UMOWA Nr ….................
sporządzona dnia ….......................... r. w Błażowej pomiędzy:
Gospodarką Komunalną w Błażowej Sp. z o.o.
NIP 813-30-79-737,
REGON 690689636
zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem 0000178695, Kapitał zakładowy 619 100,00 zł reprezentowaną przez:
– Prezesa Zarządu – …...............................................
Zwanym dalej „Zamawiającym”
a:
….............................................................
….............................................................
NIP: …..............................., REGON ….............................
reprezentowanym przez:
– …..............................................................................
zwanym dalej Wykonawcą, o następującej treści:

§1
1. Na podstawie rozstrzygniętego postępowania przetargowego z dnia 08-10-2018r.,
Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie na „Odbiór odpadów o kodzie 19 12 12w celu ich zagospodarowania” (balast posortowniczy z segregacji surowców wtórnych).
2. Szczegółową charakterystykę oraz zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do
umowy, stanowiący integralną część umowy (formularz ofertowy).
§2
Umowa zostaje zawarta na czas określony od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
§3

1.

Strony

umowy

ustalają

wynagrodzenie

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

zł

(słownie:

….......................................) netto za zagospodarowanie 1 Mg odpadu.
2.

Wynagrodzenie

płatne

będzie

za

rzeczywiście

wykonane

usługi,

co

miesiąc

na podstawie faktury VAT.
3.

Cena usługi, obejmuje wszystkie koszty związane z jej realizacją zgodnie z umową.

4.

Termin płatności faktury ustala się do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
5.

Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie miesięczna suma ilości odpadów
z potwierdzeniem ich ważenia.
§4
Wykonawca zobowiązuje się do:

1.

Wykonywania czynności będących przedmiotem umowy z najwyższą starannością.

2.

Kierowania się zasadą ochrony interesów Zamawiającego.

3.

Realizacji prac zgodnie z obowiązującymi normami, zasadami i przepisami BHP
i p.poż.

4.

Postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami,
wymagania ochrony środowiska określonymi w aktualnych przepisach prawa.

5.

Udzielania na żądanie Zamawiającego wyjaśnień dotyczących realizacji przebiegu umowy.
§5

Wykonawca

oświadcza,

że

zapoznał

się

z

dokumentacją

przetargową

i

uznaje

ją

za wystarczającą podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
§6
Wykonawca oświadcza, że posiada aktualne zezwolenie do prowadzenia działalności w zakresie
określonym przedmiotem zamówienia.
§7
1.

Nadzór nad prawidłowym wykonaniem prac z ramienia Zamawiającego będzie sprawować
p. Piotr Maciołek lub inna osoba upoważniona przez kierownika Zakładu.

2.

Ze

strony

wykonawcy

do

kontaktów

z

Zamawiającym

upoważniony

będzie:

………………….................
§8
Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody wyrządzone w związku
z wykonywaniem prac określonych niniejszą umową.
§9
Bez wyraźnej pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może przelać wierzytelności,
wynikających z niniejszej umowy, na osoby trzecie.

§ 10
1.

Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie prac, przez
zapłatę kar umownych.

2.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

➢ Jeżeli

zamawiający

stwierdzi

fakt

wykonania

usługi

w

sposób

nie

zgodny

z obowiązującymi przepisami oraz opisem przedmiotu zamówienia to Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę równoważną do kary administracyjnej działu X ustawy o odpadach.
➢ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% od całości
wynagrodzenia

umownego

za

odstąpienie

od

umowy

z

przyczyn

leżących

po stronie Wykonawcy.
3.

Wykonawca

wyraża

zgodę

na

potrącenie

kar

umownych

z przysługującego

mu

wynagrodzenia.
4.

Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku niezwłocznego i prawidłowego
wykonania zleconej pracy.

5.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do
wartości poniesionej szkody, jeżeli powyższe kary nie pokryją szkody powstałej
w wyniku nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy.
§ 11

W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację umowy np. awaria sprzętu,
Wykonawca może zlecić wykonanie zadania na koszt i ryzyko własne innemu uprawnionemu do
tego podmiotowi po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego i uzyskaniu jego pisemnej zgody.
§ 12
Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy
pisemnej w postaci aneksu do umowy.
§ 13
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, Strony zobowiązują się rozstrzygnąć polubownie.
W razie braku polubownego porozumienia spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo
dla Zamawiającego.
§ 14
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo
Zamówień Publicznych i Kodeksu Cywilnego.

§ 15
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

……………………………………
(Zamawiający)

………..…………………………
(Wykonawca)

