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Rozdział 1. Opis przedmiotu zamówienia

 I. Opis Przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór i utylizacja odpadów niebezpiecznych 
pochodzenia medycznego. 
1.1.  Szacunkową ilość odpadów w okresie związania umową – 28.000 kg.
1.2.  Odbiór i utylizacja odpadów z siedziby Zamawiającego i Oddziałów Terenowych 
odbywać się będzie sukcesywnie przez okres 24 miesięcy od dnia podpisania umowy.
1.3.  Wykonawca  świadczący  usługę  powinien  posiadać  aktualne  pozwolenie  na  transport
odpadów  objętych  przedmiotem  zamówienia,  pozwolenie  na  użytkowanie  (eksploatację)
zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów  w zakresie odpadów objętych przedmiotem
zamówienia,  pozwolenie  na  unieszkodliwianie  odpadów  w  zakresie  odpadów  objętych
przedmiotem zamówienia, w razie potrzeby powinien wszystkie te pozwolenia przedstawić 
1.4.  Odpady będą odbierane w ramach umowy z następujących miejsc w określony sposób:

 
Lp. Miejsce odbioru odpadu Wykaz odpadów przeznaczonych

do odbioru i unieszkodliwienia,
klasyfikacja wg kodu:

Szacunkowa
ilość odpadów w

okresie 24
miesięcy

Częstotliwo
ść odbioru

1. RCKiK w Radomiu, 
ul. Limanowskiego 42

18.01.01
18.01.02
18.01.03
18.01.06

28.000 kg

2 razy w
tygodniu

2. Oddział Terenowy w 
Kozienicach ul. gen 
Władysława Sikorskiego 
10

18.01.01
18.01.02
18.01.03
18.01.06

2 razy w
tygodniu

3. Oddział Terenowy w 
Grójcu, ul. Piotra Skargi 
10 

18.01.01
18.01.02
18.01.03
18.01.06

2 raz w
tygodniu

1.5.  Odpady przechowywane są i  przekazane będą Wykonawcy  w szczelnie zamkniętych,
plastikowych pojemnikach, specjalnie do tego celu przeznaczonych i  oznakowanych.
Symbole  klasyfikacyjne  kodów  podano  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra
Środowiska z dnia 09 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów.

1.6. Ważenie odpadów zostanie dokonane przed ich odbiorem. Ważenia dokona pracownik
Wykonawcy w obecności pracownika Zamawiającego. 

1.8. Wykonawca obowiązany jest zapewnić wykonanie usługi w sposób   całkowicie zgodny z
obowiązującymi przepisami prawa:

a) ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
b) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
c) ustawą z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, 
d) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 05 października 2017 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi, 
e) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2016 r. w sprawie 

dopuszczalnych sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów medycznych i 
weterynaryjnych,

 f) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 09 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu 
odpadów, 

1.9.  Każdy odbiór musi być potwierdzony „Kartą przekazania odpadu”.



Rozdział 2.  Termin wykonania

  24 miesięcy  od  momentu podpisania umowy.

 
 Rozdział 3.    Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1.  Ofertę  należy  złożyć  w  terminie  do  dnia  17.12.2018r.  do  godziny  12:00  pocztą  lub
osobiście na adres Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada
Vietha w Radomiu ul. Limanowskiego 42; 26-600 Radom z dopiskiem nie otwierać przed
17.12.2018 godz. 1200 . Znak sprawy ZR-158/2018.
 „Odbioru i utylizacji odpadów niebezpiecznych pochodzenia medycznego”.     

2. Badanie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych w dniu
17.12.2018r. o godzinie 12:15.
3.  UWAGA  –za  termin  złożenia  oferty  przyjmuje  się  datę  i  godzinę  wpływu  oferty  do
Zamawiającego.
4.Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami: 
  Ewa Jaroszek tel. 511 351 896

Rozdział 4.      Wybór oferty.

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru kolejnej najkorzystniejszej ze złożonych ofert
w przepadku nie zawarcia umowy przez Wykonawcę, który wygrał .
2. Zaproszenie do złożenia oferty zostanie rozstrzygnięty w przypadku złożenia tylko jednej
oferty jeżeli Zamawiający uzna ją za korzystną.
3.Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania zaproszenia lub nie dokonania wyboru
Wykonawcy bez podania przyczyny.
4.Wykonawca związany będzie ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa
termin składania ofert.

Rozdział 5.        Opis sposobu przygotowania ofert.

1. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione)
do składania  oświadczeń  woli  w  imieniu  Wykonawcy.  Zamawiający  wymaga,  aby  ofertę
podpisano  zgodnie  z  zasadami  reprezentacji  wskazanymi  we  właściwym  rejestrze  lub
ewidencji  działalności  gospodarczej.  Jeżeli  osoba  podpisująca  ofertę  działa  na  podstawie
pełnomocnictwa, to musi ono w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania
oferty. Dokument pełnomocnictwa musi zostać złożony w oryginale lub kopii poświadczonej
za zgodność  z oryginałem. Zamawiający uznaje,  że pełnomocnictwo do podpisania  oferty
obejmuje  także  poświadczanie  kopii  dokumentów za  zgodność  z  oryginałem.  Do  oferty
należy dołączyć parafowany wzór umowy.
2.  Cenę  za  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  należy  przedstawić  druku  „Formularz
oferty”stanowiącym  załącznik nr 1 oraz „Formularzu cenowym” załącznik nr 2

Rozdział  6.           Opis kryteriów,  którymi Zamawiający będzie się  kierował  przy
wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Ocenie podlegać będą wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
Przy  dokonywaniu  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  zastosowane  zostanie  kryteria  oceny
ofert: - cena 100% 



Dokumenty wymagane do złożenia wraz z ofertą: 
1. Formularz oferty – załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu.
    Formularz cenowy – załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu
2. Oświadczenia lub dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnianie przez oferowane
dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego: 
   

3. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy i
składania oświadczeń woli w jego imieniu w zakresie praw majątkowych, zgodnie z wpisem
do właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru. Podpis złożony
pod ofertą powinien być opieczętowany imienną pieczątką składającego podpis. Oferta może
również  być  podpisana  przez  pełnomocnika  z  tym,  że  do  oferty  należy  załączyć
pełnomocnictwo  w  oryginale  lub  kopii  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  przez
notariusza  lub  osoby,  których  uprawnienie  do  reprezentacji  wynika  z  dokumentu
rejestracyjnego  (ewidencyjnego)  Wykonawcy,  zgodnie  ze  sposobem  reprezentacji
określonym w tych dokumentach.
4. Załączone do oferty dokumenty powinny być złożone: 
Oświadczenia  w  oryginałach  podpisane  przez  osobę  (osoby)  uprawnioną  do  podpisania
oferty,  podpis  powinien być  opatrzony  (ostemplowany)  imienną pieczątką  podpisującego.
Ponadto oświadczenie powinno być ostemplowane firmową pieczątką wykonawcy i zawierać
datę sporządzenia. 



Znak sprawy ZR-158/2018

ZAŁĄCZNIK  NR  1
do zaproszenia do złożenia oferty

(pieczęć Wykonawcy)1

FORMULARZ OFERTY

„Odbioru  i  utylizacji  odpadów  niebezpiecznych  pochodzenia  medycznego” od
Regionalnego  Centrum  Krwiodawstwa  i  Krwiolecznictwa  im.  dr  Konrada  Vietha  w
Radomiu  oświadczamy/wykonawcy  występujący  wspólnie:
……………………………………….  oświadczają2,:Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  2
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 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”,informuję, że:

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalne Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu 26-600 Radom, ul. 
Limanowskiego 42 e-mail:przetargi@rckik.radom.pl.
 inspektorem ochrony danych osobowych w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i 
Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu jest Pani/Pani Aneta Kargulewicz 
kontakt: abi@rckik.radom.pl;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 
wcelu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane 
identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/ prowadzonym w trybie zaproszenia do 
złożenia oferty;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579
i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas 
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z 
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych 
Pani/Pana dotyczących;

1w przypadku wykonawców występujących wspólnie pieczęć pełnomocnika 
2

 niepotrzebne skreślić



- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 
**;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO;

 nie przysługuje Pani/Panu:
-  w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
-  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
-  na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 
gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.

OFERUJEMY wykonanie całości przedmiotu zamówienia w zakresie objętym opisem 
przedmiotu zamówienia: 

 

za łączną cenę netto na okres 24 miesięcy 
…………………………………………………………..zł

(słownie złotych: ........................................................................................................................)

za łączną cenę brutto(z podatkiem VAT) na okres 24 miesięcy ................................ zł 

(słownie złotych: .....................................................................................................................)

1. OŚWIADCZAMY,  że  sposób  reprezentacji  spółki  /  konsorcjum3 dla  potrzeb
niniejszego  zamówienia  jest  następujący:
……………………………………………………………………….. (Wypełniają
jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę: spółki cywilne lub konsorcja).

2. OŚWIADCZAMY, że zobowiązujemy się do realizowania przedmiotu zamówienia
od dnia podpisania umowy przez okres 24 miesięcy.

3. OŚWIADCZAMY,  że  zapoznaliśmy  się  z  zaproszeniem  do  złożenia  oferty  i
uznajemy  się  za  związanych  określonymi  w  nim  postanowieniami  i  zasadami
postępowania.

4. UWAŻAMY  się  za  związanych  niniejszą  ofertą  przez  okres  30 dni  od  upływu
terminu składania ofert.

5. ZAMÓWIENIE  zamierzamy  zrealizować  sami4/z  udziałem  Podwykonawców  w
następujących  częściach  zamówienia:
…………………………………………………………...…………..………………

.......................................................................................................................................................
(wskazać części zamówienia podlegające realizacji przez Podwykonawców)

3

 niepotrzebne skreślić
4

 niepotrzebne skreślić



7.  OŚWIADCZAMY,  że  zapoznaliśmy  się  z  istotnymi  postanowieniami  umowy,  które
stanowią załącznik nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty i zobowiązujemy się w przypadku
wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w tym załączniku warunkach, w
miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

8. OŚWIADCZAMY, że posiadamy aktualne pozwolenia na transport i utylizację odpadów
medycznych objętych przedmiotem zamówienia. ( oświadczenie dołączone do oferty). 

9.  Wszelką  korespondencję  w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na nasz
adres:  ............................................................................................................................................
.............  nr.  tel.:  .................................., fax.:  ...................................,  e-mail  :
………………………………

10. OFERTĘ niniejszą składamy na ............... kolejno ponumerowanych stronach.
11. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

1.   ............................................................................................
2.   ............................................................................................

3.   ............................................................................................

................................ dn. ........................     .....................................................................
podpis wykonawcy5 lub upełnomocnionego 
przedstawiciela (przedstawicieli) wykonawcy

5

 w przypadku Wykonawców występujących wspólnie podpisuje pełnomocnik



Znak sprawy ZR-158/2018

ZAŁĄCZNIK NR 2  FORMULARZ CENOWY 

................................................
 pieczęć Wykonawcy 

Składając ofertę w  zaproszeniu do składania ofert o udzielenie Zamówienia Publicznego o wartości poniżej
30 tys.  euro zgodnie z art.  4  pkt.  8  ustawy-  Prawo Zamówień Publicznych  na  „Odbioru i
utylizacji odpadów niebezpiecznych pochodzenia medycznego”  (znak sprawy: ZR-158/2018)
oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia opisanym w rozdziale 1 na
następujących warunkach cenowych:

 

Lp. Przedmiot zamówienia Ilość
kg

Cena
jednost
kowa
netto

za 1 kg/
zł

Wartość
netto

zł
kol. 3x4

Staw
ka
VA
T %

Kwot
a

VAT
zł

Wartość
brutto
z VAT

zł
kol.5+7

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1. Odbiór, transport i 
unieszkodliwienie 
odpadów

28.000 ……….

 

……… ........ ........... .................

................................ dn. .................. ………….................................................................. 
(miejscowość) podpis wykonawcy lub upełnomocnionego 

przedstawiciela (przedstawicieli) wykon 



Znak sprawy ZR-158/2018

ZAŁĄCZNIK   NR 3

 Projekt umowy –  

UMOWA NR ……./2018

zawarta w dniu …………r. w Radomiu pomiędzy:

Regionalnym  Centrum  Krwiodawstwa  i  Krwiolecznictwa  im.  dr  Konrada  Vietha  w  Radomiu
z siedzibą: 26-612 Radom, ul. Limanowskiego 42, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie - XIV Wydział gospodarczy KRS pod nr 0000048204,
posiadającym: REGON 000303060; NIP 948-16-24-611,
reprezentowanym przez: 
- Dominika Purgala - Dyrektora
zwanym dalej "Zamawiającym",
a 
……………………………………………………………………………………………
z siedzibą: …………………………………………………………………………………………
wpisaną  do  Krajowego  Rejestru  Sądowego  prowadzonego  przez  Sąd  Rejonowy  w  …………………  -
………............ Wydział gospodarczy KRS pod nr ……………………................................................… 
posiadającą: REGON …………………; NIP: ………….......................................................……………
reprezentowanym przez:
- ..........................................................................................................
- ..........................................................................................................
zwanym dalej " Wykonawcą".

§ 1
 Niniejsza  umowa  została  zawarta  w  wyniku  przeprowadzonego  postępowania  w  trybie

……………………………………………………..  z  dnia  ……….,  którego dokumentacja  jest  integralną
częścią niniejszej umowy.

 Przedmiotem niniejszej umowy jest odbiór, transport, utylizacja oraz składowanie lub unieszkodliwienie
odpadów niebezpiecznych lub innych niż niebezpieczne. 

 Miejscem odbioru odpadów jest:
- Regionalne  Centrum  Krwiodawstwa  i  Krwiolecznictwa  im.  dr  Konrada  Vietha  w  Radomiu  

ul. Limanowskiego 42, 26-600 Radom, 
- Oddział Terenowy w Kozienicach, ul. gen. Władysława Sikorskiego 10,
- Oddział Terenowy w Grójcu, ul. Piotra Skargi 10.

§ 2
 Umowa zawarta jest na czas określony tj. od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.
 Wykonawca  oświadcza,  że  zawarte  w  niniejszej  umowie  postanowienia  odpowiadają  warunkom

określonym w Zaproszeniu do złożenia oferty oraz ofercie przez niego złożonej.

§ 3
 Zgodnie z § 1 pkt 2, Zamawiający zleca, zaś Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi w w/w zakresie.
 Strony  zobowiązują  się  do  przestrzegania  powszechnie  obowiązujących  przepisów prawa  regulujących

wykonywanie przedmiotu umowy.
 Wykonawca oświadcza, że posiada właściwe uprawnienia – wynikające z aktów administracyjnych - oraz

dysponuje  odpowiednim  sprzętem  technicznym  lub  jest  stroną  umów  gwarantujących  prawidłowe
wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami w niej zawartymi.

 W przypadku realizacji umowy nie zgodnie z jej treścią, a także w sytuacji nałożenia na Wykonawcę kar
administracyjnych  związanych  z  niewłaściwym  m.in.  transportem,  utylizacją,  składowaniem  lub
przechowywaniem przekazanych odpadów, Zamawiający nie ponosi żadnych negatywnych konsekwencji
niewłaściwego postępowania Wykonawcy. 

 Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  ograniczenia  zamówienia  w  zakresie  rzeczowym  
lub do zmiany ilości przedmiotu w zakresie wartości umowy co nie jest odstępstwem od umowy.



§ 4.
6. W ramach umowy Strony zgodnie ustaliły terminy odbioru:

1. odpadów  medycznych  dwa  razy  w  tygodniu  w  dni  tygodnia,  którymi  są  –
…………… (np. wtorek) lub następny dzień tygodnia jeśli ustalony będzie dniem
wolnym od pracy).

2. pozostałe odpady na zgłoszenie telefoniczne (maksymalny czas odbioru 48h)
7. Odbiór odpadów realizowany będzie pomiędzy godziną 800 a 1400. 
8. Fakt  przekazania  przedmiotu  umowy  musi  być  stwierdzony  na  piśmie  przez

upoważnionych do tego pracowników obu Stron. 
9. Osobą  odpowiedzialną  za  realizację  umowy  po  stronie  Zamawiającego  jest:

………………………………………………………………………………………………
…….

10. Osobą  odpowiedzialną  za  realizację  umowy  po  stronie  Wykonawcy  jest:
………………………………………………………………………………………………
……

§ 5
a. Jednostkowe ceny przedmiotu umowy Strony ustaliły w załączniku nr 1.
b. Wartość  umowy  opiewa  na  kwotę  netto  ……………  zł  plus  należny  podatek  VAT  

w  wysokości  ……%  co  stanowi  …………zł.  Wartość  umowy  brutto  wynosi  ……………………zł
(słownie…………………………………………………. zł).

c. Strony dokonywać będą rozliczenia realizacji umowy na podstawie faktur częściowych – wystawionych
zgodnie z ilością i rodzajem odebranego odpadu.

d. Zapłata  należności  odbywać  się  będzie  przelewem  na  konto  Wykonawcy
nr................................................................ w terminie do 30 dni od daty otrzymania oryginału faktury.

e. Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swemu bankowi przelać na wskazane w
ust.4 konto, kwotę wynikającą z prawidłowo wystawionej faktury.

f. Wartość umowy netto określonej w ust. 2 w trakcie trwania umowy nie może ulec podwyższeniu.

§ 6
 W  przypadku  opóźnienia  w  odbiorze  odpadów  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  naliczenia  kary

umownej w wysokości 0,2 % całkowitej wartości umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
 W przypadku odmowy odbioru przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, zapłaci on karę

umowną w wysokości 5 % całkowitej wartości umowy.
 Oprócz w/w wymienionego uprawnienia Zamawiający zastrzega sobie, w przypadku odmowy realizacji 

przedmiotu umowy, prawo wykonania zastępczego, którego kosztami wynikającymi z
różnicy pomiędzy ceną Wykonawcy, a podmiotu wykonującego w zastępstwie obciąży Wykonawcę. 

 W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie
prawo obciążenia karą umowną w wysokości 20 % całkowitej wartości umowy. 

 Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  dokonywania  potrąceń  należności  określonych  
w pkt 1-3 z bieżących rozliczeń pomiędzy Stronami.

§ 7
Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym w przypadku zwłoki z
odbiorem trwającej co najmniej 7 dni lub powtarzającemu się co najmniej dwa razy z  rzędu opóźnienia w
odbiorze.

§ 8
Wszelkie  zmiany  i  uzupełnienia  niniejszej  umowy  wymagają  zachowania  formy  pisemnej  pod  rygorem
nieważności. 

§ 9
Wykonawcy  nie  przysługuje  prawo  cesji  wierzytelności  i  zobowiązań  wynikających  z
niniejszej umowy, bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 10
Wykonawcy  nie  przysługują  wobec  Zamawiającego  roszczenia  odszkodowawcze  z  tytułu
odebrania mniejszej ilości odpadów niż określonej w załączniku nr 1 do umowy.

§ 11
W  razie  wystąpienia  istotnej  zmiany  okoliczności  powodującej,  że  wykonanie  umowy  nie  leży  
w interesie publicznym, czego nie  można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,  Zamawiający może



odstąpić od umowy w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim
przypadku  Wykonawca  może  żądać  jedynie  wynagrodzenia  należnego  mu  
z tytułu wykonania części umowy

§ 12
Wszelkie spory między Stronami,  których nie da się  rozstrzygnąć polubownie,  wynikłe w
związku  albo  na podstawie  niniejszej  umowy,  będą  rozstrzygane  przez  sąd  właściwy  dla
siedziby Zamawiającego.

§ 13
W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, 
ustawy 
Prawo zamówień publicznych, Ustawy o odpadach, ustawy Prawo ochrony środowiska.

§ 14
Umowę sporządzono  w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach  po jednym dla każdej  ze
stron.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY: 


