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zawarta w dniu 25 listopada 2019r. pomi^dzy: 

Gmin^Brudzew. ul. Turkowska 29.62-720 Brudzew, NIP: 6681923110, REGON: 311019409 
reprezentowan^ przez: 
Cezarego Krasowskiego - W6jta Gminy Brudzew 
Wiolett? Gadomsk^- Skarbnika Gminy Brudzew, 
zwan^w dalszej treSci umowy „Zamawiaj^cym'' 

a 

Logistyk£i Odpaddw Sp. z o.o. z siedzib^: ul. Adama Mickiewicza 29,40-085 Katowice 
zarejestrowan^ pod numerem K R S 0000674987 
NIP: 6342894239 REGON: 367117798 
reprezentowan^ przez: 
Reglihskiego Pawla - Prezesa Zarz^du 
zwan^dalej Wykonawcy 

§ 1 
P R Z E D M I O T U M O W Y 

1. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pn.: „Srodowi8ko oczyszczamy - A Z B E S T usuwamy" - realizacja proekologicznego 
przedsl^wzj^cla na terenie gminy Brudzew. Zakres zam6wienia obejmuje wykonanie usiugi zwi^zanej z zebraniem, transportem 
i unieszkodliwieniem wyrobbw azbestowych sktadowanych na nieruchomoSciach mieszkahcow gminy Baidzew. 

2. Zakres zamowienia obejmuje: zapakowanie, transport i przekazanie na sWadowisko posiadaj^ce odpowiednie zezwolenie na 
unieszkodliwienie zdemontowanych wyrob6w zawieraj^cych azbest odebranych od ich posiadaczy, w iloSci 150 Mg, 
w nast?pujq.cych etapach: I w 2019r. w ilosd 50 Mg oraz II w 2020r. w iloSci 100 Mg. 

§ 2 . . ^ 
T E R M I N R E A L I Z A C J I P R Z E D M I O T U Z A M 6 W ! E N I A 

1. Tennin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy ustala si? na dziefi jej podpisania, natomiast ostateczny termin zakonczenia 
realizacji przedmiotu umowy ustala si? na dzier^ 30 wrzeSnia 2020r., z zastrze^eniem, te I etap przedmiotu umowy zrealizowany 
zostanie do dnia 16 grudnia 2019r. 

2. Za termin wykonania danego etapu przyjmuje si? zakonczenie zadania polegaj^ce na zebraniu, transporde i przekazaniu na 
sWadowisko posiadaj^ce odpowiednie zezwolenie na unieszkodliwienie wszystkich wskazanych w danym etapie przez 
Zamawiaj^cego odpad6w azbestowych oraz dostarczenie Zamawiaj^cemu pelnej dokumentacji, o ktorej mowa w § 6 ust. 5. 

§ ^ 
W A R U N K I R E A L I Z A C J I 

1. W przedtozonym Wykonawcy wykazie Zamawiajqcy okreSii szacunkow^ ilo66 zdemontowanych juz wyrob6w zawieraj^cych azbest 
przeznaczonych do zapakowania, transportu i przekazania na sWadowisko posiadajqce odpowiednie zezwolenie na 
unieszkodliwienie, w opardu o informacje zawarte we wnioskach mieszkahc6w. 

2. Catkowita Woit wyrobbw azbestowych podlegajq_cych unieszkodliwieniu wynosil 50 Mg. 

3. Zamawiaj^cy wymaga by transport odebranych odpadow zawieraj^cych azbest byl prowadzony specjaiistycznym sprz?tem zgodnie 
z wymogami okreSlonymi w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towar6w niebezpiecznych {Dz.U. z 2019 r., poz. 382 ze 
zm.) oraz w sposob uniemozliwiaj^cy zanieczyszczenie dr6g i teren6w uiytecznoSci publicznej oraz nie stwarzaj^cy zagrozenia dia 
Srodowiska zgodnie z ustaw^z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym {Dz.U. z 2018 r., poz. 1990 ze zm.). 

4. Przekazanie odpadbw do unieszkodliwiania musi odbywab si? zgodnie z przepisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. 
(Dz.U. z2019 r. poz. 701 ze zm.). 



§4 

O B O W W ^ S T R O N 

1. Wykonawca zobowi^zany jest zapewni6 personel posiadaj^cy wiedz? i przeszkolenia konieczne do wykonania przedmiotu umowy. 

2. Zamawiaj^cy zobowi^zany jest do sukcesywnego przekazywania Wykonawcy wykazu, o kt6rym mowa w § 3 ust. 1. 

3. Wykaz, o kt6rym mowa w § 3 ust. 1 Zamawiaj^cy przekazuje plikiem zaszyfrowanym. Hasto przekazane zostanie dnjgim kanalem 
komunikacyjnym np. poprzez wskazany przez Wykonawc? numer telefonu pracownika odpowiedzialnego za odczytanie pliku. 

4. Wykonawca kazdorazowo ustali tennin wykonania ustugi oraz zakres wykonywanych rob6t z Zamawiaj^cym oraz Wnloskodawc^ 
(mieszkahcem gminy Brudzew). 

5. Przy wykonywaniu usiugi Wykonawca winien w miar? moztiwoSci uwzgl?dni6 kolejno66 wynikaj^c^ z daty wplywu wniosku 
0 sfinansowanie usiugi do Zamawiaj^cego. 

6. Wykonawca zobowi^uje si? zrealizowa6 przedmiot zam6wienia zgodnie z wymaganiami Zamawiajcicego oraz przekazywanymi 
sukcesywnie wykazami, o ktbrych mowa w § 3 ust. 1. 

7. Wykonawca zobowi^zuje si? do wykonania powierzonych rob6t z naletyt^ starannoSci^; zgodnie 
z obowi^zujqcymi przepisami, nomnami, w szczeg6lnosci z zachowaniem wanjnk6w i wymagari okreSlonych 
w przepisach z zakresu ochrony srodowiska, gospodarki odpadami, bhp. 

8. Wykonawca oswiadcza, ze wyroby azbestowe b?d^ unieszkodliwiane na sWadowisku : E C O - P O L sp. z o.o. 86-120 Pruszcz, 
ul. Dworcowa 9 orazZaklad Utylizacji Odpad6w Sp. z o.o. ul. Sulahska 11, 62-510 Konin 

9. W przypadku podj?cia decyzji o zmianie wybranego skladowiska Wykonawca zobowi^any jest pisemnie zawiadomi6 
Zamawiaj^cego o tej zmianie, najpozniej na 7 dni przed dokonaniem zmiany skladowiska wraz z kopi^ decyzji uprawniaj^cej 
sWadowisko do unieszkodliwiania odpadow. Zamawiaj^cy wymaga by ta kopia zostata poSwiadczona za zgodnoS6 z oryginalem 
przez wlaSciciela lub upowaznionego pracownika wybranego skladowiska. 

10. Wykonawca w trakcie realizacji zadania zobowi^zany jest przekazywac Zamawiaj^cemu opracowany szczegolowy harmonogram 
zaplanowanych robot. Dokument ten nalezy przesfac najp6zniej w terminie 2 dni roboczych przed ich rozpocz?ciem na adres 
e-mail: d.kaszynska@brudzew.pi. Harmonogram podlega uzgodnieniu zZamawiaj^cym. 

11. Harmonogram zaplanowanych rob6t, o kt6rym mowa w ust. 9, ma zawiera6 m.in. dat? i orientacyjn^ godzin? rozpocz?da rob6t na 
terenie poszczeg6lnych nieruchomoSci. 

12. Wykonawca zobowi^zuje si? udziela6 Zamawiaj^cemu na kazde jego z^danie informacji dotycz^cych realizacji umowy oraz 
okazywac stosowne dokumenty. 

13. Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli wykonywania umowy, w tym w szczeg6lno§ci: 
1) kontroli posiadania szkoler^ BHP przez osoby bior^ce bezpoSrednio udziat w usuwaniu azbestu, 
2) i^dania oSwiadczeh i dokument6w w zakresie potwierdzenia spelniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

0 prac? os6b wykonuj^cych ustugi zwi^zane z usuwaniem azbestu, jego waieniem, pakowaniem, zatadunkiem oraz 
transportem, 

3) zadania wyjasnieh w przypadku w^tpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymog6w, 
4) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania usiugi. 

14. W trakcie realizacji niniejszego zam6wienia Wykonawca odpowiada za organizacj? poszczegblnych etap6w zwi^zanych 
z wykonywaniem usiugi i zabezpieczeniem placu, na ktbrym usiuga ta jest wykonywana. 

15. Do obowi^6w Wykonawcy nalezy zapewnienie wszystkich odpowiednich urz^dzei^ i sprz?tu niezb?dnych do wykonania ushigi. 

16. Po wykonaniu usiugi Wykonawca zobowi^any jest do uporz^dkowania terenu, na ktbrym roboty byly wykonywane oraz 
w przypadku spowodowania zniszczeh wlasno^ci prywatnych do naprawy na wlasny koszt powstalych szk6d lub wyplaty 
odszkodowart z tytuhj zniszczert powstalych w wyniku wykonywania usiugi. 

17. Wykonawca oswiadcza, ze zatrudnia na podstawie umowy o prac? osoby wykonuj^ce usiugi zwi^zane z zebraniem oraz 
transportem odpadbw azbestowych na skiadowisko posiadaj^ce odpowiednie zezwolenie na unieszkodliwienie odpadbw. 
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§5 
WARTOSC PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Za zebranie, transport i unieszkodliwienie 1 Mg wyrobu azbestowego Zamawiaj^cy zaplaci Wykonawcy kwot?: 

Netto: 358.00 zt/1Mg 

28,64 z l / I M g VAT (8%): 

Brutto: 386,64 zi y 1 Mg (stownie: trzyste o îeniSzlesî t sze§e ^ ty 64/100) 

2. Ceny, o ktorycti mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwi^zane z wykonaniem przedmiotu umowy. 

3. l^cznie wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie calo6ci przedmiotu zamdwienia nie moze przekroczy6 kwoty 57 966,00 zl 
brutto. 

4. W przypadku ewentualnego zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie 
wykonan^uslug? wedlug stawek okre^lonych w ust. 1. 

5. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w dw6ch etapach: I w ilo^ci 50 Mg do dnia 16 grudnia 2019r. oraz II w iloSci 100 Mg do 
30 wrzeSnia 2020r. 

6. Wykonawca gwarantuje niezmienno66 cen zawartych w umowie przez caly okres, na ktory zostala zawarta. 

1. Zamawiaj^cy zabezpiecza finansowanie rob6t b?d^cych przedmiotem niniejszej umowy ze §rodk6w Wojew6dzkiego Funduszu 
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz bud:tetu gminy. 

2. Zamawiaj^cy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za rzeczywisty zakres wykonanych rob6t, zgodnie z obmiarem, dokonanym 
w oparciu w szczeg61noSci o karty przekazania odpadbw oraz zakresem powierzonych do wykonania usiug i cenami, o ktbrych 

3. Po wykonaniu I etapu umowy, Wykonawca najp6zniej do dnia 17 grudnia 2019r.przedtozy Zamawiaj^cemu faktur? cz?sciow^ 
w kwocie r6wnowainej unieszkodliwieniu 50 Mg wyrobbw azbestowych. 

4. Wykonanie catosci przedmiotu umowy - do dnia 30.09.2020r. zostanie potwierdzone protokdem odbioru kohcowego przedmiotu 
umowy, ktbry stanowil b?dzie podstaw? do wystawienia faktury kortcowej na pozostal^kwot?. 

5. Zakoficzenie I i II etapu Wykonawca zgtasza pisemnie Zamawiaj^cemu, jako gotowoS6 do przeprowadzenia odbioru. 
Do pisemnego zgloszenia Wykonawca zat^cza: 

1) Karty przekazania odpadbw na sWadowisko posiadaj^ce zezwolenie na unieszkodliwienie odpadbw niebezpiecznych 
zawieraj^cych azbest, sporzqdzone zgodnie z rozporz^dzeniem Ministra Srodowiska z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie 
wzorbw dokumentbw stosowanych na potrzeby ewidencji odpadbw (Dz. U. 2019, poz. 1973). Na karcie przekazania odpadbw 
powinno zostab okre^lone doWadne miejsce unieszkodliwienia odpadbw oraz po^wiadczenie unieszkodliwienia przez 
sWadowisko dostarczonej partii odpadbw. 
W przypadku wystawienia karty przekazania odpadbw dIa wi?cej nil jednego wlaSciciela nieaichomoSci do karty nalezy 
dot^czyc spis nieruchomosci, z ktorych pochodz^ odpady ze wskazaniem adresu wnioskodawcy oraz poszczegblnych ilo6ci 
odebranych wyrobbw zawierajq_cych azbest. Ka^d^ kart? przekazania odpadu n a l e ^ dol^czyb w oryginale oraz jednq 
kserokopi? poSwiadczon^ za zgodnoSb z oryginalem przez Wykonawc?. Oryginaly kart zostan^ przedtone do WFOSiGW w 
Poznaniu wraz z wnioskiem o wyplat? 6rodkbw. 

2) Potwierdzenie przej^cia odpadu od wlaSciciela nieruchomoSci, sporzqdzone w trzech egzemplarzach: z ktbrych dwa otrzymuje 
Wykonawca celem przekazania jednego z egzemplarzy Zamawiaj^cemu, trzeci egzemplarz dIa wlaSciciela nieruchomosci. 
Protokoly odbioru odpadbw powinny zawierac: dane wnioskodawcy, miejsce odbioai odpadbw, rodzaj odpadbw, infonnacj? 
0 iloSci odebranych odpadbw azbestowych. Protokoly winny byb potwierdzone czytelnymi podpisami przedstawiciela 
Wykonawcy wykonuj^cego t? czynnosc, wlaSciciela (posiadacza) nieruchomosci. 

3) Oswiadczenia Wykonawcy o prawidlowoSci wykonania robbt oraz oczyszczeniu terenu z pylu azbestowego, z zachowaniem 
wlaSciwych przepisbw technicznych i sanitamych opracowanych zgodnie z Rozporz^dzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i 
Poiityki Spolecznej dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobbw i warunkbw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobbw 
zawieraj^cych azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71. poz. 649 ze zm.). ^ /Pf 

§6 
0DBI6R 1 WARUNKI PtATNOSCI 

mowa w § 5. 
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4) JeSli dotyczy. dow6d zaplaty naletnego podwykonawcy/om wynagrodzenia, jezeli Wykonawca korzystai z pomocy 
podwykonawcy/6w wraz z oSwiadczeniem podwykonawcy/6w w zakresie zapiaty wszystkicti nale^noSci wynikaj^cych z tytulu 
Swiadczonych przez podwykonawc?/6w robbt. 

6. Podstaw^ do wystawienia faktur/rachunkow jest podpisania przez obie strony protokolu odbioru cz^Sdowego/kortcowego. 
Wykonawca wystawi faktury/rachunki za roboty wykonane w I i II etap oddzielnie. 

7. Zaplata wynagrodzenia nas t^ i w terminie do 14 dni od dostarczenia Zamawiaj^cemu prawidtowo wystawionydi faktur/rachunkbw, 
na konto Wykonawcy podane na fakturze/rachunku. 

8. Za dat? zapiaty uznaj? si? dat? obd^zenia rachunku bankowego Zamawtaj^cego. 

§7 
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. W celu prawidlowego wykonania przez Wykonawc? obowi^kbw wynikaj^cych z niniejszej umowy i wyl^cznie w zakresie 
niezb?dnym dIa wykonania przez Wykonawc? takich obowi^zkbw, Zamawiaj^cy powierza przetwarzania danych osobowych takich 
jak; imi? i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, numer dziaiki ewidencyjnej zawartych we wnioskach o sfinansowanie 
usuwania wyrobbw zawieraj^cych azbest. wyl^cznie w zakresie ich, przechowywania i utrwalania na Rozporzqdzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (2016/679) z 27 kwietnia 20016r. w sprawie ochrony osbb fizycznych w zwi^zku z przetwarzaniem danych 
osobowych w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE z 23.05.2018r.) 
zwanym dalej RODO. 

2. Wykonawca nie korzysta z ushig innego podmiotu przetwarzaj^cego bez zgody Zamawiaj^cego. W przypadku zgody Wykonawca 
infbrmuje, Zamawiaj^cego o wszelkich zamierzonych zmianach dotycz^cych dodania lub zast^ ienia innych podmiotbw 
przetwarzaj^cych dajq_c tym samym Zlecaj^cemu mo^iwoSb wyraienia zgody wobec takich zmian. 

3. Wykonawca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami Ustawy. 

4. Wykonawca za ewentualne dzialania niezgodne z zapisami umowy i RODO, o ktbrych mowa w ust. 3 ponosi odpowiedzialnosc 
zgodnie z art. 82 ust. 1 RODO 

5. Wykonawca oSwiadcza, ze systemy wykorzystywane w procesie przetwarzania danych osobowych zgodne s ^ z wytycznymi 
RODO. 

6. Wykonawca zapewnia, ze przetwarzane dane osobowe b?d^wykorzystane wyt^cznie w celu realizacji umowy. 

7. Zamawiajq^cy zobowi^zuje Wykonawc? do natychmiastowego powiadomienia (jednak nie pbzniej ni^ w d ^ u 24 godzin) 
0 stwierdzeniu prbby lub faktu naruszenia poufnoSd danych osobowych przetwarzanych w wyniku realizacji umowy. 

8. Wykonawca zobowi^zuje si? umozliwib Zamawiaj^cemu przeprowadzenie kontroli procesu przetwarzania danych. 

9. Zamawiaj^cy zastrzega sobie mozliwoSb rozwi^zania umowy w przypadku stwierdzenia lamania przez Wykonawc? waainkow 
bezpieczeilstwa i ochrony danych osobowych przetwarzanych w wyniku realizacji umowy. 

§ 8 
ROZWIAZANIE UMOWY 

1. Zamawiaj^cy mote rozwi^ab niniejsz^ umow? ze skutkiem natychmiastowym, jezeli Wykonawca b?dzie wykonywal umowy 
w sposbb sprzeczny z jej postanowieniami, a w szczegblnoSd naruszy obowi^zki, o ktbrych mowa w umowie. 

2. Zamawiaj^cy udziela Wykonawcy prolongaty na okres dwbch tygodni celem dokonania w tym okresie zwrotu ze swoich zbiorbw 
przehvarzanych danych osobowych. 

3. Wykonawca zobowi^zany jest po rozwi^zaniu umowy do zlo^enia pisemnego oswiadczenia, w ktbrym potwierdzi, te nie posiada 
\\it zadnych danych osobowych, ktbrych przetwarzanie zostalo mu powierzone na podstawie umowy. 

4. W przypadku rozwi^zania umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za naiezyde wykonane do tego dnia usiugi. 



§ 9 

K A R Y U M O W N E 

1. Wykonawca zaptaci Zamawiaj^cemu nast^puj^ce kary umowne: 

1) w przypadku odstEipienia od umowy i jej rozwi^zania z przyczyn lez^cych po stronie Wykonawcy - w wysokoSci 10% wartosci 
brutto przedmiotu umowy, o kt6rej mowa w § 5 ust. 3 umowy; 

2) w przypadku niewykonania przedmiotu zambwienia w terminach wskazanych w § 2 usL 1 umowy w wysokosci 200 zl (slownie: 
dwiescie ziotych) za kazdy dzieri opbznienia. 

2. Kary umowne, o ktbrych mowa w ust. 1 pkt 2, nie b?d^ mialy zastosowania, jeteli okolicznoSci b?dq.ce podstaw^ naliczenia tych 
kar nie s ^ spowodowane przyczynami zawinionymi przez Wykonawc?. 

3. Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przenosz^cego wysokoSc zastrzezonych kar umownych. 

§10 
P O D W Y K O N A W S T W O 

1. Wykonawca mo2e zrealizowab przedmiot umowy z pomocy podwykonawcbw, w cz?sciach zambwienia, ktbre zostaly wskazane 
w ofercie Wykonawcy po uzyskaniu zgody na podwykonawstwo przez Zlecaj^cego. 

2. Wykonawca ponosi peln^ odpowiedzialnoSb za realizacj? umowy przez podwykonawcbw i za rozliczenia finansowe 
z podwykonawcami. 

3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktbrego zasoby Wykonawca powolal si?, na zasadach 
okreSlonych w art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zambwieri publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), 
w celu wykazania spelniania warunkbw udzialu w post?powaniu, to Wykonawca zobowi^zany jest wykazac Zamawiaj^cemu, ^e 
nowy podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie post?powania 
0 udzielenie zambwienia publicznego. 

§11 
O S O B Y U P O W A ^ I O N E D O K0NTAKT6W 

W S P R A W I E R E A L I Z A C J I P R Z E D M I O T U U M O W Y 

1. Osobami upowaznionymi ze strony Zamawiaj^cego do kontaktbw z Wykonawcy jest: 
Gabriela Zawadzka tel. 533-370-210, e-mail: q.zawadzka(5)loQistvkaodpadow.pl 

Z Osobami upowaiinionyml ze strony Wykonawcy do kontaktbw z Zamawiaj^cym s^ : 

- Dominika Kaszyhska-Fisiak, tel. 63 279 83 43, email: d.kaszvnska@brudzew.pl. 

- kontakt w zwi^zku z powierzeniem i przetwarzaniem danych osobowych: 
Agata Kujawa, e-mail, dpo@brudzew.pl tel. 63 279 83 27. 

3. Zmiana osbb do kontaktu, ich adresbw poczty elektrontcznej lub numerbw telefonu nie wymaga zmiany umowy w formie pisemnej. 
Informacje nalezy przeslac na adresy mail podane w ust. 1 i ust. 2. 

§12 
Z M I A N Y U M O W Y 

1. Zamawiaj^cy zgodnie z art. 144 ustawy prawo zambwieh publicznych przewiduje mo2liwoSb dokonania zmian istotnych 
postanowieh zawarte] umowy w przypadku wyst^ienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych poniiej, z uwzgl?dnieniem 
podanych warunkbw ich wprowadzenia: 

1) zmiana tenninu realizacji zambwienia w przypadku: 
a) dzialania sily wytszej, zdarzeh losowych niezaleznych od stron umowy, 
b) wyst^ienia przenw w realizacji usiugi powstalych z przyczyn nie lez^cych po stronie Wykonawcy, 
c) zmiany powszechnie obowi^uj^cych przepisbw prawa w zakresie maj^cym wplyw na realizacj? przedmiotu 

zambwienia, 

2) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku VAT. ^. dopuszcza si? moiliwoSb zmiany wynagrodzenia brutto 
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jedynie w przypadku nie daj^cej si? przewidziet zmiany stawki podatku VAT w trakcie wykonywania umowy i gdy spefnienie 
Swiadczenia, z uwagi na t? zmian? stawki VAT, bytoby pol^czone z nadmiemymi trudnosciami albo grozitoby jednej ze stron 
strata zmiana taka moze dotyczy6 jedynie tej cz?Sci wynagrodzenia, ktbra dotyczy ustug wykonanycii w trakcie 
obowi^zywania nowej stawki VAT. 

2. Nie stanowi^ zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 144 ustawy prawo zam6wiert publicznych zmiany zwi^ane z obslug^ 
administracyjno-organizacyjn^ umowy (w szczegblnoSci zmiana rachunku bankowego lub zmiana danych teleadresowych, zmiana 
osbb upowaznionych do kontaktbw oraz usuwanie omyiek, bl?dbw pisarskich i rachunkowych). 

1. Wszelkie zmiany umowy powinny zostab dokonane wyl^cznie w formie pisemnej pod rygorem niewa^oSci, z zastrze^eniem 
wyj^tkbw zawartych w umowie. 

2. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiaj^cego wyra^onej na piSmie pod rygorem niewaznoSci przenieSb wierzytelnoSci 
wynikaj^cych z niniejszej umowy na osoby trzecie. 

3. Wykonawca zobowi^zuje si? do nieujawniania osobom trzecim informacji, jakie uzyskal od Zamawiajqcego w celu wykonania 
przedmiotu niniejszej umowy, a stanowiqcych tajemnic? prawnie chronion^ chyba te obowi^zek ujawnienia takich informaqi 
wynika z przepisbw prawa. 

4. Obowi^zek, o ktbrym mowa w ust. 3 nie wygasa z chwil^ wykonania umowy albo jej wygaSni?cia, w szczegblnoSci na skutek 
rozwi^ania b^dz odst^ienia. 

5. Ewentualne spory wynikle w zwi^zku z realizacja przedmiotu umowy b?d^ rozstrzygane przez s^d powszechny wlaSciwy dIa 
siedziby Zamawiaj^cego. 

6. Umow? sporz^dzono w trzech jednobrzmi^cych egzemplarzach, dwa egzemplarze dIa Zamawiaj^cego i jeden dIa Wykonawcy. 

§13 
POSTANOWIENIA KOISICOWE 

l09i6^yk.•; Odpndow Sp. z o. o. 
ul. Adama Mick ewicza 29 

WYKONAWCA 

GMINA BRUDZEW 
62-720 Brudzew, ul. Turkowsk-a 29 
po'v turecki vvoj. wlelkopolr.Kie 

tel. 63 279 83 47, fax 63 289 20 
• \  '  10 R E G O N 311C194:" 

i 


