PROJEKT UMOWY
UMOWA NR……………
W dniu ....................2017 roku w Juchnowcu Kościelnym pomiędzy:
Gminą Juchnowiec Kościelny ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Kościelny zwaną dalej
Zamawiającym – reprezentowaną przez:
Krzysztofa Marcinowicza – Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny,
a
………………………………………………………………………………….,
NIP:
……………,
REGON …………………………………….. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym
przez:…………………………………………………….……………PESEL: ………………..
§1
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę w zakresie
odbioru i zagospodarowania stałych odpadów o składzie i właściwościach
charakterystycznych dla odpadów zaliczanych do podgrupy 16 01 – Zużyte lub nienadające
się do użytkowania pojazdy (…), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów
(z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08) tj. odpadów w postaci elementów
samochodowych zawierających m. in.: elementy samochodowe z tworzyw sztucznych,
uszkodzone fotele samochodowe, tapicerkę samochodową itp. zlokalizowanych na działkach
nr ewid. 172 obręb geod. Koplany Folwark i nr geod. 909/10 obręb ewid. Wojszki.
Świadczenie usługi polega na odbiorze z lokalizacji wskazanych przez Zamawiającego ww.
odpadów oraz ich zagospodarowania zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do umowy.
3. Strony ustalają, że usługa stanowiąca przedmiot niniejszej umowy będzie wykonywana
zgodnie ze złożoną ofertą stanowiącą integralną część niniejszej umowy (załącznik nr 2),
w terminie wskazanym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego (w
okresie od dnia 02.10.2017 roku do dnia 20.10.2017 roku).
§2
1. Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) właściwe wykonywanie usługi stanowiącej przedmiot niniejszej umowy z najwyższą
starannością
zgodnie
z
zasadami
ochrony
interesów
Zamawiającego,
przy wykorzystaniu posiadanej wiedzy oraz doświadczenia, odpowiedniego sprzętu
i technologii, a nadto przestrzeganie wskazań i zaleceń Zamawiającego związanych
z realizacją przedmiotu umowy;
2) realizowanie przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami bhp i ppoż., określonymi
w aktualnych przepisach prawa, w sposób nieuciążliwy dla środowiska i okolicznych
mieszkańców, a ponadto w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób oraz mienia,
znajdujących się w pobliżu miejsca wykonywania usług;
3) zapewnienie warunków pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa
i higieny pracy;
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4) posiadanie w okresie trwania umowy środków technicznych w ilości i rodzajach
niezbędnych dla prawidłowego wykonania usługi stanowiącej przedmiot niniejszej
umowy;
5) zapewnienie na czas trwania umowy osób do obsługi sprzętu oraz urządzeń
przeznaczonych do realizacji niniejszego zamówienia, posiadających odpowiednie
kwalifikacje wymagane przepisami prawa;
6) wyposażenie pracowników w środki ochronne oraz jednolite ubrania robocze posiadające
oznaczenia identyfikujące firmę Wykonawcy;
7) posiadanie aktualnych wpisów do rejestru i zezwoleń na prowadzenie działalności
związanej z przedmiotem zamówienia przez cały okres obowiązywania niniejszej
umowy;
8) niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego o przeszkodach w realizacji umowy,
nieleżących po stronie Wykonawcy;
9) udokumentowanie wykonania zadania poprzez przedstawienie kart przekazania odpadów
(KPO).

1.

2.

3.

§3
Strony ustalają, że wynagrodzenie stanowi równowartość iloczynu ilości odebranych
i zagospodarowanych przez Wykonawcę odpadów (potwierdzonych KPO) i stawki
opłaty ………………/……………… zł / Mg netto/brutto (słownie złotych:
……………………………………………………). Zostanie ono wypłacone w terminie
30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu, po wcześniejszym przedstawieniu
dokumentów poświadczających wykonanie usługi.
W przypadku nie dołączenia do faktury kart przekazania odpadów, Zamawiający dokona
zapłaty tylko i wyłącznie po dostarczeniu ich przez Wykonawcę. W takim przypadku
termin zapłaty określony w ust. 1 nie jest wiążący dla Zamawiającego i rozpoczyna swój
bieg od dnia dostarczenia kompletu dokumentów.
Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem
przedmiotu niniejszej umowy.

§4
1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług będących przedmiotem niniejszej
umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, w przypadku stwierdzenia
przez Zamawiającego:
1) opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia za każdy
dzień opóźnienia,
2) opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2%
wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na termin
usunięcia wad,
3) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie,
w wysokości 10% umownego należnego wynagrodzenia.
2. Strony mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu
Cywilnego, jeśli szkoda przewyższa wysokość kar umownych.
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3.

Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kwoty wynikającej z naliczenia
kar umownych z wynagrodzenia przysługującego z tytułu realizacji przedmiotu niniejszej
umowy.

§5
Wykonawca zobowiązany będzie do naprawienia szkody, jaką poniesie Zamawiający
wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
§6
W przypadku zaistnienia obiektywnych okoliczności uniemożliwiających stronom
wywiązanie się z ustalonego terminu, strony zobowiązane są do niezwłocznego, pisemnego
wzajemnego powiadomienia o ich zaistnieniu, z określeniem przyczyny oraz przewidywanej
wielkości opóźnienia.
§7
Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu stron, wyrażonej w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
§8
W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§9
Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 10
Umowa spisana została w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 egz. otrzymuje
Zamawiający, 1 egz. Wykonawca.
ZAŁĄCZNIKI:
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 – Oferta
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

3

