
 U M O W A  

 
 

zawarta w Ostrowi Mazowieckiej, dnia ……,-2017 r. pomiędzy: 
 

Zakładem Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o., ul. B. Prusa 66, 07-300 

Ostrów Mazowiecka, NIP: 7591475720, REGON: 550733679, wpisanej do Krajowego Rejestru 

Sądowego pod Nr 0000153255 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,     

XIV wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o kapitale zakładowym 33.070.000,00 

złotych ,zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:        

  ……………………… -  Prezes Zarządu 

 

a  ………………………………………………………………………………………………………… 

NIP: ………………….., REGON: ……………………..,  

zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: 

………………………………………………………………… 
 

§ 1. 

Przedmiot umowy 
 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn.:” Wykonanie pełnego 

monitoringu składowiska odpadów  komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne w Starym 

Lubiejewie ul. Łomżyńska 11, gmina Ostrów Mazowiecka, województwo mazowieckie w 2018 r., oraz 

wykonanie badań ścieku technologicznego i stabilizatu (kod odpadu 19 05 99) powstających w instalacji 

Mechaniczno Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych (MBP)” 

1. Oferta z dnia……………………… stanowi Załączniki do niniejszej umowy. 

2. Wykonawca przyjmuje do wykonania prace monitoringowe, zobowiązując się wykonać je zgodnie 

z wymogami określonymi właściwymi przepisami prawa oraz wymaganiami Zamawiającego 

ujętymi w Zapytaniu ofertowym 

3. Zamawiający przekaże Wykonawcy po zawarciu umowy niezbędne i wiarygodne dokumenty, jak 

i informacje będące w posiadaniu Zamawiającego celem poprawnego i bezpiecznego zrealizowania 

przedmiotu umowy. 
 

§ 2. 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

 

1. Łącze wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się na kwotę 

…………………. zł netto /słownie: …………………………………………………….. zł netto/.  

2. Do ww. kwoty doliczony zostanie podatek VAT w obowiązującej wysokości……………………zł. 

3. Podstawę do wystawienia  faktury VAT będzie  stanowił protokołu odbioru, w którym ujęte będą 

faktycznie wykonane prace. 

4. Należność płatna w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego na konto 

Wykonawcy. 

5. Datą zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

6. Opóźnienie w zapłacie należności powoduje obowiązek zapłaty odsetek ustawowych. 

§ 3. 

Termin wykonania 
 

1.  Rozpoczęcie prac nastąpi po podpisaniu umowy. 

2.  Prace terenowe realizowane będą do 31.12.2018 r. 

3.  Wyniki badań wykonanych w danych kwartałach przekazywane będą Zamawiającemu w terminie 

do 30 dni od zakończenia kwartału. 

4.   Raport roczny wykonany zostanie w terminie do 15.01.2019 r. 

5.  Wyniki badań stabilizatu przekazane zostaną Zamawiającemu w terminie 30 dni od daty poboru. 



 

 

 

§ 4. 

Inne postanowienia 

 

1. Osoba do kontaktu ze strony Wykonawcy: …………………….. nr tel;………………………….. 

2. Osoba do kontaktu w przedmiocie umowy ze strony Zamawiającego: Łukasz Drabio tel.748025434, 

e-mail: l.drabio@gkostrow.pl 

3. Wykonawca płaci kary umowne Zamawiającemu w następujących przypadkach i wysokości: 

1) kary za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,3 % umownego 

wynagrodzenia za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia; 

2) kary za odstąpienie od umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy w wysokości 20% 

wartości umowy. 

4. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 

6. Sprawy sporne będą rozstrzygane przed sądem w miejscu Zamawiającego 
 

§ 5. 

Postanowienia końcowe 

 

Umowę sporządzono w 3. jednobrzmiących egzemplarzach, 2. dla Zamawiającego i  1. egz. dla 

Wykonawcy. 

 

WYKONAWCA:      ZAMAWIAJĄCY: 

  
 


