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załącznik nr 6 do SIWZ
UMOWA
(projekt)
zawarta w .................... w dniu .......................................
pomiędzy: URBIS

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 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: 78400-41-944, REGON: 630952490,
reprezentowaną przez: …………………………………………. - ……………………
zwaną w dalszej części Umowy Zamawiającym
oraz
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
...............................................................................................................................
reprezentowanym przez:
..................................................................................................
zwaną w dalszej części Umowy Wykonawcą
zwanymi łącznie w dalszej części Umowy Stronami
o następującej treści:
§1
Definicje
W niniejszej umowie następującym terminom przypisano następujące znaczenie:
Umowa – niniejsza umowa;
Ustawa o odpadach – ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 701);
Odpad - zgodnie z definicją zwartą w art. 3 ustawy o odpadach, z uwzględnieniem
postanowień rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie
katalogu odpadów (Dz.U. z 2014r. poz. 1923 z późn. zm.);
Gospodarowanie odpadami – zgodnie z definicją zwartą w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy
o odpadach;
Magazynowanie odpadów - zgodnie z definicją zwartą w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy
o odpadach;
Odzysk - zgodnie z definicją zwartą w art. 3 ust. 1 pkt 14 ustawy o odpadach;
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Powyższe definicje odnoszą się odpowiednio do pojęć używanych w liczbie mnogiej.
§2
Oświadczenia Stron
1. Każda ze Stron oświadcza, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa jest
uprawniona

do

wykonania

przedmiotu

Umowy

w

przypisanym

zakresie,

a w szczególności spełnia wszystkie wynikające z przepisów prawnych, w tym przepisów
ustawy o odpadach, spoczywające na niej obowiązki związane z działalnością obejmującą
gospodarowanie odpadami.
2. Każda ze Stron zobowiązuje się, że w okresie obowiązywania Umowy:
a) będzie współdziałać z drugą Stroną i postępować z odpadami w sposób zgodny
z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska oraz
obowiązkami wynikającymi z przepisów prawnych,
b) będzie transportować odpady z uwzględnieniem odpowiednich regulacji prawnych,
w tym przepisów ustawy o odpadach,
c) będzie przekazywać drugiej Stronie dokumenty i informacje potrzebne do
prawidłowego wykonania Umowy,
d) będzie

niezwłocznie

zawiadamiała

drugą

Stronę

o

naruszeniu

praw

przysługującym tej Stronie przez osoby trzecie lub powstaniu zagrożenia
naruszenia tych praw.
3. Wykonawca oświadcza, że:
a) jest w stanie zapewnić przejmowanie odpadów od Zamawiającego sukcesywnie,
zgodnie z zapotrzebowaniem Zmawiającego.
b) dysponuje instalacjami i urządzeniami, za pomocą których jest w stanie zapewnić
odzysk odpadów przejmowanych od Zamawiającego, poprzez ich przetworzenie w
celu przygotowania ich do odzysku.
c) dysponuje specjalistycznymi środkami transportu umożliwiającymi transport
odpadów z zakładu Zamawiającego do zakładu Wykonawcy.
§3
Przedmiot Umowy i zobowiązania Stron
1. Przedmiotem Umowy jest określenie warunków współpracy pomiędzy Stronami
w zakresie odbioru strumienia odpadów o kodzie 19 12 04 w ilości do 2000 Mg, w celu ich
zagospodarowania tj. poddania ich procesom odzysku zgodnie z powszechnie

ZP-URB-1-2020

URBIS Sp. z o. o.

obowiązującymi przepisami prawa, posiadanymi decyzjami oraz postanowieniami
zawartymi w niniejszej umowie.
2. Przekazanie odpadów Wykonawcy przez Zamawiającego dokonywać się będzie na
terenie zakładu Zamawiającego - Zakład Zagospodarowania Odpadów - znajdującego się
w miejscowości Lulkowo 12 A.
3. Zamawiający zobowiązuje się, że:
a) w sposób sukcesywny i zorganizowany będzie umożliwiał Wykonawcy przejęcie
odpadów,
b) będzie płacił wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu przejęcia odpadów na
zasadach określonych w Umowie.
4. Wykonawca zobowiązuje się, że:
a) będzie przejmował od Zamawiającego odpady w sposób sukcesywny, zgodny z
potrzebami Zamawiającego, w terminie nieprzekraczającym 1 dnia roboczego
od daty zgłoszenia.
b) przejmie w pełni obowiązki wynikające z przepisów dotyczących odpadów oraz
odpowiedzialność za działania związane z odpadami od momentu odbioru
odpadów od Zamawiającego, będzie dokonywał odzysku odpadów odebranych od
Zamawiającego,

poprzez

odpowiednie

przetworzenie

tych

odpadów

za

pośrednictwem instalacji i urządzeń.
c) Wykonawca, po każdym miesiącu wykonania usługi, zobowiązany jest dostarczyć
oświadczenie o sposobie zagospodarowania odpadów.
§4
Odbiór odpadów
1. Wykonawca będzie przejmował odpady od Zamawiającego na terenie Zakładu
Zagospodarowania Odpadami w Lulkowie 12 A Spółki z o.o. URBIS w Gnieźnie.
2. Przekazywanie/przejmowanie odpadów następować będzie w oparciu o prowadzoną w
należyty sposób ewidencję odpadów, zgodnie z właściwymi przepisami prawnymi, a w
szczególności przepisami ustawy o odpadach. Dokumentami stanowiącymi podstawę do
wystawienia faktur VAT będą zbiorcze karty przekazania odpadu, obejmujące odpad
danego rodzaju.
3. Wykonawca zobowiązany jest do przejęcia odpadów od Zamawiającego zgodnie
z postanowieniami Umowy, oraz do potwierdzenia odbioru tych odpadów na
dokumentach, o których mowa w ustępie 2 niniejszego paragrafu.
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4. Ilość odpadów przejmowanych przez Wykonawcę określana będzie na podstawie wyniku
ważenia przy wyjeździe z zakładu Zamawiającego.
5. W chwili przekazania odpadów przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy, Wykonawca
przejmuje odpowiedzialność za przejęte odpady, za należyte postępowanie z nim i za
skutki z tego wynikające.
6. Zamawiający dokona załadunku odpadów na własny koszt oraz przygotuje odpady do ich
transportu.
7. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody, jak również za
utratę, ubytki oraz uszkodzenia odpadów, powstałe w czasie transportu odpadów z
zakładu Zamawiającego. W powyższym zakresie Wykonawca ponosi w szczególności
odpowiedzialność za działania oraz zaniechania swojego personelu oraz przewoźników.
§5
Przekazanie/przejęcie odpadów
Przekazywanie odpadów na podstawie Umowy przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy
będzie się odbywało począwszy od dnia podpisania umowy.
§6
Wynagrodzenie za odbieranie odpadów przez Wykonawcę
1. Cenę jednostkową za zagospodarowanie i transport:
odpadów o kodzie 19 12 04 określa się na ................zł brutto za każdy 1 Mg
odpadów w tym podatek VAT ……….%.
2. Wartość stosunku umownego nie może przekroczyć kwoty ..…………………… zł brutto.
3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia, na
podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę, w terminie …………dni od dnia
wystawienia faktury VAT pod warunkiem dostarczenia jej do siedziby Spółki URBIS w
terminie 7 dni od dnia jej wystawienia
4. Wykonawca dostarczy fakturę VAT za pośrednictwem operatora pocztowego, dostawcy
usług kurierskich , osobiście lub poprzez Platformę Elektronicznego Fakturowania w
postaci ustrukturyzowanej faktury elektronicznej.
5. Faktury VAT Wykonawca będzie wystawiał 1 raz w miesiącu.
6. Zapłata

wynagrodzenia

nastąpi

przelewem

na

rachunek

bankowy

nr............................................................ wskazany na fakturze, przy czym za dzień
dokonania płatności uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy.
7. Zamawiający oświadcza, iż posiada konto na Platformie Elektronicznego Fakturowania o
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nr PEPPOL 7840041944.
8. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4
pkt. 6 Ustawy z dnia 08 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w
transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1649).
9. Wykonawca oświadcza, że posiada/nie posiada* status dużego przedsiębiorcy w
rozumieniu
art. 4 pkt. 6 Ustawy

z dnia 08 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym

opóźnieniom
w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1649).
10.

Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT a konto bankowe

wskazane na fakturze jest kontem firmowym, do którego prowadzony jest rachunek
bankowy VAT.
§7
Okoliczności zmiany umowy
1. Na podstawie art. 144

ustawy każda ze stron może żądać wprowadzenia zmian

w umowie w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy,
jeśli wystąpi co najmniej jedna z niżej wymienionych okoliczności:
1.1) nastąpi zmiana planu zagospodarowania odpadów u Zamawiającego,
1.2) zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) konieczność

zmiany

umowy

lub

umowy

ramowej

spowodowana

jest

okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł
przewidzieć,
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie
w umowie lub umowie ramowej;
1.3.) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy
wykonawca:
a) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt 1,
b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub
nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy
wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego
podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
c) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego
podwykonawców
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1.4.) wystąpi zmiana wykonawcy w przypadkach sukcesji generalnej następującej
w

wyniku

dozwolonego

w

przypadkach

przekształcenia

szczególnej

sukcesji

z

podmiotu
mocy

prawa

bądź
(np.

dziedziczenia
łączenie,

oraz

dzielenie,

przekształcenie spółek)
§8
Obowiązywanie i rozwiązanie Umowy
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia podpisania niniejszej umowy do
dnia 31.12.2020 r lub wyczerpania ilości strumienia odpadów 2000 Mg -odebrania i
zagospodarowania ostatniej partii odpadów.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia okoliczności powodujących,
że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć
w chwili zawierania umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach bez płacenia kar
umownych.
§9
Odstąpienie od umowy
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w wypadku zajścia okoliczności
o których mowa w art.145 ustawy prawo zamówień publicznych, bez zapłaty kary umownej.
§ 10
Kary umowne
Kary umowne naliczane będą w następujących wypadkach i wysokościach:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) Za zwłokę w odebraniu określonego w umowie przedmiotu w wysokości 0,1 %
wynagrodzenia umownego (brutto) za każdy dzień zwłoki,
b) Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5 %
wynagrodzenia umownego (brutto) .
2. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne :
a) Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 5 %
wartości wynagrodzenia umownego (brutto).
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§ 11
Postanowienia końcowe

1. Strony oświadczają, że Umowa stanowi wyłączną podstawę stosunku nawiązanego
między Stronami oraz że w tym zakresie nie są związane żadnymi innymi
ustaleniami.
2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz.
1843 ze zm.) oraz przepisy kodeksu cywilnego.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden
egzemplarz otrzymuje Wykonawca a dwa egzemplarze Zamawiający.
5. Wszelkie ewentualne spory mogące wyniknąć z zawarcia i wykonywania Umowy
Strony zgodnie poddają pod rozstrzygnięcie właściwemu sądowi powszechnemu
właściwemu ze względu na siedzibę Zamawiającego.

Zamawiający

Wykonawca

