U M O W A nr ……/2017
zawarta w dniu …………………. r. w …………….. pomiędzy:
”Łęczyńską Energetyką” Sp. z o. o. w Bogdance z siedzibą w Bogdance [21-013 Puchaczów], wpisaną
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w
Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000007317, NIP:
7130207192, REGON: 004164490, z kapitałem zakładowym wynoszącym: 82 677 000,00 zł,
reprezentowaną przez:
1) Dariusza Stawowego - Prezesa Zarządu,
zwaną dalej „Zamawiającym”,
a
………………………………………………………….
z
siedzibą
w
………………,
…………………………………, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
………….. w ………………. z siedzibą w ……………., ….. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem ………………., NIP: …………………, REGON …………………, z kapitałem
zakładowym wynoszącym …………………….. zł, reprezentowaną przez:
1) ………………………………………………….
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”
zwanymi dalej łącznie „Stronami”,
zwana dalej „Umową”,
o następującej treści:
§ 1
Przedmiot umowy
1. Umowa zostaje zawarta na podstawie Uchwały Zarządu Zamawiającego nr …………
z dnia ………………… Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający powierza, a Wykonawca
zobowiązuje się do oczyszczenia zbiornika ścieków sanitarnych oczyszczonych oraz zbiornika
retencyjnego wód deszczowych na terenie oczyszczalni ścieków w Bogdance w Polu „Bogdanka”
[dalej: „Przedmiot Umowy”] własnym staraniem, przy użyciu własnego sprzętu, na warunkach
określonych w niniejszej Umowie, zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę z dnia …………….. r.,
która stanowi Załącznik Nr 1 do Umowy oraz zgodnie z Warunkami zapytania ofertowego nr ……./2017,
które stanowią Załącznik Nr 2 do Umowy.
2. Przedmiot umowy obejmuje:
a) wypompowanie frakcji osadu ze zbiorników,
b) wyczyszczenie ścian zbiorników,
c) wywóz i utylizacja powstałych odpadów,
3. Wykonawca oświadcza, że:
a) jest profesjonalistą w zakresie wykonawstwa prac objętych Przedmiotem Umowy;
b) posiada odpowiedni potencjał ekonomiczny, techniczny i organizacyjny oraz dysponuje
wykwalifikowanym personelem, wiedzą techniczną, doświadczeniem i uprawnieniami
niezbędnymi do wykonania Przedmiotu Umowy,
c) spełnia wszelkie wymogi, wynikające z obowiązujących przepisów prawa, umożliwiające mu
świadczenie usług objętych Umową i skutkujące przejęciem przez Wykonawcę
odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami z chwilą objęcia odpadów w posiadanie oraz,
że posiada ważne i obowiązujące decyzje i zezwolenia na zagospodarowanie
d) jest w stanie wykonać prace objęte Przedmiotem Umowy na warunkach określonych w Umowie,
e) jego oferta jest kompletna i umożliwia prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy oraz, że przy
jej sporządzeniu zostały uwzględnione wszystkie zagrożenia i ograniczenia związane z

wykonaniem Przedmiotu Umowy, jak również, że uzyskał wszelkie niezbędne informacje
dotyczące czynników mogących mieć wpływ na sposób wykonania Przedmiotu Umowy oraz na
wysokość kosztów jego wykonania,
f) zapoznał się z miejscem wykonywania prac [dalej: Teren prac] oraz uzyskał od Zamawiającego
wszelkie wyjaśnienia w kwestiach mających związek z wykonaniem Przedmiotu Umowy oraz, że
uwzględnił wszystkie charakterystyczne właściwości miejsca wykonywania prac, dostępu,
dowozu, pomieszczeń roboczych i pomocniczych oraz wszelkie związane z tym niesprzyjające
okoliczności i warunki i oświadcza, że nie wnosi w tym zakresie żadnych uwag i zastrzeżeń, a
ponadto oświadcza, że w przypadku gdy wystąpi konieczność wykonania prac przez niego
nieprzewidzianych – zobowiązuje się wykonać te prace w ramach wynagrodzenia ryczałtowego
określonego w § 6 ust. 1 Umowy,
g) wykona Przedmiot Umowy zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą z dnia ……...2017 r.,
zgodnie z Warunkami zapytania ofertowego, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, a
także zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, właściwej sztuki i praktyki
budowlanej, zaleceniami Zamawiającego, przy uwzględnieniu zawodowej staranności oraz
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności przepisami ustawy o
odpadach, przepisami ustawy o ochronie środowiska, a także przepisami: prawa cywilnego,
prawa budowlanego, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innymi przepisami
mającymi zastosowanie przy realizacji Umowy, a ponadto posługując się wyłącznie osobami
posiadającymi odpowiednie kwalifikacje.
4. Strony postanawiają, że przez „wadę" rozumie się:
a) każdy element prac wykonanych niezgodnie z Umową, lub
b) brak właściwości prac, o których istnieniu Wykonawca zapewniał Zamawiającego, lub
c) inne okoliczności stanowiące wadę w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
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§2
Wykonanie Umowy
Strony ustalają, że Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć wykonywanie prac objętych Przedmiotem
Umowy najpóźniej w dniu …………………2017 r.
Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca wykona Przedmiot Umowy w terminie do dnia
…………….2017 r.
Strony zgodnie ustalają, że przez termin wykonania Przedmiotu Umowy rozumieją datę podpisania
Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy – bez zastrzeżeń, co oznacza, że Wykonawca ma
świadomość, iż zgłoszenie gotowości do Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy, musi dokonać, na co
najmniej … dni przed terminem wykonania Przedmiotu Umowy. W terminie wykonania Przedmiotu
Umowy Wykonawca zobowiązany jest wykonać w całości zakres prac objętych Umową, przekazać
Zamawiającemu oświadczenie, że prace stanowiące Przedmiot Umowy zostały ukończone oraz przekazać
Zamawiającemu dokumenty wymagane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
W przypadku wykonywania przez Wykonawcę prac objętych Przedmiotem Umowy w sposób niezgodny z
wymaganiami określonymi w Umowie, Zamawiający ma prawo zażądać zmiany sposobu wykonywania
prac oraz zlecić usunięcie wszelkich wad na koszt i ryzyko Wykonawcy – bez konieczności uzyskiwania
upoważnienia sądowego, w tym także jeszcze przed całkowitym ukończeniem prac (wykonanie
zastępcze). Przed zleceniem zastępczego wykonania prac innemu podmiotowi Zamawiający uprzednio
wezwie Wykonawcę do wykonywania prac zgodnie z Umową, wyznaczając mu odpowiedni termin.
W przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych (opady deszczu), uniemożliwiających wykonanie w
prac w terminie określonym w pkt 2 niniejszego paragrafu, Wykonawca niezwłocznie zawiadomi
telefonicznie osobę reprezentującą Zamawiającego o konieczności przerwania prac. W przypadku
potwierdzenia zaistnienia ww. okoliczności, termin wykonania Przedmiotu Umowy zostanie przedłużony o
uzasadniony czas przerwy w wykonywaniu prac, z powyższej przyczyny.
Strony ustalają, że Wykonawca może wykonywać prace objęte Przedmiotem Umowy w następujące dni:
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 sobota i/lub niedziela - zbiornik ścieków sanitarnych
 dowolny dzień tygodnia zbiornik wód deszczowych.
7. Wykonawca oświadcza, że do wywożenia frakcji osadu ze zbiornika wód deszczowych, o którym mowa
w § 1 ust. 1 niniejszej Umowy, będzie używał samochodu specjalnego, który posiada zbiornik na osad o
pojemności ………m3. Całkowita ilość wydobytego i wywiezionego osadu zostanie ustalona w oparciu o
wskazania podziałki zbiornika znajdującego się na samochodzie oraz liczby wywiezionych zbiorników
napełnionych osadem. Przed każdym wywozem z Terenu prac, znajdująca się w zbiorniku w/w
samochodu specjalnego ilość wydobytego (wypompowanego) osadu ze zbiornika, o którym mowa w § 1
ust. 1 Umowy będzie określana przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego w pisemnym
protokole wywozu, podlegającym podpisaniu przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
8. Strony uzgadniają, że w celu wypompowania frakcji osadu ze zbiornika, o którym mowa w § 1 ust. 1
niniejszej Umowy, dopuszczalne jest nawodnienie osadu. Wykonawca oświadcza, że zawartość suchej
masy osadu wypompowanego do zbiornika samochodu będzie wynosić nie mniej niż 70 % frakcji osadu,
zaś pozostałą część (tj. maksymalnie 30 %) może stanowić woda. W przypadku nadmiernego
nawodnienia osadu, tj. w sytuacji, gdy zawartość wody w wypompowanej frakcji osadu przekroczy
dopuszczalną wartość 30%, będzie to traktowane jako nienależyte wykonanie Umowy przez Wykonawcę,
które będzie stanowiło podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego.
§3
Podwykonawcy
1. Wykonawca wykona prace objęte Umową wyłącznie własnym staraniem ( bez korzystania z
podwykonawców), przy użyciu sprzętu (tj. maszyn, urządzeń, narzędzi) do którego przysługiwać mu
będzie rzeczowy lub obligacyjny tytuł prawny oraz z własnych materiałów.
2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykorzystaniem własnego sprzętu, w tym przede
wszystkim koszty naprawy, konserwacji, części zamiennych.
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§4
Teren prac
Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren prac w terminie do dnia …….. 2017 roku. Zamawiający
powiadomi Wykonawcę o dacie, godzinie i miejscu przekazania Terenu prac za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres: ………………….
Przekazanie Terenu prac zostanie potwierdzone w formie pisemnego protokołu przekazania Terenu
prac, podlegającego podpisaniu przez upoważnionych przedstawicieli Stron. Jeżeli Wykonawca nie stawi
się w dniu i miejscu określonym w powiadomieniu Zamawiającego lub odmówi przejęcia Terenu prac,
wówczas będzie to traktowane jako nienależyte wykonanie Umowy, spowodowane przyczynami leżącymi
po stronie Wykonawcy, uprawniające Zamawiającego do odstąpienia od Umowy – bez wyznaczania
Wykonawcy dodatkowego terminu na przejęcie Terenu prac.
Zamawiający zapewni możliwość korzystania przez Wykonawcę - na czas prowadzenia prac objętych
Przedmiotem Umowy, z energii elektrycznej o napięciu 230 V oraz z wody wodociągowej. Zamawiający
wskaże Wykonawcy miejsce poboru energii elektrycznej oraz wody.
Począwszy od dnia przekazania Wykonawcy Terenu prac do dnia Końcowego Odbioru Przedmiotu
Umowy, ponosi on odpowiedzialność na zasadach ogólnych ( w tym także na podstawie art. 435
Kodeksu cywilnego) za wszelkie szkody powstałe na Terenie prac, w tym szkody poniesione przez
Zamawiającego oraz osoby trzecie, a także za wszelkie szkody w sąsiedztwie Terenu prac, powstałe w
wyniku działań lub zaniechań Wykonawcy.

§5
Obowiązki Wykonawcy
1. Niezależnie od innych obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy, Wykonawca zobowiązany jest:
a) wykonywać wszystkie prace objęte Przedmiotem Umowy z najwyższą starannością, zgodnie z
Umową, zgodnie z odpowiednimi przepisami, w szczególności przepisami: ustawy o odpadach,
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prawa budowlanego oraz prawa ochrony środowiska, Wykonawca zobowiązany jest przekazać
Zamawiającemu dokumentację potwierdzającą zagospodarowanie odpadów zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach [Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 j.t.] i przepisami
ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska [Dz. U. z 2017 r., poz. 518 j.t.],
b) niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o wszelkich wadach, oraz przypadkach nienależytego
wykonania Umowy, które wystąpią w toku wykonywania prac, oraz niezwłocznie je usuwać,
c) zapewnić odpowiedni sprzęt, urządzenia oraz wszelkie inne rzeczy niezbędne do należytego
wykonania Umowy,
d) kierować całością prac oraz zapewnić własny, stały i odpowiednio uprawniony nadzór nad
pracami w szczególności zapewnić wykonanie wszystkich prac przez odpowiednio
wykwalifikowane osoby,
e) niezwłocznie informować Zamawiającego na piśmie o wszelkich problemach wynikłych w toku
wykonywania Umowy,
f) stosować się do poleceń i wskazówek przedstawicieli Zamawiającego,
g) zapewnić przestrzeganie ogólnych przepisów bhp.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszelkich prac związanych z realizacją Przedmiotu
Umowy – w sposób nie kolidujący w żadnej mierze z bieżącą działalnością Zamawiającego. W
przypadku, gdy powstanie konieczność wykonania prac kolizyjnych, tj. takich prac, które mogą utrudniać
lub zatrzymać bieżącą działalność Zamawiającego, Wykonawca na wykonanie prac kolizyjnych
zobowiązany jest uzyskać uprzednią pisemną zgodę ze strony Zamawiającego.
W trakcie wykonywania prac przez Wykonawcę Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli
prawidłowości ich wykonywania. W celu umożliwienia Zamawiającemu realizacji tego prawa, Wykonawca
zobowiązany jest umożliwić upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego wgląd w prowadzone
prace - na każde ich żądanie. Ponadto Wykonawca związany jest treścią uwag i wskazówek
przedstawicieli Zamawiającego, dotyczących sposobu wykonywania prac z zachowaniem formy
pisemnej. Zamawiający nie jest zobowiązany do kontrolowania jakości prac wykonywanych przez
Wykonawcę.
Personel zatrudniony przy wykonywaniu niniejszej Umowy przez Wykonawcę musi posiadać należyte
doświadczenie, wiedzę i umiejętności oraz uprawnienia zawodowe wymagane dla wykonywania
określonych funkcji czy rodzajów prac niezbędnych przy wykonaniu Umowy.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za wszelkie
szkody powstałe w wyniku prowadzenia prac przez Wykonawcę lub pod jego kierownictwem, niezależnie
od tego, czy szkody te powstały w wyniku działań lub zaniechań wynikających z obowiązków określonych
niniejszą Umową, czy też poza nimi. Wykonawca zwolniony jest od odpowiedzialności za szkody
powstałe z wyłącznej winy Zamawiającego lub osób trzecich.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność pracowniczą, cywilną i wszelką odpowiedzialność
odszkodowawczą względem zatrudnionych pracowników i innych osób, którymi się posługuje z tytułu
zaistniałych wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej na sumę nie mniejszą niż …………….. zł oraz na sumę nie
mniejszą niż .................... zł na każde zdarzenie. Poświadczony za zgodność z oryginałem odpis aktualnej
polisy ubezpieczeniowej obejmującej ubezpieczenie, o którym mowa powyżej stanowi Załącznik nr 3 do
Umowy.

§ 6
Wynagrodzenie
1. Strony zgodnie ustalają, że za należyte wykonanie całości prac (obowiązków) składających się na
Przedmiot Umowy, Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie ryczałtowe obliczone jako iloczyn
stawki jednostkowej wynoszącej ……….. zł netto za 1m3 wydobytego i wywiezionego osadu i ilości
wydobytego i wywiezionego osadu (m3) – określonej w podpisanych przez upoważnionych
przedstawicieli Stron pisemnych protokołach wywozu, o których mowa w § 2 ust. 7 zd.3 Umowy. Do tak
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ustalonej kwoty wynagrodzenia netto doliczony zostanie podatek VAT według stawki zgodnej z
obowiązującymi przepisami prawa.
Strony zgodnie oświadczają, że wynagrodzenie należne Wykonawcy, określone w ust. 1 niniejszego
paragrafu, jest stałe i nie podlega zmianom w czasie obowiązywania Umowy oraz, że obejmuje i pokrywa
wszelkie koszty związane z należytym wykonaniem przez Wykonawcę wszystkich świadczeń i
obowiązków składających się na Przedmiot Umowy.
Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy, określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, nastąpi na
podstawie faktury VAT.
Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie Protokół Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy – bez
zastrzeżeń , podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę.
Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi w terminie 30 dni od daty doręczenia prawidłowo
wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.
Za datę zapłaty wynagrodzenia, uważa się datę obciążenia kwotą wynagrodzenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
Szacunkową wartość wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu należytego wykonania Przedmiotu
Umowy Strony ustalają na kwotę ………………… PLN netto (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy
złotych).
§7

Odbiór Przedmiotu Umowy
1. Strony ustalają, że w ramach Umowy przeprowadzony zostanie Końcowy Odbiór Przedmiotu Umowy.
2. Przedmiotem Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy będzie stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę
wszystkich świadczeń i obowiązków objętych Przedmiotem Umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu za pośrednictwem faksu na numer …………….
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail ……………………., gotowość do odbioru
końcowego, z co najmniej …. dniowym wyprzedzeniem przed terminem wykonania Przedmiotu Umowy,
przy czym datę i godzinę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego wyznacza Zamawiający.
4. Dokonanie odbioru końcowego wymagać będzie potwierdzenia w formie pisemnego Protokołu Odbioru
Końcowego Przedmiotu Umowy, podlegającego podpisaniu przez Zamawiającego i Wykonawcę. W
przypadku:
1) stwierdzenia, że Przedmiot Umowy - został wykonany należycie - Strony podpiszą Protokół Odbioru
Końcowego Przedmiotu Umowy – bez zastrzeżeń,
2) stwierdzenia, że Przedmiot Umowy - podlegający odbiorowi został wykonany nienależycie lub nie
został wykonany w całości - Zamawiający ma prawo według swojego wyboru: odmówić podpisania
Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy i odstąpić od Umowy lub wyznaczyć Wykonawcy
termin na usunięcie nieprawidłowości (wad) stwierdzonych w trakcie odbioru lub podpisać Protokół
Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy ze stwierdzeniem, że Przedmiot Umowy został wykonany z
nienależycie lub nie został wykonany w całości i złożyć oświadczenie o obniżeniu wynagrodzenia
Wykonawcy o wartość prac niewykonanych lub nienależycie wykonanych.. Po usunięciu
nieprawidłowości (wad), Strony ponownie przystąpią do odbioru na warunkach określonych w
niniejszym paragrafie, po ponownym powiadomieniu Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości
do odbioru, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu,
5. Protokół Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy stanowić będzie podstawę do wystawienia przez
Wykonawcę faktury VAT.
§8
Kary umowne
1. Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karami umownymi w następujących przypadkach:
a) za opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy – w wysokości…… złotych za każdy rozpoczęty
dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 2 Umowy,
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b)

za opóźnienie w usunięciu nieprawidłowości (wad) stwierdzonych przy odbiorze Końcowym
Przedmiotu Umowy, – w wysokości ….. złotych, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w
stosunku do terminu usunięcia tych nieprawidłowości (wad) , wyznaczonego w trybie § 7 ust. 4
Umowy,
c) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy – w wysokości ………………. złotych
2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z przysługującego mu
wynagrodzenia.
3. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej wartość kary umownej oraz w innych przypadkach
niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Strony mogą dochodzić odszkodowania na
zasadach wynikających z Kodeksu cywilnego.
§ 9
Odstąpienie od Umowy
1. Strony zgodnie oświadczają, że poza innymi przypadkami przewidzianymi w Umowie oraz
w Kodeksie cywilnym, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy, między innymi w następujących
przypadkach:
a) opóźnienia się przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie z rozpoczęciem
wykonywania prac określonych w § 1 ust. 2 Umowy o co najmniej … dni w stosunku do terminu
rozpoczęcia wykonania tych prac określonego w § 2 ust. 1 Umowy;
b) opóźnienia się przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie z wykonaniem Przedmiotu
Umowy o co najmniej … dni w stosunku do terminu wykonania Przedmiotu Umowy, określonego
w § 2 ust. 2 Umowy;
c) przerwania wykonywania Przedmiotu Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeśli
przerwa będzie dłuższa niż …. dni;
d) w razie bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego na
zmianę sposobu wykonywania prac, które były wykonywane wadliwie lub w sposób sprzeczny z
Umową.
2. Strony zgodnie postanawiają, że odstąpienie od Umowy odniesie skutek wyłącznie na przyszłość (ex
nunc), co oznacza, że Umowa pozostanie w mocy pomiędzy Stronami w zakresie prac prawidłowo
wykonanych do chwili odstąpienia od Umowy.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może być przesłane za pośrednictwem faksu lub poczty
elektronicznej. Zamawiający może wykonać prawo odstąpienia określone w niniejszym paragrafie,
a także w innych postanowieniach Umowy lub obowiązujących przepisach prawa, w okresie 6 miesięcy
od wystąpienia zdarzeń, powodujących powstanie prawa do odstąpienia od Umowy bez wyznaczania
dodatkowego terminu, a w przypadku kilku takich zdarzeń – od wystąpienia ostatniego z nich. W każdym
takim przypadku Zamawiający będzie miał prawo żądania od Wykonawcy zapłaty kary umownej, o której
mowa w § 8 ust 1 lit. c) Umowy.
4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego:
a) Wykonawca uprawniony będzie do wynagrodzenia za wykonanie tej części prac, które zostaną
wykonane bez zastrzeżeń do dnia odstąpienia od Umowy.
b) Strony w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od Umowy sporządzą protokół zdawczo-odbiorczy
oraz protokół inwentaryzacji wykonanych prac; równocześnie Strony przystąpią do odbioru prac.
c) Wykonawca niezwłocznie zabezpieczy wykonane prace w zakresie uzgodnionym przez Strony
na koszt Strony, której działanie było przyczyną odstąpienia od Umowy.
§ 10
Osoby wyznaczone
Strony wyznaczają swoich przedstawicieli w realizacji Przedmiotu Umowy:
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- Zamawiający: ………………………………….
- Wykonawca: ………………………………….
§ 11
Postępowanie z odpadami
1. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco usuwać z Terenu prac wszystkie odpadki i opakowania
powstałe przy wykonywaniu prac objętych Przedmiotem Umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i
zdrowia ludzi, a w szczególności przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, w tym:
1) Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach [Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 j.t.],
2) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska [Dz. U. z 2017 r., poz. 518 j.t.],
3) Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi [Dz. U. z
2016 r., poz. 1863 j.t.],
4) Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania
niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej [Dz. U. 2014 r. poz. 1413 z
późn. zm.].
3. Z chwilą podpisania Umowy, Wykonawca staje się posiadaczem odpadów w rozumieniu w/w ustawy z
dnia 14.12.2012 r. o odpadach.
§ 12
Postanowienia końcowe
1. W przypadku, gdyby okazało się, że poszczególne postanowienia Umowy są nieważne albo nie wywołują
zamierzonych skutków prawnych, nie będzie to naruszało ani ważności, ani skuteczności pozostałych
postanowień Umowy. W takich przypadkach Strony zobowiązują się do zastąpienia tych postanowień
innymi, które w sposób najbardziej zbliżony wyrażą ekonomiczny i prawny sens postanowień
zastąpionych.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej zastrzeżonej pod
rygorem nieważkości.
3. Tytuły poszczególnych paragrafów Umowy mają znaczenie jedynie orientacyjne i nie będą brane pod
uwagę przy interpretacji Umowy.
4. Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej Umowy poddawane będą przez Strony pod
rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo sadu powszechnego w Lublinie.
5. Cesja wierzytelności, przysługujących Wykonawcy względem Zamawiającego z tytułu niniejszej Umowy,
może nastąpić jedynie za uprzednią zgodą Zamawiającego, wyrażoną w formie pisemnej zastrzeżonej
pod rygorem nieważności.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowania odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego.
7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załączniki:
1. Oferta Wykonawcy z ……………………… r.,
2. Warunki zapytania ofertowego nr …………………………,
3. Odpis polisy ubezpieczeniowej,
4. Technologia wykonania prac.
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