UMOWA NA ODBIÓR ODPADÓW ZP.26.TO.49.2020
zawarta w dniu …………………..r. w Żyrardowie pomiędzy :
Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. z siedzibą w Żyrardowie, ul. Czysta 5, 96-300
Żyrardów, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia XX
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000153850, kapitał zakładowy
47 207 000,00zł, NIP 838-000-72-01, REGON 750086653,
reprezentowaną przez:
Hannę Koselę- Prezesa Zarządu
……………………………………. - Prokurenta
zwaną w dalszej części „Zleceniodawcą”
a
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………,
reprezentowanym przez:
……………………….. – ………………………………………
zwany w dalszej części „Zleceniobiorcą”
W wyniku wyboru oferty Zleceniobiorcy złożonej w odpowiedzi na Zaproszenie do składania ofert w trybie
zapytania ofertowego na Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodach: 190801 - skratki oraz 190802
- zawartość piaskowników, została zawarta niniejsza Umowa zwana dalej „Umową”.
Zgodnie z treścią art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.z 2019r. poz.
1843 z późn. zm.) niniejszą Umowę zawarto bez stosowania przepisów tej Ustawy.
§1
1.

2.
3.
4.
5.

1.

2.
3.

Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do realizacji odbiór i zagospodarowanie odpadów
o kodzie 19 08 02 (zawartość piaskowników), 19 08 01 (skratki) w ilości do 200 /rok z terenu Oczyszczalni
Ścieków w Żyrardowie przy ul. Czystej 5 i terenu przepompowni ścieków w Żyrardowie
przy ul. Gdańskiej.
Zleceniobiorca zobowiązuje się zapewnić Zleceniodawcy odpowiednie rodzaj transportu na odpady.
Zleceniodawca zapewnia, że odpady będą wolne od zanieczyszczeń mechanicznych i chemicznych oraz
wszelkich innych niż wymienione w § 1 pkt. 1.
Zleceniodawca zobowiązuje się każdorazowo przy odbiorze Odpadów wystawić Karty Przekazania
Odpadów, które zostaną potwierdzone przez Zleceniobiorcę, za pośrednictwem systemu BDO.
Zleceniodawca zobowiązuje się zapewnić odpowiedni załadunek oraz właściwy bezkolizyjny dostęp do
pojemnikaz odpadami.
§2
Zgłoszenia odbioru odpadów będą przyjmowane na adres mailowy: …………………………………lub pod nr kom.
………………………………,od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15.
Czas odbioru odpadów – 3 dni robocze licząc od otrzymania telefonicznego lub mailowego zgłoszenia
potrzeby wywozu.
Zleceniobiorca może korzystać z usług podwykonawców, przy czym za ich działania bądź zaniechania
odpowiada jak za swoje.
Zleceniobiorca zobowiązuje się odbierać odpady właściwym transportem do przewozui dostarczać je do
miejsca uprawnionego do przerobu tych odpadów.

4.
5.

Osoba do kontaktu ze strony Zleceniodawcy: Magdalena Bracka nr tel. 604 205 327
Osoba do kontaktu ze strony Zleceniobiorcy: …………………………… nr tel. …………………..
§3

1.

Z tytułu wykonania Umowy, to jest odbioru i zagospodarowania odpadów Zleceniobiorcy przysługuje
wynagrodzenie:
Za odpady o kodzie: 19 08 02 – …………………. zł netto/tonę
Za odpady o kodzie: 19 08 01 –…………………. zł netto/tonę
Całkowita wartość Umowy nie przekroczy kwoty 128 079,00 PLN netto (słownie: sto dwadzieścia osiem tysięcy
siedemdziesiąt dziewięć złotych).
2. Kwota będzie powiększona o należny podatek VAT.
3. Rozliczenia pomiędzy Stronami będą się odbywały w cyklu miesięcznym.
4. Wynagrodzenie uiszczane będzie na rachunek bankowy w ciągu 30 dni od daty doręczenia prawidłowo
wystawionej faktury VAT.
5. Podstawą do wystawienia faktury będą Karty Przekazania Odpadów wystawione w danym miesiącu.
6. Zleceniobiorca może wstrzymać wykonywanie usług, jeżeli Zleceniodawca zalega z płatnościami przez okres
dłuższy niż 7 dni.
§4
1.
2.
3.

Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony od dnia……………………….. do dnia………………………..
Umowa może być przez każdą ze stron, rozwiązana z zachowaniem trzymiesięcznego kalendarzowego
okresu wypowiedzenia.
Każda ze stron Umowy jest uprawniona do jej rozwiązania bez zachowania okresu wypowiedzenia w
przypadku rażącego dwukrotnego naruszenia postanowień Umowy przez drugą stronę, po uprzednim
pisemnym pod rygorem nieważności wezwaniu do usunięcia naruszeń i wyznaczeniu terminu do ich
usunięcia nie krótszego niż 7 dni.
§5

Zleceniobiorca oświadcza, iż posiada wszystkie wymagane prawem zezwolenia od wykonywania obowiązków
opisanych w Umowie. W przypadku korzystania z usług podwykonawców muszą oni wykazać się posiadaniem
w/w zezwoleń.
§6
1.

Każda ze Stron oświadcza, że jest administratorem w rozumieniu art. 4 pkt. 7 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1) danych osobowych osób, wskazanych w Umowie, jako
osoby kontaktowe lub odpowiedzialne za realizację poszczególnych zadań wynikających z Umowy.

2.

Każda ze Stron zobowiązuje się zrealizować w imieniu drugiej Strony obowiązek informacyjny, wobec
wskazanych przez siebie osób, o których mowa w ust. 1 powyżej, w tym poinformować je o udostępnieniu
ich danych drugiej Stronie.

§7
W razie zwłoki w odbiorze odpadów mimo dokonanego zgłoszenia Zleceniodawca ma prawo naliczyć karę
umowną w wysokości 0,5% całkowitego wynagrodzenia należnego Zleceniobiorcy za każdy dzień zwłoki. Nie
pozbawia to Zleceniodawcy prawa żądania odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
§8
Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§9
1.
2.

W sprawach nie uregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
Wszelkie spory wynikające z Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny, właściwydla siedziby
Zleceniodawcy.
§ 10

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zleceniodawcy jeden dla
Zleceniobiorcy.

Zleceniodawca

Załączniki:
1. Oferta z dnia ………… złożona przez Wykonawcę.
.

Zleceniobiorca

