Nr sprawy PWKC/ 33/ ZP/ 2020

Załącznik nr 4 – wzór umowy

UMOWA
zawarta w dniu ………………. 2020 roku, w Pionkach, pomiędzy:
Przedsiębiorstwem Wodno Kanalizacyjno Ciepłowniczym w Pionkach Spółka z o.o.,
ul. Zakładowa 7, 26-670 Pionki, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIV Wydział
Gospodarczy
Krajowego
Rejestru
Sądowego,
pod
nr
KRS
0000390109,
NIP
796-294-31-74, REGON 142896450, Nr rejestrowy 000106775, o kapitale zakładowym w wysokości
21.008.500,00 złotych, reprezentowaną przez:
- Roberta Pyryta – prezesa Zarządu,
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”,
a
...................................................z
siedzibą
reprezentowaną przez:
1 ..................................................,
2 ..................................................,
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”

....................................................................................,

zwanych w dalszej części umowy łącznie „Stronami”, bądź każda z osobna „Stroną”,
Na skutek rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzonego na podstawie
Regulaminu udzielania zamówień obowiązującego u Zamawiającego, z pominięciem przepisów ustawy
– Prawo zamówień publicznych, Strony postanawiają, co następuje:
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnego odbioru, transportu (z miejsca
odbioru do miejsca zagospodarowania) i zagospodarowania osadów ściekowych (zwanych w dalszej
części umowy „Osadami”) w ilości do 2000 Mg, zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu
Zamówienia, stanowiącym załącznik Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Wielkość Osadów wskazana w ust. 1 jest wielkością szacunkową. Rzeczywista wielkość będzie
wynikała z wielkości wyprodukowanych przez Zamawiającego Osadów. Wykonawcy nie będą
przysługiwać żadne roszczenia w przypadku zmniejszenia ilości Osadów wskazanej w ust. 1.
Jednocześnie w okresie wykonywania zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do odbioru od
Zamawiającego Osadów w ilości większej niż wielkość wskazana w ust. 1, na tożsamych warunkach (w
szczególności w zakresie ceny).
3. Wykonawca oświadcza, iż:
a) posiada niezbędne, wymagane prawem zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
niezbędnym do wykonania całego zamówienia oraz zobowiązuje się niezwłocznie poinformować
Zamawiającego o wszelkich zmianach w tym zakresie,
b) zapoznał się z załączonymi do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dokumentami i
stwierdza, iż dokumentacja ta jest wystarczająca do wykonania zamówienia zgodnie z
postanowieniami, zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Szczegółowym Opisie
przedmiotu Zamówienia oraz niniejszej umowie.
4. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi wszelkie informacje i dokumenty
związane z realizacją zamówienia.
5. Ewentualne zlecenie przez Wykonawcę wykonywania czynności związanych z realizacją zamówienia
innemu podmiotowi (podwykonawcy) może nastąpić wyłącznie na rzecz podmiotu, który posiada
wszelkie wymagane przepisami prawa zezwolenia na realizację danych czynności. Przed zleceniem
podwykonawcy wykonywania czynności Wykonawca przekaże Zamawiającemu dane dotyczące
podwykonawcy oraz kopie dokumentów, o których mowa w pkt. 5 Szczegółowego opisu przedmiotu
zamówienia.
§2

1. Wykonawca będzie realizował zamówienie w terminie od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 31
grudnia 2021 roku, zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem Zamawiającego.
2. Miejscem zagospodarowania Osadów będzie: ………………………………
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe zabezpieczenie Osadów w trakcie transportu
(w szczególności za uszczelnienie skrzyń ładunkowych i zabezpieczenie zamknięcia rozładunkowego
przed przypadkowym otwarciem, skrzynie ładunkowe muszą być każdorazowo zakrywane
plandekami).
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przekazania Osadów w przypadku stwierdzenia
nieprawidłowości w zabezpieczeniu skrzyń ładunkowych. Odmowa przekazania Osadów zostanie
potwierdzona przez pracownika Zamawiającego w protokole, przesłanym niezwłocznie do
Wykonawcy.
5. W przypadku odmowy przekazania Osadów z przyczyn wskazanych w ust. 4, Zamawiający będzie
uprawniony do zlecenia odbioru Osadów innemu odbiorcy, w wielkości której Wykonawca nie
zrealizował, a Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego różnicy pomiędzy
wynagrodzeniem Wykonawcy wynikającym z oferty, a wynagrodzeniem zapłaconym innemu
odbiorcy.
§3
1. Z tytułu realizacji umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie miesięczne, obliczane jako iloczyn
ilości (ton) odebranych w danym miesiącu Osadów i kwoty ................. (słownie: ..…
……………………………………..) zł brutto.
2. Wynagrodzenie obejmuje należny podatek VAT.
3. Wykonawca będzie wystawiał fakturę po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego, w
którym nastąpił odbiór Osadów. Podstawą do wystawienia faktury będzie każdorazowo Karta
przekazania odpadu i oraz kwity wagowe z ważenia Osadów odebranych w danym miesiącu.
4. Termin płatności faktury wynosi do 30 dni od daty otrzymania jej przez Zamawiającego.
5. Za termin zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. W razie zwłoki w zapłacie wynagrodzenia przez Zamawiającego, Wykonawcy przysługują odsetki w
wysokości ustawowej.
§4
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :
a) za opóźnienie w realizacji zamówienia w stosunku do harmonogramu, o którym mowa w pkt. 1
Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – w
wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto należnego za odbiór 100 Mg Osadów za każdy dzień
opóźnienia,
b) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy – w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto za odbiór 2.000 Mg osadów.
2. Kary, o których mowa w ust. 1 będą potrącone przez Zamawiającego z należnego Wykonawcy
wynagrodzenia lub zostaną wyegzekwowane w innej formie.
3. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody Zamawiający zastrzega sobie prawo
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

§5

Osobami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację niniejszej umowy są:
- po stronie Zamawiającego: ……………………………………….…………
- po stronie Wykonawcy: .……………………………………………..
§6
1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca narusza w sposób podstawowy jej
postanowienia, a także gdy Wykonawca popadł w stan likwidacji lub w stan upadłości.
2. 2. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze Stron, Wykonawca ma obowiązek
wstrzymania wykonywania zamówienia oraz zabezpieczenia miejsca jego wykonywania.
§7
Integralną cześć umowy stanowią: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z
załącznikami oraz oferta Wykonawcy wraz z załącznikami.
§8
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, jej rozwiązanie, wypowiedzenie lub odstąpienie od niej
wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu
cywilnego oraz innych przepisów prawa, właściwych dla przedmiotu niniejszej umowy.
3. Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy Strony poddają pod
rozstrzygnięcie sądowi właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron

...........................................
Zamawiający

................................................
Wykonawca

