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UMOWA nr ............... /projekt/
zawarta w Jeżewie w dniu ........ -......... -20……. roku pomiędzy:
Gminą Jeżewo zwaną w dalszej części umowy „Z A M A W I A J Ą C Y M”
ul. Świecka 12, 86 –131 Jeżewo, NIP: 559-11-30-658
reprezentowaną przez Wójta Gminy Jeżewo – Macieja Rakowicza,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Kamilli Prabuckiej
a
firmą ......................... zwanym w dalszej części umowy „W Y K O N A W C Ą”
z siedzibą .........................., NIP ............................., REGON/KRS .........................................
reprezentowaną przez .............................................................................................................
_______________________________________________________________________________________________________________
ZGODNIE Z NINIEJSZĄ UMOWĄ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
(zwaną dalej „umową”)
Strony uzgadniają, co następuje:
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w oparciu
o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz.
1129), zwanej dalej „ustawą Pzp”, została zawarta umowa o następującej treści:
§1
1. Zamawiający, zgodnie z przeprowadzonym przetargiem nieograniczonym powierza, a
Wykonawca zgodnie ze złożoną ofertą zobowiązuje się do sukcesywnego wykonywania usługi
wywozu i zagospodarowania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie
19 08 05 z Oczyszczalni Ścieków w Jeżewie, w szacowanej ilości 840 Mg w ciągu obowiązywania
umowy.
2. Niniejsza umowa realizowana będzie w okresie realizacji zamówienia tj. 12 miesięcy od dnia
zawarcia umowy, jednakże nie dłużej niż do dnia 31.12.2022 r.
3. Ilości osadów ściekowych podane w ust. 1 są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie
(zmniejszeniu, zwiększeniu) w czasie trwania umowy, w zależności od potrzeb Zamawiającego.
Jednakże niezależnie od ewentualnej zmiany powyższej ilości, o rzeczywistym wynagrodzeniu za
wykonanie zamówienia decydować będzie podana na formularzu ofertowym cena jednostkowa
netto, które pozostaje niezmienna w trakcie trwania zamówienia.
4. Zmiana ilości osadów ściekowych rzeczywiście zleconych do wywozu i zagospodarowania nie
powoduje powstania u Wykonawcy jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych w stosunku do
Zamawiającego.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SWZ.
6. Ponadto w ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac
niezbędnych przy realizacji zamówienia m. in.:
a) podstawienie samochodów/ kontenerów do załadunku osadów,
b) zachowanie czystości w miejscu wykonywania usługi,
c) zabezpieczenie prac pod względem BHP,
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d) pokrycie szkód powstałych w trakcie realizacji zamówienia, również wobec osób trzecich,
e) oznakowanie pojazdów wykonujących usługi zgodnie z przepisami w tym zakresie.
7. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia publicznego, oraz
miejscem wykonania zamówienia. Zamówienie przyjmuje do realizacji bez zastrzeżeń.
8. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo transportowanych
odpadów. Wykonawca zobowiązuje się zagospodarować odpady w sposób zgodny z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa.
§2
1. Realizacja zamówienia będzie się odbywać na podstawie zamówień cząstkowych przesyłanych
Wykonawcy w sposób pisemny, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
2. Zamówienia cząstkowe przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej odbywać będą się
z wykorzystaniem następujących adresów mailowych:
a) ze strony Zamawiającego: …………………………………
b) ze strony Wykonawcy: ………………………………
3. W przypadku zamówień cząstkowych przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej,
Wykonawca na żądanie Zamawiającego niezwłocznie potwierdzał będzie mailowo otrzymanie
zamówienia cząstkowego.
4. Wykonawca gwarantuje realizację poszczególnych zamówień cząstkowych w czasie 3 dni od
momentu otrzymania zamówienia od Zamawiającego.
5. Osobą odpowiedzialną za zgłaszanie konieczności wywozu odpadów z oczyszczalni ścieków
oraz potwierdzania wykonania usług wywozu odpadów wraz z określeniem ich ilości ze strony
Zamawiającego jest: ………………………………………………………………….
6. Osobą odpowiedzialną ze strony Wykonawcy za prowadzenie wszystkich spraw związanych z
realizacją umowy o wykonanie przedmiotu zamówienia będzie:………………………………………………...
§3
1. Całość usług objętych umową Wykonawca zrealizuje przy użyciu zapewnionych przez siebie
wyspecjalizowanych środków transportowych.
2. W przypadku wystąpienia konieczności użycia dodatkowego sprzętu dla wywozu osadów
ściekowych Wykonawca pozyska niezbędny sprzęt własnym staraniem i na własny koszt.
3. Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt zapewnić warunki bezpieczeństwa osobom
wykonującym zamówienie.
4. Umowa zostaje zawarta zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia oraz ofertą wykonawcy,
które stanowią integralną część niniejszej umowy.
5. Osoba świadcząca usługę musi posiadać wymagane prawem kwalifikacje do prowadzenia
określonego pojazdu, którym wykonywany jest przedmiot zamówienia.
6. Pojazd przeznaczony do wykonywania zamówienia musi być oznakowany zgodnie z warunkami
wynikającymi z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym(tj. Dz. U. z 2021 r.,
poz. 450, ze zm.).
7. Wykonawca świadcząc usługi będące przedmiotem umowy zobowiązany jest przestrzegać
stosowne przepisy z zakresu ochrony środowiska, ustawy o odpadach, ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach oraz warunki zezwolenia właściwego Starosty na prowadzenie
działalności w zakresie gospodarowania odpadami.
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8. Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane prawem zezwolenie na prowadzenie działalności
stanowiącej przedmiot niniejszej umowy i zobowiązuje się do posiadania go przez cały okres
trwania niniejszej umowy oraz okazywania go na każde żądanie Zamawiającego.
9. Wykonawca posiada aktualną polisę odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej oraz zobowiązuje się do jej utrzymania przez okres obowiązywania
umowy. Kopie stosownych polis będą przekazywane Zamawiającemu.
10. Zamawiający nie będzie odpowiadał za szkody spowodowane przez Wykonawcę w wyniku
wykonywania zamówienia.
11. Szkoda zaistniała w wyniku wykonywania zamówienia przez Wykonawcę w okresie objętym
umową będzie naprawiona przez Wykonawcę i na jego koszt.
§4
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie:

Nazwa

cena jednostkowa
netto/Mg

cena jednostkowa
brutto/Mg

ilość(Mg)

wartość
netto

wartość
brutto

Komunalny
osad
ściekowy o
kodzie
190805

2. Rozliczenie za realizację przedmiotu umowy będzie następować w okresach miesięcznych na
podstawie raportów wagowych i kart przekazania odpadów za miesiąc, w którym usługa została
wykonana.
3. Ostateczne wynagrodzenie uzależnione będzie od ilości zebranych i wywiezionych odpadów.
4. Zapłaty Wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy Zamawiający będzie dokonywał na
podstawie prawidłowo wystawionych faktur oraz przekazanych wraz z nimi dokumentów, w
terminie do ……….. dni od daty złożenia faktury u Zamawiającego.
5. Faktury Wykonawca będzie wystawiał na (Nabywca oraz Odbiorca) :
NABYWCA: Gmina Jeżewo, ul. Świecka 12, 86-131 Jeżewo, NIP: 559-11-30-658
ODBIORCA: Gminne Wodociągi i Oczyszczalnia w Jeżewie, ul. Łąkowa 2, 86-131 Jeżewo.
6. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, na wskazany na fakturze VAT rachunek bankowy
Wykonawcy: ………………………………………….
7. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
8. W przypadku, gdy Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy przy pomocy
Podwykonawców, zapłata przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy uwarunkowana jest
przedstawieniem przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom. Jako dowód zapłaty Zamawiający uzna potwierdzenie zaksięgowania zapłaty
na koncie Podwykonawcy lub wyciąg z rachunku bankowego Wykonawcy potwierdzający
dokonanie przelewu wraz z oświadczeniem Podwykonawcy o otrzymaniu zapłaty i zawierającym
dodatkowo informację, czy należności te zostały zapłacone w umownym terminie, a w przypadku
nieterminowej zapłaty wskazujące ilość dni zwłoki.
9. Wynagrodzenie płacone będzie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności w
rozumieniu art.108a ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług.
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10. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT, a rachunek bankowy o
którym mowa w ust. 6 znajduje się w wykazie podatników VAT udostępnionym na stronie
Ministerstwa Finansów i jest właściwy dla dokonywania rozliczeń na zasadach podzielonej
płatności.
11. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 nie podlega zmianie w trakcie trwania umowy, z
zastrzeżeniem ust.12.
12. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie netto Wykonawcy nie
ulegnie zmianie, natomiast wartość wynagrodzenia brutto zostanie przeliczona z uwzględnieniem
nowej stawki podatku VAT.
13. W przypadku opóźnienia w zapłacie Wykonawcy przysługują ustawowe odsetki liczone za
opóźnienie.
§5
1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Strony ustalają następujące kary umowne:
1) za niedotrzymanie terminu odbioru osadów, o których mowa w § 2ust. 4 Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę w wysokości 500 złotych za każdy dzień opóźnienia w realizacji
zamówienia cząstkowego (po przekroczeniu zadeklarowanego przez Wykonawcę terminu
odbioru osadów, o którym mowa w § 2 ust. 4).
2) za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, w szczególności naruszenie postanowień § 1,
innych niż wymienionych w pkt 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 20%
wynagrodzenia brutto z danej faktury.
3) za niewypełnienie obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności wskazane w § 7ust. 1 Umowy, w wysokości równej kwocie
minimalnego wynagrodzenia brutto za pracę ustalonego na podstawie przepisów o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązujących w chwili stwierdzenia przez
Zamawiającego naruszenia oraz liczby miesięcy w okresie realizacji umowy, w których nie
dopełniono przedmiotowego wymogu, za każdą osobę, z którą nie została zawarta umowa.
2. Zamawiający w stosunku do kar umownych przewidzianych w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) ma prawo
dokonać potrącenia z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. Zapłata pozostałych kar
umownych nastąpi w terminie 7 dni od wezwania.
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 20.000 złotych.
4. Zamawiający ma prawo potrącić naliczone kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy
wynikającego z wystawionych przez niego faktur.
5. Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, na zasadach
ogólnych.
§6
1. Wykonawca oświadcza, że dostawy będące przedmiotem umowy wykona samodzielnie
(własnymi siłami) za wyjątkiem niżej wymienionych dostaw (części zamówienia), które wykona
przy udziale Podwykonawców: ………………..…. (zakres, nazwa Podwykonawcy).
2. Przed przystąpieniem do wykonania dostaw Wykonawca zobowiązany jest podać nazwy, dane
kontaktowe oraz przedstawicieli, Podwykonawców zaangażowanych w dostawy, jeżeli są już
znani. Wykonawca zawiadomi również Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do
informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także
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przekaże wymagane informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym
okresie zamierza powierzyć realizację dostaw będących przedmiotem niniejszej umowy.
3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych, 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 zasoby którego
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
4. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień określających prawa i obowiązki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty
wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, określone
w postanowieniach umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.
5. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo,
nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy faktury lub
rachunku.
6. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię
zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
7. Zlecenie wykonania części dostaw Podwykonawcom nie zmienia zasad odpowiedzialności
Wykonawcy wobec Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i
zaniedbania Podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu, jak za własne
działania, uchybienia i zaniedbania
§7
1. Zamawiający wymaga, aby w okresie od dnia rozpoczęcia wykonywania przedmiotu niniejszej
umowy do dnia zakończenia, osoby które będą świadczyły pracę u Wykonawcy lub
Podwykonawcy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy
(tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1320 ze zm.) zwane dalej „Pracownikiem” lub „Pracownikami”, zatrudnione
były na podstawie umowy o pracę. Wymaganie powyższe dotyczy pracowników, którzy
wykonywać będą bezpośrednio czynności związane z wykonaniem usługi, czyli kierowców oraz
pracownika przyjmującego zgłoszenia i nadzorującego pracę kierowców, sporządzającego
rozliczenia i wystawiającego faktury.
2. Niedopełnienie przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia pracowników wykonujących usługi
na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, o którym mowa w ust. 1,
lub naruszanie wymogów związanych z wykazywaniem spełniania tego obowiązku będzie
skutkowało naliczaniem kar umownych określonych w niniejszej umowie.
3. Niespełnianie wymogów, o których mowa w ust.1, może stanowić podstawę do odstąpienia od
umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
4. Wykonawca zobowiązuje się, że przed rozpoczęciem wykonania przedmiotu umowy
Pracownicy wykonujący usługi zostaną przeszkoleni w zakresie przepisów BHP oraz przepisów o
ochronie danych osobowych oraz będą posiadali aktualne badania lekarskie, niezbędne do
wykonania powierzonych obowiązków.
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wyposażenie Pracowników
wykonujących usługi oraz ich bezpieczeństwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.
6. Zmiana Pracownika wykonującego usługę będzie możliwa w następującej sytuacji: na żądanie
Zamawiającego w przypadku nienależytego wykonania przez niego usługi, na wniosek
Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi okolicznościami.
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7. Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego w formie pisemnej o zmianie
pracownika wykonującego usługę w terminie 7 dni roboczych od zaistnienia takiej zmiany. W
przypadku dokonania takiej zmiany Wykonawca zobowiązany będzie do potwierdzenia, iż osoba
ta spełnia wymagania określone w SIWZ oraz umowie. Zapisy ust. 1 – 6stosuje się odpowiednio.
Zmiana pracownika wykonującego usługę skutkuje zmianą Wykazu Pracowników wykonujących
usługi i nie wymaga zawierania przez Strony aneksu do umowy.
§8
Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy w
następującym przypadkach:
1) Zmiany dotyczące podwykonawstwa w zakresie:
a) zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy,
b) zmiany lub wprowadzenia nowego zakresu dostaw, które Wykonawca będzie wykonywał
przy pomocy Podwykonawców.
2) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawnych mających wpływ na termin lub
zakres zamówienia.
3) Konieczność wprowadzenia zmian redakcyjnych do umowy, bądź wprowadzenia zmian
będących następstwem zmian danych dotyczących Zamawiającego bądź Wykonawcy, a
wynikających z danych rejestrowych ujawnionych w rejestrach publicznych.
4) Zmiana umowy może nastąpić także w przypadkach, o których mowa w art. 455 ustawy Pzp
oraz w razie zaistnienia okoliczności/przesłanek, o których mowa w art. 15r ustawy z dnia 2
marca 2020r o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID -19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
§9
1. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy może nastąpić w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych,
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
2. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt. 1) pozostałe do końca realizacji umowy
wynagrodzenie netto należne Wykonawcy się nie zmieni, a wartość wynagrodzenia brutto
zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
3. W przypadku zmiany o której mowa w ust. 1 pkt. 2) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, wynikającą ze zwiększenia
wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących umowę do wysokości zmienionego minimalnego
wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo kwoty wzrostu
minimalnej stawki godzinowej.

Wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Jeżewie

4. W przypadku zmiany o której mowa w ust. 1 pkt. 3) lub 4) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany
dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty
netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących umowę.
5. Wprowadzenie zmian, o których mowa w ust. 1, wymaga złożenia przez Wykonawcę wniosku o
dokonanie zmiany wynagrodzenia oraz przedłożenia dokumentów potwierdzających zasadność
wniosku. Wykonawca będzie zobowiązany wykazać wysokość dodatkowych kosztów wykonania
umowy, wynikających bezpośrednio ze zmiany przepisów prawnych, o których mowa w ust. 1.
6. Zamawiający ma prawo do żądania przedstawienia przez Wykonawcę dokumentów
potwierdzających zasadność wniosku, w szczególności Zamawiający może żądać odpowiednio:
1) pisemnego zestawienia wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników
realizujących przedmiot umowy, wraz z określeniem zakresu (np. części etatu), w jakim
wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części
wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi,
2) pisemnego zestawienia wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników
realizujących przedmiot umowy, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez
Wykonawcę, z określeniem zakresu (np. części etatu), w jakim wykonują oni prace
bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia
odpowiadającej temu zakresowi,
3) pisemnego zestawienia wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników
uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy, wraz z kwotami wpłat do pracowniczych
planów kapitałowych w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części
etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy
oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi.
7. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o
których mowa w ust. 1, jednakże nie wcześniej niż od dnia złożenia wniosku przez Wykonawcę o
zwiększenie wynagrodzenia z wymienionych w ust. 1 przyczyn.
§10
1. Niezależnie od uprawnienia do odstąpienia od umowy na podstawie przepisów obowiązującego
prawa, w tym ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego, Zamawiający
uprawniony jest do wypowiedzenia niniejszej umowy przed upływem terminu, o którym mowa w
§ 1 ust. 2 niniejszej umowy, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, przy czym
termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie umowy
wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie zamówienia nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach. W tym przypadku, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego
mu z tytułu wykonania części umowy.
3. Jeżeli Wykonawca z własnej winy nie rozpoczął wykonywania przedmiotu umowy albo pomimo
upomnień wykonuje zamówienie niezgodnie z umową lub wykonuje swoje zobowiązania
umowne nienależycie, utraci zezwolenie na transport odpadów oraz inne decyzje na
gospodarowanie odpadami w oparciu o które prowadzi działalność w zakresie objętym umową –

Wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Jeżewie

Zamawiający uprawniony będzie do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia
naliczając karę umowną w wysokości 20.000,00zł.
4. Odstąpienie od umowy następują z chwilą doręczenia Stronie pisemnego oświadczenia o
odstąpienia od umowy.
5. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne
wyłącznie za część przedmiotu umowy (usługi) wykonaną przez Wykonawcę, do dnia odstąpieniu
od umowy.
6. Strony ustalają, że Wykonawca nie może przenieść swoich obowiązków lub praw (w tym
wierzytelności) wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią bez zgody Zamawiającego
wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
§ 11
Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy Strony poddają pod
rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
§ 12
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
i Prawa zamówień publicznych oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa a także
postanowienia SWZ.
§ 13
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający

__________________________________

_____________________________________
kontrasygnata Skarbnika Gminy

__________________________________
akceptacja prawnika

Egz. Nr 1 – Zamawiający
Egz. Nr 2 – Wykonawca

Wykonawca

_______________________________

