UMOWA nr ......................./……………..

zawarta......................................................... r w Tymianku, pomiędzy

................................................................................
................................................................
........................................................
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”,
a Zakładem Wielobranżowym Marek Buchnajzer z siedzibą w Tymianku 20, 62-840 Koźminek - zwanym dalej
„Wykonawcą” - reprezentowanym przez Właściciela - Marka Buchnajzera.
§1
1). Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę w zakresie wywozu nieczystości płynnych
z miejsca wskazanego przez Zamawiającego do oczyszczalni ścieków w Liskowie
§2
1). Wywóz nieczystości będzie się odbywał j …………………………………………………
3
2).
Cena
za
wywiezienie
1
m
nieczystości
wynosi..........................zł
netto,
słownie
........................................................................... + podatek VAT (.............................zł brutto).
3). Forma zapłaty: gotówką przedstawicielowi Wykonawcy, który wykonuje usługę.
4). Wykonawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia waloryzacji o wskaźnik publikowany przez GUS.
5). Wykonawca zastrzega sobie prawo do zmiany stawki wynagrodzenia, jeżeli z przyczyn niezależnych od
Wykonawcy nastąpi wzrost cen czynników produkcyjnych o wskaźnik większy od wskaźnika wzrostu cen
towarów, usług i dóbr konsumpcyjnych ogłaszanego przez GUS. Mowa o takich czynnikach jak cena paliwa,
energii, oczyszczalni ścieków, itp.
6). Wykonawca zastrzega sobie także prawo do zmiany cen, jeżeli zmianie ulegną zasady podatkowe mające
wpływ na wykonywane usługi.
7). Zmiany, o których mowa w § 2, pkt. 4, 5, 6 nie wymagają konieczności sporządzania pisemnego aneksu do
umowy.
§3
Do obowiązków Wykonawcy należy
1). Wywiezienie nieczystości płynnych z miejsca wskazanego przez Zamawiającego oraz usunięcie ewentualnie
powstałego w wyniku opróżniania zbiornika nieporządku.
§4
Do obowiązków Zamawiającego należy:
1). Zapewnienie dojazdu do miejsca usytuowania zbiornika.
§5
1). Umowa zostaje zawarta na czas określony, 12 miesięcy.
2). Strony ustalają, że wszelkie zmiany umowy (z wyłączeniem tych, o których mowa w § 2, pkt. 4, 5, 6)
wymagają zachowania formy pisemnej.
§6
1). Strony ustalają, że w sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosowane będą przepisy kodeksu
cywilnego, ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz regulamin
aktualnie obowiązujący na terenie gminy.

2). W sprawach spornych strony poddadzą się pod rozstrzygnięcie właściwego dla Wykonawcy miejscowo
i rzeczowo sądu.
3). Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.
4). Niniejsza umowa jest jedynym dokumentem wiążącym obie strony i ustalającym zasady wywozu przez
Wykonawcę odpadów stałych z posesji Zamawiającego.
§7
Strony ustalają, że umowa wchodzi w życie z dniem ............................... r a wygasa......................... r

Zamawiający

Wykonawca

