Załącznik nr 1 do SIWZ
UMOWA REALIZACYJNA nr …………………
DO UMOWY RAMOWEJ nr ………………
świadczenia usług transportowych
zawarta w dniu …………………………… roku
”EKO–REGION” sp. z o.o. z/s w
Sąd Rejonowy dla Łodzi -Śródmieścia
0000005790; nr NIP 769–19–17–979;
reprezentują:
1) ……………………………………
2) ……………………………………
-

Bełchatowie, 97–400 Bełchatów ul. Bawełniana 18;
w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego nr
wysokość kapitału zakładowego 71 213 000,00 zł, którą
…………………………………………
…………………………………………

zwana dalej „Zamawiającym”,
a
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej „Wykonawcą” o następującej treści:

§1
1. Na podstawie niniejszej Umowy Realizacyjnej, Wykonawca zobowiązuje się realizować usługę
transportu …………………………………………………………………… z ……………………………………………………………
do ………………………………………………………, w terminach i za wynagrodzeniem określonym w niniejszej
Umowie.
2. W przypadku transportu odpadów,
przewiezienia: ………………………………

szacuje

się

następujące

ilości

odpadów

do

3. Zamawiający podkreśla, że określone ilości odpadów są ilościami szacunkowymi mogącymi ulec
zmianie, mającymi służyć pomocniczo do przygotowania oferty.
4. W odniesieniu do zapisów ust. 3 niniejszego paragrafu, Wykonawca nie może wnosić żadnych
dodatkowych roszczeń z tytułu sumarycznej ilości odebranych odpadów.
5. Odległość drogowa pomiędzy lokalizacjami wskazanymi w ust. 1 niniejszego paragrafu wynosi
……… km i jest podstawą do naliczenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy zgodnie ze stawką
określoną w §4 ust. 2.
§2
1. Realizacja przedmiotu Umowy odbywać się będzie w systemie ciągłym od poniedziałku do piątku,
według bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego, w godzinach od ……… do ………. Dopuszcza się
również pracę w soboty, po uprzednim uzgodnieniu pomiędzy Stronami.
2. Realizacja przedmiotu Umowy odzywać się będzie zgodnie z określoną pomiędzy Stronami
częstotliwością lub Zamawiający każdorazowo będzie informował (w formie pisemnej lub
telefonicznej) Wykonawcę o planowanej ilości transportów do zrealizowania.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu w formie pisemnej lub telefonicznej
numeru rejestracyjnego pojazdu(ów) oraz imienia nazwiska kierowcy(ów) przeznaczonego(ych)
do realizacji zadania.
§3
Wykonawca będzie realizował Przedmiot Umowy od …………………… do …………………………
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§4
1. Szacunkowa wartość umowy wynosi …………………… zł netto (słownie: ……………………………………)
plus obowiązujący podatek VAT w wysokości ……………… zł (słownie: ………………………………………), co
daje kwotę brutto ………………… zł (słownie: ………………………………………………………).
2. Stawka za 1 km zrealizowanego przewozu odpadów wynosi ……………… plus obowiązujący podatek
VAT;
3. Stawka za 1 godzinę postoju w oczekiwaniu na załadunek lub rozładunek, trwający dłużej niż 2
godziny zrealizowanego przewozu odpadów wynosi ……………… plus obowiązujący podatek VAT;
4. Nieudzielenie zamówień o wartości, o której mowa w ust. 1 nie uprawnia Wykonawcy do
jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.
§5
1. Strony nie mogą przenosić na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy
bez pisemnej zgody drugiej Strony.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową, zastosowanie mają postanowienia zawarte
w Umowie Ramowej nr ………… z dnia ……………………
3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy, z wyjątkiem ust. 4 niniejszego paragrafu, wymagają formy
pisemnej w formie aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności.
4. Do kontaktu w sprawie realizacji niniejszej Umowy Realizacyjnej wskazuje się:
1) Ze strony Wykonawcy: ………………………………………………………………………, tel. ………………………………;
2) Ze strony Zamawiającego: …………………………………………………………………, tel. ………………………………;
5. Zmiana osób wskazanych w ust. 4 niniejszego paragrafu jest możliwa na podstawie pisemnego
zawiadomienia drugiej Strony i nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy.
§6
1. W dniu podpisania Umowy Realizacyjnej, Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania
Umowy w wysokości 2% szacunkowej wartości brutto określonej w Umowie Realizacyjnej w
kwocie
w formie
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu wszelkich roszczeń z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej będzie nieodwołane, bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie
i powinno być wystawione na Zamawiającego. Do gwarancji zastosowanie będzie mieć prawo
polskie a sądem właściwym będzie sąd właściwy dla Beneficjenta/Zamawiającego.Treść gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej wymaga uprzedniej akceptacji Zamawiającego.
4. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie zwrócone Wykonawcy według zasad
przewidzianych w art. 151 ustawy Prawo zamówień publicznych, po zrealizowaniu przez
Wykonawcę zamówienia określonego w Umowie Realizacyjnej.
5. W przypadku wydłużenia okresu wykonania Umowy, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić
ważność i ciągłość zabezpieczenia dla całego okresu realizacji przedmiotu umowy,
w szczególności winien dokonać w razie potrzeby stosownego przedłużenia terminu
zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dacie zawarcia aneksu do Umowy.
§7
1. Wykonawca oświadcza, że prowadzi działalność w sposób odpowiedzialny, przestrzega przepisów
prawa, w tym w szczególności przepisów dotyczących przeciwdziałania korupcji, praniu pieniędzy
i finansowania terroryzmu, przepisów dotyczących przestrzegania praw pracowniczych, przepisów
dotyczących przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych,
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prawa ochrony konkurencji, przepisów w zakresie ochrony mienia oraz przepisów ochrony
środowiska oraz dokłada należytej staranności przy weryfikacji swoich pracowników,
współpracowników lub osoby przy pomocy których będzie świadczyć usługi na rzecz
Zamawiającego, w powyższym zakresie.
2. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego jakiejkolwiek wątpliwości dotyczącej
przestrzegania przez Wykonawcę lub jego pracowników, współpracowników lub osoby przy
pomocy których będzie świadczyć usługi ww. zasad, Wykonawca podejmie działania naprawcze
mające na celu ich usunięcie.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

Zamawiający:

Wykonawca:
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