
ZP-URB-18-2016                                                                          URBIS Sp. z o. o.

Załącznik nr  5 do SIWZ

UMOWA  Nr  URB/UZP/...../..../2016

Zawarta w dniu …………………….. w Gnieźnie, pomiędzy:

URBIS   Sp.  z   o.  o.  z  siedzibą  w  Gnieźnie  ul.  Chrobrego  24/25 wpisaną  do  Rejestru

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy  Poznań

Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000069876, o kapitale zakładowym

w wysokości  23.040.000,00 zł.,   NIP:  784-00-41-944,  REGON: 630952490,  zwaną w dalszej

treści umowy Zamawiającym

zwanym w treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Prezesa Edmunda Młodzikowskiego a

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

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

NIP …………………………………………. REGON ……………………………………….

Reprezentowanym(ą) przez:

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

………………………………………………..

zwanym(ą) w  treści umowy Wykonawcą.

Niniejsza  umowa  zawarta  została  w  wyniku  przeprowadzonego  postępowania  w  sprawie

udzielenia  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego,  o  wartości

nieprzekraczającej kwoty, o której mowa  w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 

z późn. zmianami ).

§1

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
2. Wywóz nieczystości ciekłych, ścieków przemysłowych (odcieków) z Zakładu Zagospodarowania

Odpadów w Lulkowie, firmy URBIS Sp. z o.o. 62-200, Gniezno,  ul. B. Chrobrego 24/25”
3. Miejsce realizacji usługi:

Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie, 62-200 Gniezno, Lulkowo 12a.
4. Sposób realizacji:

     Sposób realizacji przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ – opis

     przedmiotu zamówienia, który stanowi integralną część umowy.

§2 



 Warunki realizacji umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z  opisem przedmiotu

zamówienia,  uwzględniając  zasady  najnowszej  wiedzy  technicznej  i  obowiązujące  normy

techniczne,  oświadczając  jednocześnie,  iż  posiada  wiedzę  i  kwalifikacje  oraz  możliwości

techniczne niezbędne do prawidłowego wykonania umowy.
2. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  realizowania  umowy  zgodnie  z  rzeczywistymi

potrzebami, co nie jest odstępstwem od wykonania umowy, ani odstąpieniem od niej nawet w

części.  
3. Zamawiający jest uprawniony do stałego kontrolowania wykonywanych przez Wykonawcę usług.
4. Z  przeprowadzonych  kontroli  w  przypadku  stwierdzonych  nieprawidłowości,  Zamawiający

sporządzi pisemny protokół ustaleń.

§3

Obowiązki Wykonawcy

Wykonawca skieruje do realizacji przedmiotu zamówienia, pojazd specjalistyczny, ze sprawnym

urządzeniem do napełniania i opróżniania beczki oraz aktualnym przeglądem technicznym

§4

Okres obowiązywania umowy 

Ustala się następujące terminy realizacji umowy:

1. rozpoczęcie realizacji zadania – po podpisaniu umowy,
2. zakończenie realizacji zadania – do 31.12.2017r. lub do zrealizowania usługi wywozu 18 000m 3

ścieków.

§5

 Wartość umowy

1. Całkowite  wynagrodzenie  Wykonawcy  za  cały  okres  realizacji  przedmiotu  umowy  przy

szacowanej ilości 18 000m3 wywiezionych ścieków  nie może przekroczyć kwoty:  
netto: …………………………………………………………….. zł  

(słownie:……………………….............................................................................)

w tym podatek VAT w wysokości …………… % tj: ……………….…………….zł

(słownie:…………………………...…………………………………………….……)

brutto: ……………………………………………………………. zł

(słownie: ……………………………………………..………………….……….……)

2. Co za 1 m3  wywiezionych ścieków wyniesie:

netto ……………………………………. zł,

w tym podatek VAT w wysokości ……… % t. j: ………….……………………….zł

brutto ……………………………………zł.

3. Miesięczne wynagrodzenie  Wykonawcy stanowi iloczyn ceny jednostkowej  określonej w

ust. 2 niniejszego paragrafu oraz ilości ścieków  wywiezionych faktycznie przez Wykonawcę w

danym miesiącu kalendarzowym.

§6



Warunki płatności

1. Okres rozliczeniowy obowiązuje od pierwszego do ostatniego roboczego dnia miesiąca.
2. Podstawą zapłaty wynagrodzenia jest prawidłowo wystawiona faktura płatna  w terminie 21 dni

od daty jej wystawienia. Zamawiający zobowiązany jest doręczyć fakturę VAT w terminie 3 dni od

daty wystawienia.
3. Wykonawca każdorazowo  do faktury zobowiązany jest dołączyć:
a) pisemne potwierdzenie ilość odebranych ścieków z Oczyszczalni,
b) miesięczne zestawienie  wywozu nieczystości ciekłych (załącznik nr 9 do SIWZ)  wystawione

przez Wykonawcę i potwierdzone przez przedstawiciela Oczyszczalni Ścieków i Zamawiającego,
c) dokumenty ważenia pojazdu,  
4. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
5. Za termin zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
6. Zamawiający  oświadcza,  że  jest  płatnikiem  podatku  od  towarów  i  usług,  uprawnionym  do

otrzymywania faktur VAT, oraz posiada numer NIP:784-00-41-944 Wykonawca oświadcza, że jest

podatnikiem podatku od towarów i usług oraz posiada numer NIP: …………………………….
7. Zamawiający zobowiązuje się do poniesienia dodatkowych kosztów w przypadku stwierdzenia

przekroczenia  dopuszczalnych  wartości  stężeń  zanieczyszczeń   w  dostarczonych  ściekach

przemysłowych  pochodzących  ze  składowiska  odpadów  ZZO,  które  będą  wykazane  w

miesięcznym wynagrodzeniu zgodnie z §5 pkt. 3.

§7

Osoby odpowiedzialne

1. Osobami odpowiedzialnymi za realizacje postanowień niniejszej umowy są:
a) po stronie Zamawiającego:    Ewa Menz  tel.  61 424 58 71 wew.  
b) po stronie Wykonawcy ………………………………... tel. ……………..……
2. Każda ze stron umowy może jednostronnie dokonać zmiany w zakresie osoby odpowiedzialnej

za realizację postanowień umowy, powiadamiając o tym fakcie pisemnie drugą stronę w terminie

nie dłuższym niż 5 dni od dokonania zmiany. Zmiany te nie wymagają formy aneksu do umowy.

§8

Kary umowne i odpowiedzialność za szkody

Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie niniejszej umowy

w formie kar umownych, płatnych w następujących przypadkach i wysokościach:

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
a) za  odstąpienie  od  umowy  z  przyczyn  zależnych  od  Wykonawcy  w  wysokości  10%

wynagrodzenia  brutto określonego w § 5 ust. 1.
b) opóźnienie  w  wykonywaniu  przedmiotu  umowy  w  terminie,  o  którym  mowa  w  pkt.  4  opisu

przedmiotu zamówienia – 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1, za każdy

dzień opóźnienia,
c) niewykonania usługi w trybie awaryjnym, o którym mowa w pkt. 5 opisu przedmiotu zamówienia –

0,5%  wynagrodzenia  brutto,  o  którym  mowa  w  §5  ust.  1  za  każdą  rozpoczętą  godzinę

opóźnienia.
2. Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  szkody  wyrządzone  Zamawiającemu  jak

i osobom trzecim. W szczególności za zniszczenie lub uszkodzenie mienia Zamawiającego.
3. Szkody i zniszczenia spowodowane wykonywaniem usługi Wykonawca naprawi na własny koszt.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.



5. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  odszkodowania  uzupełniającego  do  pełnej  wartości

poniesionej szkody, jeżeli wysokość kar umownych nie pokrywa wysokości poniesionych szkód.
6. Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  karę  w  wysokości  10% wynagrodzenia  brutto  określonego

w § 5 ust. 1 za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego.

§9

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  do  odstąpienia  od  niniejszej  umowy  na  zasadach

określonych w art. 145 ustawy.
2. Odstąpienie  przez  strony  od  umowy  powinno  nastąpić  w  formie  pisemnej  pod  rygorem

nieważności takiego  odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie.

§10

Postanowienia końcowe

1. Zamawiający  przewiduje  możliwość  dokonania  istotnych  zmian  postanowień  zawartej

Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,

zgodnie z art.144 ustawy PZP.
2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie mieć będą przepisy

Ustawy  prawo  zamówień  publicznych,  Kodeksu  Cywilnego  oraz  inne  obowiązujące

przepisy prawa.
3. Ewentualne  spory  wynikłe  na  tle  wykonania  przedmiotu  umowy  strony  poddają

rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze

stron.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA






