Załącznik nr 10 do SIWZ
Umowa Nr …………. Projekt
zawarta w dniu ……. roku, pomiędzy:
Gminą Dubeninki, ul. Dębowa 27, 19-504 Dubeninki, NIP 8471612184, Regon 790671219
reprezentowaną przez:
Ryszarda Zielińskiego - Wójta Gminy,
przy kontrasygnacie Hanny Biedrzyckiej - Skarbnika Gminy zwaną dalej
„Zamawiającym”,
a
……………………………………………………………………………………………………..
posiadającym NIP ……………………..…… Regon …………………….………………………
reprezentowanym przez …………………………………………………………………………..,
zwanym dalej „Wykonawcą”.
Wykonawca został wybrany zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej
„ustawą Pzp” i została z nim zawarta umowa o następującej treści:
§1
Przedmiot i zakres umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na:
odbiorze i transporcie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych,
nieruchomości zabudowanych domkami letniskowymi, i innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z terenu Gminy Dubeninki.
2. Przedmiot umowy został szczegółowo określony w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ" stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.
§2
Termin wykonania umowy
Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.
§3
Obowiązki Stron

1. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) wykonania usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych z należytą starannością,
zgodnie z ustaleniami umowy i SIWZ przy uwzględnieniu obowiązujących w tym zakresie
przepisów,
2) do przeprowadzenia w latach 2021-2022 …… akcji promujących selektywną zbiórkę
odpadów poprzez pogadanki/prelekcje i dystrybucji materiałów edukacyjnych w każdej ze
szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi w terminach uzgodnionych z
Zamawiającym. Mile widziane gadżety dla najmłodszych.
- Szkoła Podstawowa w Dubeninkach: 128 uczniów klas 0-8, 38 przedszkolaków,
20 nauczycieli.
- Szkoła Podstawowa w Żytkiejmach: 54 uczniów klas 0-8, 20 przedszkolaków, 16
nauczycieli.
3) przekazywania niezwłocznie informacji dotyczących realizacji umowy na każde żądanie
Zamawiającego, jednak nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania zapytania,
4) 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,
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5) uzyskania we własnym zakresie wszelkich wymaganych zezwoleń i decyzji związanych
z realizowanymi przez siebie usługami,

6) dysponowania personelem posiadającym stosowne kwalifikacje, wymagane prawem
uprawnienia (jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień), doświadczenie,
wiedzę specjalistyczną, odpowiednią praktykę zawodową, w zakresie gwarantującym
optymalną realizację przedmiotu niniejszej umowy,
7) dysponowania zapleczem technicznym i środkami niezbędnymi do wykonania przedmiotu
niniejszej umowy zapewniając, iż przedmiot niniejszej umowy będzie wykonywany
terminowo;
8) posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, w celu zabezpieczenia
ewentualnych roszczeń odszkodowawczych osób trzecich na kwotę nie niższą niż 100 000,00
PLN, przez cały okres realizacji umowy. W przypadku gdy umowa OC obejmuje okres
krótszy niż okres realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zachowania ciągłości
ubezpieczenia na wymaganą kwotę oraz przedkładania Zamawiającemu kopii kolejnych
umów,
9) dbałości o przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska, a w szczególności
ustawy o odpadach i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
10) sporządzania rocznych sprawozdań zgodnie z art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), oraz przekazywania ich Związkowi
Międzygminnemu „Gospodarka Komunalna” w Ełku.
2. Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu miesięcznych raportów
w formie elektronicznej zawierających informację o:
1) ilości odebranych odpadów komunalnych zmieszanych [Mg],
2) ilości poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych zebranych i odebranych w sposób
selektywny [Mg],
3) ilości odebranych odpadów mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego [Mg],
4) adresach nieruchomości, które nie wywiązują się z obowiązku selektywnej zbiórki odpadów
i od których, w związku z powyższym odpady zostały odebrane jako odpady komunalne
zmieszane,
5) Zamawiający w terminie 5 dni akceptuje raport lub zgłasza uwagi elektronicznie.
Zaakceptowany elektronicznie przez Zamawiającego raport jest podstawą do wystawienia
faktury za wykonaną usługę.
3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, iż Wykonawca nie odebrał z nieruchomości
odpadów, czym naruszył ustalenia harmonogramu, strony ustalają następujący tryb
postępowania:
1) W przypadku zgłoszenia Wykonawcy przez Zamawiającego faktu nie odebrania
z nieruchomości odpadów zgodnie z obowiązującym harmonogramem (zwanego dalej
„reklamacją”) Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego, jednakże nie później niż
w ciągu 72 godzin odebrania tych odpadów.
2) Zamawiający reklamację zgłosi Wykonawcy drogą elektroniczną na adres ………
Wykonawca niezwłocznie potwierdza pocztą elektroniczną otrzymanie reklamacji.
3) Reklamacja jest również skuteczna w przypadku, gdy Wykonawca zmieni adres poczty
elektronicznej bez uprzedniego powiadomienia Zamawiającego o tym fakcie.
4) Wykonawca potwierdzi za pośrednictwem poczty elektronicznej fakt wykonania wywozu
odpadów zgłoszonych mu przez Zamawiającego w reklamacji.
4.Zamawiający zobowiązuje się do współpracy w celu wykonania umowy, w szczególności do:
1) współpracy z Wykonawcą przy opracowywaniu harmonogramu odbioru odpadów
komunalnych z terenu Gminy Dubeninki,
2) informowania Wykonawcy o ewentualnych zmianach mających wpływ na warunki
świadczenia usługi,
3) zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia, na warunkach i terminach określonych w § 5 niniejszej
umowy.
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§4
Odpowiedzialność Wykonawcy
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody
w mieniu i zdrowiu osób trzecich, 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.
4. Klauzula zatrudnienia na umowę o pracę:
Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego
czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu
pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.).
1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub
podwykonawcę osób biorących udział przy realizacji zamówienia.
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. Zamawiający uprawniony jest
w szczególności do:
a. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów
i dokonywania ich oceny,
b. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów,
c. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego, w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie nie krótszym niż 3 dni robocze, 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) ppkt a czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a. 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, rodzaju umowy o pracę wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia
oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
b. 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 imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do
zidentyfikowania;
c. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
d. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę
kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń,
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
4) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
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podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) ppkt. a czynności
zamawiający za każdy stwierdzony przypadek przewiduje sankcję w postaci obowiązku
zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych
postanowieniach 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) ppkt.a czynności.
5) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego naruszenia przez Wykonawcę lub
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
wskazane w punkcie 1) ppkt. a czynności, niezależnie od sankcji przewidzianych w pkt. 4,
Wykonawca w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych dokona czynności naprawczych
oraz bez ponownego wzywania złoży żądane przez Zamawiającego dowody w celu
potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę.
6) Za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia wymogów, o których mowa w pkt. 5)
Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary
umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
7) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę
lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez
Państwową Inspekcję Pracy.

1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.

§5
Wynagrodzenie
Ustala się miesięczny okres rozliczeniowy usług objętych umową.
Zapłata należności za wykonane usługi realizowana będzie w zależności od ilości odebranych
i przekazanych odpadów do Stacji Przeładunkowej wraz z Punktem Dobrowolnego Gromadzenia
Odpadów w Kośmidrach k/Gołdapi lub instalacji zastępczej,
tj.: ilość ton (Mg) odpadów x stawka jednostkowa wskazana w Ofercie
Kwota, o której mowa w ust. 4 wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy do Zamawiającego
z tytułu realizacji niniejszej umowy.
W wynagrodzeniu, o którym mowa w ust. 4 niniejszej umowy zawarte są wszystkie koszty
wykonania przedmiotu niniejszej umowy oraz obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie
Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu
umowy.
Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 4 płatne będzie po zakończeniu danego
miesiąca świadczenia usługi, na podstawie raportu miesięcznego i prawidłowo wystawionej
faktury VAT.
Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
prowadzony przez …. nr … , w terminie ….. dni od daty otrzymania przez Zamawiającego
faktury VAT.
Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
W przypadku zwłoki w zapłacie faktury obowiązują ustawowe odsetki za opóźnienie.
W przypadkach wymienionych w § 6, Wykonawca wystawi fakturę na 100 % wynagrodzenia
umownego, a Zamawiający przedstawi pisemne obliczenie kar umownych, o które pomniejszy
wynagrodzenie w formie potrącenia.
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10. W przypadku gdy zamówienie realizowane jest przy udziale Podwykonawców w zakresie
określonym w ofercie Wykonawcy, odpowiedzialność za realizację umowy spoczywa na
Wykonawcy.
§6
Odszkodowania i kary umowne
1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w
następujących przypadkach:
1) w wysokości 25.000,00 zł w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
2) w wysokości 100 zł za każdy dzień niezrealizowanej reklamacji.
Kara będzie naliczana jako iloczyn kwoty 100 zł oraz ilości dni (liczonych od terminu
wykonania reklamacji) i ilości punktów odbioru;
3) w wysokości 100 zł za brak potwierdzenia wywozu odpadów zgłoszonego przez
Zamawiającego, o którym mowa w § 3 ust. 3 pkt 4;
4) za zanieczyszczenie lub pozostawienie nieuporządkowanego miejsca gromadzenia odpadów
w dniu odbioru, lub zanieczyszczenie trasy przejazdu - w wysokości 200,00 zł od punktu;
5) za niedopełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę we własnym
przedsiębiorstwie lub przez podwykonawcę osób mających realizować zamówienie,
w wysokości 1.000,00 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;
6) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany, w wysokości 500 zł za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmianę;*
7) za nieprzeprowadzenie zadeklarowanej ilości akcji edukacyjnych w wysokości 10.000 zł za
każdą nieprzeprowadzoną akcję.
2. W zakresie nieuregulowanym powyżej strony ponoszą odpowiedzialność z tytułu niewykonania
lub nienależytego wykonania umowy na zasadach ogólnych.
3. Ewentualne kary związane z zanieczyszczeniem środowiska oraz niewłaściwym postępowaniem
z odpadami, wynikające z działalności Wykonawcy ponosi Wykonawca.
4. Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych,
gdy szkoda przewyższy wysokość kar umownych, bądź wystąpiła z innego tytułu.

Wykonawca wykona
podwykonawców.

1.
2.

3.

4.

przedmiot

§ 7.1*
Podwykonawcy
umowy sam, bez udziału

podwykonawców/z

udziałem

§ 7.2*
Umowy o podwykonawstwo
Wykonawca zamierza powierzyć następującą część usług ……… następującemu podwykonawcy
………., a w pozostałym zakresie wykona przedmiot umowy własnymi siłami.
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.
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.
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
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5.

6.
7.
8.
9.

1.

2.

3.

3.
4.
6.

podwykonawcy, będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy.
Po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, o której mowa w ust. 3, Wykonawca przedłoży
Zamawiającemu umowę z podwykonawcą, na realizację powierzonego mu do wykonania zakresu
robót.
Zatrudnienie podwykonawcy bez uzyskania zgody Zamawiającego stanowi podstawę odstąpienia
od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.
Za działania i zaniechania podwykonawców Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za własne
działania i zaniechania.
Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy w terminach
płatności określonych w zawartej z nim umowie.
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.
§8
Odstąpienie od umowy
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.
Oprócz wypadków wymienionych w treści Kodeksu Cywilnego Zamawiającemu przysługuje
prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:
1) Wykonawca utraci prawo do wykonywania działalności będącej przedmiotem niniejszej
umowy lub utraci zezwolenie niezbędne do realizacji umowy,
2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
3) jeżeli zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy,
4) jeżeli nastąpi wykreślenie Wykonawcy z rejestru działalności regulowanej lub wydana
zostanie decyzja o zakazie wykonywania działalności,
5) Wykonawca nie rozpoczął realizacji usług bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje
ich mimo pisemnego wezwania Zamawiającego,
6) Wykonawca przerwał realizację usług i przerwa trwa dłużej niż 7 dni,
7) Wykonawca nie wykonuje usług zgodnie z postanowieniami umowy, świadczy usługi złej
jakości lub w istotny sposób narusza zobowiązania umowne i pomimo pisemnego wezwania
Zamawiającego nie nastąpiła poprawa ich wykonania.
Warunkiem odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w przypadkach opisanych w ust. 1
pkt 5-7 jest uprzednie wezwanie Wykonawcy do wykonywania swoich obowiązków oraz
wyznaczenie w tym celu dodatkowego 3 dniowego terminu.
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić na piśmie oraz zawierać uzasadnienie.
Wykonawca zrzeka się wszelkich roszczeń z tytułu odstąpienia od umowy w okolicznościach
wyżej wskazanych, za wyjątkiem roszczenia o wynagrodzenie z tytułu wykonania części umowy.
Oprócz wypadków wymienionych w treści Kodeksu Cywilnego Wykonawcy przysługuje prawo
rozwiązania umowy, jeżeli:
1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty wynagrodzenia, mimo dodatkowego
pisemnego wezwania,
2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio
okoliczności nie będzie mógł wywiązać się ze swoich zobowiązań umownych wobec
Wykonawcy.

§9
Zmiana umowy
1. Dopuszcza się zmiany w treści umowy w przypadku:
1) zmian dotyczących nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno - prawnej,
2) wystąpienie innej okoliczności niemożliwej do przewidzenia w dniu zawarcia umowy,
uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie lub zakresie.
3) zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego wpływających na sposób spełniania
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świadczenia.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia warunków umowy mogą być dokonywane za zgodą obu stron,
wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności, o ile nie będzie to sprzeczne
z ustawą Prawo zamówień publicznych.
§ 10
Postanowienia końcowe
Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia i inna korespondencja związana z niniejszą umową,
sporządzona będzie w formie pisemnej pod rygorem nieważności z wyłączeniem § 3 ust. 2 i 3.
Zawiadomienia, oświadczenia i inna korespondencja może być przesyłana listem poleconym,
doręczana osobiście lub przesłana drogą elektroniczną.
Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku
realizacji niniejszej umowy.
W trakcie trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania
Zamawiającego o każdej zmianie swojego adresu lub nazwy firmy.
Wykonawca wskazuje, jako
Koordynatora umowy:
Imię i nazwisko: .......................................................................
Telefon kom: ............................................................................
E-mail:......................................................................................
Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za nadzór i kontrolę wykonania niniejszej
umowy jest pracownik Urzędu Gminy Dubeninki – Renata Sojkowska lub Stanisław Sawicki tel.
87 615 85 38, e-mail: r.sojkowska@dubeninki.pl, s.sawicki@dubeninki.pl.
Wszelkie spory w związku z wykonaniem umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy
rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego,
ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz
wskazane w umowie przepisy szczególne.
Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Integralną częścią niniejszej umowy są:
a) SIWZ - zał. nr 1
b) Oferta Wykonawcy - zał. nr 2

…………………….………
WYKONAWCA

…………………………..
ZAMAWIAJĄCY
……………………………….
KONTRASYGNATA

*zgodnie ze złożoną ofertą przy wskazaniu lub braku wskazania podwykonawców
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