Załącznik nr 1 do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:
1) odbiór i zagospodarowanie niżej wymienionych odpadów komunalnych gromadzonych na
terenie wszystkich nieruchomości zamieszkanych położonych na obszarze Gminy Widuchowa
tj.:
a) papieru,
b) metali,
c) tworzyw sztucznych,
d) szkła,
e) odpadów opakowaniowych wielomateriałowych,
f) bioodpadów;
g) odpadów niebezpiecznych,
h) przeterminowanych leków i chemikaliów,
i) odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie
domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji
i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł
i strzykawek,
j) zużytych baterii i akumulatorów,
k) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
l) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
m) zużytych opon,
n) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
o) odpadów tekstyliów i odzieży;
oraz
p) odpadów zmieszanych (resztkowych);
2) wyposażenie nieruchomości w worki do selektywnego gromadzenia odpadów;
3) organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, dalej
PSZOK;
4) wyposażenie PSZOK w odpowiednie kontenery oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów
z nich pochodzących.
II Szacunkowe dane charakteryzujące zamówienie i opis Gminy Widuchowa
1. Liczba ludności, według danych z rejestru mieszkańców na dzień 8 października 2019 r.
wynosi 5.291 osób, przy czym według z deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie
odpadami komunalnymi liczba ta, na dzień 31 grudnia 2018 r., wynosi 3.986 osób.

2. Ilość gospodarstw domowych na terenie Gminy Widuchowa wynosi:
1) według wynikających z danych ewidencji podatku od nieruchomości –
1.553 gospodarstw (stan na dzień 7 października 2019 r.);
2) według liczby zawartych umów na dostawę wody – 1.569 gospodarstw (stan na wrzesień
2019 r.).
3. Szacunkowa ilość punktów odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Widuchowa, ze
wskazaniem rodzaju zabudowy przedstawia się następująco:

Punkt

Zabudowa jednorodzinna

Zabudowa wielorodzinna

Bolkowice

38

0

Czarnówko

22

2

Dębogóra

79

3

Kiełbicze

19

0

Kłodowo

35

1

Krzywinek

0

0

Krzywin

170

0

Lubicz

87

9

Lubiczyn

25

0

Marwice

55

0

Ognica

111

0

Pacholęta

38

0

Pąkowo

1

0

Polesiny

16

0

Rynica

52

0

Widuchówko

1

1

Widuchowa

390

13

Widuchowa Stacja

15

0

Wilcze

10

0

Żarczyn

58

2

Żelechowo

101

0

4. Wykonawca powinien uwzględnić, że w trakcie realizacji usługi liczba mieszkańców może
ulegać zmianie, podobnie jak zmianie mogą ulec lokalizacje poszczególnych punktów
odbioru. W obu przypadkach zmiany mogą dotyczyć zarówno zmniejszenia, jak i zwiększenia
poszczególnych wartości.
5. Na podstawie sprawozdań „Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi ZGDO” za lata
2017-2018 poniżej przedstawiono w ujęciu zbiorczym ilości odpadów komunalnych
odebranych z obszaru Gminy Widuchowa:

Rodzaj odpadu

Opakowania z tworzyw
sztucznych, szkła, metali,
papieru, opakowania
wielomateriałowe

Nazwa odpadu

Przeterminowane leki

Zużyte urządzenia
elektryczne i
elektroniczne, w tym
baterie i akumulatory

Niesegregowane
(zmieszane) odpady
komunalne

2017

2018

Opakowania z papieru i tektury

15 01 01

21,846

24,254

Opakowania z tworzyw
sztucznych

15 01 02

1,561

0,504

Opakowania ze szkła

15 01 07

69,319

76,691

15 01 06

72,478

84,158

Zużyte opony

16 01 03

5,11

6,81

Leki inne niż wymienione w 20
01 32

20 01 31

0

0,018

Leki inne niż wymienione w 20
01 31

20 01 32

0,002

0

Zużyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne inne niż
wymienione w 20 01 21 i 20 01
23 zawierające niebezpieczne
składniki

20 01
35*

2,22

61,11

Zużyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne inne niż
wymienione w 20 01 21, 20 01
23, 20 01 35

20 01 36

0,25

0

Niesegregowane (zmieszane)
odpady komunalne

20 03 01

1162 1220,774

20 03 07

63,14

Tworzywa sztuczne, szkło,
Zmieszane odpady
metal, papier, opakowania
opakowaniowe
zmieszane
Zużyte opony

kod
odpadów

Odpady wielkogabarytowe Odpady wielkogabarytowe
RAZEM

39,21

1397,926 1513,529

6. Zamawiający szacuje następującą, roczną ilość odpadów do zagospodarowania [Mg]:

kod
odpadów

Szacowana
ilość
odpadów

Opakowania z papieru i tektury

15 01 01

23,7

Opakowania z tworzyw
sztucznych

15 01 02

0,5

Opakowania ze szkła

15 01 07

74,9

Tworzywa sztuczne, szkło,
metal, papier, opakowania
zmieszane

Zmieszane odpady
opakowaniowe

15 01 06

82,2

Zużyte opony

Zużyte opony

16 01 03

6,7

Leki inne niż wymienione w 20
01 32

20 01 31

0,0

Leki inne niż wymienione w 20
01 31

20 01 32

0,0

20 01 35*

59,7

20 01 36

0,0

Rodzaj odpadu

Opakowania z tworzyw
sztucznych, szkła, metali,
papieru, opakowania
wielomateriałowe

Przeterminowane leki

Nazwa odpadu

Zużyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne inne niż
wymienione w 20 01 21 i 20 01
Zużyte urządzenia elektryczne 23 zawierające niebezpieczne
i elektroniczne, w tym baterie składniki
i akumulatory
Zużyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne inne niż
wymienione w 20 01 21, 20 01
23, 20 01 35
Niesegregowane (zmieszane)
odpady komunalne

Niesegregowane (zmieszane)
odpady komunalne

20 03 01

1192,4

Odpady wielkogabarytowe

Odpady wielkogabarytowe

20 03 07

38,3

RAZEM [Mg]

1 478,32

7. Powyższe dane charakteryzujące zamówienie są jedynie danymi szacunkowymi,
przygotowany przez Zamawiającego z należytą starannością. Wykonawca,
przygotowując ofertę, powinien uwzględnić, że wskazane dane liczbowe mogą ulegać
zmianie w trakcie realizacji umowy. Zamawiający podkreśla przy tym, że z wyjątkiem
sytuacji wprost wskazanych w SIWZ zmiana takich danych nie może być podstawą do
jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy względem Zamawiającego.
8. Szczegółowy wykaz punktu odbioru odpadów komunalnych Zamawiający udostępni
Wykonawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy na realizację umowy. Wykaz zawierać
będzie zestawienie numerów identyfikacyjnych punktów wywozu odpadów i ich adresy).
Zamawiający będzie na bieżąco informował Wykonawcę o zmianie tych danych.
III Szczegóły realizacji przedmiotu umowy

1. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji przedmiotowego zamówienia w sposób zgodny
z uchwałami Rady Gminy Widuchowa, w tym w szczególności zgodnie z Regulaminem
utrzymania czystości i porządku w Gminie Widuchowa oraz Szczegółowym sposobem
i zakresem świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości z Gminy Widuchowa.

2. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do regularnego odbioru bezpośrednio
od mieszkańców Gminy Widuchowa wskazanych frakcji odpadów komunalnych zgodnie
z harmonogramem i godzinami pracy PSZOK.

3. Wykonawca umożliwi także, w przypadku nieposiadania przez właściciela nieruchomości
własnego pojemnika na odpady, zakup bądź najem takiego pojemnika bezpośrednio
od Wykonawcy.

4. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego
zbierania odpadów komunalnych, Wykonawca obowiązany jest przyjąć te odpady jako
niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i niezwłocznie powiadomić
o nieprawidłowości Wójta Gmina Widuchowa oraz właściciela nieruchomości.
Przez nieprawidłowość w prowadzeniu selektywnej zbiórki rozumie się udział
nieprawidłowych odpadów w masie odpadów segregowanych objętościowo większy niż 20%.

5. Wykonawca obowiązany jest także do dokumentowania i informowania Zamawiającego
o innych nieprawidłowościach ze strony właścicieli mieszkańców.

6. Nieprawidłowości, o których mowa w ust. 4 powyżej powinny zostać przez Wykonawcę
udokumentowane np. w postaci dokumentacji zdjęciowej lub filmowej w sposób
umożliwiający jednoznaczną lokalizację miejsca odbioru odpadów i datę stwierdzonej
nieprawidłowości i przesłane do Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od stwierdzenia
nieprawidłowości.

7. W okresach od dnia 07 stycznia 2020 roku do dnia 31 stycznia 2020 roku Wykonawca
zapewni także odbiór wystawionych przez właścicieli nieruchomości naturalnych drzewek
świątecznych (choinek);

8. Zamawiający określa następującą, minimalną częstotliwość odbioru odpadów komunalnych
pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Widuchowa:

1) papier:
a) nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie z budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
b) nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie z budynków wielolokalowych;
2) metale:
a) nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie z budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
b) nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie z budynków wielolokalowych;
3) tworzywa sztuczne:
a) nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie z budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
b) nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie z budynków wielolokalowych;
4) szkło:
a) nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie z budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
b) nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie z budynków wielolokalowych;
5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe:
a) nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie z budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
b) nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie z budynków wielolokalowych;
6) bioodpady:
a) nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie z budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
b) nie rzadziej niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych;
7) resztkowe (zmieszane):
a) nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie z budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
b) nie rzadziej niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych.

9. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia właściwego standardu sanitarnego usług
odbioru odpadów. Pojazdy, którymi Wykonawca będzie świadczył usługę powinny być
sprawne techniczne i być w widoczny sposób oznakowane logo Wykonawcy.

10. Wykonawca odbiera odpady komunalne z miejsc ustawienia pojemników i zobowiązany jest,
po ich opróżnieniu, do odstawienia pojemników w to samo miejsce.

11. W przypadku braku dostępu do pojemnika lub worka bądź w przypadku ich nieudostępnienia
przez właściciela lub braku możliwości dojazdu do nieruchomości Wykonawca powinien ten
fakt udokumentować i poinformować Zamawiającego nie później niż w terminie 3 dni od
zdarzenia.

12. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, w terminie 3 dni od podpisania umowy
przedstawi Zamawiającemu (w formie elektronicznej) do zatwierdzenia harmonogram odbioru
odpadów komunalnych obejmujących poszczególne punkty odbioru odpadów komunalnych,
w którym:
1) uwzględni wszelkie wymagania wynikające z Regulaminu utrzymania czystości
i porządku w Gminie Widuchowej oraz Szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości z Gminy Widuchowa;
2) określi także przedział godzin, w jakich odbywać się będzie odbiór odpadów od
mieszkańców, z zastrzeżeniem że odbiór odpadów może odbywać się od poniedziałku
do piątku, w godzinach od 600 do 2200;

3) Wykonawca przedstawi informacje w sposób jasny i czytelny, niebudzący
wątpliwości co do tego jakiego dnia, jakiego rodzaju odpady są odbierane.

13. Zamawiający zatwierdzi przedstawiony przez Wykonawcę harmonogram odbioru odpadów
komunalnych lub zgłosi do niego uwagi w ciągu 5 dni od jego otrzymania. W przypadku
zgłoszenia uwag, Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia uwag Zamawiającego
i ponownego przedstawienia harmonogramu do akceptacji w terminie 2 dni od dnia
otrzymania uwag od Zamawiającego.

14. Harmonogram powinien być udostępniony publiczne, np. poprzez zamieszczenie na stronie
internetowej Wykonawcy.

15. Harmonogram może podlegać aktualizacji, przy czym Wykonawca obowiązany jest
przedłożyć zamawiającemu do zatwierdzenia nowy harmonogram na minimum 30 dni przed
pierwszym dniem obowiązywania nowego harmonogramu.

16. Wykonawca zobowiązany jest także przygotować i dostarczyć właścicielom nieruchomości
informację (folder bądź ulotka) dotyczącą prawidłowej segregacji odpadów komunalnych,
która w prosty i zrozumiały sposób umożliwi mieszkańcom właściwe zbieranie odpadów
komunalnych. Informacja powinna być opatrzona przykładami prawidłowej i nieprawidłowej
segregacji, w odniesieniu do najbardziej powszechnych grup produktów i najczęstszych
błędów, jakie popełnia się w związku z segregacją. Projekt graficzny przygotowanej
informacji, wraz z parametrami druku Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji
wraz z projektem harmonogramu. Procedura zatwierdzania lub wprowadzania uwag odnośnie
projektu jest analogiczna, jak w przypadku harmonogramu odbioru odpadów komunalnych.
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia informacji dotyczącej prawidłowej segregacji
mieszkańcom w terminie 14 dni od otrzymania akceptacji projektu graficznego przez
Zamawiającego.

17. Wykonawca zobowiązany jest także przygotować i dostarczyć właścicielom nieruchomości
informację ulotkę z aktualnym harmonogramem odbioru odpadów komunalnych w terminie
14 dni od zatwierdzenia przez Zamawiającego pierwszego harmonogramu i co najmniej na
14 dni przed pierwszym dniem obowiązywania zaktualizowanego harmonogramu.

18. Wykonawca jest zobowiązany na naprawienia wszelkich szkód, jakie wyrządzi na mieniu lub
zdrowiu osób trzecich w trakcie realizacji niniejszej umowy.
IV Pojazdy używane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
1. Wykonawca musi posiadać co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania
zmieszanych odpadów komunalnych oraz co najmniej dwa pojazdy przystosowane do
odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, a także co najmniej jeden pojazd
do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej.
2. Pojazdy używane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia muszą być trwale i czytelnie
oznakowane, w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem
telefonu Wykonawcy.

3. Pojazdy i urządzenia używane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia muszą być
zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów, podczas
ich magazynowania, przeładunku, a także transportu.
4. Pojazdy i urządzenia używane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia muszą być
poddawane myciu i dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego
stanu sanitarnego, nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim nie rzadziej niż raz na
2 tygodnie.
5. Na koniec każdego dnia roboczego pojazdy używane przez Wykonawcę do realizacji
zamówienia muszą być opróżnione z odpadów i były parkowane wyłącznie na terenie bazy
magazynowo- transportowej.
6. Konstrukcja pojazdów musi zabezpieczać przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych
odpadów oraz minimalizowała oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady.
7. Pojazdy używane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia muszą zostać wyposażone
przez Wykonawcę w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania
satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych
o położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz czujników zapisujących dane o miejscach
wyładunku odpadów, umożliwiający weryfikację tych danych.
8. Pojazdy używane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia muszą zostać wyposażone
przez Wykonawcę w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po
opróżnieniu pojemników.
9. Pojazdy powinny być wyposażone w system wagowy z pomiarem dynamicznym. Ważenie
powinno odbywać się w momencie opróżniania pojemnika.
V Pojemniki i worki
1. Wykonawca nie jest zobowiązany do wyposażania nieruchomości w pojemniki na odbiór
odpadów komunalnych.
2. Wykonawca jest obowiązany do wyposażanie właścicieli nieruchomości (dotyczy zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej) w worki na odpady komunalne następujących frakcji:
1) papier – kolor niebieski;
2) tworzywa sztuczne, odpady z metali i odpady opakowaniowe wielomateriałowe –
kolor żółty;
3) szkło – kolor zielony;
4) bioodpady – kolor brązowy.
oraz
5) zmieszane (resztkowe) – kolor czarny.
3. Wyposażając nieruchomości w worki Wykonawca (w terminie 3 dni od podpisania umowy)
przekazuje właścicielowi nieruchomości po 3 sztuki worków dla każdej ze zbieranych frakcji
bądź przygotowane przez siebie pakiety worków (obejmujących minimum po 3 sztuki
worków dla każdej ze zbieranych od mieszkańców frakcji). Przy okazji każdego następnego
odbioru odpadów Wykonawca dostarczy właścicielom kolejne worki w ilości
odpowiadającej ilości worków odebranych, dla danej frakcji odpadów.

4. Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej worki powinny:
1)
posiadać minimalną pojemność 120 l;
2)
zawierać trwałe oznaczenie Wykonawcy;
3)
być w kolorze właściwym dla danej frakcji odpadów komunalnych;
4)
być wykonane z tworzywa LDPE lub HDPE uniemożliwiające ich rozerwanie
podczas eksploatacji.
5. Worki i pojemniki, w których mieszkańcy gromadzić będą odpady komunalne powinny
zostać wyposażone przez Wykonawcę oznaczone kodami kreskowymi lub innymi
identyfikatorami w celu umożliwienia Zamawiającemu kontroli i identyfikacji pojemników.
VI PSZOK
1. W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do zorganizowania,
wyposażenia i prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,
w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
2. W ramach PSZOK Wykonawca bez limitu odbierać będzie od mieszkańców Gminy
Widuchowa odpady komunalne następujących frakcji:
1) papieru;
2) metali;
3) tworzyw sztucznych;
4) szkła;
5) odpadów opakowaniowych wielomateriałowe;
6) bioodpadów;
7) odpadów niebezpiecznych;
8) przeterminowanych leków i chemikaliów;
9) odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie
domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji
i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł
i strzykawek;
10) zużytych baterii i akumulatorów;
11) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
12) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
13) zużytych opon,
14) odpadów budowlanych i rozbiórkowych;
15) odpadów tekstyliów i odzieży.
Wykonawca może rozszerzyć zakres selektywnie zbieranych frakcji odpadów, przy czym nie
może być do podstawą do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.
6. PSZOK powinien zostać na nieruchomości, której właścicielem, użytkownikiem wieczystym
albo dzierżawcą jest posiadacz odpadów gospodarujący odpadami. Nadto PSZOK powinien
spełniać wymogi przewidziane powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym
w szczególności prawa budowlanego, ochrony środowiska, ustawy o odpadach, bhp i ppoż.

7. PSZOK powinien zostać zlokalizowany na terenie utwardzonym, ogrodzonym, oświetlonym,
monitorowanym, dozorowanym.
8. Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć PSZOK w odpowiednie pojemniki, boksy lub
kontenery do gromadzenia poszczególnych frakcji odpadów, w sposób odpowiedni do ilości
przyjmowanych odpadów i zapobiegać ich zniszczeniu lub powstaniu zagrożenia dla
środowiska lub zdrowia ludzi.
9. Lokalizację (adres) PSZOK Wykonawca zobowiązany jest podać do wiadomości publicznej,
w tym w szczególności zamieścić go na swojej stronie internetowej.
10. Wykonawca oznakuje PSZOK tablicą informacyjną umieszczoną w widocznym miejscu,
zawierającą nazwę, adres, Wykonawcy, dni i godziny otwarcia, nazwę „Punkt Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych”.
11. Wjazd na teren PSZOK powinien być w widoczny sposób oznakowany.
12. Teren PSZOK powinien obejmować plac manewrowy pozwalający na właściwe
rozmieszczenie pojemników i wjazd pojazdów dowożących odpady a także wydzielone
miejsca parkingowe dla mieszkańców Gminy Widuchowa. Na PSZOK powinno znajdować
się również pomieszczenie socjalne dla pracowników PSZOK, wyposażone co najmniej
w energię elektryczną, węzeł sanitarny i ogrzewanie.
13. Wykonawca zapewni pracę PSZOK w dniach od poniedziałku do soboty w godzinach
od 08:00 do 17:00.
VI Zapewnienie odpowiednich poziomów gospodarowania odpadami komunalnymi
1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania (w formie papierowej i elektronicznej)
Zamawiającemu sprawozdań zgodnych z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.
2. Osiągnięcie przez Wykonawcę odpowiednich poziomów recyklingu i przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów komunalnych oraz poziomu
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji powinno następować
w odniesieniu do poziomów wskazanych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. Brak osiągnięcia
przez Wykonawcę zakładanych poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami odpadów komunalnych oraz poziomu ograniczenia masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, będzie podstawą do naliczenia
Wykonawcy kary umownej, w wysokości i na warunkach wynikających z umowy.

