Nr sprawy: ZP.271.78.2014

Załącznik nr 6

UMOWA nr ZP/…./2014
zawarta w dniu………………………2014 roku pomiędzy Miastem Suwałki z siedzibą: 16 – 400
Suwałki, ul. Mickiewicza 1, zwanym dalej w skrócie „Zamawiającym”
reprezentowanym przez :
Prezydenta Miasta Suwałk – Czesława Renkiewicza
przy kontrasygnacie
Skarbnika Miasta - Wiesława Stelmacha
a …………………………………………………………...…………….……..…………
z siedzibą …….........…………………………………………….……….…..……………
reprezentowanym przez
……………………………………………………………………………………………….
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w przetargu nieograniczonym nr
ZP.271.78.2014 zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.), treści następującej:
§1
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie: Odbiór wyrobów
zawierających azbest z terenu Suwałk w 2014 r., zgodnie z siwz oraz przedstawiona ofertą z
dnia…………….
2. Przedmiotem zamówienia jest odbiór, na zlecenie Miasta, w roku 2014 wyrobów budowlanych
zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Suwałk tj. ich załadunek, transport
i przekazanie do unieszkodliwienia na składowisku odpadów niebezpiecznych.
3. Ilość odpadów (wyrobów budowlanych zawierających azbest) uzależniona jest od liczby
właścicieli nieruchomości, którzy zwrócą się do Prezydenta Miasta o pomoc w usunięciu
wyrobów azbestowych zdemontowanych z ich nieruchomości (Zamawiający, w oparciu
o dotychczas złożone wnioski właścicieli nieruchomości szacuje ilość odpadów do odbioru
w ramach przedmiotowego zamówienia na 87 Mg odpadów azbestowych).
4. Procedura realizacji zamówienia :
1) Właściciel nieruchomości demontuje, na swój koszt, wyroby zawierające azbest, które zostają
złożone na palecie lub w worku typu big-bag, szczelnie ofoliowane i oznakowane, zgodnie
z przepisami. Przygotowane w ten sposób do odbioru wyroby zawierające azbest, zostają
złożone w miejscu umożliwiającym ich mechaniczny załadunek na pojazd specjalistyczny
wyposażony w HDS.
2) Zamawiający, po otrzymaniu od właściciela nieruchomości informacji o przygotowaniu
odpadów do wywozu, zleca odbiór odpadów Wykonawcy (z podaniem szacunkowej ilości
odpadów).
3) Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów w przeciągu 14 dni od otrzymania od
Zamawiającego polecenia odbioru odpadów.
4) W przypadku zakwestionowania przez Wykonawcę szacunkowej ilości odpadów fakt ten
Wykonawca zgłasza Zamawiającemu. Określenie faktycznej ilości nastąpi wspólnie przez
Zamawiającego i Wykonawcę w trakcie wizji na nieruchomości.
5) Wykonawca przedstawia Urzędowi Miejskiemu w Suwałkach fakturę za wykonaną usługę
wraz z wykazem posesji z których odebrano odpady azbestowe (z podaniem ich ilości
w kg),
6) Zamawiający weryfikuje fakturę, wykaz posesji, z których zdemontowano wyroby
z azbestem oraz kart przekazania odpadów.
7) W przypadku wyraźnej niezgodności ilości odpadów zawierających azbest z szacunkami
Zamawiającego, w przypadku niezgłoszenia różnicy zgodnie z zapisem pkt 4, Zamawiający
opłaci usługę według ilości szacunkowych.

5.
6.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody spowodowane swoim
działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia.
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 Nr 0, poz. 21),
- ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z
2005 r. Nr 236, poz. 2008 z póź. zm.),
- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25,
poz. 150 tekst jednolity z póź. zm.),
- ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2011 r.
Nr 227, poz. 1367 z póź. zm.).
§2

Strony ustalają termin realizacji usługi: od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2014 r.
§3
Zakres rzeczowy robót wykonywanych przez Podwykonawcę obejmuje:
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
§4
1. Ustala się cenę netto za usługę w wysokości ............... zł za 1 kg wyrobów zawierających azbest,
plus należny VAT
…………..zł, tj. …………………….zł brutto (słownie złotych
…………………………..)
2. Podstawą do opłacenia usługi będzie faktura VAT z załączonymi:
- kartami przekazania odpadów na składowisko odpadów niebezpiecznych,
- wykazem posesji z których odebrano odpady zawierające azbest z podaniem ich ilości,
3. Ilość odpadów z poszczególnych nieruchomości każdorazowo szacowana jest przez
Zamawiającego. W przypadku zakwestionowania tej ilości przez Wykonawcę ilość odpadów
zostanie ustalona wspólnie, wyłącznie przed odbiorem wyrobów.
4. W przypadku niezgodności ilości wyrobów azbestowych, określonej w fakturze, z danymi
Zamawiającego, Zamawiający opłaci usługę według danych własnych, z uwzględnieniem zapisu
ust. 3.
5. Karty przekazania odpadów będą porównywane z danymi Zamawiającego o ilości odpadów.
§5
Wynagrodzenie wypłacane będzie w terminie 21 dni od daty doręczenia faktury VAT
z niezbędnymi dokumentami o których mowa § 4 ust. 2. Płatność w formie przelewu na konto
bankowe Wykonawcy.
§6
1. Strony ustalają odpowiedzialność z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy
na zasadzie kar umownych.
2. Kary umowne naliczone będą w następujących przypadkach i wysokościach:
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:
a) odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 2 000 zł,
b) nieusuniecie odpadów azbestowych w terminie 14 dni od zlecenia odbioru przez Zamawiającego
w wysokości 50 zł za każdy dzień opóźnienia,
2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki w opłaceniu faktury.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy należności
z tytułu kar przewidzianych w umowie.

§7
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
§8
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie dotyczącym ustawowej zmiany
stawki podatku VAT, w formie aneksu do umowy.
§9
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.).
§ 10
Spory, które mogą wyniknąć z realizacji umowy, strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu
miejscowo właściwego dla Zamawiającego.
§ 11
Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden
egzemplarz otrzymuje Wykonawca i trzy egzemplarze otrzymuje Zamawiający.
§ 12
Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie strony.
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