Załącznik nr 3-wzór umowy
UMOWA
na odbiór i unieszkodliwianie odpadów
zawarta w dniu …...04.2014 r. w Wojniczu pomiędzy:
Gminą Wojnicz, 32-830 Wojnicz, ul. Rynek 1
NIP: 873-26-30-130; REGON: 851660973;
reprezentowaną przez Pana Jacka Kurka – Burmistrza Wojnicza
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Wojnicz – Pani Joanny Zając,
zwanym dalej Zamawiającym, a
…………………………….. adres firmy; -…………….., NIP: …………………….
REGON:
…………………..,
zarejestrowaną
przez
Sąd
Rejonowy
………………………… pod Nr KRS: ……………………., Kapitał zakładowy
………………………………. zł,
Którą reprezentują:
……………….
……………….
Zwaną dalej Wykonawcą.

Prezes Zarządu,
Członek Zarządu,

§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie
polegające na załadunku oraz transporcie i unieszkodliwieniu odpadów
budowlanych zawierających azbest, złożonych na prywatnych posesjach
na terenie Gminy Wojnicz, w miejscach wskazanych przez
Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązuje się do :
a. wykonania określonego w pkt. 1 przedmiotu umowy z zachowaniem
należytej staranności oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi
postępowania z wyrobami zawierającymi azbest,
b. wystawiania
potwierdzenia
odbioru
odpadów
od
właścicieli
nieruchomości
oraz
karty
przekazania
odpadu
zgodnie
z obowiązującym wzorem.
3. Zamawiający zobowiązuje się do określenia adresu miejsca złożenia oraz
szacunkowej ilości i jakości odpadów przeznaczonych do usunięcia.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawowania nadzoru nad
przebiegiem prac związanych z realizacją określonego w pkt. 1 przedmiotu
umowy.
5. Zamawiający nie zapewnia miejsca na czasowe gromadzenie zbieranych
odpadów.
§2
1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień
29.04.2014 r.
2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień
15.11.2014 r.

3. Zamawiający
dopuszcza
możliwość
ograniczenia
zakresu
prac
w przypadku zaistnienia okoliczności powodujących konieczność
zmniejszenia zakresu rzeczowego robót z przyczyn niezależnych od
Zamawiającego i Wykonawcy.
4. Strony mogą rozwiązać Umowę z zachowaniem 1- miesięcznego okresu
wypowiedzenia na koniec miesiąca kalendarzowego lub w każdym czasie
w przypadku istotnego naruszenia jej postanowień.
§3
1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie
w wysokości ……………………….. zł brutto (słownie: …………………….. zł)
za każdą tonę usuniętych odpadów.
2. Ostateczna wartość zamówienia zależeć będzie od ilości usuniętych
odpadów zawierających azbest, nie więcej jednak niż 11 513,64 zł brutto.
3. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i upoważnia
Wykonawcę do wystawienia faktury bez jego podpisu.
4. Wynagrodzenie za realizację określonego przedmiotu umowy będzie
następowało sukcesywnie, po przedstawieniu przez Wykonawcę faktury
wraz z potwierdzeniem przyjęcia partii odpadu na składowisko odpadów
niebezpiecznych.
5. Termin zapłaty faktury Wykonawcy ustala się na 30 dni licząc od daty
dostarczenia faktury do Zamawiającego.
§4
1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej
pod rygorem nieważności. W przypadku zmiany przepisów prawnych
dotyczących przedmiotu Umowy, Strony zobowiązują się do jej
aktualizacji.
2. Sprawy sporne mogące wyniknąć ze stosunku objętego Umową, będą
rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
3. Umowę spisuje się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla
Wykonawcy, dwa dla Zmawiającego.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

