Załącznik Nr 11
UMOWA
Nr Or.
zawarta w dniu ……………. w Świętajnie
pomiędzy:
Gminą Świętajno z siedzibą w Świętajnie 104, 19-411 Świętajno, reprezentowaną przez
Andrzeja Stanisława Kisiela – Wójta Gminy Świętajno
przy kontrasygnacie Lucyny Charyton – Skarbnika Gminy Świętajno,
zwaną dalej Zamawiającym.
a
firmą …………………………………………………………………………………………………..
NIP – ………………………………., REGON- ………………………..
reprezentowaną przez
…………………………………………………………………………………………………………,
zwaną w dalszej treści umowy Wykonawcą, wybranym w trybie przetargu nieograniczonego,
została zawarta umowa o następującej treści:
§1
Przedmiot umowy:
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji świadczenie usług pn.: Odbiór
i transport odpadów komunalnych na terenie Gminy Świętajno.
2. Usługa, o której mowa w ust 1, obejmuje swym zakresem odbieranie odpadów
komunalnych i ich transport do miejsca zagospodarowania od następujących właścicieli
nieruchomości:
1) na których zamieszkują mieszkańcy (zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna),
2) na których nie zamieszkują mieszkańcy (budynki użyteczności publicznej,
nieruchomości na których prowadzona jest działalność gospodarcza, kosze uliczne),
3) wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe i zabudowanych domkami
letniskowymi.
3. Wszystkie odpady objęte zamówieniem Wykonawca jest obowiązany do przekazywania
do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Siedliskach k/Ełku,
prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-Mazury” Sp. z o.o. w
Siedliskach.
4. Zakres i opis usług będących przedmiotem umowy zawarty jest w Szczegółowym
zakresie i opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do „SIWZ”, która
stanowi integralną część niniejszej umowy.
5. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wykaz telefonów do kontaktów roboczych z
uwzględnieniem łączności bezprzewodowej niezbędnej do prawidłowej realizacji usługi.
6. W dniu podpisania umowy, Zamawiający przekaże Wykonawcy:
a) wykaz kontenerów KP-7,
b) wykaz koszy ulicznych,
c) wykaz nieruchomości, z których będą odbierane odpady komunalne.
7. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia akcji promującej selektywną zbiórkę
odpadów poprzez dostarczenie ulotek, przygotowanych przez Zamawiającego, do
każdego właściciela nieruchomości.
Z przeprowadzonej akcji promocyjnej Wykonawca będzie obowiązany sporządzać
półroczne sprawozdania. Sprawozdanie powinno zawierać ilość dostarczonych ulotek,
nazwę miejscowości oraz datę przeprowadzenia akcji promującej.
§2
Termin realizacji:

Wykonawca zrealizuje usługę objętą przedmiotem zamówienia w terminie od dnia 1 stycznia
2018 r. do 31 grudnia 2020 r.
§3
Wynagrodzenie:
1. Ustala się miesięczny okres rozliczeniowy wykonania usług objętych umową.
2. Z tytułu świadczenia usług Wykonawca otrzyma wynagrodzenie obliczone jako iloczyn
ilości ton (Mg) odebranych odpadów oraz odpowiedniej ceny jednostkowej brutto za 1
tonę (Mg) odebranych odpadów w wysokości wskazanej przez Wykonawcę w formularzu
ofertowym, tj.:
1) …… zł za odbiór i transport niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych,
2) …… zł za odbiór i transport odpadów zebranych selektywnie,
3) …… zł za odbiór i transport odpadów ulegających biodegradacji,
4) …… zł za odbiór i transport odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego,
5) …… zł za odbiór i transport popiołów paleniskowych, łącznie z dzierżawą kontenera.
3. Łączna kwota całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy z tytułu realizacji usług
objętych umową nie może przekroczyć kwoty …………….. zł brutto (słownie: …………….
……………………………………….. zł), w tym obowiązujący podatek VAT w wysokości
………………………….. zł, w całym okresie obowiązywania umowy, określonym w § 2.
4. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie elementy ujęte w Szczegółowym
zakresie i opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik Nr 1 do SIWZ.
§4
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3% kwoty brutto
określonej w § 3 ust. 3 umowy. Wykonawca wniesie pełną kwotę zabezpieczenia
należytego wykonania umowy w formie …………………., na kwotę ……………zł, w dacie
zawarcia umowy.
2. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.
§5
Rozliczenia:
1. Podstawę do rozliczenia usług i wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie stanowił
pisemny protokół wykonania usług w okresie rozliczeniowym sporządzony przez
Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc
kalendarzowy. Wzór protokołu wykonania usług stanowi załącznik do niniejszej umowy.
2. Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie płatne przelewem na konto Wykonawcy Nr
…………………………………….. , w terminie …….. dni od daty jej wpływu do
Zamawiającego.
3. W przypadku realizowania przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców warunkiem
płatności faktur jest spełnienie przez Wykonawcę warunków, o których mowa w § 15.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania wypłaty wynagrodzenia lub odmowy
jego wypłaty w przypadku, gdy dokumenty przedstawione przez Wykonawcę w celu
potwierdzenia ilości odpadów będą budziły uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości
i rzetelności danych w tych dokumentach przedstawionych w zakresie pochodzenia
odpadów, ich ilości lub prawidłowości postępowania z odpadami.
§6
Terminowość i prawidłowość wykonania usług będzie oceniana przez Zamawiającego
w oparciu o harmonogram realizacji usług przedstawiony Zamawiającemu przez Wykonawcę
zgodnie ze Szczegółowym zakresem i opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym
załącznik Nr 1 do SIWZ.

§7
Obowiązki Zamawiającego:
1. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:
a) aktualizowanie do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wykonywania usługi w
całym okresie realizacji zadania wykazu nieruchomości objętych gminnym systemem
odbioru odpadów zawierającego, adresy nieruchomości oraz informacje czy na danej
nieruchomości jest prowadzona segregacja odpadów,
b) ustanowienie upoważnionych przedstawicieli nadzorujących realizację usług,
c) sprawdzanie jakości wykonywanych usług oraz ich zgodności z umową,
d) prowadzenie bieżących kontroli wykonywanych usług,
e) terminowa zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy,
f) żądania od Wykonawcy przedstawienia dokumentów lub informacji dotyczących lub
związanych z wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy.
2. Zamawiający ma prawo:
a) wydawać Wykonawcy polecenia dotyczące w szczególności zmiany zakresu
rzeczowego usług do wykonania,
b) sposobu ich wykonania, usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń,
c) żądać od Wykonawcy dokonania poprawek, bądź ponownego wykonania wadliwie
wykonanych usług, a także ich wstrzymania w przypadku gdyby ich kontynuacja
mogła wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z
umową,
d) kontrolować stopień realizacji rzeczowej i jakościowej przedmiotu umowy pod kątem
zgodności z umową oraz wytycznymi Zamawiającego, w każdym czasie bez
zawiadomienia o terminie i godzinie kontroli.
3. Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcą ze strony Zamawiającego będą:
- ..................................................................................................................................................
- ..................................................................................................................................................
4. Osobami upoważnionymi do kontaktów z Zamawiającym ze strony Wykonawcy będą:
- ................................................................................................................................................
- ..................................................................................................................................................
§8
Zatrudnienie
1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub
podwykonawcę osób wykonujących czynności polegające na bezpośrednim (fizycznym)
wykonywaniu prac związanych z odbiorem odpadów komunalnych, w tym kierowców
samochodów ciężarowych.
2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów i dokonywania ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej
dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1

czynności w trakcie realizacji zamówienia:
1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego.
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę
wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o
pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności
bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i
wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.
4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności
Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary
umownej w wysokości określonej w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych
przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie
jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności.
5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
§9
Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego:
1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli poweźmie wiadomość o tym, że:
a. wszczęte zostało postępowanie upadłościowe Wykonawcy,
b. rozpoczęto likwidację firmy Wykonawcy,
c. Wykonawca utracił uprawnienia do wykonywania przedmiotu umowy wynikające z
przepisów szczególnych.
2. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego może nastąpić również, jeżeli Wykonawca:
a. nie rozpoczął wykonywania usług w pełnym zakresie objętym umową z dniem
01.01.2018 r.
b. zaniechał realizacji umowy, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje jej przez
kolejnych 7 dni kalendarzowych,
c. pomimo uprzednich, pisemnych, co najmniej dwukrotnych zastrzeżeń ze strony
Zamawiającego nie wykonuje usług zgodnie z postanowieniami umowy lub w
istotny sposób narusza zobowiązania umowne.
3. W przypadkach wymienionych w ust. 1 i 2 Zamawiający może w terminie 7 dni po
pisemnym uprzedzeniu, przejąć sam prowadzenie usług określonych niniejszą umową
lub powierzyć je innemu podmiotowi, a kosztami tych usług obciąży Wykonawcę do
wysokości odpowiadającej kwocie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o
której mowa w § 4.
4. Ponadto w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili

zawarcia umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. W tym celu
Zamawiający wraz z Wykonawcą winni ustalić wartość faktycznie wykonanych przez
Wykonawcę usług, a Wykonawca zobowiązuje się współpracować z Zamawiającym w
tym zakresie.
§ 10
Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę:
1. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający nie dotrzymuje istotnych
postanowień umowy a w szczególności gdy:
1) nie wypłaca Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane usługi w ciągu…. dni od
terminu płatności ustalonego w umowie,
2) odmawia bez uzasadnienia zatwierdzenia protokółu wykonania usług w okresie
rozliczeniowym.
3) zawiadamia Wykonawcę, że w wyniku nieprzewidzianych okoliczności nie będzie
mógł pokryć zobowiązania.
2. Odstąpienie od umowy należy uzasadnić pisemnie. Jest ono dopiero wtedy skuteczne,
jeżeli Wykonawca wyznaczył Zamawiającemu stosowny termin ( nie krótszy niż 7 dni ) do
wypełnienia postanowień umowy i poinformował go, że po bezskutecznym upływie tego
terminu odstąpi od umowy.
3. Po upływie terminu określonego w zawiadomieniu, o którym mowa w ust.2, Wykonawca
powinien możliwie najszybciej usunąć z obsługiwanego terenu wszystkie swoje
urządzenia techniczne w szczególności urządzenia do gromadzenia odpadów.
§ 11
Ubezpieczenia:
1. Celem wyłączenia odpowiedzialności materialnej Zamawiającego lub Wykonawcy z tytułu
szkód powstałych w związku z zaistnieniem określonych zdarzeń losowych i
odpowiedzialności cywilnej w czasie realizacji umowy, Wykonawca zawrze odpowiednie
umowy ubezpieczenia.
2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:
a. urządzenia, mienie ruchome związane z prowadzeniem usług - od zdarzeń
losowych,
b. odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych
wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich powstałe w związku z
prowadzonymi usługami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.
3. Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca.
4. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia na każde żądanie Zamawiającego
polisy ubezpieczeniowej oraz dowodów opłacania składek.
§ 12
Ochrona danych osobowych
1. Wykonawca zapewnia przestrzeganie w trakcie realizacji przedmiotu umowy zasad
przetwarzania i ochrony danych osobowych określonych w przepisach ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922), do których
Wykonawca będzie miał dostęp w trakcie świadczenia usług.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność określoną przepisami prawa za ewentualne skutki
działania niezgodnego z przepisami, o których mowa w ust. 1.
3. Wykonawca zapewnia, że przetwarzane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie
w celu realizacji umowy.
4. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego powiadamiania Zamawiającego o
stwierdzeniu próby lub faktu naruszenia poufności danych osobowych przetwarzanych w
związku z realizacją umowy.

§ 13
Kary umowne:
1. Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy kary umowne w poniższych przypadkach i
wysokościach:
1) odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, za które ponosi odpowiedzialność
Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 3
niniejszej umowy,
2) wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego z przyczyn za które ponosi
odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto
określonego w § 3 ust. 3 niniejszej umowy,
3) opóźnienie w opracowaniu harmonogramu wywozu odpadów, o którym mowa w § 6 –
w wysokości 150,00 zł za każdy dzień opóźnienia licząc od następnego dnia po
upływie terminu umownego.
4) opóźnienie w usunięciu stwierdzonych przez Zamawiającego w trakcie kontroli prac
lub zgłoszonych zastrzeżeń – w wysokości 50,00 zł za każdy dzień opóźnienia. Bieg
terminu naliczania kary rozpoczyna się z upływem dnia, który został wyznaczony do
usunięcia wad,
5) zwłokę w wykonaniu odbioru odpadów w terminach określonych w harmonogramie
lub w terminach wskazanych przez Zamawiającego – wysokości 100,00 zł za każdy
dzień zwłoki,
6) zanieczyszczenie lub pozostawienie nieuporządkowanego miejsca gromadzenia
odpadów w dniu odbioru, lub zanieczyszczenie trasy przejazdu - w wysokości 50,00
zł,
7) za każdy przypadek stwierdzenia w trakcie kontroli lub odbioru prac, że Wykonawca
nie wykonał prac, o których mowa w niniejszej umowie – w wysokości 100,00 zł,
8) za niedopełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę we własnym
przedsiębiorstwie lub przez podwykonawcę osób mających realizować zamówienie, o
którym to obowiązku jest mowa w SIWZ, w wysokości 2 000 zł miesięcznie za
każdego niezatrudnionego pracownika, przy czym za niespełnienie powyższego
obowiązku jest uznawane również nieprzedłożenie w terminie 3 dni od otrzymania
żądania Zamawiającego dowodów potwierdzających spełnienie wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę, o których mowa w SIWZ,
9) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 500 zł za każdą nieprzedłożoną kopię
umowy lub jej zmiany.
2. Wykonawca dokona zapłaty kar umownych przelewem na wskazany przez
Zamawiającego rachunek bankowy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia mu żądania
zapłaty.
3. Realizacja kar umownych może nastąpić poprzez potrącenie wysokości kar z kwoty
należnej do zapłaty Wykonawcy wynikającej z wystawionej przez niego faktury lub
wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy
4. Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, na zasadach
ogólnych, gdy szkoda przewyższy wysokość kar umownych, bądź wystąpiła z innego
tytułu.
§ 14
Sprawozdania:
Wykonawca sporządza półroczne sprawozdania, o którym mowa w art. 9n ust. 1-3 ustawy z
dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz.
1289) i przekazuje je w jednym egz. Związkowi Międzygminnemu „Gospodarka Komunalna”,
ul. Piłsudskiego 2, 19-300 Ełk. do końca miesiąca następującego po upływie półrocza,
którego dotyczy.

§15*
Podwykonawcy
Wykonawca wykona przedmiot umowy sam, bez udziału podwykonawców.
§15*
Umowy o podwykonawstwo
1. Wykonawca zamierza powierzyć następującą część usług …………………………………
…………..… następującemu podwykonawcy ……...………………………………., a w
pozostałym zakresie wykona przedmiot umowy własnymi siłami.
2. Do zawarcia umowy przez Wykonawcę z Podwykonawcami wymagana jest zgoda
Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez
Wykonawcę umowy z Podwykonawcą lub jej projektu nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub
zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.
3. Zatrudnienie przez Wykonawcę innego podwykonawcy niż wskazany w ofercie
Wykonawcy musi być uzasadnione przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowane przez
Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy
Wykonawca przedłoży oświadczenie, że wskazany podwykonawca wykona następującą
część zamówienia ……………………………… …………………………… oraz przedłoży
odpowiednie dokumenty wymagane od wykonawców w postępowaniu o zamówienie
publiczne, poprzedzającym zawarcie niniejszej umowy.
4. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust.
3, nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robót
któregokolwiek podwykonawcy. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy,
wynikająca z braku podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn
zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia
robót.
5. Po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, o której mowa w ust. 3, Wykonawca przedłoży
Zamawiającemu umowę z podwykonawcą na realizację powierzonego mu do wykonania
zakresu robót.
6. Zatrudnienie podwykonawcy bez uzyskania zgody Zamawiającego stanowi podstawę
odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.
7. Za działania i zaniechania podwykonawców Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za
własne działania i zaniechania.
8. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy w
terminach płatności określonych w zawartej z nim umowie.
9. Zamawiający ma prawo wstrzymać wypłatę wynagrodzenia dla Wykonawcy, jeśli ten nie
przedłoży wraz z fakturą VAT oświadczenia podwykonawcy, że wypłacono mu
wynagrodzenie za wykonaną część usług.
§ 16
Zmiany umowy:
1. Dopuszcza się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w przypadku
gdy:
1) nastąpi zmiana powszechnie lub miejscowo obowiązujących przepisów prawa w
zakresie mającym wpływ na realizację umowy,
2) wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny
sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie
umowy zgodnie z jej celem lub w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez
Wykonawcę i Zamawiającego.
2. Przewiduje się zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku urzędowej zmiany stawki
podatku VAT.
3. Wykonawca nie może dokonać cesji praw i obowiązków oraz należności i zobowiązań
wynikających z niniejszej umowy oraz nie może zlecić wykonania przedmiotu umowy
innym podmiotom niż wymienionym w ofercie przetargowej.

§ 17
Sprawy nieuregulowane:
W sprawach nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy.
§ 18
Rozstrzyganie sporów:
Spory jakie mogą wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu
Sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
§ 19
Egzemplarze:
Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy
egzemplarze dla Zamawiającego a jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

Załącznik do umowy
………………… dnia …………………….

PROTOKÓŁ WYKONANIA USŁUG

z dnia …………………………………… sporządzony zgodnie z § 5 ust. 1 umowy
Nr ……. z dnia………………..
z wykonania usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych i niezamieszkałych w Gminie Świętajno za okres ………………………………
Zwięzły zakres wykonanych usług (wypełnia Wykonawca):
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Uwagi do wykonanych usług - ze strony Wykonawcy:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Uwagi do wykonanych usług - ze strony Zamawiającego:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Wnioski:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

………………………………..
Podpis Zamawiającego

………………………………
Podpis Wykonawcy

