Załącznik Nr 3
Projekt UMOWY
Zawarta w dniu ………………….. w Poddębicach pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem
Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z .o. , z siedzibą:
99-200 Poddębice, ul. Parzęczewska 29-35 , NIP:828 000 18 02 , zwaną dalej „Zamawiającym,
którą reprezentuje:
Prezes Zarządu – Włodzimierz Szymański
Wiceprezes Zarządu – Michał Srogosz
a firmą: …..…………………………………………………………………………………………………………
z siedzibą: …………………………………………………………………………………………………………
wpisaną do …………………………………………………………………………………………………………
NIP: …………………………………………………….. , REGON: …………………………………………….
którą reprezentują:
………………………………………………………
zwaną dalej „Wykonawca”
W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego została zawarta umowa o następującej treści:
§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest:
Sukcesywny odbiór okien i styropianu z Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
w Poddębicach, obejmujący :
- odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów – okna ( ok. 4 Mg ) i styropian ( ok. 1,5 Mg )
§2
Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami zawartymi
w niniejszej umowie oraz zgodnie z:
1. Obowiązującą Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz.701 z póżn.zm),
Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz.
1396 z późn. zm.). Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów
dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. z 2019 r., poz. 819), oraz innych
powiązanych aktów wykonawczych.
2. Złożoną ofertą.
§3
1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie w wysokości:
a) odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów - okna
Cena jednostkowa netto - …………… zł za 1 Mg.
(słownie: …………………………………………………………………………………………………………)
obowiązujący VAT (…%) - ………………zł,- (słownie: ……………………………………………………...)
Cena jednostkowa brutto - …………… zł za 1 Mg.
(słownie: ……………………………………………………...………………………………………………...)
b) odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów - styropian
Cena jednostkowa netto - …………… zł za 1 Mg.
(słownie: …………………………………………………………………………………………………………)
obowiązujący VAT (…%) - ………………zł,- (słownie: ……………………………………………………...)
Cena jednostkowa brutto - …………… zł za 1 Mg.
(słownie: ……………………………………………………...………………………………………………...)
c) Łączna szacowana umowna wartość netto zamówienia wynosi: …………………………………….zł,plus obowiązujący podatek VAT ………………zł,Łączna szacunkowa umowna wartość brutto zamówienia wynosi: …………………………………….. zł,(słownie: ………………………………………………………………………………………………………….)
2.Ceny jednostkowe netto określone w ust. 1 pozostają niezmienne przez cały czas obowiązywania
umowy.
§4
Umowa zawierana jest na czas określony i obowiązuje do 31.05.2021 roku od dnia jej podpisania.
§5
Warunki należytego wykonania przedmiotu umowy:

1. Wykonawca posiada niezbędne zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności
w zakresie transportu, przetwarzania, odzysku, unieszkodliwiania odpadów w postaci okien i styropianu.
2. Zamówienie obejmuje sukcesywny odbiór okien i styropianu z terenu Gminnego Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów w Poddębicach przy ul. Młynarskiej 5 poprzez ich wywóz środkami transportu
Wykonawcy – nie częściej niż 1 raz w miesiącu, w dniu ustalonym z Zamawiającym.
3. Sprzęt użyty przez Wykonawcę podczas usługi ma spełniać wymagania określone przepisami prawa
w szczególności ma być szczelny (nie powodować wycieków), stabilny, mieć ładowność i wytrzymałość
przystosowaną do realizacji zlecenia.
4. Potwierdzeniem odbioru odpadów jest karta przekazania odpadu sporządzona przez Zamawiającego
i zaakceptowana przez Wykonawcę. Zamawiający prowadzi karty ewidencji komunalnych odpadów,
zgodnie z ustawą o odpadach.
5. Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie pracownikom wykonującym przedmiot zamówienia
należytych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy ( wyposażenie w ubiór ochronny) oraz ochrony
zdrowia (szczepionki przeciwbakteryjne – jeśli będą wymagane).
6. Z chwilą wywiezienia odpadów poza teren GPSZOK wszelką odpowiedzialność za wywożone odpady
przejmuje Wykonawca stając się posiadaczem odpadów na podstawie posiadanych decyzji
dotyczących gospodarki odpadami z uwzględnieniem obowiązków dotyczących podwykonawcy.
7. W przypadku kontroli służb Inspekcji Państwowych w następstwie których dojdzie do nałożenia
ewentualnych kar finansowych na Zamawiającego (jako wytwórcę), a wynikających z transportu
i zagospodarowania odpadu niezgodnego z prawem lub warunkami zawartymi w umowie Wykonawca
jest zobowiązany do zwrotu równowartości tych kar na rzecz Zamawiającego.
8. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić miejsce i sposób zagospodarowania odzysku lub
unieszkodliwienia odpadów przez okres trwania umowy, niezależnie od możliwości dysponowania
transportem.
9. W przypadku unieszkodliwiania odpadów poprzez składowanie na składowisku odpadów Wykonawca
zobowiązuje się sporządzić podstawową charakterystykę przekazanych przez Zamawiającego oraz
wykonać testy zgodności w/w odpadów.
§6
1. Osobą upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy w zakresie realizacji przedmiotu umowy
będzie: ………………………………………………………………
2. Koordynatorem całości spraw związanych z realizacją niniejszej umowy ze strony Zamawiającego
będzie p. Paweł Kaczorowski.
§7
1. Należność za wywóz odpadów zostanie uregulowana przelewem na konto Wykonawcy wskazane
w wystawionej fakturze w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
2. Za datę zapłaty będzie uznana data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§8
W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić kary
umowne w następujących wypadkach i wysokościach:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a/ w wysokości 10% szacunkowej wartości umownej brutto tj. ………………………………, gdy
Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca,
b/ w wysokości 0,5% szacunkowej wartości umownej brutto zadania nie zrealizowanego w terminie za
każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
a/ w wysokości 10% wartości szacunkowej umownej brutto w razie odstąpienia przez Wykonawcę
od umowy z powodu okoliczności za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający.
3. Jeżeli wysokość kar umownych nie pokryje wartości poniesionej szkody Zamawiający jest
uprawniony dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
§9
1. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
nieważności.
2. Strony zgodnie postanawiają, iż zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz wprowadzania
nowych postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby
zmienić treść oferty, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
§ 10
1. Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą
polubownie.

2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez właściwy Sąd dla
Zamawiającego.
§ 11
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 12
Umowa sporządzona została w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego
oraz 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
Zamawiający:

Wykonawca:

