczonej od niej kwoty brutto. 

3. Do wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1 i 2 Umowy zostanie doliczony obowiązujący 

podatek VAT. Obowiązujący podatek VAT wynosi …………. %. 

4. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy nastąpi, za każdy miesiąc 

świadczenia usługi z dołu, w terminie do 21 dni od daty doręczenia przez Wykonawcę 

faktury VAT, po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiającego miesięcznego raportu 

z wykonania przedmiotu umowy.  

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 2 ust. 1 i 2  nie ulegnie zmianie w przypadku 

zarówno zmniejszenia, jak i zwiększenia liczby nieruchomości i liczby mieszkańców.  

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 2 ust. 1 i 2 obejmuje wszystkie koszty związane z 

kompleksowym wykonywaniem przedmiotu umowy, a w szczególności: 

1) wartość usług określonych w przedmiocie umowy, 

2) wszystkie zastosowane materiały, narzędzia i urządzenia, 

3) koszty pracy ludzi i sprzętu, 

4) koszty transportu, 

5) wszystkie podatki i opłaty, 

6) koszty ubezpieczeń, 

7) koszty wynagrodzeń, 

8) koszty napraw sprzętu, 

9) koszty użycia dodatkowego sprzętu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu 

zamówienia, 

10) koszty dzierżaw i najmów, 

11) koszty połączeń telefonicznych, 

12) koszty paliwa i oleju, 

13) koszty wydruków harmonogramów odbioru odpadów oraz ewentualne ich zmiany, jak 

również koszty ich dostarczania właścicielom nieruchomości, 

14) opłaty za przekazanie odpadów do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów 

Komunalnych lub instalacji zastępczej,  
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15) koszty unieszkodliwienia odpadów odebranych przez Wykonawcę,  

16) wyposażenie  w worki właścicieli nieruchomości zamieszkałych,  

17) koszty odbioru i transportu odpadów z nieruchomości o utrudnionym dojeździe, 

również w przypadku kiedy dojazd do nieruchomości będzie utrudniony z powodu 

prowadzonych remontów dróg, dojazdów, złych warunków atmosferycznych itp., 

18) wszelkie opłaty i odszkodowania za szkody, koszty oraz straty wynikłe w związku z 

realizacją zamówienia. 

7. Wynagrodzenie za usługi płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy wskazane w 

fakturze. 

8. Faktury wystawione bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostaną zwrócone Wykonawcy. 

9. Za datę zapłaty strony uważają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

10. Strony postanawiają, że Wykonawca i Podwykonawca nie może przenieść na osoby 

trzecie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. 

11. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zakresem usług, na podstawie którego dokonał 

wyliczenia ceny i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń. 

12. Za zwłokę w realizacji zapłaty Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.  

13. W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawcą faktura wystawiona przez 

Wykonawcę powinna zawierać oświadczenia (lub dowody zapłaty) Podwykonawcy  

o uregulowaniu przez Wykonawcę na jego rzecz należności za zrealizowane usługi.  

14. W przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy z którym zawarli przedłożone 

Zamawiającemu umowy o Podwykonawstwo, których przedmiotem są usługi, lub nie 

przedłożenia oświadczeń lub dowodów o których mowa w ust. 13, Zamawiający wdraża 

postępowanie określone w art. 143 c prawa zamówień publicznych. 

 

III. Nadzór nad wykonywanymi usługami  

§ 3 

1. Jako osobę odpowiedzialną za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy ze strony 

Wykonawcy wyznacza się: ……………… nr tel …………….., e-mail:………………… 

2. Do kontroli prac stanowiących przedmiot umowy ze strony Zamawiającego wyznacza się: 

…………………….., nr tel. …………………….., e-mail:………………… 

3. W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu Umowy strony 

zobowiązują się działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa i 

ustalonych zwyczajów z poszanowaniem praw drugiej strony Umowy.  

4. Strony dopuszczają możliwość zmiany osób wymienionych w § 3 ust. 1, o czym 

niezwłocznie powiadomią drugą stronę w formie pisemnej bez potrzeby wprowadzania 

zmian w niniejszej Umowie.  

5. Zamawiający w trakcie realizacji przedmiotu Umowy zastrzega sobie prawo do 

kontrolowania prac wykonywanych przez Wykonawcę, zarówno przy udziale 

Wykonawcy, jak i samodzielnie. Z dokonanych kontroli sporządzane będą protokoły 

pokontrolne.  

6. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji przedmiotu umowy 

Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wykonawcę, wyznaczając 

jednocześnie termin na ich usunięcie.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia comiesięcznego raportu z wykonania 

przedmiotu umowy o którym mowa w § 4 ust.5 pkt 2. Raport należy przekazać w terminie 

do 10 dni od dnia zakończenia danego miesiąca.  

8. Raporty miesięczne będą podlegały ocenie przez Zamawiającego w terminie do 7 dni od 

daty przekazania przez Wykonawcę.  
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IV. Obowiązki stron  

§ 4 

1. Do zadań Wykonawcy należy:  

1) zagospodarowanie odebranych zmieszanych odpadów komunalnych w instalacji 

RIPOK w zakresie mechaniczno–biologicznego przetwarzania odpadów wymienionej 

w Uchwale Sejmiku Województwa Opolskiego Nr XXVII/306/2017 z dnia 28 marca 

2017 r. – w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki odpadami dla województwa 

opolskiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028”; dalej zwaną 

instalacją; 

2) odzysk odebranych selektywnie zebranych w systemie pojemnikowym i workowym 

odpadów oraz przekazanie do instalacji, która prowadzić będzie odzysk tych odpadów; 

3) zagospodarowanie lub składowanie odpadów,  pozostałości z sortowania, odebranych 

selektywnie zebranych w systemie pojemnikowym, workowym odpadów, w instalacji. 

2. W zakresie odbierania odpadów komunalnych zmieszanych i ulegających biodegradacji 

oraz ich zagospodarowania Wykonawca ma obowiązek:  

1) odbierać wszystkie zmieszane odpady komunalne i ulegające biodegradacji zbierane w 

workach na odpady z miejsca ustawienia pojemników na terenie nieruchomości lub 

innego miejsca wskazanego przez właściciela nieruchomości,  

2) odbierać odpady komunalne zmieszane i ulegające biodegradacji wystawione np. w 

workach (tzw. „nadwyżki”) pozostawione obok pojemników, przy czym nie dotyczy to 

odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

zużytych opon samochodowych wystawionych poza terminami zbiórki tych odpadów 

oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych, które będą zbierane również w PSZOK,  

3) uprzątać odpady komunalne, które zostały wysypane z pojemników w trakcie ich 

opróżniania,  

4) odstawiać po opróżnieniu pojemniki na odpady w miejsca ich ustawienia,  

5) w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy zadeklarowali segregację odpadów, 

sprawdzać każdorazowo zawartość pojemnika na odpady komunalne, a w przypadku 

stwierdzenia, że w pojemniku znajdują się odpady, których obowiązek selektywnego 

zbierania wynika z uchwały nr XXVIII.166.2017 Rady Gminy Domaszowice z dnia 01 

września  2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Domaszowice (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2017 r., poz. 2246), 

udokumentować ten fakt oraz niezwłocznie powiadomić o nim Zamawiającego, wraz 

ze wskazaniem adresu nieruchomości, której nieprawidłowość dotyczy,  

6) niezwłocznie informować Zamawiającego o stwierdzonych przypadkach:  

a) pozostawienia przy pojemnikach na odpady odpadów wielkogabarytowych, 

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon samochodowych 

poza terminami zbiórki tych odpadów oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych 

wraz z podaniem adresu nieruchomości, na której nieprawidłowość stwierdzono,  

b) notorycznego powstawania tzw. „nadwyżek” na danych nieruchomościach,  

c) niemożności odebrania odpadów z nieruchomości ze względu na brak 

współdziałania właściciela nieruchomości z Wykonawcą wraz z podaniem adresu 

nieruchomości, na której nieprawidłowość stwierdzono;  

7) przekazywać odebrane odpady komunalne zmieszane oraz pozostałości z sortowania 

odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do zagospodarowania w 

regionalnej instalacji przetwarzania odpadów lub do instalacji zastępczej, które 

wskazane zostały w Uchwale Sejmiku Województwa Opolskiego Nr XXVII/306/2017 

z dnia 28 marca 2017 r. – w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki odpadami dla 

województwa opolskiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028”  
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i w Uchwale Sejmiku Województwa Opolskiego Nr XXVII/307/2017 z dnia 28 marca 

2017 r. – w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa 

opolskiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028” (Dz. Urz. Woj. 

Opolskiego z 2017 r., poz. 1243) oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1454), 

8) przekazywać zebrane selektywnie odpady ulegające biodegradacji do instalacji 

odzysku i unieszkodliwiania odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami 

oraz zasadą bliskości, wyrażonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 992 z późn. zm.). 

9) umożliwić właścicielom nieruchomości zakup, dzierżawę lub najem pojemników, 

kontenerów do zbierania odpadów komunalnych zarówno zmieszanych jak i 

zbieranych selektywnie w kolorach, o których mowa w regulaminie utrzymania 

czystości i porządku na terenie gminy Domaszowice oraz w Rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu 

selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19) 

odpowiednio oznakowanych logiem firmy, nr telefonu Wykonawcy oraz informacją 

dla jakiej frakcji służy dany pojemnik, z zastrzeżeniem, iż ceny zakupu, dzierżawy, 

najmu nie mogą odbiegać od średnich cen rynkowych. Kosztami zakupu obciąży osobę 

zamawiającą dany pojemnik i indywidualnie się z nią rozliczy, nie obciążając kosztami 

Gminy. 

10) wyposażyć właścicieli nieruchomości w worki (nie będące pojemnikami w rozumieniu 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) służące do zbierania odpadów 

komunalnych w sposób selektywny, dla następujących frakcji: papier – kolor niebieski 

oznaczony napisem „Papier”, szkło – kolor zielony oznaczony napisem „Szkło”, metal 

i tworzywa sztuczne – kolor żółty oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne” , 

odpady ulegające biodegradacji – kolor brązowy oznaczony napisem „Bio” nie 

obciążając właściciela nieruchomości kosztem zakupu tych worków. Wykonawca 

będzie również dbał o systematyczną wymianę zniszczonych worków na nowe.  

11) umożliwić wykonanie usług dodatkowych na zlecenie właściciela nieruchomości (np. 

mycie i dezynfekcja pojemników), obciążając za te czynności właściciela 

nieruchomości zamawiającego daną usługę. 

3. W zakresie organizacji selektywnej zbiórki odpadów: papieru i makulatury, metali, 

tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, szkła oraz odbioru  

i zagospodarowania tych odpadów, Wykonawca ma obowiązek:  

1) umożliwić zakup, dzierżawę, najem pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych, zgodnie z kolorami określonymi w Rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu 

selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19), 

2) odbierać wszystkie selektywnie zebrane odpady komunalne następujących frakcji: 

papieru i tektury, metali, tworzyw sztucznych, szkła, bioodpadów, a także odpady 

wielkogabarytowe w okresie akcyjnym, zarówno z zabudowy jedno jak i 

wielorodzinnej,  

3) odbierać wszystkie odpady zgromadzone w pojemnikach/workach do selektywnego 

zbierania odpadów oraz odpady pozostawione obok pojemników, a także 

papier/makulaturę/tekturę spakowane w inny sposób niż poprzez umieszczenie w 

pojemniku/worku do selektywnej zbiórki, np. bele, pudła, wiązanki,  

4) przekazywać selektywnie zebrane i odebrane odpady do instalacji odzysku i 

unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której 
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mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 

992 z późn. zm.) oraz zasadą bliskości wyrażoną w art. 20 ustawy o odpadach, przy 

czym Zamawiający wymaga, aby w całym okresie świadczenia usługi 100% odpadów 

zebranych selektywnie o kodach: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 07, 20 

01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 99 zostało przekazanych do odzysku, 

recyklingu lub przygotowania do ponownego użycia,  

5) odbierać i transportować odpady zbierane selektywnie w taki sposób, aby nie dopuścić 

do zmieszania tych odpadów.  

4. W zakresie opracowania harmonogramów odbioru odpadów komunalnych Wykonawca 

ma obowiązek:  

1) w oparciu o wskazania zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

opracować harmonogram odbioru zmieszanych oraz selektywnie zebranych odpadów 

komunalnych, a także ulegających biodegradacji od właścicieli nieruchomości. 

Harmonogram należy przygotować ze szczególnym uwzględnieniem wskazanych 

rejonów i częstotliwości wywozu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do 

umowy, 

2) uzgodnić opracowane harmonogramy, o których mowa w pkt 1 z Zamawiającym w 

taki sposób, aby przed rozpoczęciem świadczenia usługi będącej przedmiotem 

niniejszej umowy zostały one zaakceptowane przez obydwie strony zamówienia,  

3) uwzględnić w harmonogramach, o których mowa w pkt 1, niezależnie od określonych 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia częstotliwości odbierania 

poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych, 

4) uwzględnić w trakcie opracowywania harmonogramów rodzaj zabudowy oraz 

wymaganą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych w taki sposób, aby nie 

dochodziło do przepełnienia pojemników na odpady, szczególnie w dniach 

świątecznych oraz w dniach ustawowo wolnych od pracy,  

5) przed rozpoczęciem świadczenia usługi odbierania odpadów dostarczyć 

harmonogramy, o których mowa w pkt 1, lub dotyczące określonych właścicieli 

nieruchomości wyciągi z tych harmonogramów zainteresowanym właścicielom 

nieruchomości oraz zarządcom nieruchomości;  

6) uzyskać zgodę Zamawiającego każdorazowo przed dokonaniem zmiany w 

harmonogramach, o których mowa w pkt 1, przy czym Zamawiający dokona 

akceptacji zmian w harmonogramie w terminie na 7 dni przed datą planowanej 

zmiany,  

5. W zakresie prowadzenia dokumentacji związanej z działalnością objętą przedmiotem 

zamówienia, Wykonawca ma obowiązek:  

1) prowadzić ilościową i jakościową ewidencję odpadów, zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.), 

2) sporządzać miesięczne raporty w formie papierowej i elektronicznej zawierające w 

szczególności:  

a) dla odpadów komunalnych zmieszanych:  

- informację o ilości (masie) odebranych odpadów zmieszanych,  

- informację o miejscu zagospodarowania odebranych odpadów zmieszanych,  

- informację o ilości (masie) i rodzaju odpadów wysegregowanych w instalacji 

mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów oraz sposobie ich 

zagospodarowania,  

- informację o ilości (masie) i rodzaju odpadów skierowanych do składowania, w 

tym również informację o ilości (masie) odpadów powstałych po mechaniczno-

biologicznym przetworzeniu zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 19 12 
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12 zgodnie z art. 35 ust.6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 

2018 r. poz. 992 z późn. zm.) przekazanych do składowania,  

b) dla odpadów komunalnych ulegających biodegradacji zebranych selektywnie:  

- informację o ilości (masie) odebranych odpadów ulegających biodegradacji 

zebranych selektywnie,  

- informację o miejscu/-ach zagospodarowania odebranych selektywnie odpadów 

ulegających biodegradacji,  

- informację o ilości (masie) odpadów ulegających biodegradacji poddanych 

poszczególnym sposobom zagospodarowania,  

c) dla pozostałych odpadów komunalnych zbieranych selektywnie:  

- informację o rodzaju i ilości (masie) odebranych odpadów selektywnie zebranych 

w systemie zbiorczym - bloki  

- informację o rodzaju i ilości (masie) odebranych odpadów selektywnie zebranych 

w systemie indywidualnym, tj. od poszczególnych właścicieli nieruchomości,  

- informację o ilości (masie) odpadów poddanych poszczególnym sposobom 

zagospodarowania,  

- informację o miejscach zagospodarowania odpadów selektywnie zebranych;  

3) trwale zapisywać i przechowywać w sposób zapewniający odczytanie danych oraz 

udostępniać Zamawiającemu na każde żądanie, informacji o położeniu i miejscach 

postojów pojazdów, którymi Wykonawca realizuje przedmiot umowy oraz informacji 

o miejscach wyładunku odpadów pochodzące z monitoringu bazującego na systemie 

pozycjonowania satelitarnego. 

 

§ 5 

Wykonawca zobowiązany jest do:  

1) zapewnienia przez cały czas trwania umowy sprawnych środków technicznych 

gwarantujących terminowe i jakościowe wykonanie przedmiotu umowy w liczbie nie 

mniejszej niż podana w złożonej w postępowaniu przetargowym ofercie,  

2) zapewnienia właściwego stanu sanitarnego pojazdów do odbioru i transportu odpadów, w 

tym mycia pojazdów do transportu odpadów zmieszanych i ulegających biodegradacji 

zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz nie rzadziej niż raz na miesiąc,  

3) zabezpieczenia przewożonych odpadów przed wysypywaniem, a także przed 

wydzielaniem nieprzyjemnych zapachów i odorów,  

4) umożliwienia wstępu na teren bazy transportowej przedstawicielom Zamawiającego lub 

pracownikom państwowych instytucji upoważnionych do kontroli realizacji przedmiotu 

umowy oraz przepisów prawa,  

5) udostępniania Zamawiającemu, w każdym czasie i na każde żądanie, dokumentacji 

związanej z działalnością objętą przedmiotem zamówienia,  

6) zorganizowania zaplecza biurowego wraz z obsługą w taki sposób, aby możliwy był 

kontakt z Wykonawcą codziennie w dni robocze, 

7) delegowania upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy do uczestnictwa w naradach 

prowadzonych przez Zamawiającego, na których omawiane będą zadania związane z 

realizacją przedmiotu umowy,  

8) dokonywania odbioru i transportu odpadów również w przypadkach, kiedy dojazd do 

miejsc gromadzenia odpadów będzie znacznie utrudniony np. z powodu remontu dróg, 

dojazdów itp., bez dodatkowego wynagrodzenia,  

9) przystąpienia do odbioru odpadów komunalnych z nowo zgłoszonych nieruchomości w 

terminie wywozu następującego po otrzymaniu zgłoszenia od Zamawiającego.  
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V. Podwykonawcy 

§ 6 

1. Wykonawca oświadcza, że usługi objęte przedmiotem umowy wykona samodzielnie – bez 

udziału podwykonawców / przy pomocy podwykonawców*. 

2. Usługi objęte przedmiotem umowy Wykonawca może powierzyć podwykonawcy po 

spełnieniu warunków określonych w pzp oraz niniejszej umowie. 

3. Zawarcie umowy z podwykonawcą wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do akceptacji projekt umowy z podwykonawcą, 

a następnie podpisaną umowę.  

4. W przypadku wykonania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawców Wykonawca 

i Podwykonawca będą ponosić wobec Zamawiającego pełną solidarną odpowiedzialność 

za te prace. 

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego 

przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

6. Wykonawca z zastrzeżeniem przypadku, w którym Zamawiający nałożył obowiązek 

osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na usługi może: 

1) powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcom, mimo nie wskazania w 

ofercie takiej części do powierzenia podwykonawcom, 

2) wskazać inny zakres podwykonawstwa, niż przedstawiony w złożonej ofercie, 

3) wskazać innych podwykonawców niż przedstawieni w złożonej ofercie, 

4) zrezygnować z podwykonawstwa. 

7. W przypadku, gdy zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na 

którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w pzp, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pzp, 

Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

8. Umowa z podwykonawcą powinna zawierać w szczególności: 

1) zakres prac do wykonania, 

2) termin realizacji, 

3) wynagrodzenie, 

4) termin zapłaty wynagrodzenia, który nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia 

doręczenia faktury potwierdzającej wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, 

usługi lub roboty budowlanej, 

5) zapis, że w przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, którzy zawarli: 

a) zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których 

przedmiotem są roboty budowlane lub, 

b) przedłożone Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem 

są dostawy lub usługi, 

6) Zamawiający zapłaci bezpośrednio podwykonawcy kwotę należnego wynagrodzenia 

bez odsetek należnych Wykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zgodnie z treścią 

umowy o podwykonawstwie. 

9. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać: 

1) zapisów uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od 

zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres prac 

wykonanych przez podwykonawcę; 
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2) zapisów, które są sprzeczne z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą. 

10. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi powinno być 

poprzedzone akceptacją projektu tej umowy przez Zamawiającego, natomiast 

przystąpienie do realizacji prac przez podwykonawcę powinno być poprzedzone 

akceptacją umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi nie później niż 14 dni przed jej 

zawarciem. W przypadku przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o 

podwykonawstwo przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę konieczne jest 

dołączenie zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z 

umową zawartą między Zamawiającym a Wykonawcą. 

12. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa 

się, że zaakceptował ten projekt umowy. 

13. Zamawiający zgłosi zastrzeżenia lub sprzeciw w przypadku przedłożenia umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, nie spełniającej określonych w SIWZ 

wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo lub warunków dotyczących 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 

14. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub po 

bezskutecznym upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego 

projektu, Wykonawca przedłoży poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o 

podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakże nie później niż 

na 7 dni przed dniem rozpoczęcia realizacji usług przez podwykonawcę. 

15. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są usługi, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że zaakceptował 

tę umowę.  

16. Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego przedkładania Zamawiającemu w 

terminie 7 dni od dnia zawarcia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w celu 

weryfikacji, czy wskazane w niej terminy zapłaty wynagrodzenia nie są dłuższe niż 14 

dni, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu 

pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 20.000,00 zł. 

17. W przypadku, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 14 dni, Zamawiający 

informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod 

rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

18. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy w 

terminach płatności określonych w umowie o podwykonawstwo. 

19. Wykonawca przedłoży, wraz z projektem umowy z podwykonawstwo, odpis z 

Krajowego Rejestru Sądowego podwykonawcy lub inny dokument właściwy z uwagi na 

status prawny podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę 

w imieniu podwykonawcy do jego reprezentowania. 

20. Do zmian postanowień umów o podwykonawstwo stosuje się zasady mające 

zastosowanie przy zawieraniu umowy o podwykonawstwo. 

21. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z rozliczeniami należnego mu 

wynagrodzenia oświadczenia podwykonawców oraz dowody dotyczące zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym podwykonawcom), których termin upłynął w 

danym okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, należycie podpisane przez osoby 
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upoważnione do reprezentowania składającego je podwykonawcy, lub dowody powinny 

potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych 

wynagrodzeń podwykonawców wynikających z umów o podwykonawstwo. 

22. Jeżeli w terminie określonym w umowie o podwykonawstwo, którą Zamawiający 

zaakceptował, Wykonawca nie zapłaci w całości lub w części wymagalnego 

wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, podwykonawca może zwrócić się z 

żądaniem zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego. 

23. Zamawiający jest zobowiązany wezwać Wykonawcę do zgłoszenia uwag dotyczących 

zasadności zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w 

terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy żądania podwykonawcy. 

24. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 23, 

podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy  lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

25. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić podwykonawcy należne wynagrodzenie, jeżeli 

podwykonawca udokumentuje jego zasadność dokumentami potwierdzającymi należyte 

wykonanie i odbiór usług, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w ust. 23 i 24, 

uwag, które potwierdziłyby niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata 

obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy.               

26. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia podwykonawcy, jeżeli 

sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca, nie spełniają 

warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego lub nie dają rękojmi należytego wykonania 

powierzonych podwykonawcy robót. 

27. Zasady dotyczące podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do dalszych 

podwykonawców. 

28. Przepisy art. 143a-143d pzp nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, 

Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 

647¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. 

 

VI. Terminy realizacji zadania  

§ 7 

Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.  

 

§ 8 

Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umów ubezpieczeniowych z tytułu 

odpowiedzialności cywilnej dla szkód, które mogą zaistnieć w związku z realizacją umowy. 

 

VIII. Kary umowne  

§ 9 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne. 
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2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

1) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca 

w wysokości  20.000,00 zł, 

2) za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy wg ustalonego harmonogramu, tj. braku 

odbioru odpadów (dotyczy odpowiednio odpadów zmieszanych, segregowanych, 

ulegających biodegradacji, wielkogabarytowych itd.), w wysokości  1.000,00 zł, za 

spowodowanie przerwy w świadczeniu usług z przyczyn zależnych od Wykonawcy za 

każdy dzień opóźnienia, 

3) w przypadku zmieszania odebranych odpadów komunalnych przez Wykonawcę, co do 

których obowiązuje zakaz mieszania, w wysokości  5.000,00 zł za każdy przypadek, 

4) w przypadku nie usunięcia zanieczyszczenia powstałego z winy Wykonawcy, w ciągu 

24 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego, osobom wyznaczonym przez 

Wykonawcę, dokonanego telefonicznie oraz e-mailem lub faksem, w wysokości  

100,00 zł  za każdy dzień opóźnienia, 

5) za opóźnienie w przekazaniu Zamawiającemu dokumentów o których mowa w § 3 

ust.7 Umowy w wysokości  100,00 zł za każdy dzień opóźnienia, 

6) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom, w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego netto, wskazanego w 

§ 2 ust. 1 Umowy, 

7) 0,1 % wynagrodzenia umownego netto, wskazanego w § 2 ust. 1 Umowy, za każdy 

dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom, 

8) za zatrudnienie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, bez przedłożenia do 

zaakceptowania umowy o podwykonawstwo lub jej projektu w wysokości 5 % 

wynagrodzenia umownego netto, wskazanego w § 2 ust. 1 Umowy. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego w wysokości  20.000,00 zł.  

4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia należnych kar umownych z 

przysługującego mu wynagrodzenia.  

5. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.  

 

IX. Zmiana postanowień i możność odstąpienia od umowy  

§ 10 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron, wyrażoną na 

piśmie w drodze aneksu do niniejszej umowy, nie naruszając pzp pod rygorem 

nieważności takiej zmiany. 

2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej 

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

chyba że pojawią się okoliczności określone w art. 144 ust. 1 pzp, ogłoszeniu o 

zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

3. Nie wymagają formy aneksu do umowy: 

1) zmiany adresowe, 

2) zmiana siedziby i adresu do korespondencji,  

3) zmiana numeru rachunku bankowego. 

 

X. Postanowienia końcowe  

§ 11 

1. Umowa może być rozwiązana w drodze pisemnego porozumienia. 
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2. Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy może nastąpić w przypadku niewłaściwej 

realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę i wymaga pisemnego uzasadnienia. 

3. Wypowiedzenie umowy przez Wykonawcę skutkuje naliczeniem kar umownych z tytułu 

odstąpienia od wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

4. W przypadku rozwiązania umowy z jakichkolwiek przyczyn, strony dokonają oceny 

zakresu i wartości faktycznie wykonanych prac zgodnie ze stanem na dzień ustania 

umowy. 

 

§ 12 

1. Oprócz wypadków wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego, Zamawiającemu bez 

ujemnych dla siebie skutków prawnych, przysługuje prawo odstąpienia od umowy w 

następujących sytuacjach: 

1) 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 

daty powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o powyższych okolicznościach, 

2) w przypadku likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy; odstąpienie od umowy w tym 

wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od daty powzięcia przez Zamawiającego 

wiadomości o powyższej okoliczności, 

3) niewykonywania lub wadliwego wykonywania przez Wykonawcę zobowiązań 

zawartych w niniejszej umowie.  

2. Jeżeli Wykonawca wykonuje prace w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, 

Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym 

celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu - zgodnie z 

przepisami Kodeksu cywilnego - Zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć 

poprawienie lub dalsze wykonanie robót innemu podmiotowi na koszt  

i niebezpieczeństwo Wykonawcy. 

3. Odstąpienie od umowy określone w ust. 1 pkt. 2-3 i ust. 2 nastąpi z winy Wykonawcy. 

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

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.  

 

§ 13 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę osób  realizujących czynności  w ramach przedmiotu umowy 

(kierowców pojazdów, osoby fizyczne ).  

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób  

realizujących czynności  w ramach przedmiotu umowy. Zamawiający uprawniony jest 

w szczególności do : 

1) żądania oświadczeń w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogu, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia   

ww. wymogu, 

3) przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania pracy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu, w terminie 5 dni od dnia 

realizacji zamówienia, oświadczenie  Wykonawcy lub Podwykonawcy                     

o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób realizujących czynności                        

w ramach przedmiotu umowy. 
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4. W przypadku konieczności zmiany – w okresie trwania umowy – osób wykonujących 

czynności  w ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do 

przekazania Zamawiającemu nowego oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie 

umowy o pracę osób realizujących czynności w ramach przedmiotu umowy. 

Obowiązek ten Wykonawca zrealizuje w terminie 5 dni od dokonania przedmiotowej 

zmiany. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie dochowa któregokolwiek z terminów określonych  

w ust. 3 i 4, Zamawiający obciąży Wykonawcę karami umownymi za każdy dzień  

zwłoki, w wysokości 500,00 zł . 

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. 

 

§ 14 

1. Od obowiązków wynikających z niniejszej umowy Strony mogą być zwolnione tylko w 

przypadkach zaistnienia okoliczności nieprzewidywalnych i niezależnych od woli stron 

(siła wyższa) i które nastąpiły po zawarciu umowy, uniemożliwiając jej wykonanie w 

całości lub części takie jak pożary, powodzie, trzęsienie ziemi, wojna, zarządzenia władz 

państwowych itp. w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. 

2. O zaistnieniu okoliczności uznanych za siłę wyższą strony są zobowiązane do 

niezwłocznego powiadomienia strony drugiej. 

 

§ 15 

Spory mogące wyniknąć ze stosunku objętego niniejszą umową strony poddadzą pod 

rozstrzygnięcie rzeczowo i miejscowo właściwego sądu dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 16 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz właściwe przepisy szczególne. 

 

§ 17 

Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egz.  otrzymuje 

Zamawiający i 1 egz. Wykonawca. 

 

 

 

 

 

Zamawiający:                                                                                              Wykonawca:         
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Załącznik nr 1 

do umowy nr …….. z dnia …………. 

 

 

 
REJON I  

- odpady komunalne zmieszane oraz odpady segregowane w każdy ostatni czwartek miesiąca 

w miejscowościach: pierwsza część miejscowości Gręboszów, Siemysłów, Domaszowice, 

Strzelce, Zalesie.  

 

REJON II  

- odpady komunalne zmieszane oraz odpady segregowane w każdy ostatni piątek miesiąca w 

miejscowościach: druga część miejscowości Gręboszów, Sułoszów, Wielołęka, Zofijówka, 

Nowa Wieś, Dziedzice, Włochy, Polkowskie, Świbne, Woskowice Górne. 

 

REJON III 

- na osiedlu Klonowym w Domaszowicach odpady komunalne zmieszane odbierane są z 

częstotliwością 1 raz w tygodniu – w piątki 

- na osiedlu Klonowym w Domaszowicach odpady segregowane odbierane są z 

częstotliwością co najmniej 2 razy w miesiącu. 

 
 

 

 

 
 

Dane do wzoru harmonogramu zostały opracowane na podstawie obecnego harmonogramu wywozu odpadów 

komunalnych w Gminie Domaszowice. 

 

Zamawiający:                                                                                              Wykonawca:          

 

 

 

 

 


