
UMOWA nr AT.................wzór

Zawarta w dniu …........................... w Zamościu, pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Szpitalem Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ,
Aleje Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji
Społecznych i Zawodowych, Fundacji, Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
prowadzonego  przez  Sąd  Rejonowy  Lublin  –  Wschód  w  Lublinie  z  siedzibą  w  Świdniku,
VI  Wydział  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  numerem  KRS:  0000021024,
NIP 922-22-92-491, zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, w imieniu którego działa:
Małgorzata Popławska - Dyrektor

a 

…………………………………………………………………………………………………………
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, w imieniu którego działa:

….....................................................................
§1

1. Zamawiający  zleca,  a  Wykonawca  przyjmuje  do  wykonania  usługi  odbioru  (wywozu
i  opróżniania)  oraz  zagospodarowania  odpadów  komunalnych  zmieszanych
(niesegregowanych).

2. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  ustawienia, w  terminie  7  dni  od  dnia  zawarcia  Umowy,
we wskazanym przez Zamawiającego miejscu, trzech kontenerów o pojemności 10m3, w których
gromadzone  będą  odpady  zmieszane.  Kontenery,  o  których mowa  w  niniejszym  ustępie,
stanowią własność Wykonawcy.

3. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  odbioru  i  zagospodarowania  odpadów  komunalnych
gromadzonych w kontenerach z częstotliwością:

        3.1.  dwa  kontenery  ustawione  w  okolicach  budynku   kotłowni   –   3   razy   w  miesiącu  każdy
         z kontenerów,

        3.2.  jeden kontener ustawiony w okolicach   budynku   kuchni   –   4   razy  w   miesiącu,   zgodnie
               z harmonogramem stanowiącym załącznik do Umowy. 

4. W przypadku konieczności dodatkowego odbioru odpadów, wykraczającego poza częstotliwość
ustaloną  w  harmonogramie,  o  którym  mowa  w  ust.  3, Wykonawca  zobowiązuje  się
do wykonania usługi po otrzymaniu telefonicznego zgłoszenia od Zamawiającego.

§2
1. Z tytułu wykonania usług stanowiących Przedmiot Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie

nieprzekraczające  łącznej  wartości  ……………………...zł  netto,  plus  podatek  VAT,
tj……………………. zł brutto.

2. Strony zgodnie ustalają, że wynagrodzenie za wykonanie odbioru i zagospodarowania odpadów
z jednego kontenera wynosi, zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą,  …............ zł netto za
jeden kontener plus należny podatek VAT, tj. ….. zł brutto za jeden kontener.

3. Strony zgodnie ustalają, że Wykonawcy należeć się będzie wynagrodzenie ustalone jako iloczyn
ceny jednostkowej, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu oraz faktycznie odebranej ilości
kontenerów. 

4. W przypadku  gdy  wynagrodzenie  Wykonawcy  nie  osiągnie  maksymalnych  kwot,  o  których
mowa  w  ust.  1  niniejszego  paragrafu,  Wykonawcy  nie  przysługuje  jakiekolwiek  dodatkowe
roszczenie o zapłatę.

5. Wymienione wyżej ceny nie mogą ulec podwyższeniu do czasu wykonania przedmiotu umowy. 
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§3
1. Zamawiający upoważnia Wykonawcę  do  wystawiania  faktur VAT bez podpisu Zamawiającego.
2. Zamawiający będzie regulował płatność za usługę na podstawie faktury VAT wystawionej przez

Wykonawcę  w  okresach  miesięcznych,  po  wykonaniu  usługi  na  rachunek  wskazany
na wystawionej  fakturze.  Termin płatności faktury wynosi  60 dni od dnia doręczenia faktury
do siedziby Zamawiającego.

§4
1.  W celu należytego wykonania umowy do obowiązków Zamawiającego należy:
1.1. ustawienie kontenerów  na  powierzchni  utwardzonej,   w   miejscu  umożliwiającym  dogodny
    podjazd pojazdem transportującym kontener,
1.2. utrzymanie    podjazdów   oraz   dróg   transportowych   do   ustawienia   kontenera   w   stanie
    przejezdnym,
1.3. użytkowanie  kontenerów  zgodnie  z  ich przeznaczeniem, zabezpieczenie przed uszkodzeniem
    a także utrzymanie ich w należytym stanie sanitarnym.
2.  W celu należytego wykonania umowy do obowiązków Wykonawcy należy:
2.1. opróżnianie kontenerów zgodnie z ustaloną częstotliwością (wg harmonogramu),
2.2. po  opróżnieniu,  odstawienie kontenerów  na  miejsce,  a w przypadku rozsypania odpadów ich
     uprzątnięcie,
2.3. naprawa  lub  wymiana  kontenera  na  nowy  w  przypadku uszkodzenia lub zniszczenia z winy
    Wykonawcy.

§5
1.  Umowę zawarto na okres 12 miesięcy.
2.  Zamawiającemu przysługuje  prawo  rozwiązania  umowy  z  zachowaniem  trzymiesięcznego

okresu   wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
3.  Wykonawcy  przysługuje  prawo  rozwiązania  umowy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu
     wypowiedzenia,   ze   skutkiem   na   koniec   miesiąca   kalendarzowego  wyłącznie  z  ważnych
     powodów.

§6
Strony dopuszczają podwyższenie wartości umowy do 10% wartości umowy określonej w § 2 ust. 1
umowy pod warunkiem, że wartość umowy po jej podwyższeniu nie przekroczy kwoty 130 000  zł.

§7
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach i w wysokości:
1.1.  jeden  tysiąc  złotych  za  każdy stwierdzony przypadek  nieodebrania  kontenera z  odpadami
w terminie wynikającym z harmonogramu, o którym mowa w § 1 ust. 3,
1.2. dwieście złotych za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu Zamawiającemu kontenerów na odpady
w stosunku do terminu, o którym mowa w § 1 ust. 2,
1.3.  jeden tysiąc złotych za każdy stwierdzony przypadek nieodebrania odpadów w przypadku,
o którym mowa w § 1 ust. 4,
1.4.  20 % łącznej  wartości  wynagrodzenia brutto,  o  którym mowa w  § 2 ust.  1,  w przypadku
odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych, o których mowa w ust. 1,
z  wynagrodzenia  należnego  Wykonawcy,  po  uprzednim  wezwaniu  Wykonawcy  do  zapłaty
naliczonych kar.
3.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego  na
zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
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§8
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w przypadku, gdy:
1.1.  Wykonawca  co  najmniej  trzykrotnie  nie  odbierze  odpadów  w  terminach  ustalonych
w harmonogramie,
1.2.  zwłoka  Wykonawcy  w  dostarczeniu  kontenera na  odpady  przekroczy  7  dni  w  stosunku
do terminu, o którym mowa w § 1 ust. 2.
2.  W  przypadkach,  o  których  mowa  w  ustępie  poprzedzającym,  Zamawiający  może  złożyć
Wykonawcy pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 40 dni od dnia zaistnienia
okoliczności stanowiących podstawę do odstąpienia.

§9
1. Ewentualne  spory wynikłe  na tle  realizacji  umowy rozstrzygane będą przez  sąd powszechny

w miejscu siedziby Zamawiającego.
2. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu

Cywilnego oraz inne przepisy obowiązujące w tym zakresie.

§10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

     WYKONAWCA:                                                                                         ZAMAWIAJĄCY:
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