UMOWA DZ-2501/38/19/…
zawarta w dn. …………… r. w Puławach
pomiędzy:
Państwowym

Instytutem

Weterynaryjnym

–

Państwowym

Instytutem

Badawczym

w Puławach, al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, REGON 000080252, NIP 716-00-10-761,
działającym w oparciu o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Lublin-Wschód w Lublinie z siedziba w Świdniku pod numerem 0000118357, zwanym dalej w treści
niniejszej umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:


Dr hab. Krzysztof Niemczuk, prof. nadzw. - dyrektor

a: firmą ……………………, REGON…………, NIP……………… działająca w oparciu o wpis
do………………………………., zwana w dalszej część umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym
przez:


………………………………………

Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy zgodnie z art. 4 pkt. 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)
oraz Regulaminu udzielania zamówień o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 30.000
Euro oraz zamówień z dziedziny nauki została zawarta umowa następującej treści:
§1
1.

Zamawiający

zleca,

a

Wykonawca

przyjmuje

do

wykonania

odbiór,

transport

i zagospodarowanie odpadów oznaczonych następującymi kodami;
15 01 05*- opakowania wielomateriałowe,
15 01 02*- odpady z tworzyw sztucznych
pochodzących z działalności Zamawiającego prowadzonej na terenie Państwowego Instytutu
Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach zgodnie z wymaganiami
zawartymi w zapytaniu ofertowym z dnia …….. r. pismo znak …………. stanowiącym załącznik nr 1
do niniejszej umowy oraz ofercie Wykonawcy z ………. r. stanowiącej załącznik nr 2 do umowy.
2. Wykonawca posiada pozwolenie …………………………………………………………...
§2
1. Cena odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów zawiera oferta Wykonawcy.
2. Maksymalna wartość zlecenia objętego niniejsza umową wynosi …………… zł. brutto.
3. Ilość odpadów do odbioru, transportu i zagospodarowania podana w załącznikach nr 1 i 2 do
niniejszej umowy ma charakter szacunkowy.

§3
1. Wykonawca za wykonaną usługę w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów
będzie wystawiał faktury VAT na koniec każdego miesiąca.
3. Zapłata nastąpi przelewem w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury VAT, na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
§3
Ustala się następujący tryb przyjęcia odpadów:
1. Odbiór odpadów odbywał się będzie po otrzymaniu telefonicznego zgłoszenia Zamawiającego w
terminie do 3 dni roboczych. W zgłoszeniu Zamawiający określi ilość odpadów przeznaczonych do
odbioru i zagospodarowania.
2. W uzgodnionym przez strony terminie nastąpi przekazanie odpadów i sporządzenie karty
przekazania odpadów, zawierającego nazwy odpadów i ich ilości brutto (kg), na podstawie której
zostanie sporządzony kosztorys.
3. W imieniu Zamawiającego do kontaktu wyznaczono: ………… –…………………..
4. W imieniu Wykonawcy do kontaktu wyznaczono: …………. – tel. ………………....
§4
Wykonawca zobowiązuje się do:
a) odbioru i załadunku odpadów;
d) transportu odpadów własnym pojazdem Wykonawcy;
e) zagospodarowania odpadów;
f) prowadzenia ewidencji ilości odbieranych odpadów;
g) wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z aktualną treścią ustawy o odpadach, ustawy Prawo
ochrony środowiska i innych obowiązujących przepisów.
§5
Odbiór odpadów odbywać się będzie z PIWet-PIB 2 razy w miesiącu. Zamawiający zastrzega sobie
możliwość okresowego zwiększenia lub zmniejszenia częstotliwości odbioru.
§6
1. Odbiór odpadów odbywać się będzie wyłącznie w obecności osoby wyznaczonej przez
Zamawiającego.
2. Upoważniony przez Zamawiającego pracownik potwierdza w karcie przekazania odpadu wagę
odpadów.
3. Za zważenie odpadów przekazanych do zagospodarowania oraz ich załadunek odpowiedzialny jest
Wykonawca.
§7

Dokumentem stwierdzającym przekazanie odpadu jest dokument określony zgodnie z obowiązującymi
w dniu przekazania odpadów przepisami. Na dzień podpisania umowy właściwym przepisem jest
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów
dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów. Dokument zostanie sporządzony przez
Wykonawcę w 2 egzemplarzach, z których jeden pozostanie u Zamawiającego, a drugi pozostanie u
Wykonawcy.
§8
1. Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem miesięcznego okresu
wypowiedzenia.
2. W uzasadnionych przypadkach, gdy Wykonawca nie wywiązuje się z postanowień niniejszej
umowy, wykonuje ją z nienależytą starannością lub nie przestrzega terminów określonych w umowie
dotyczących odbioru odpadów, Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie
natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia.
3. Dodatkowo Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym, bez
zachowania okresu wypowiedzenia, gdy:
a) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;
c) Wykonawca utraci prawo wykonywania przedmiotu umowy.
§9
1. Umowa jest zawarta na okres 12 miesięcy i wchodzi w życie w dniu jej zawarcia.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają pisemnej zgody obu Stron pod rygorem
nieważności.
3. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego.
4. Ewentualne spory mogące wynikać w trakcie realizacji umowy będą rozstrzygane przez sąd
powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
5. Integralną część umowy stanowią:
a) zapytanie ofertowe z dn. ……………. (załącznik nr 1)
b) oferta Wykonawcy z dn. ………….. (załącznik nr 2);
6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

