
UMOWA nr     /SPJ/2020 

 

W dniu  ……………………… r.  w Jabłonnie pomiędzy:  

 
Gminą Jabłonna ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna, NIP:536-177-15-14 w imieniu  której 
działa Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej ul. Szkolna 2 05-110 Jabłonna reprezentowana 
przez Panią Jolantę Braun- dyrektor szkoły, 
 zwaną dalej Zleceniodawcą, 

a 

……………………………………………………….. zwanym  dalej Zleceniobiorcą 

 

 
została zawarta, zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień 
Publicznych  (Dz. U. z 2015 r.  poz. 2164 z póżn. zm.) umowa o poniższej treści: 

 

 

§1 

 

Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania: 

1. odbiór własnym transportem nieczystości mieszanych stałych, 

2. odbiór odpadów segregowanych. 

 

§2 

W ramach realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w  § 1 Zleceniobiorca zobowiązuje się do: 

1. Dostarczenia własnych pojemników w ilości 4 szt. na odpady stałe mieszane, 

a) odbiór nieczystości stałych jeden raz w tygodniu (dzień tygodnia do uzgodnienia ), 

b) w razie konieczności dodatkowego wywozu nieczystości w ciągu 2 dni od zgłoszenia 

telefonicznego, 

c) w okresie ferii zimowych  i letnich wywóz nieczystości odbywał się będzie w ciągu              

4  dni od zgłoszenia telefonicznego. 

2. Dostarczenia trzech pojemników na odpady segregowane (tworzywa sztuczne, papier, 

szkło). 

a) odbiór odpadów segregowanych będzie odbywał się po zapełnieniu pojemników, 

b) Zleceniodawca poinformuje Zleceniobiorcę o zapełnieniu pojemników i uzgodni 

termin odbioru. 

c) odbiór w ciągu 4 dni od zgłoszenia.    

 

 

§3 

  Zleceniodawca zobowiązuje się do: 

1. gromadzenia odpadów w pojemnikach Zleceniobiorcy przestrzegając zasady 

całkowitego ich zapełnienia, 

2. zapewnienia dojazdu do miejsca gromadzenia odpadów dla pojazdów Zleceniobiorcy. 

 

 

 



§4 

 

Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 02.01.2020 r. do 31.12.2020 r.. 

§5 

l. Za wykonanie usługi wyszczególnionej w  § 2 niniejszej umowy ustala się kwotę za wywóz: 

a).  nieczystości mieszanych stałych  cena netto……. zł  (słownie: ……..) + należny podatek 

VAT obowiązujący w dniu wystawienia faktury co daje kwotę brutto……. zł  (słownie: 

…………………………) za jeden pojemnik. 

b). odpadów segregowanych cena netto……. zł  (słownie: ……..) + należny podatek VAT 

obowiązujący w dniu wystawienia faktury co daje kwotę brutto……. zł  (słownie: 

…………………………) za jeden pojemnik. 

2. Wynagrodzenie nie podlega zmianie i obowiązuje  przez cały okres umowy. 

3. Zleceniodawca ureguluje należność za wykonanie przedmiotu umowy  na podstawie 

prawidłowo wystawionej faktury na:  

      Nabywca: Gmina Jabłonna ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna NIP:536-177-15-14, 

Odbiorca: Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej 05-110 Jabłonna ul. Szkolna 2                      

w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury na wskazany rachunek bankowy 

Zleceniobiorcy. 

4.  Faktury za wykonanie przedmiotu umowy będą wystawiane na koniec  każdego miesiąca  

na podstawie faktycznego wywozu nieczystości i dostarczane drogą elektroniczną na 

adres: m.rzepczynski@spjablonna.idsl.pl. 

5.  Za miesiąc grudzień faktura zostanie wystawiona i dostarczona do 24 grudnia.  

 

§6 

1.  Wykonanie usługi będzie każdorazowo potwierdzane przez przedstawiciela Zleceniodawcy. 

2. Pisemne potwierdzenie wykonania  usługi przez Przedstawiciela Zleceniodawcy stanowić 

będzie podstawę do wystawienia faktury. 

 

§7 

 

1. W przypadku zwłoki w wykonaniu usługi Zleceniodawca ma prawo naliczać kary umowne w 

wysokości: 

 w pierwszym dniu zwłoki 50,00 zł za każdy zgłoszony pojemnik, 

 w drugim i trzecim dniu zwłoki 100,00 zł za każdy zgłoszony pojemnik, 

 po trzecim dniu zwłoki 150,00 zł za każdy zgłoszony pojemnik, 

 zwłoka powyżej 5 dni będzie stanowić podstawę do rozwiązania umowy, ze skutkiem 

natychmiastowym, bez wypowiedzenia. 

 

 

 

 

 



§8 

 

Zleceniodawca  zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku : 

a) wystąpienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

Zamawiającego , czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – 

odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia 

wiadomości o powyższej okoliczności.  

b) Zleceniobiorca nie wywiązuje się z realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych 

przyczyn, oraz nie kontynuuje pomimo wezwania przez Zleceniodawcę. 

 

§9 

 

Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej umowy strony poddają rozpoznaniu przez Sąd 

właściwy dla Zleceniodawcy. 

 

§10 

 

Wszelkie zmiany  niniejszej umowy nastąpić mogą jedynie w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności na podstawie aneksu podpisanego przez każdą ze stron. 

 

§11 

 

Umowa zostaje zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

 

 

Zleceniodawca                                                                                       Zleceniobiorca 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik:  

- oferta Zleceniobiorcy 

 


