ZPM…………..
UMOWA

zawarta w dniu …………r. w Mrzeżynie
w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzonego na podstawie § 8 ust. 1 Zarządzenia
Nr 234/2014 r. Burmistrza Trzebiatowa z dnia 16 kwietnia 2014 r. w związku z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004
r. Prawo Zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843)
pomiędzy:
Gminą Trzebiatów, ul. Rynek 1, 72-320 Trzebiatów, NIP 8571922079, w imieniu której działa:
Zarząd Portu Morskiego Mrzeżyno w Mrzeżynie, ul. Portowa 6, 72-330 Mrzeżyno,
reprezentowany przez:
Edytę Matelską – Dyrektora
zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym,
a
……………………………………………………
zwanym dalej Wykonawcą
o następującej treści:
§1
Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi polegające na odbiorze
i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z Zarząd Portu Morskiego Mrzeżyno w Mrzeżynie.
§2
Sposób realizacji odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z pojemników głębinowych:
a) Miejsce pojemników głębinowych: Zarząd Portu Morskiego Mrzeżyno w Mrzeżynie: ul. Wojska Polskiego,
ul. Wojska Polskiego (parking), ul. Portowa.
b) Odpady przeznaczone do odbioru: niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.
c) Odbiór odpadów będzie się odbywać na wyraźne zlecenie Zamawiającego, dokonane z dwudniowym
wyprzedzeniem.
d) Szacunkowa masa odpadów do odbioru w 2022 r.: ……..Mg.
e) Wzrost lub spadek masy odpadów nie będzie powodował zmiany warunków umowy.
f) Sposób rozliczenia usługi:
 odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z pojemników głębinowych,
zostanie rozliczony na podstawie rzeczywistej masy odebranych odpadów.
 Wykonawca jest zobowiązany do transportu odebranych odpadów bezpośrednio do instalacji
komunalnej bez możliwości przeładowywania odpadów.
 Wykonawca w celu udokumentowania masy odebranych odpadów, przekaże dla Zamawiającego
kserokopie Karty Przekazania Odpadów Komunalnych. Zaleca się aby Wykonawca przy wystawianiu
KPOK w rubryce uwaga zapisał „Odpady pochodzące z koszy ulicznych – ZPM Mrzeżyno w
Mrzeżynie”
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§3
Strony ustalają, że przedmiot umowy będzie wykonywany zgodnie z ofertą Wykonawcy w okresie od dnia
1.05.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku
§4
Zamawiający jest uprawniony do dokonywania kontroli w zakresie stanowiącym przedmiot umowy. Kontrole mogą
być przeprowadzane bez obecności Wykonawcy i bez powiadamiania Wykonawcy o terminie kontroli.
§5
1. Rozliczenie odbioru i zagospodarowania odpadów pochodzących z pojemników głębinowych obliczane będzie
jako iloczyn masy faktycznie odebranych odpadów oraz ceny jednostkowej:
a) ……………. zł brutto (słownie: …………………. 00/100) za odbiór i zagospodarowanie
1 Mg
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.
2. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w miesięcznych okresach
rozliczeniowych.
3. Podstawą wystawienia faktury są przekazane dla Zamawiającego:
 karty przekazania odpadów komunalnych – dotyczy odpadów pochodzących z pojemników głębinowych.
4. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego przelewem
na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT.
5. Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień złożenia polecenia przelewu w banku przez Zamawiającego.
6. Faktury za wykonanie przedmiotu zamówienia będą wystawiane na:
Nabywca: Gmina Trzebiatów
ul. Rynek 1, 72-320 Trzebiatów
NIP: 857-19-22-079
Odbiorca/Płatnik: Zarząd Portu Morskiego Mrzeżyno w Mrzeżynie
ul. Portowa 6, 72-330 Mrzeżyno
8. Zmiana stawki podatku VAT w trakcie obowiązywania umowy
wynagrodzenia brutto, bez zmiany wynagrodzenia netto.

będzie stanowić podstawę do zmiany

§6
Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w każdym czasie, w przypadku ujawnienia, iż:
 Wykonawcy zostanie cofnięte lub wygaśnie zezwolenie na prowadzenie działalności będącej
przedmiotem umowy. Wykonawca wykonując usługę musi spełniać wymagania prawne,
w szczególności posiadać niezbędne pozwolenia, zezwolenia, decyzje, a brak ich posiadania lub
wygaśnięcie w trakcie trwania umowy, stanowi istotne naruszenie warunków umowy i może stanowić
podstawę do odstąpienia od umowy.
 Wykonawca bez uzasadnienia nie podjął wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
§7
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:
 odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy –
w wysokości 2 000,00 zł brutto,
 odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – w wysokości
2 000,00 zł brutto.
2. Kara umowna powinna być zapłacona przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty otrzymania od
Zamawiającego żądania zapłaty.
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3. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu umowy, kary określone w
ust. 1 niniejszego paragrafu umowy będą przez Zamawiającego potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy
1.
2.
3.

1.

2.
3.

§8
Upoważnionym do nadzoru nad realizacją umowy, dokonywania zleceń oraz odbioru prac jest:
……………………………………
Ze strony Wykonawcy do kontaktów w sprawie realizacji umowy upoważniony jest: ……………………………
Strony ustalają, że w przypadku konieczności zmiany upoważnionych przedstawicieli nie jest wymagana
forma aneksu, lecz pisemne zawiadomienie.
§9
Wszelkie zmiany do umowy poza zmianą adresu Zamawiającego, Wykonawcy i danych do umowy oraz
zmianą upoważnionych przedstawicieli umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy
pisemnej w formie aneksu.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z realizacją
przedmiotu umowy.
W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych
oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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