Załącznik nr …….do
zaproszenia ofertowego

Oznaczenie sprawy:

WZÓR UMOWY
U M O W A NR …………………………...
zawarta w Lublinie w dniu .....................2016 r.
pomiędzy
Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, 20-950 Lublin, NIP: 712-010-37-75,
zwanym w treści umowy „Zamawiającym”,
reprezentowanym przez :
.......................................................................
a
……………………………………………………………………………………………
…….…..
zarejestrowaną w Sądzie ………. pod Nr ……….., lub, ………………….prowadząca
działalność gospodarczą pod nazwą …………… NIP, …………..REGON ……………
na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej Rzeczpospolitej
Polskiej.
zwaną/nym/ dalej w treści umowy "Wykonawcą".
reprezentowaną /nym/ przez :
…………………………………………………..
w wyniku rozstrzygnięcia postępowania ofertowego na wybór wykonawcy usługi,
przeprowadzonego zgodnie z Instrukcją udzielania zamówień na dostawy, usługi i
roboty budowlane w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie , o wartości nie
przekraczającej kwoty o której mowa w art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. –
Prawo zamówień publicznych tj. kwoty 30000 euro , została zawarta umowa
następującej treści:
§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do:
a) odbioru, transportu i utylizacji odpadów niebezpiecznych, zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska z dn. 09.12.2014r. w sprawie
katalogu odpadów, i innych niż niebezpieczne z obiektów Uniwersytetu
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Przyrodniczego Lublinie. Określenie rodzaju oraz szacunkowej ilości odpadów
zawiera załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
dostawy pojemników do przechowywania i transportu odpadów określonych w
załączniku nr 1 umowy, w ilości odpowiedniej do bieżących potrzeb
Zamawiającego, zapewniających zgodne z przepisami gromadzenie odpadów do
dnia ich ponownego odbioru. Rodzaje oraz szacunkową ilość pojemników
zawiera załącznik nr 2.
§2
Odbiór odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, dokonywany
będzie raz w miesiącu, w szóstym dniu każdego miesiąca oraz po każdorazowym
telefonicznym uzgodnieniu terminu i miejsca odbioru , nie później niż 3 dni
robocze od daty zgłoszenia.
Odbiór odpadów będzie odbywał się w godzinach pracy Zamawiającego od 7:00
do 15:00 w obecności pracownika Zamawiającego.
Wykonawca po każdorazowym wykonaniu usługi sporządzi „Kartę przekazania
odpadu”, potwierdzoną niezbędnymi podpisami i pieczęciami każdej ze stron,
która stanowi podstawę do wystawienia faktury dla Zamawiającego. Karty
przekazania odpadu zostaną dostarczone do Zamawiającego niezwłocznie,
najpóźniej w terminie 2 dni roboczych.
Dokładna ilość odbieranych odpadów zostanie każdorazowo określona w trakcie
ich odbioru i potwierdzona na karcie przekazania podpisem Wykonawcy, lub
osoby reprezentującej Wykonawcę .
Wykonawca będzie odbierał odpady niebezpieczne oraz inne niż niebezpieczne,
przeznaczone do zniszczenia własnym transportem, z obiektów jednostek
organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie . Szczegółową
lokalizację obiektów Zamawiającego zawiera załącznik nr 3 .
Zamawiający zastrzega, że rzeczywiste ilości odpadów będą wynikać z
aktualnych potrzeb Zamawiającego i mogą odbiegać od ilości podanych w
załączniku nr 1 do Umowy.
Wykonawca zobowiązany jest do comiesięcznego dostarczania Zamawiającemu
dokumentu potwierdzającego zniszczenie odpadów do 10 dnia następnego
miesiąca .
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia zestawienia ilości odebranych w
skali roku odpadów, niezbędnego do wykonania rocznego sprawozdania dla
organów kontrolujących.
§3
Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 1 czerwca 2016 r. do dnia 31
maja 2018 r lub do wyczerpania kwoty określonej w § 7 ust. 2 niniejszej
umowy.
W przypadku niewyczerpania w czasie trwania umowy całej kwoty określonej w
§ 7 ust. 2 umowy Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie
z tego tytułu.
§4

2|Strona

Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do wykonania prac lub czynności objętych
niniejszą umową oraz dysponuje niezbędnymi kwalifikacjami i doświadczeniem do
pełnej realizacji przedmiotu umowy.
§5
1. 1.Wykonawca jest odpowiedzialny za właściwy sposób odbioru, w tym
załadunek, transport, utylizację odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14.12.2012 r. o
odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21). Oraz ustawą Prawo ochrony środowiska
Dz.U nr 62 z 2001r. poz. 627 z późniejszymi. Zmianami.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia pracowników dokonujących
załadunku.
3. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania porządku w miejscu wykonywania
usługi i niezakłócania normalnego toku pracy Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi z użyciem własnego sprzętu i
środków gwarantujących prawidłowe wykonanie usługi.
5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu zagrożeń w środowisku,
powstałych na skutek niewłaściwego usuwania, unieszkodliwiania lub
wykorzystania odpadów.
6. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia ewentualnych szkód, powstałych na
trasie przewozu, w tym usunięcia wszelkich powstałych zanieczyszczeń na
własny koszt.
§6
1. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy i koordynację prac ze strony
Zamawiającego jest pracownik Działu Administracyjno - Gospodarczego, Pani
…………………tel.
2. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy i koordynację prac ze strony
Wykonawcy jest ………………………tel.
§7
1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia za
wykonanie każdej, potwierdzonej „kartą przekazania odpadów” usługi, według
cen jednostkowych przedstawionych w ofercie Wykonawcy stanowiącej
załącznik nr 4 do niniejszej umowy.
2. Wartość umowy Strony ustalają na kwotę brutto …………………….zł.(słownie
:………………………złotych)
Netto zł (słownie: ……………………………………………………złotych).
3. Wartość umowy stanowi koszt ogółem usługi odbioru i utylizacji odpadów oraz
sprzedaży pojemników na odpady netto powiększona o podatek VAT w
obowiązującej stawce ( 8% , 23 %).
4. W przypadku zmiany przepisów dotyczących podatku od towarów i usług w
trakcie trwania umowy, wartość brutto umowy o której mowa w pkt. 2 ulegnie
zmianie w zależności od wysokości stawki podatku VAT. Zmiana wartości brutto
umowy wymaga pisemnego potwierdzenia jej wysokości przez obie strony
Umowy
5. Płatność za realizację umowy będzie regulowana miesięcznie na podstawie
sporządzonego przez Wykonawcę zestawienia wykonania usługi za dany miesiąc,
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przelewem z rachunku Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy,
wskazany na fakturze VAT , w terminie 30 dni od dnia doręczenia faktury.
6. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego .
7. W przypadku zwłoki w płatności stosuje się odsetki w ustawowej wysokości.
§8
W przypadku, gdy Wykonawca nienależycie wykonuje usługę, bądź narusza warunki
umowy, Zamawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia.
§9
1. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem 1miesięcznego wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej.
2. Zamawiający ma prawo do rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem
natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia o którym mowa w
pkt. 1 niniejszego paragrafu w przypadku utraty przez Wykonawcę uprawnień do
wykonywania umowy, w tym w przypadku wydania orzeczenia lub decyzji
uprawnionego organu zakazującego Wykonawcy prowadzenia działalności w
zakresie przetwarzania odpadów lub cofnięcia Zleceniobiorcy zezwolenia na
prowadzenie odpadów.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem.
nieważności.
§ 10
Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla
Zamawiającego.
§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§ 12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.
Integralną częścią niniejszej umowy są załączniki:
załącznik nr 1 - Określenie rodzaju oraz szacunkowej ilości odpadów.
Załącznik nr 2 - Określenie rodzaju oraz szacunkowej ilość pojemników
załącznik nr 3 - Wykaz lokalizacji obiektów Zamawiającego
załącznik nr 4 - Oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY
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WYKONAWCY

