Projekt
UMOWA Nr ……………………
W dniu …………… 2018 r. w Kostrzynie nad Odrą pomiędzy:
Miastem Kostrzyn nad Odrą z siedzibą przy ul. Granicznej 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą,
identyfikującym się nr NIP 599 277 13 28, nr REGON 210966674, reprezentowany przez:
Burmistrza Miasta – dr Andrzej Kunt
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta – Mirelli Ławońskiej
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
……………………………………. z siedzibą w ……………. przy ul. ………………,
identyfikującym się nr NIP ……………………, REGON ……………… działający w oparciu o wpis
do KRS numer ………………….. dokonany w Sądzie Rejonowym w ……………………………..
zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanymi przez :
1. ……………………………………..
zwanym dalej „Wykonawcą”,
została zawarta umowa o następującej treści:
§ 1.
1.W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na udzielenie zamówienia publicznego
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na „Usuwanie
odpadów komunalnych zalegających w miejscach do tego celu nieprzeznaczonych na
nieruchomościach gruntowych stanowiących własność Miasta Kostrzyn nad Odrą”, obejmującą:
- podstawienie w zależności od potrzeb, w miejscu uzgodnionym, kontenera lub samochodu na
odpady komunalne,
- zebranie, załadunek, wywóz i utylizacja nielegalnie składowanych odpadów, w tym między innymi
części zużytego sprzętu RTV i AGD, gabarytów, odpadów remontowo-budowlanych, odpadów
zielonych, zużytych opon, tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych, opakowań
szklanych, papieru i tektury, itp. z nieruchomości będących we władaniu Miasta Kostrzyn nad Odrą w
szacowanej ilości do 30 Mg,
- przekazanie odpadów do zagospodarowania lub utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,
2. Miejsca do uporządkowania będą każdorazowo wskazywane przez Zamawiającego. Podstawą do
rozpoczęcia prac będzie wystawione zlecenie. Zlecone prace należy rozpocząć w nieprzekraczalnym
terminie do 3 dni roboczych od otrzymania zlecenia.
§ 2.
Umowa zostaje zawarta na okres od daty zawarcia umowy do dnia 20 grudnia 2018 roku.
§ 3.
1.Nadzór nad robotami ze strony Zamawiającego pełnić będzie Kierownik Biura Gospodarki
Odpadami Komunalnymi Wiesław Biskowski, który jest upoważniony do odbioru prac i sporządzania
protokołu odbioru.
2.Przedstawicielem robót ze strony Wykonawcy będzie ………………………………. .
3.Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania wizji lokalnej tuż przed rozpoczęciem
załadunku odpadów w celu stwierdzenia czy podstawione kontenery lub pojazdy są puste oraz
obecności przy ważeniu zebranych w ramach danego zlecania odpadów.
4.W celu umożliwienia dokonania czynności wyszczególnionych w ust.3 na wniosek Zamawiającego
zawarty w wystawionym zleceniu lub złożony telefonicznie bądź elektronicznie Wykonawca jest
zobowiązany do powiadomienia:

- o terminie (data i godzina) przystąpienia do załadunku odpadów,
- o terminie (data i godzina) transportu zebranych odpadów z miejsca wykonywania zlecenia,
- o miejscu i terminie (data i godzina) ważenia zebranych odpadów.
§ 4.
1.Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość oraz należytą staranność realizacji oferowanych usług.
2.Wykonawca do wykonania opisanej w § 1 usługi zapewnia niezbędne materiały, ludzi i sprzęt,
w tym kontenery o objętości co najmniej 16m3.
§ 5.
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim
przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania udokumentowanej
części umowy.
§ 6.
1. Maksymalna szacunkowa kwota wynagrodzenia Wykonawcy przysługująca mu z tytułu realizacji
przedmiotu umowy określonego w §1, nie przekroczy kwoty ………zł. brutto.
Kwota ta zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w szczególności koszt
sprzętu, materiału, robocizny ( w tym także zebranie odpadów z dużej powierzchni, ich załadunek
i segregację) oraz koszt transportu, zagospodarowania lub utylizacji zebranych odpadów i opłaty za
korzystanie ze środowiska.
2. Strony ustalają, że należne wynagrodzenie będzie stanowić iloczyn, wyrażonej w Mg, masy
odpadów zebranych i przekazanych do zagospodarowania lub utylizacji odpadów oraz zaoferowanej
przez Wykonawcę stawki …………zł. brutto.
2.Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne każdorazowo po wykonaniu i protokolarnym odbiorze
zleconego zakresu prac.
3.Zapłata za wykonanie usługi nastąpi w ciągu 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej
faktury. Podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru prac. Wykonawca w celu potwierdzenia
ilości zebranych i przekazanych do zagospodarowania lub utylizacji odpadów zobowiązany jest
dołączyć do faktury dowody ich ważenia.
4. Płatnikiem jest Miasto Kostrzyn nad Odrą ul. Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą,
NIP 599-277-13-28.
§7
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne.
2. Kary, o których mowa w ust.1 będą naliczane w następujących wypadkach i okolicznościach:
a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:
- odstąpienia od umowy z przyczyn, za które sam ponosi odpowiedzialność w wysokości 30%
szacunkowej wartości umowy brutto określonej w §6 ust.1,
- opóźnienia w realizacji zlecenia, o którym mowa w § 1 ust. 2 w wysokości 5% szacunkowej
wartości umowy brutto,
- niewykonania lub nienależytego wykonania umowy a także opóźnienia w jej wykonaniu
w wysokości 10% szacunkowej wartości umowy brutto. Za nienależyte wykonanie umowy uważa się
niedokładne usunięcie odpadów.
b) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy w wysokości 30% wartości brutto umowy określonej w §6 ust.1.

3.Niezależnie od kar umownych, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach
ogólnych w przypadku, gdy szkoda przewyższa wysokość kary umownej oraz w przypadku
wystąpienia okoliczności, na którą nie zastrzeżono kary umownej.
§8
1. Na czas obowiązywania umowy, Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za
skutki i następstwa zdarzeń wynikłych z nienależytego wykonania postanowień umowy,
a w szczególności w stosunku do osób trzecich.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu ewentualnych szkód wyrządzonych podczas
wykonywania prac objętych niniejszą umową.
§9
We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy
Kodeksu cywilnego.
§10
1.Wykonawca ma obowiązek informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach statusu prawnego
swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego, naprawczego lub
likwidacyjnego.
2.Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy strony rozstrzygać będą
polubownie. W przypadku braku porozumienia spory rozstrzygane będą przez właściwy miejscowo
dla Zamawiającego sąd powszechny.
§11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
§12
Integralną część umowy stanowi oferta Wykonawcy.
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