Załącznik nr 1 do SIWZ
UMOWA
zawarta w dniu ………………………2015 roku pomiędzy:
„EKO – REGION” sp. z o.o. z siedzibą: 97-400 Bełchatów, ul. Bawełniana 18, wpisaną przez
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
pod Nr KRS 0000005790, wysokość kapitału zakładowego 28 190 000,00 zł,
NIP: 769-19-17-979, REGON: 590765381,
którą reprezentują:
1. Andrzej Kaczmarek - Prezes Zarządu
2. Sylwester Legiędź - Wiceprezes Zarządu
zwana dalej ,,Zamawiającym”,
a
.............................................................................................................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą” , o następującej treści:
Preambuła
§1
Umowa zostaje zawarta na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm).
Przedmiot umowy
§2
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę w zakresie
przetransportowania i przyjęcia do zagospodarowania na teren Wykonawcy posiadającego
decyzję zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie zagospodarowania poprzez
skierowanie do odzysku odpadów o kodzie 19 12 09 – minerały (np. piasek, kamienie)
z zakładu Zamawiającego zlokalizowanego w Dylowie ,,A”, gm. Pajęczno.
Szacowana ilość odpadów do odbioru w trakcie realizacji usługi to ok. 2 500 Mg miesięcznie.
2. Realizacja usługi odbywać się będzie w systemie ciągłym od poniedziałku do soboty według
bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego w godzinach od 7.00 do 20.00.
3. Załadunek odpadów występuje po stronie Zamawiającego.
4. Zamawiający będzie informował każdorazowo telefonicznie lub za pośrednictwem e-mail lub
faksu o ilościach planowanych transportów na dzień następny w cyklach jednodniowych.
5. Zamawiający wymaga od Wykonawcy czasu reakcji na telefoniczne zgłoszenie odbioru odpadów
do 2 godzin od momentu zgłoszenia.
6. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie przestrzegał zapisów posiadanych decyzji
w zakresie prawidłowego sposobu gospodarowania przyjętych odpadów, Wykonawca
odpowiada za takie postępowanie w pełnym zakresie, nawet gdy następstwo takiego
postępowania może być przeniesione w skutkach na Zamawiającego.
Wynagrodzenie
§3
1. Ustala się cenę za transport i zagospodarowanie poprzez odzysk 1 Mg odpadów o kodzie
19 12 09 w wysokości ………………zł netto. Do ceny należy doliczyć obowiązującą stawkę podatku
VAT.
2. Strony ustalają szacunkową wartość umowy na kwotę ………………………… zł netto,
(słownie: ………………00/100) plus obowiązująca stawka podatku VAT, razem – brutto
………………… zł (słownie: …………………………00/100).
3. Rozliczenie usługi odbywać się będzie w okresach miesięcznych, po zakończeniu miesiąca
kalendarzowego, na podstawie wystawionej faktury VAT w formie przelewu na konto
Wykonawcy w terminie ……….. dni od daty dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo
wystawionej faktury w formie papierowej.
4. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury w wersji papierowej niezwłocznie po
dokonaniu się czynności, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu.
5. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisana obustronnie Karta Przekazania Odpadu,
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o której mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu (przedmiotowa karta powinna być załączona do
faktury).
6. Do rozliczeń odebranych odpadów będą uwzględniane wagi uzyskane na wadze Zamawiającego
(wadze z aktualną legalizacją). Niezwłocznie po zakończeniu miesiąca kalendarzowego
wystawiona będzie Karta Przekazania Odpadu sporządzona przez Zamawiającego w dwóch
jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
7. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT.
Zabezpieczenie należyte umowy
§4
1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wnosi, zabezpieczenie należytego wykonania umowy
w
wysokości
2%
całkowitego
wynagrodzenia
brutto
w
kwocie
………………zł
w postaci ……………….
2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną
lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm).
3. Całość zabezpieczenia zostanie zwolniona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia
i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
Prawa i obowiązki Wykonawcy
1.
2.

§5
Wykonawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w każdej chwili kontroli dotyczącej
składu odpadów.
Wykonawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania przyjęcia odpadów w przypadku
stwierdzenia w partii odpadów niebezpiecznych lub odpadów innych niż wymienione w § 2
niniejszej umowy.

§6
1. W celu sprawnego wykonania usług oraz zapewnienia ich dobrej jakości, Wykonawca może
zlecić część usług do wykonania podwykonawcom po uzyskaniu uprzedniej zgody
Zamawiającego. Wykonanie usług przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten
realizuje usługi w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami niniejszej umowy i przepisami
obowiązującego prawa.
3. Wykonawca zobowiązany jest do koordynowania prac realizowanych przez podwykonawców.
4. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą musi być zawarta zgodnie z odpowiednimi
przepisami prawa, a w szczególności przepisami Kodeksu cywilnego.
5. Wykonawca zapewni, aby wszystkie umowy z podwykonawcami zostały sporządzone na piśmie,
których kopie niezwłocznie przekaże Zamawiającemu, nie później niż 7 dni od daty jej zawarcia.
6. Każda umowa zawarta przez Wykonawcę z podwykonawcami powinna zawierać postanowienie
o obowiązku uzyskania zgody Zamawiającego i Wykonawcy na zawarcie umowy przez
podwykonawcę z dalszymi podwykonawcami.
7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy z podwykonawcami bez
wymaganej zgody Zamawiającego, zaś skutki z tego wynikające, będą obciążały wyłącznie
Wykonawcę.
8. Umowa z podwykonawcą będzie uważana za zatwierdzoną przez Zamawiającego, jeśli
w terminie 14 dni od dnia przedstawienia projektu umowy wraz z wnioskiem o jej zatwierdzenie,
Zamawiający nie zgłosi sprzeciwu lub zastrzeżeń do takiej umowy.
9. Powyższy tryb udzielenia zgody będzie mieć zastosowanie do wszelkich zmian, uzupełnień oraz
aneksów do umów z podwykonawcami.
10. Zlecenie wykonania części prac podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec
Zamawiającego za wykonane prace. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego
oraz osób trzecich za działania, zaniechania działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców
w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych
pracowników.
11. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji usług podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego
podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą.
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12. Każdy projekt umowy z podwykonawcą musi zawierać w szczególności postanowienia
dotyczące:
1) zakresu prac przewidzianych do wykonania,
2) terminów realizacji,
3) wynagrodzenia i terminów płatności,
4) rozwiązania umowy z podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej umowy;
5) zapis o konieczności uzyskiwania zgody Zamawiającego i Wykonawcy na zawieranie
umów z dalszymi podwykonawcami,
6) zapis o sposobie dokonywania płatności na rzecz podwykonawców (ewentualnie dalszych
podwykonawców).
Przedstawienie przez Wykonawcę umów niespełniających powyższych wymogów będzie
traktowane jako okoliczność uniemożliwiająca zawarcie ważnych umów z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy.
1.

2.
3.

§7
Wykonawca oświadcza, że posiada decyzję zezwalającą na zagospodarowanie poprzez
skierowanie do odzysku wskazanej ilości odpadów o kodzie 19 12 09 i że obowiązuje ona
w czasie trwania umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do prawidłowego zagospodarowania przyjętych odpadów zgodnie
z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska.
Wykonawca zobowiązany jest do:
1) przestrzegania zasad i przepisów BHP oraz PPOŻ,
2) zapoznania się z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego dla zakładu ze szczególnym
uwzględnieniem informacji dotyczących:
a) warunków ochrony przeciwpożarowej;
b) zasad postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego zagrożenia;
c) zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego;
d) zadań i obowiązków koniecznych do spełnienia w zakresie ochrony
przeciwpożarowej.

Termin realizacji umowy
1.
2.

3.

§8
Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia podpisania umowy tj. …………………. do
31.12.2015 roku.
Zleceniodawcy i Wykonawcy przysługuje prawo do rozwiązania niniejszej umowy
z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca
kalendarzowego. Dla skuteczności rozwiązania umowy wymagane jest zachowanie formy
pisemnej wypowiedzenia umowy.
Niniejsza umowa może być rozwiązana bez okresu wypowiedzenia o którym mowa w ust.2
niniejszego paragrafu za porozumieniem stron.

Kary umowne
1.

2.
3.

4.

§9
Za szkody wyrządzone przez Wykonawcę na mieniu Zamawiającego na terenie z którego
następuje odbiór odpadów odpowiada Wykonawca. Zamawiający w takim przypadku może
żądać od Wykonawcy naprawy wyrządzonej szkody w terminie podanym w piśmie
skierowanym do Wykonawcy. Jeśli Wykonawca nie naprawi szkody, Zamawiający ma prawo do
powierzenia wykonania tych napraw innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.
Zamawiający w celu pokrycia kosztów naprawy szkody uprawniony jest do potrącenia należnej
kwoty z bieżącego, należnego wynagrodzenia Wykonawcy.
Za nienależyte wykonanie usługi, Zamawiający będzie uprawniony do nałożenia kary umownej
w wysokości 10% szacunkowej wartości umowy brutto wskazanej w §3 ust. 2.
W
przypadku
rozwiązania
umowy
przez
Wykonawcę
z
przyczyn
niezależnych
od Zamawiającego lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną
w wysokości 20 % szacunkowej wartości umowy brutto.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200,00 zł netto za
każdorazowe niestawienie się po odbiór odpadów pomimo wezwania o którym mowa w § 2 pkt
4 i 5.
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Pozostałe postanowienia
§10
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach.
§11
Poza przypadkiem, o którym mowa w § 10, Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy
w sytuacjach gdy:
1) została rozwiązana firma Wykonawcy,
2) został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
3) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez podania uzasadnionych
przyczyn i nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego na piśmie.
4) nastąpi utrata możliwości zagospodarowania odpadów (cofnięcie decyzji) przez Wykonawcę
w trakcie trwania umowy,
5) Zamawiający nie będzie mógł wytwarzać odpadów o których mowa w § 2 ust.1, na skutek
otrzymania nowych decyzji administracyjnych regulujących ten zakres.
§12
W przypadku rozwiązania umowy w wyniku sytuacji o której mowa w § 11 pkt. 5 niniejszej umowy,
Wykonawcy nie przysługuje prawo żądania od Zamawiającego
jakichkolwiek roszczeń
finansowych.
§13
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy pod rygorem ich nieważności wymagają formy
pisemnej w postaci aneksu.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy:
1) w przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie
mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
2) w zakresie ilości odpadów przewidzianych do odbioru oraz miejsc z których będą odbierane
odpady w momencie uzyskania nowego zezwolenia na przetwarzanie i pozwolenia na
wytwarzanie odpadów,
3) w zakresie terminu wykonania prac objętych umową w następujących okolicznościach:
a) niezależnie od Wykonawcy - Wykonawca zobowiązany jest do udowodnienia, że
opóźnienie w realizacji przedmiotu zamówienia nastąpiło z przyczyn od niego
niezależnych,
b) inne istotne okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili
zawarcia umowy,
4) w przypadku zmiany godzin i dni odbierania odpadów, o których mowa w § 2 umowy, jeżeli
konieczność takiej zmiany wynika z przyczyn organizacyjnych leżących po stronie
Zamawiającego lub Wykonawcy.
3. Do kontaktu wyznaczono:
ze strony Wykonawcy: ………………………………………………………… tel. ……………………
ze strony Zamawiającego: Agnieszka Popiel tel. 34 3219352.
§14
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego
oraz aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące przedmiotu i zakresu umowy.
§15
W przypadku sporu Strony umowy będą dążyć do polubownego rozwiązania. W przypadku braku
możliwości porozumienia, spór rozstrzygnie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§15
Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
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Zamawiający:

Wykonawca:

