Gmina Czarny Dunajec

znak sprawy: RB.271.05.2017

Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarny Dunajec
w okresie od lipca 2017 roku do grudnia 2019 roku
-

(Postanowienia wzoru umowy stanowią element specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. tym samym należy je interpretować łącznie z pozostałymi częściami SIWZ)

Załącznik nr 3 do SIWZ

WZÓR UMOWY nr UG/…./2017
Zawarta w dniu ………. 2017 r. w Czarnym Dunajcu pomiędzy:
Gminą Czarny Dunajec z siedzibą w Czarnym Dunajcu przy ul. Józefa Piłsudskiego 2
NIP: 735-28-43-273, REGON: 491892162
reprezentowaną przez:
1. Wójta Gminy – Józef Babicz
2. przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Stanisławy Pilch
zwaną dalej w treści umowy "Zamawiającym",
a:
..............................................................................................................................................................................................................
z siedzibą w: .................................................................................................................................................................................
wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej / Krajowego Rejestru Sądowego pod nr
ewidencyjnym: .............................................., NIP: ................................................ REGON: ..................................................
telefon kontaktowy: …………………………… , nr faksu: …………………… adres mailowy: ………………………
w imieniu którego działa:
1. ..........................
zwanym dalej w treści umowy "Wykonawcą",
(zapisy w przypadku KONSORCJUM)

a:
następującymi firmami działającymi jako KONSORCJUM, powołane w celu wspólnego ubiegania się o
udzielenie zamówienia publicznego:
1. ………………………………………………………………….. – LIDER konsorcjum
z siedzibą w: .................................................................................................................................................................................
NIP: ................................................ REGON: ..................................................
telefon kontaktowy: …………………………… , nr faksu: …………………… adres mailowy: ………………………
2. …………………………………………………………………..….. – PARTNER konsorcjum
z siedzibą w: .................................................................................................................................................................................
NIP: ................................................ REGON: ..................................................
telefon kontaktowy: …………………………… , nr faksu: …………………… adres mailowy: ………………………
reprezentowanymi przez:
……………………………… – Pełnomocnik konsorcjum, ustanowiony w myśl art. 23 ust. 2 ustawy
Prawo zamówień publicznych, do reprezentowania Konsorcjum w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
zwanymi dalej w treści umowy „Wykonawcą”,
w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego znak RB.271.5.2017, pn.: „Odbiór odpadów komunalnych z terenu
Gminy Czarny Dunajec w okresie od lipca 2017 roku do grudnia 2019 roku” oraz zgodnie z
przepisami art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.
z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zawarta została umowa, zwana dalej: „umową” o następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1. Mocą niniejszej umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zakres usług
związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych pochodzących z
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gospodarstw domowych z terenu gminy Czarny Dunajec w okresie od lipca 2017 roku do
grudnia 2019 roku.
2. Zakres zamówienia obejmuje:
a) odbiór i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarny Dunajec,
pochodzących z gospodarstw domowych (tj. nieruchomości zamieszkałych),
b) transport odebranych odpadów do miejsc segregacji, odzysku lub unieszkodliwienia,
c) przekazywanie zebranych odpadów komunalnych i zagospodarowanie w instalacji odzysku
i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, z
uwzględnieniem przepisów dotyczących regionalnych instalacji przetwarzania odpadów
komunalnych.
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy opisany w §1 ust. 1 niniejszej umowy w
terminie określonym w §4 niniejszej umowy, z zachowaniem należytej staranności, zgodnie z
obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz zgodnie z ofertą z dnia ……….. (data wpływu)
stanowiącą załącznik nr 1 do umowy.
4. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia zawiera opis przedmiotu zamówienia
stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
§2
Obowiązki
1. Wykonawca zobowiązuje się do:
1.1. Wykonania usługi wywozu odpadów komunalnych z należytą starannością oraz przy
uwzględnieniu obowiązujących w tym zakresie przepisów,
1.2. zapewnienia odbioru odpadów również w trudnych warunkach terenowych (wąskie ulice,
podjazdy, przysiółki) oraz w warunkach zimowych, poprzez zastosowanie mniejszych
środków transportu dowożących odpady do ulic głównych, lub też poprzez zastosowanie
odpowiednich środków technicznych,
1.3. do prowadzenia zgodnej z przepisami prawa i warunkami SIWZ gospodarki odebranymi
odpadami komunalnymi. Dotyczy to w szczególności wymogu kierowania określonych
rodzajów odpadów do RIPOK oraz kierowania do odzysku odpadów frakcji suchej,
1.4. zachowania należytej staranności przy wykonywaniu usług oraz zgłaszania wszelkich
okoliczności wpływających na należyte ich wykonanie. Kierowca samochodu dokonującego
wywozu odpadów zaopatrzony zostanie przez Wykonawcę w telefon, w celu umożliwienia
stałego kontaktu w czasie świadczenia usługi,
1.5. uzyskania we własnym zakresie oraz posiadania wszelkich wymaganych prawem zezwoleń,
decyzji związanych z realizowanymi przez siebie usługami,
1.6. przekazywania niezwłocznie informacji dotyczących realizacji umowy na każde żądanie
Zamawiającego,
1.7. przestrzegania poufności, co do informacji pozyskanych w związku z realizacją umowy, w
szczególności do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
Wykonawca nie może wykorzystywać pozyskanych danych w żaden inny sposób lub w innym
celu niż dla wykonywania umowy, w szczególności zakazuje się wykorzystywania danych w
celach reklamowych i marketingowych,
1.8. dysponowania personelem posiadającym stosowne kwalifikacje, posiadającym wymagane
prawem uprawnienia (jeśli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień),
doświadczenie, wiedzę specjalistyczną, odpowiednią praktykę zawodową, w zakresie
gwarantującym optymalną realizację przedmiotu niniejszej umowy,
1.9. dysponowania zapleczem technicznym i środkami niezbędnymi do wykonania przedmiotu
niniejszej umowy zapewniając, iż przedmiot niniejszej umowy będzie wykonywany
terminowo,
1.10. dbałości
o
przestrzeganie
przepisów
dotyczących
ochrony
środowiska,
a w szczególności ustawy o odpadach (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 z późn. zm.) i ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm) oraz
aktów prawa miejscowego obowiązujących na terenie gminy Czarny Dunajec,
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1.11. niełączenia tras przejazdu pojazdu odbierającego odpady komunalne z terenu gminy Czarny
Dunajec, z ewentualnie trasami odbioru odpadów komunalnych w innych gminach.
1.12. opracowania harmonogramu odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Czarny Dunajec
w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy,
2. W celu udokumentowania wykonywania usług zgodnie z umową Zamawiający zobowiązany jest
uzyskać potwierdzenie odbioru i wywozu odpadów:
2.1 w przypadku odpadów frakcji suchej i mokrej, odpadów wielkogabarytowych, w tym
wielkogabarytowych odpadów elektrycznych i elektronicznych, potwierdzenia każdorazowo
dokonywać będą sołtysi poszczególnych miejscowości (wzory potwierdzeń wykonania usługi
przez sołtysów stanowią załącznik nr 5 i 6 do niniejszej umowy),
2.2 w przypadku usługi polegającej na zorganizowaniu (raz na kwartał) mobilnego punktu
selektywnej zbiórki w celu odbioru odpadów niebezpiecznych, chemikaliów oraz
drobnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - potwierdzenia dokona pracownik
Urzędu Gminy Czarny Dunajec.
3. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją zamówienia
oraz:
2.3 do sporządzania i dostarczania Zamawiającemu półrocznych sprawozdań określonych w
ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i wg wzoru. Sprawozdanie będzie
dostarczone Zamawiającemu w terminie do końca miesiąca następującego po upływie
półrocza, którego dotyczy.
2.4 do przekazania Zamawiającemu wszelkich informacji umożliwiających sporządzenie
rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami
komunalnymi, o którym mowa w art. 9q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późniejszymi
zmianami).
4. Wykonawca zobowiązany będzie również do przedkładania zamawiającemu innych informacji nt.
odbioru, unieszkodliwiania i segregacji odpadów jeśli w trakcie realizacji zamówienia na
zamawiającego nałożony zostanie obowiązek sporządzania innych sprawozdań z zakresu gospodarki
odpadami. Dotyczy to tylko takich informacji, które będzie posiadał Wykonawca, a nie Zamawiający.
5. Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu kart przekazania odpadów do
Regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, bądź do innego zakładu jeżeli zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa jest on uprawniony do odbioru odpadów selektywnie
zebranych.
6. Wykonawca w okresie realizacji usług zobowiązany jest do zapewnienia Gminie Czarny Dunajec
osiągnięcia wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku
innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania.
§3
Podwykonawcy
1. Podwykonawstwo – zasady ogólne:
Zapis w przypadku wskazania Podwykonawców na etapie zawierania umowy

Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie siłami własnymi oraz przy udziale
Podwykonawców.
Zakres rzeczowy usług, który Wykonawca zrealizuje angażując Podwykonawców:
a) Podwykonawca (podać nazwę albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób
do kontaktu z nimi, siedzibę, podstawę prowadzenia działalności gospodarczej)

..................................................................................................................................................
zakres robót: ...............................................................................................................
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oraz dodatkowo zapisy w przypadku nie wskazywania Podwykonawców na etapie zawierania
umowy

1.1. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy może powierzyć Podwykonawcom
wykonanie tych części zamówienia, których powierzenie wskazał w Ofercie.
1.2. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy może również:
1.2.1. wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie
z zastrzeżeniem §3 ust. 1.7 niniejszej umowy,
1.2.2. zrezygnować z podwykonawstwa,
1.2.3. zmienić Podwykonawcę.
1.3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile
są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców
i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie usługi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w
trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych
Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizacje usług.
1.4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany
wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
1.5. Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje w
trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie,
o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy pzp, lub oświadczenia lub dokumenty
potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.
1.6. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcą innym lub
zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy.
1.7. Powierzenie Podwykonawcy części zamówienia innych niż wskazane przez Wykonawcę w
złożonej Ofercie musi być uzasadnione przez Wykonawcę na piśmie i pisemnie
zaakceptowane przez Zamawiającego.
1.8. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne
działania i zaniechania.
1.9. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
1.10. Wykonawca zapewnia, że Podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień
umowy i przyjmuje odpowiedzialność z tego tytułu.
2. Inne ustalenia w zakresie podwykonawstwa:
2.1. W przypadku realizacji części przedmiotu niniejszej umowy przez Podwykonawcę bądź
dalszego Podwykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w dokumenty
finansowe potwierdzające uregulowanie należności wynikających z umowy pomiędzy
Wykonawcą a Podwykonawcą bądź dalszym Podwykonawcą.
2.2. Wykonawca obowiązany jest informować Zamawiającego o wysokości wynagrodzenia
należnego Podwykonawcom i o zapłatach dla Podwykonawców a wraz z fakturą za
wykonane roboty przedstawi Zamawiającemu kserokopie potwierdzonego przelewu
bankowego na kwotę należną Podwykonawcom.
§4
Termin wykonania zamówienia
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony.
2. Wykonanie zobowiązań niniejszej umowy rozpoczyna się wraz z dniem 01.07.2017r. i trwa do
dnia 31.12.2019r.
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§5
Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia
1. Zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia i złożoną Ofertą,
Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe za odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych z terenu Gminy Czarny Dunajec, pochodzących z gospodarstw domowych (tj.
nieruchomości zamieszkałych), w wysokości:
1) …………… zł brutto (w tym podatek VAT ….%) za każdy miesiąc świadczenia usługi
polegającej na odbiorze frakcji suchej i mokrej (1/35 kwoty wynagrodzenia przewidzianej
w ofercie).
2) ……………. zł brutto (w tym podatek VAT ….%) za jednokrotny odbiór odpadów
wielkogabarytowych, elektrycznych i elektronicznych (1/35 kwoty wynagrodzenia
przewidzianej w ofercie).
Łącznie Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę …………… zł brutto (w tym podatek VAT ….%).
2. Wynagrodzenie podane jest w formie ryczałtu, którego definicję określa art. 632 Kodeksu
cywilnego i który obejmuje wszystkie nakłady Wykonawcy, a w tym materiały i prace, które są
niezbędne do wykonania kompletnego przedmiotu umowy, bez konieczności ponoszenia przez
Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.
3. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w §5 ust. 2 niniejszej umowy, obejmuje wszystkie
koszty związane z realizacją usługi.
4. W razie zmiany podstawy podatku VAT, zostanie on doliczony zgodnie z przepisami
obowiązującymi w momencie wystawienia faktury.
5. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być
podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w §5 ust. 1 niniejszej
umowy.
6. Wszelkie kwoty należne Zamawiającemu, w szczególności z tytułu kar umownych, mogą być
potrącane z płatności realizowanych na rzecz Wykonawcy.
§6
Rozliczenia finansowe
1. Wykonawca jest uprawniony do wystawiania faktury w miesiącu następującym po miesiącu, w
którym zrealizowano usługę, a w przypadku odbioru odpadów wielkogabarytowych – po
upływie 7 dni od zrealizowania usługi.
2. Zapłata za usługę będzie realizowana przez Zamawiającego na podstawie faktur VAT, w drodze
przelewu na konto Wykonawcy Nr 91 1750 1035 0000 0000 0361 2309, w terminie 30 dni od
daty otrzymania faktury.
3. Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany na fakturze przez Wykonawcę rachunek
bankowy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.
4. Warunkiem przyjęcia faktury i zapłaty wynagrodzenia będzie dostarczenie przez Wykonawcę do
Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu dokumentów potwierdzających wykonanie usługi, o których
mowa w §2 niniejszej umowy.
5. Ewentualne rozliczenie z Podwykonawcami prowadzi Wykonawca. Wykonawca jest wyłącznie
odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia ewentualnym
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. Zamawiający wymaga, aby ostateczne rozliczenie
z ewentualnymi Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami nastąpiło przed ostatecznym
rozliczeniem Wykonawcy z Zamawiającym.
6. Faktura ma być wystawiany przez Wykonawcę na:
Gmina Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec,
NIP: 735-28-43-273, REGON: 491892162
i doręczona na adres:
Urząd Gminy Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec.
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7.
8.
9.

Na każdej fakturze należy podać informację odnośnie łącznej ilości (tonażu) zebrany odpadów w
miesiącu którego dotyczy faktura.
Za nieterminowe płatności faktur przez Zamawiającego, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki
ustawowe.
Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie ma prawa cesji ani przelewu
wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią (art. 509 Kodeksu cywilnego).
§7
Osoby odpowiedzialne za realizację umowy
1. Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy jest:
………………………………………….
2. Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego jest
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Pani Magdalena Gawron.
§8
Potencjał Wykonawcy

1.

Zamówienie zrealizowane będzie przy użyciu następującego potencjału technicznego
(wykazanego w ofercie przetargowej) , którym Wykonawca dysponuje:
a) Pojazd typu śmieciarka o nr rejestr. ………………. przystosowany do odbierania odpadów
komunalnych frakcji suchej, posiadający normę (EURO) …………………, ilość komór: ……..
b) Pojazd typu śmieciarka o nr rejestr. ………………. przystosowany do odbierania odpadów
komunalnych frakcji suchej, posiadający normę (EURO) …………………, ilość komór: ……..
c) Pojazd typu śmieciarka o nr rejestr. ………………. przystosowany do odbierania odpadów
komunalnych frakcji mokrej, posiadający normę (EURO) …………………, ilość komór: ……..
d) Pojazd typu śmieciarka o nr rejestr. ………………. przystosowany do odbierania odpadów
komunalnych frakcji mokrej, posiadający normę (EURO) …………………, ilość komór: ……..
e) Pojazd skrzyniowy o nr rejestr. ………………. przystosowany do odbierania odpadów
wielkogabarytowych posiada, posiadający normę (EURO) …………………
f) Pojazd skrzyniowy o nr rejestr. ………………. przystosowany do odbierania odpadów
wielkogabarytowych posiada, posiadający normę (EURO) …………………
g) Pojazd małogabarytowy o nr rejestr. ………………. przystosowany do odbierania
odpadów komunalnych frakcji suchej i mokrej z terenów trudnodostępnych
(przysiółki, wąskie dojazdy), posiadający normę (EURO) …………………
h) Pojazd małogabarytowy o nr rejestr. ………………. przystosowany do odbierania
odpadów komunalnych frakcji suchej i mokrej z terenów trudnodostępnych
(przysiółki, wąskie dojazdy) z napędem na wszystkie koła (co najmniej 4x4),
posiadający normę (EURO) …………………
§9
Realizacja reklamacji

1. W przypadku niepełnego bądź nieprawidłowego zrealizowania usługi, Zamawiający niezwłocznie
przekaże Wykonawcy zgłoszenie reklamacyjne z informację o zakresie tej nieprawidłowości.
2. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia zgłoszonej reklamacji (tj. wykonania usługi w
pełnym zakresie bądź wykonania jej w prawidłowy sposób) w terminie do ……. godzin.
3. W przypadku nie wywiązania się z obowiązku uwzględnienia zgłoszonej reklamacji, bądź
uwzględnienia jej po terminie, zastosowanie będą przepisy §10 ust. 1 pkt 1) niniejszej umowy w
celu naliczenia kary umownej.
§ 10
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
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1) Za każdy dzień opóźnienia w terminowym odebraniu odpadów z każdego miesiąca
gromadzenia odpadów – w wysokości 1,0 % miesięcznego wynagrodzenia brutto,
określonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień,
2) Za każdy dzień opóźnienia dotyczącego obowiązkowi sprawozdawczemu – w
wysokości 1,0 %, 3-miesięcznego (kwartalnego) wynagrodzenia umownego brutto,
określonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień,
3) Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy –
w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 niniejszej
umowy.
4) Za zwłokę w przekazaniu Zamawiającemu wymaganych dowodów/dokumentów
potwierdzających spełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę osób przy pomocy których Wykonawca będzie
realizował umowę o których mowa w §15 niniejszej umowy, w wysokości 1,0%
miesięcznego wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy za
każdy dzień zwłoki.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych
od Zamawiającego w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1
niniejszej umowy.
Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile
wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.
Należności wynikające z naliczonych kar umownych stają się wymagalne w terminie 5 dni od dnia
doręczenia Stronie zobowiązanej do ich zapłaty pisemnego oświadczenia o naliczeniu kary umownej.
§ 11
Prawo odstąpienia od umowy

1.

2.

3.

4.

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 7 dni o powzięciu wiadomości o przyczynach
odstąpienia, gdy:
1) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,–
odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać
jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
2) Wykonawca realizuje usługi przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny
z niniejszą umową, przepisami prawa lub wskazaniami Zamawiającego.
3) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni.
4) Wykonawca nie podjął realizacji prac w terminie 14 dni od umownej daty ich rozpoczęcia
lub w terminie 3 dni od wezwania go przez Zamawiającego do ich rozpoczęcia z przyczyn
zależnych od Wykonawcy.
5) Otwarto likwidację Wykonawcy (firmy).
6) Jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia nieruchomości Wykonawcy w toku postępowania
egzekucyjnego.
7) Wydano nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.
Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:
1) Nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty wystawionych faktur VAT mimo dodatkowego
wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej
umowie,
2) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru wykonanych usług.
Odstąpienie od umowy, o którym mowa w §11 ust. 1 i 2 niniejszej umowy , powinno nastąpić
w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać
uzasadnienie.
Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z umową,
Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym
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celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może
od umowy odstąpić, oraz powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy
innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.
Wykonawca zrzeka się wszelkich roszczeń z tytułu rozwiązania umowy w okolicznościach wyżej
wskazanych za wyjątkiem roszczenia o wynagrodzenie z tytułu wykonania części umowy.
W przypadku wykreślenia Wykonawcy z rejestru działalności regulowanej lub wydania
ostatecznej decyzji o zakazie wykonywania działalności, Zamawiającemu przysługuje prawo do
rozwiązania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym.
§ 12
Obowiązujące akty prawne
1. Przy realizacji przedmiotu umowy wykonawcę obowiązują w szczególności następujące akty
prawne:
1) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z
2015 r. poz. 2164 z późn. zm.),
2) ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst
jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z póżn. zm),
3) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.
459),
4) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy
rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące
przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych
metod ich odzysku (Dz. U. z 2016 r. poz. 93),
5) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie
szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122),
6) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16.06.2009r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2009 r. Nr 104
poz. 868),
7) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2167),
8) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych
do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz.
U. z 2012 r. poz. 676),
9) uchwała Nr XXIII/201/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 września
2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/398/12 Sejmiku Województwa
Małopolskiego z dnia 2 lipca 2012 roku w sprawie wykonania „Planu Gospodarki
Odpadami Województwa Małopolskiego”,
10) Uchwała Nr XXVIII/275/2013 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 22 marca 2013 r. w
sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarny
Dunajec,
11) Uchwała Nr XXVI/253/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 grudnia 2012 r. w
sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Czarny Dunajec,
12) inne przepisy wykonawcze powstałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
2. Wykonawca oświadcza, że znane są mu powyższe regulacje prawne w zakresie gospodarki
odpadami komunalnymi i zobowiązuje się do ich stosowania w ramach realizacji
przedmiotowej umowy.
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§ 13
Zmiana umowy
1.

2.

3.

4.

5.

Zamawiający, poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2,
3, 4, 5, 6 ustawy Pzp, przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień
zawartej umowy, także w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy, w następujących przypadkach:
1) zmiany osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy po stronie
Wykonawcy lub zmiany osób po stronie Zamawiającego, a zmiana ta nie wpłynie na
warunki realizacji umowy,
2) zmiany terminów płatności, gdy o zmianę taką wystąpi Zamawiający a zmiana taka
stanie się konieczna ze względu na okoliczności, których nie można było przewidzieć w
chwili składania oferty,
3) zmian przepisów, które uniemożliwiają realizację umowy zgodnie z Opisem przedmiotu
zamówienia, w celu dostosowania przedmiotu zamówienia do tych przepisów,
4) zmiany rachunków bankowych, z których lub na które dokonywane będą przelewy.
5) wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej która uniemożliwi realizację usługi w wymaganym
zakresie za którą Wykonawca nie ponosi winy, np. na skutek awarii bądź uszkodzenia
infrastruktury drogowej,
6) dokonania zmian nieistotnych.
Zamawiający
przewiduje
możliwość
zmiany
wysokości
wynagrodzenia
w następujących przypadkach:
1) zmiany stawki podatku od towarów i usług,
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej
stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
- jeżeli zmiany określone w pkt. 1- 3 będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez
wykonawcę.
W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt. 1 Wykonawca jest
uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności
wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę
podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie
faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz
dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie umowy.
W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt. 2 niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w
zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów w
zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki
godzinowej. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie
podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy
po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek
pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany
minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien
obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, które wykonawca obowiązkowo
ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Zamawiający oświadcza, iż
nie będzie akceptował kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom
wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej, w szczególności koszty
podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej lub
stawki minimalnej.
W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt. 3 Wykonawca jest
uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności
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wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne
i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy
po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek
pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o
których mowa w ust. 2 pkt. 3 na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować
jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w
związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 2 pkt. 3.
Zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 2 pkt 1- 3
obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio stawki
podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki
godzinowej i składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano.
Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 2 na zmianę wynagrodzenia
należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez
Zamawiającego.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 14
Odpowiedzialność Wykonawcy

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody
powstałe podczas realizacji przedmiotu umowy.
2. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania usług zgodnie z przepisami BHP.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za naruszenie przepisów dotyczących
ochrony środowiska z uwzględnieniem zanieczyszczenia powietrza, wody i gruntu oraz
postępowania z odpadami w związku z realizacją przedmiotu umowy.
§ 15
Zatrudnienie pracowników – umowa o pracę
1.

2.

3.

4.

Wykonawca oświadcza, że osoby realizujące w ramach przedmiotu umowy określonego w §1
niniejszej umowy, czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem usługi tj. polegające na
pełnieniu funkcji:
 kierowców samochodów specjalistycznych przeznaczonych do odbioru odpadów;
 ładowaczy;
są zatrudnione na umowę o pracę.
Wykonawca każdorazowo na żądanie Zamawiającego w terminie wskazanym przez
Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni roboczych, zobowiązuje się przedłożyć określone przez
Zamawiającego dowody/dokumenty w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane
przez Zamawiającego czynności w trakcie realizacji zamówienia.
W przypadku konieczności zmiany – w okresie trwania niniejszej umowy – osób wykonujących
w ramach umowy czynności o których mowa w §15 ust 1 niniejszej umowy, Wykonawca
zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu dowodów/dokumentów to potwierdzających.
Obowiązek ten Wykonawca realizuje w terminie 5 dni od dokonania przedmiotowej zmiany.
Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli zatrudnienia osób wykonujących czynności
opisane w §15 ust 1 niniejszej umowy przez cały okres realizacji wykonywanych przez nie
czynności, w szczególności poprzez wezwanie Wykonawcy/Podwykonawcy do okazania
dowodów/dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z
tytułu zatrudnienia tych osób. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenie
kontroli bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy/Podwykonawcy.
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5.

6.

7.

Nieprzedłożenie przez Wykonawcę/Podwykonawcę dowodów/dokumentów o których mowa w
§15 ust 2 niniejszej umowy w terminach określonych §15 ust. 2 i 3 niniejszej umowy, będzie
traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na umowie o pracę i
będzie podstawą do naliczenia kar umownych w wysokości określonej w §10 ust. 1 niniejszej
umowy, a także może być podstawą do zawiadomienia Państwowej Inspekcji Pracy o
podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach
określonych w art. 22§1 ustawy Kodeks pracy, umową cywilnoprawną, celem przeprowadzenia
przez Państwową Inspekcję Pracy kontroli w tym zakresie.
Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, gdy
Wykonawca nienależycie wykonuje umowę, w szczególności gdy nieuzasadniona zwłoka w
wykonaniu obowiązków o których mowa w §15 ust. 2 i 3 niniejszej umowy, przekroczy 14 dni.
Prawo odstąpienia należy wykonać w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o
podstawie odstąpienia.
Wymogi o których mowa w §15 niniejszej umowy wynikają z zapisów art. 29 ust. 3a ustawy pzp.
§ 16
Dane kontaktowe

Wszelka komunikacja związana z realizacją niniejszej umowy będzie kierowana na poniższe adresy:
1. Zamawiający:
Nazwa: Gmina Czarny Dunajec
Siedziba: Urząd Gminy Czarny Dunajec
Ulica: Józefa Piłsudskiego 2
Kod pocztowy, miejscowość: 34-470, Czarny Dunajec
NIP: 735-28-43-273
REGON: 491892162
Osoba reprezentująca Zamawiającego: Tomasz Szczurek
Telefon: (+48)18 26 135 37
Faks: (+48)18 26 135 30
e-mail: gmina@czarny-dunajec.pl , tszczurek@czarny-dunajec.pl
www : www.czarny-dunajec.pl
2. Wykonawca:
Nazwa: ……………………………………
Ulica: ……………………………………
Kod pocztowy, miejscowość: ……………………………………
NIP: ……………………………………
Regon: ……………………………………
Osoba reprezentująca Wykonawcę: ………………………
Telefon: ……………………………………
Faks: ……………………………………
e-mail: ……………………………………
www : ……………………………………
§ 17
Zamówienia dodatkowe
1.
2.
3.

Zamawiający przewiduje możliwość realizacji dodatkowych usług nieobjętych zamówieniem
podstawowym o ile stały się niezbędne, pod warunkiem że spełnione są przesłanki określone w
art. 144 ustawy pzp.
Ewentualne zamówienia dodatkowe mogą być zrealizowane jedynie po przeprowadzeniu
odrębnego postępowania w trybie zmówienia z wolnej ręki [art. 66 ustawy pzp].
Niezbędnym warunkiem wykonywania zamówienia dodatkowego jest sporządzenie protokołu
konieczności z udziałem Zamawiającego i Wykonawcy a także zatwierdzenia go do realizacji
przez Zamawiającego oraz podpisanie przez strony umowy o zamówienie dodatkowe przed
przystąpieniem do ich wykonywania.
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4.

W przypadkach o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy pzp, Zamawiający po
dokonaniu zmiany umowy, przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o
zmianie umowy.
§ 18
Postanowienia końcowe

1.
2.
3.
4.

W trakcie trwania umowy wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania
zamawiającego o każdej zmianie swojego adresu lub nazwy firmy.
Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy: ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) oraz Kodeksu
cywilnego o ile przepisy ustawy prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla
każdej ze stron.

Integralną część umowy stanowią załączniki:
1.
2.
3.
4.

Oferta Wykonawcy – załącznik nr 1
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych frakcji mokrej i suchej – załącznik nr 3
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych wielkogabarytowych oraz elektrycznych i
elektronicznych – załącznik nr 4
5. Potwierdzenie wykonania usługi (frakcja mokra i sucha) (wzór) – załącznik nr 5
6. Potwierdzenie wykonania usługi (odpady wielkogabarytowe, elektryczne i elektroniczne)
(wzór) – załącznik nr 6

ZAMAWIAJĄCY:

WZÓR UMOWY

WYKONAWCA:
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Załącznik nr 3
do umowy nr UG/…./2017 z dnia ………2017 r.
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

Chochołów

TERMIN WYWOZU
frakcji suchej i frakcji mokrej
…………… miesiąca

Ciche Dolne

…………… miesiąca

Ciche Górne

…………… miesiąca

Czarny Dunajec

…………… miesiąca

Czerwienne

…………… miesiąca

Dział

…………… miesiąca

Koniówka

…………… miesiąca

Odrowąż

…………… miesiąca

Piekielnik

…………… miesiąca

Pieniążkowice

…………… miesiąca

Podczerwone

…………… miesiąca

Podszkle

…………… miesiąca

Ratułów

…………… miesiąca

Stare Bystre

…………… miesiąca

Wróblówka

…………… miesiąca

Załuczne

…………… miesiąca

MIEJSCOWOŚĆ

Podpis i pieczęć Zamawiającego:

WZÓR UMOWY

Podpis i pieczęć Wykonawcy:
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Załącznik nr 4
do umowy nr UG/…../2017 z dnia ………….2017 r.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych wielkogabarytowych
oraz odpadów wielkogabarytowych, elektrycznych i elektronicznych
z Gminy Czarny Dunajec
kwiecień – maj 201…. r.
Data odbioru:
…………… 201…r.
…………… 201…r.
…………… 201…r.
…………… 201…r.
…………… 201…r.
…………… 201…r.
…………… 201…r.
…………… 201…r.
…………… 201…r.
…………… 201…r.
…………… 201…r.
…………… 201…r.
…………… 201…r.
…………… 201…r.
…………… 201…r.

Miejscowość:
Ciche
Ratułów
Czerwienne
Stare Bystre
Chochołów
Koniówka
Podczerwone
Czarny Dunajec
Wróblówka
Podszkle
Piekielnik
Załuczne
Odrowąż
Pieniążkowice
Dział

Godziny odbioru odpadów:
8:00 – 18:00
8:00 – 18:00
8:00 – 18:00
8:00 – 18:00
8:00 – 18:00
8:00 – 18:00
8:00 – 18:00
8:00 – 18:00
8:00 – 18:00
8:00 – 18:00
8:00 – 18:00
8:00 – 18:00
8:00 – 18:00
8:00 – 18:00
8:00 – 18:00

wrzesień – październik 201…. r.
Data odbioru:
…………… 201…r.
…………… 201…r.
…………… 201…r.
…………… 201…r.
…………… 201…r.
…………… 201…r.
…………… 201…r.
…………… 201…r.
…………… 201…r.
…………… 201…r.
…………… 201…r.
…………… 201…r.
…………… 201…r.
…………… 201…r.
…………… 201…r.

Miejscowość:
Ciche
Ratułów
Czerwienne
Stare Bystre
Chochołów
Koniówka
Podczerwone
Czarny Dunajec
Wróblówka
Podszkle
Piekielnik
Załuczne
Odrowąż
Pieniążkowice
Dział

Podpis i pieczęć Zamawiającego:

WZÓR UMOWY

Godziny odbioru odpadów:
8:00 – 18:00
8:00 – 18:00
8:00 – 18:00
8:00 – 18:00
8:00 – 18:00
8:00 – 18:00
8:00 – 18:00
8:00 – 18:00
8:00 – 18:00
8:00 – 18:00
8:00 – 18:00
8:00 – 18:00
8:00 – 18:00
8:00 – 18:00
8:00 – 18:00

Podpis i pieczęć Wykonawcy
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Załącznik nr 5
do umowy nr UG/…./2017 z dnia ………….2017 r.

POTWIERDZENIE WYKONANIA USŁUGI
ZA MIESIĄC ………………… 201… r.
Lp

Potwierdzenie wykonania usługi przez Sołtysa
- odbiór odpadów frakcji suchej i frakcji mokrej

Miejscowość
Data

1

Chochołów

2

Ciche

3

Czarny Dunajec

4

Czerwienne

5

Dział

6

Koniówka

7

Odrowąż

8

Piekielnik

9

Pieniążkowice

10

Podczerwone

11

Podszkle

12

Ratułów

13

Stare Bystre

14

Wróblówka

15

Załuczne

WZÓR UMOWY

Pieczątka i podpis
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Załącznik nr 6
do umowy nr UG/…./2017 z dnia ………..2017 r.

POTWIERDZENIE WYKONANIA USŁUGI
Lp.

Potwierdzenie wykonania usługi przez Sołtysa odpady wielkogabarytowe, elektryczne i elektroniczne

Miejscowość
Data

1

Chochołów

2

Ciche

3

Czarny Dunajec

4

Czerwienne

5

Dział

6

Koniówka

7

Odrowąż

8

Piekielnik

9

Pieniążkowice

10

Podczerwone

11

Podszkle

12

Ratułów

13

Stare Bystre

14

Wróblówka

15

Załuczne

WZÓR UMOWY

Pieczątka i podpis
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