
Strona 1/2 
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o. 

 

 
Spytkowo 69, 11-500 Giżycko 

tel. +48 87 555 54 10, fax: +48 87 555 54 11, e-mail: biuro@zuokspytkowo.pl, http://www.zuokspytkowo.pl 
NIP 8451958301; REGON 280470190 

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000346147 
Kapitał Zakładowy: 18.541.500,00  PLN 

Umowa nr ………………………………. 

zawarta w dniu …........................... 

pomiędzy: 

Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o., Spytkowo 69, 11-500 Giżycko 

numer KRS 0000346147 Sądu Rejonowego w Olsztynie  VIII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru 

Sądowego, NIP 8451958301; REGON 280470190 

reprezentowaną przez: 

1. Paweł Lachowicz – Prezes Zarządu 

(zwaną dalej „Zamawiającym”) 

a 

…....................................................................... 

(zwana dalej „Wykonawcą) 

§ 1 

Przedmiot zamówienia 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienia polegającego na: 
wywozie kompostu na zamknięte składowisko w m. Srokowo w ilości do 800 Mg. 
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy użyciu własnego sprzętu, zgodnie z 

wymaganiami Zamawiającego, normami państwowymi i obowiązującymi przepisami. 
3. Integralną częścią umowy jest zapytanie ofertowe oraz oferta Wykonawcy z dnia………..r. 

 
 

§ 2 

Wynagrodzenie 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy ustalone zostało na 

kwotę …............. zł brutto za 1Mg  wywiezionego kompostu. 
Rozliczenie odbywać się będzie na podstawie ilości wywiezionego kompostu, mierzonego w Mg, ważonego 

na wadze Zamawiającego znajdującej się na terenie Zakładu. 
2. Wynagrodzenie z ust. 1 należy traktować jako ryczałtowe tj. zawierające wszystkie bez wyjątku koszty 

oraz zysk Wykonawcy. 
3. Kwota wynagrodzenia określona w ust. 1 jest stała przez cały okres obowiązywania umowy. 
4. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 umowy, nastąpi przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy: …........................................................................                                                                                      

5. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

6. Należne Wykonawcy wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie w terminie 14 dni od daty 

doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej pod względem księgowym faktury, którą Wykonawca 

może wystawić dopiero po prawidłowym wykonaniu usługi i podpisaniu przez obie strony protokołu 

zdawczo – odbiorczego, bez uwag i zastrzeżeń. 

 

§ 3 

Termin realizacji zamówienia 

1. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia: w dniu podpisania umowy. 

2. Termin wykonania zamówienia: do 31.12.2017 r. 

3. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę jednostronnie z winy Wykonawcy, bez zachowania okresu 

wypowiedzenia, w przypadku stwierdzenia nienależytego wykonywania przedmiotu umowy lub jego części 

przez Wykonawcę lub osobę (osoby) którym Wykonawca powierzył  wykonanie przedmiotu umowy lub jego 

części. Wystarczającym udokumentowaniem dla rozwiązania umowy będzie notatka służbowa spisana przez 

upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego i dostarczona Wykonawcy. 

4. Zamawiający ma prawo przed wypowiedzeniem umowy lub odstąpieniem od niej w trybie ust. 3 wezwać 

Wykonawcę do usunięcia stwierdzonego nienależytego wykonania przedmiotu umowy wyznaczając mu 

odpowiedni termin. 
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§ 4 

Zobowiązania stron. 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego za jakość, terminowość oraz 

kompletność wykonania zamówienia objętych przedmiotem umowy.  

2. Wykonawca zapewnia, że wykonane prace, sposób świadczenia usługi jaki i jej efekty będą zgodne z 

warunkami na jakich podjął się on wykonania przedmiotu umowy, obowiązującym prawem oraz normami 

(standardami)  jakościowymi.                

§ 5 

Kontrola i odbiór usługi 

1.  Zamawiający zastrzega sobie prawo nadzoru i kontroli wykonywanych robót lub ich dowolnie wybranej 

części bez ograniczeń ilościowych i w każdym czasie. 

2. Potwierdzeniem przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy jest protokół zdawczo - odbiorczy  

podpisany przez obie strony. 

Protokół zdawczo - odbiorczy stanowi podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę. 

  

§ 6 

Osoby upoważnione do kontaktów 

1. Ze strony zamawiającego wykonanie zamówienia koordynować będzie: Jacek Jasionowski, tel. +48 532 

413 008. 

2. Ze strony wykonawcy wykonywanie zamówienia koordynować będzie: ….................................. 

 

§ 7 
Tajemnica i poufność 

1. Każda ze stron niniejszej umowy zobowiązuje się, że w czasie jej wykonywania oraz po wykonaniu 

niniejszej umowy będzie traktować uzyskane informacje jako poufne oraz zobowiązuje się do ich nie 

ujawniania w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody drugiej strony. 

 

§ 8 
Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 

2. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie przenieść swoich wierzytelności 

wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. 

3. Ewentualne spory mogące wyniknąć przy realizacji umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu 

Powszechnego w Giżycku. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego i jeden dla 

Wykonawcy. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 


