Załącznik nr 6 do SIWZ
Projekt
UMOWA nr........../2015
zawarta w dniu .......................... 2015 r. w Nowym Sączu pomiędzy :
NOVA Spółka z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Śniadeckich 14, wpisaną do Krajowego
Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa- Śródmieście w Krakowie pod numerem
0000078915
nr ewidencyjny NIP: 734-257-01-41
REGON: 491873822
Kapitał zakładowy: 8.127.000 zł
reprezentowanym przez:
Prezesa Zarządu – Piotra Leszka Piotrowskiego
Wiceprezes Zarządu – Ewę Pancerz
zwaną dalej Zamawiającym
a..................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
nr ewidencyjny NIP: ...................................................
REGON: .........................................
reprezentowanym przez
..............................................................................................
..............................................................................................
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą
W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym przeprowadzonym w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia
2004 r. (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)- została zawarta umowa o następującej treści:
Przedmiot umowy
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot zamówienia p.n. :
„Odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 10 - odpady palne (paliwo alternatywne) z Zakładu
Zagospodarowania Odpadów (ZZO) w Nowym Sączu przy ul. Tarnowskiej 120”
zgodnie z wymaganiami i zakresem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj.
odbiór, transport i odzysk odpadów o kodzie 19 12 10.
2. Szacunkowa ilość odpadów do zagospodarowania 3 250 [Mg].
Zamawiający zastrzega, Ŝe tak określona ilość odpadów jest ilością orientacyjną i odbiór odpadów w
ilości mniejszej, niŜ 3 250 [Mg] nie rodzi jakiejkolwiek odpowiedzialności ze strony Zamawiającego.
Terminy realizacji
§2
1. Ustala się termin rozpoczęcia od daty podpisania umowy do 31 marca 2016 r.
2. Odbiór odpadów będzie się odbywał od poniedziałku do piątku w godzinach między 700 a 1500
i realizowany będzie w skali danego miesiąca na podstawie uzgodnień telefonicznych.
Obowiązki Zamawiającego
§3
1. Zamawiający zobowiązuje się do załadunku odpadów własnym sprzętem, zgodnie z zapisami § 2
umowy.
2. Załadunek prowadzony będzie przez pracownika Zamawiającego ładowarką typu CASE o poj.
łyŜki 2,8m3 i wysokości załadunku do 4,0m lub ładowarką typu Ł34 o poj. łyŜki 3,0m3 i wysokości
załadunku do 3,5m i Wykonawca ma obowiązek dostosowania pojazdów transportowych
o parametrach technicznych umoŜliwiających taki załadunek.
3. Zamawiający realizował będzie fakturę Wykonawcy o której mowa w § 6 w terminach i na
warunkach uzgodnionych w niniejszej umowie.

Obowiązki Wykonawcy
1.

2.

3.
4.
5.
6.

§4
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi, w tym
zakresie przepisami a w szczególności z:
a) ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( tj. Dz. U. 2013.21 z późn.zm. ),
b) ustawą z dnia 27.04.2001 r. prawo ochrony środowiska ( tj. Dz. U. 2013.1232 z późń. zm.).
Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia niezbędnego nadzoru odpadów w trakcie transportu.
Wykonawca dysponuje tytułem prawnym do instalacji, na której odbierane odpady od
Zamawiającego zostaną poddane procesowi odzysku zgodnie z obowiązującymi wymaganiami w
tym zakresie – decyzja na odzysk nr ….………… wydana przez ………………………………….
Wykonawca posiada waŜne decyzje na transport odpadów 19 12 10 nr ……………………
wydaną przez ………………………………………………….
Wykonawca zaangaŜuje podwykonawcę do wykonania określonej części zamówienia wymienionej
w przyjętej ofercie na podstawie następujących umów: ……………………………………………
Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje własne.
Przed upływem terminu płatności kwoty wynikającej z wystawionej przez Wykonawcę faktury
VAT, obejmującej kwotę naleŜną podwykonawcom, Wykonawca jest obowiązany przedstawić
dowód, Ŝe podwykonawcy, otrzymali wszystkie kwoty naleŜne im na mocy wcześniejszych faktur,
o ile takie wynikały z zawartych umów pod rygorem zatrzymania części wynagrodzenia naleŜnego
podwykonawcom.
Wynagrodzenie za przedmiot umowy

§5
1. Strony ustalają, Ŝe obowiązującą formą wynagrodzenia za przedmiot umowy określony w § 1,
będzie wynagrodzenie ryczałtowe za 1 [Mg] odpadów.
2. Ustalone w tej formie na podstawie formularza ofertowego wynagrodzenie za 1[Mg] Wykonawcy
wyraŜa się kwotą:
A) Cena netto za 1[Mg] odpadów ............................... zł, podatek VAT .…… %
Łączna cena brutto za 1[Mg] odpadów .................................. zł
Słownie brutto: .................................................................................................................... zł
B) Łączna cena oferty brutto (Max wartość zobowiązania )
Przedmiot zamówienia / nazwa /

„Odbiór i odzysk odpadów o kodzie
19 12 10 - odpady palne (paliwo
alternatywne) z Zakładu
Zagospodarowania Odpadów (ZZO)
w Nowym Sączu przy
ul. Tarnowskiej 120”

Ilość
MAX
do
[Mg]

Cena
jedn.
netto zł

Wartość
netto (zł)

Podatek VAT
(%)

Wartość
brutto (zł)

(zł)

3 250

Słownie brutto: .................................................................................................................... zł
3. Wynagrodzenie to obejmuje wszystkie obowiązki Wykonawcy, niezbędne do zrealizowania
przedmiotu umowy.
4. Uzgodnione wynagrodzenie za 1[Mg] odpadów jest niezmienne do końca realizacji niniejszej
umowy.
5. Zamawiający oświadcza Ŝe jest podatnikiem VAT, zarejestrowanym w Urzędzie Skarbowym pod
numerem NIP: 734-257-01-41 i jest uprawniona do wystawiania i otrzymywania faktur VAT.
6. Wykonawca oświadcza, Ŝe jest podatnikiem VAT zarejestrowanym w Urzędzie Skarbowym pod
numerem NIP: ................................

Zasady rozliczeń finansowych
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

§6
Rozliczenie za odbiór i zagospodarowanie odpadów za dany miesiąc odbywać się będzie po
wykonaniu usługi (w terminie do 2 dni roboczych po zakończonym miesiącu), raz w miesiącu na
podstawie karty przekazania odpadów do której załączone będzie zestawienie tabelaryczne na
podstawie kwitów wagowych Zamawiającego.
Przyjmuje się, Ŝe podstawą wykonania usługi jest spełnienie zapisów § 6 ust. 1 niniejszej umowy.
Rozliczenie liczone będzie: ilość odebranych odpadów ……………. x ………….cena za 1[Mg]
odpadów.
Zapłata wynagrodzenia dokonywana będzie przelewem na konto Wykonawcy w terminie do ……
dni od daty otrzymania faktury VAT po spełnieniu zapisów § 6 ust. 1 i 5 oraz § 4 ust. 6.
Podstawą wystawienia f-ry VAT za dany miesiąc jest obustronne podpisanie karty przekazania
odpadu.
Zamawiający dokona płatności f-ry VAT w ustalonym terminie po otrzymaniu f-ry wraz
z załącznikiem, którym jest obustronnie podpisana karta przekazania odpadu.
NaleŜność Wykonawcy płatna będzie przez Zamawiającego przelewem na konto nr:
..................................................................................................

§7
1. Strony postanawiają, Ŝe w celu pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienaleŜytego
wykonania umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie pienięŜne w wysokości 3% ceny brutto
określonej w § 5 ust. 2 niniejszej umowy.
2. Zabezpieczenie zostało wniesione w postaci: ..............................................................................
w kwocie....................................................
3. Zamawiający zwróci Wykonawcy 100 % kwoty wniesionego zabezpieczenia z tytułu naleŜytego
wykonania umowy tj. .......................... zł. w terminie 14 dni od daty ostatniego odbioru odpadów
lecz nie później niŜ do 15 kwietnia 2016 r.
4. Za naleŜyte wykonanie zamówienia Zamawiający uzna jego wykonanie zgodnie z §2, §4 i §6 ust. 1
niniejszej umowy.
5. NaleŜności z tytułu zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy przekazywane będą przez
Zamawiającego na wydzielony rachunek bankowy.
7. Zwrot kwoty z tytułu zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy następuje wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
z pomniejszeniem o koszty prowadzenia rachunku i prowizji bankowej za przelew pieniędzy na
rachunek Wykonawcy.
9. Zamawiający po upływie okresu, o którym mowa w ust. 3 zwróci Wykonawcy kwotę zabezpieczenia
wraz z odsetkami, które przyrosły od tej kwoty.
Kary umowne
§8
1. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego
brutto określonego w § 5 ust. 2 za odstąpienie od umowy z przyczyn zaleŜnych od Wykonawcy.
2. Za kaŜdorazowy nieterminowy odbiór odpadów ustalony telefonicznie zgodnie z § 2 ust. 2
niniejszej umowy Zamawiający naliczać będzie karę w wysokości 2% wynagrodzenia umownego
brutto określonego w § 5 ust. 2.
3. Zamawiającemu słuŜy prawo potrącania kar umownych z naleŜnego wynagrodzenia bez dalszych
wezwań.
4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyŜszającego wysokość
kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
5. Za szkody wyrządzone Zamawiającemu przez Wykonawcę z innych tytułów, Wykonawca
odpowiada wg zasad określonych w Kodeksie Cywilnym.

Odstąpienie od umowy
§9
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku:
a) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy
w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
odstąpienie od umowy w tym wypadku moŜe nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o powyŜszych okolicznościach,
b) ogłoszenia upadłości lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
c) nieterminowego odbioru odpadów powtarzającego się co najmniej trzykrotnie,
d) w przypadku przerwania odbioru odpadów przez Wykonawcę bez uzasadnionych przyczyn
oraz nie kontynuowania ich w terminie do 3 dni roboczych, pomimo wezwania
Zamawiającego złoŜonego na piśmie.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeŜeli Zamawiający będzie pozostawał w
zwłoce z zapłatą wynagrodzenia za trzy pełne miesiące.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem niewaŜności i powinno
zawierać uzasadnienie.
Postanowienia końcowe
§ 10
1. Zmiana postanowień zawartej umowy moŜe nastąpić za zgodą obu stron wyraŜoną na piśmie pod
rygorem niewaŜności takiej zmiany.
2. Zamawiający przewiduje moŜliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w formie
pisemnego aneksu w przypadku, gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, albo w przypadku
urzędowej zmiany stawki podatku VAT.
§ 11
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz w sprawach procesowych przepisy kodeksu postępowania cywilnego.
§ 12
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będą sądy właściwe dla siedziby
Zamawiającego.
§ 13
Załącznikiem do niniejszej umowy w dacie jej podpisania jest:
- załącznik nr 1 oferta Wykonawcy,
- gwarancja naleŜytego wykonania umowy w postaci …..…………………………………
§ 14
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kaŜdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

