
Umowa nr AG.6112.9.           2019  WZÓR

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

Dyrektor – lek.med. Andrzej Mielcarek

a   firmą ….................................................................... z siedzibą w …...............................................,
NIP.....................................,  REGON  …................................,   zwaną  w  treści   umowy
„Wykonawcą”,  w imieniu której działa:

…............................................................

Treść umowy jest sporządzona na podstawie złożonej oferty.

§ 1

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji świadczenie usług polegających
na odbiorze n/w odpadów opakowaniowych w przybliżonych rocznych ilościach:

Lp. Rodzaj odpadu Kod odpadu Roczna  ilość
odpadu

1 Odpady z tektury i papieru 150101 ok. 26 000kg

2 Odpady  z  tworzyw  sztucznych  –  plastikowe
(politereftalan  etylenu,  polietylen  wysokiej  gęstości,
polichlorek winylu, polietylen niskiej gęstości), odpady z
folii –  (polietylen niskiej gęstości)

150102 ok. 10 000kg

2. Wykonawca zobowiązuje się do załadunku i transportu odpadów we własnym zakresie.
3. Zamawiający nie  gwarantuje  minimalnej  ilości  odpadów, o których mowa w ust.  1  §  1

i wartości podane w tym paragrafie mają charakter szacunkowy.

§ 2

1.  Umowa zostaje zawarta na okres 12 m-cy tj. do dnia …..........................
2. Wykonawca zobowiązuje się do odbioru odpadów 1 raz w tygodniu w dniu wskazanym przez
Zamawiającego.

§ 3
1. Za odbiór odpadów stosowane będą ceny przedstawione w ofercie cenowej z dnia …..............

Lp. Rodzaj odpadu Ilość
w kg

Cena
jednostkowa 

(w PLN)

Łączna cena
(w PLN)

1 Odpady z tektury i papieru 26000



Odpady  z  tworzyw  sztucznych  –  plastikowe
(politereftalan  etylenu,  polietylen  wysokiej  gęstości,
polichlorek winylu, polietylen niskiej gęstości), odpady
z folii –  (polietylen niskiej gęstości)

10000

Razem - -
                            Podatek VAT rozlicza Wykonawca (art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT)

Wartość umowy strony ustalają na łączną kwotę …......................zł (słownie:..................................)

2. Płatność za odbiór odpadów Wykonawca regulował będzie w okresach miesięcznych
w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury, na wskazany na fakturze rachunek.

3. W przypadku  istotnej  zmiany  w  ilości  i  asortymencie  wytworzonych  odpadów,  strony
dokonają przeszacowania ilości przekazanych odpadów, sporządzając aneks do umowy.

4. W przypadku zalegania z zapłatą,  Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania odsetek
ustawowych.

§ 4   
Strony dopuszczają podwyższenie wartości umowy do 10% wartości umowy określonej w § 3 ust. 1
umowy.

      § 5       
Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego powierzyć wykonania umowy  innej osobie  lub  
jednostce, ani też przelewać na nią swoich wierzytelności wynikających z umowy.

§ 6
Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną:
a) w przypadku niedotrzymania terminu realizacji umowy określonego w § 2 ust.2  niniejszej 
umowy Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 2 % wartości 
usługi za każdy roboczy dzień zwłoki.
b) w  przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę zapłaci on Zamawiającemu karę 
    umowną w wysokości 5% wartości umowy z zastrzeżeniem §7.

§7
1. Każda ze stron ma prawo rozwiązania umowy z  zachowaniem trzymiesięcznego okresu

wypowiedzenia.
2. W przypadku zakończenia działalności  przez Wykonawcę umowa zostanie  rozwiązana z

dniem zakończenia działalności.

§ 8
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą
wprowadzone do umowy stosownym aneksem.

 
 § 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 . 

 § 10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy
i jeden dla Zamawiającego.

 WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY:


