UMOWA NA USŁGĘ NR: UMWU/2019/…...
zawarta w dniu ……….2019r.
pomiędzy:
Przedsiębiorstwem Gospodarki Odpadami Sp. z o.o., z siedzibą w Chełmie przy ul. ks. Piotra
Skargi 11, wpisanym do KRS pod numerem 0000233476, z Kapitałem zakładowym 6 055 000,00
PLN, reprezentowanym przez:
…………………………………………….,
zwanym dalej Zamawiającym,
a
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej Wykonawcą:
§1
Przedmiot umowy
1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi rozdrabniania
odpadów wielkogabarytowych, odpadów drewnianych, biomasy (dalej: odpady) Zamawiającego, na
terenie Zamawiającego tj. pod adresem: Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych regionu
chełmskiego, ul. Dorohuska 70 Srebrzyszcze, 22 – 100 Chełm.
2. Szczegółowy opis usługi zawarto w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
§2
Terminy
1. Wykonawca na podstawie niniejszej Umowy zobowiązuje się wykonać usługę w terminie do …….
(data).
2. Za dzień wykonania usługi rozumie się podpisanie protokołu zakończenia usługi.
§3
Wykonanie
1. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o terminie rozpoczęcia usługi z minimalnym 3 dniowym
wyprzedzeniem.
2. Zakończenie usługi potwierdzone zostanie protokołem zakończenia usługi podpisanym przez
przedstawicieli stron.
3. Protokół zakończenia usługi powinien zawierać dane niezbędne do jej rozliczenia tj. ilość mth jakie
przepracowała maszyna w związku z realizacją niniejszej umowy.
4. Do koordynacji całości spraw związanych z niniejszą umową Zamawiający wyznacza Pana
Krzysztofa Mazurka, tel. 606 301198, fax. 082 5605021, e-mail: krzysztof.mazurek@pgo.chelm.pl
5. Do koordynacji całości spraw związanych z niniejszą umową Wykonawca wyznacza ………..
…………., tel. ……….. e-mail: ……………………..
§4
Odpowiedzialność i zwolnienia
1. Wykonawca oświadcza, że będzie odpowiedzialny za utrzymanie sprawności maszyny do
rozdrabniania w tym do jej serwisu w przypadku awarii o ile awaria nie powstała z przyczyn innych niż
realizacja niniejszej umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że zapewni kompetentny personel/operatora do obsługi maszyny.
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3. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że przysługują mu uprawnienia do zawarcia niniejszej umowy i
wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa.
4. Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia wszelkich szkód, które powstaną w związku z realizacją
przedmiotu niniejszej umowy i z jego winy, a których można było uniknąć przy zachowaniu należytej
staranności.
5. Wykonawca zobowiązuję się do zapoznania się z regulaminami obowiązującymi na terenie Zakładu
Przetwarzania Odpadów Komunalnych regionu chełmskiego i do ich przestrzegania w szczególności
przez operatora maszyny.
6. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania organów władzy administracyjnej
w zakresie od nich niezależnym, jak również nie będą odpowiedzialne za opóźnienia lub niewykonanie
zobowiązań spowodowane przez zdarzenia, które są nieprzewidywalne, lub których nie można
uniknąć, w tym przez działania sił natury, pożary, epidemie, strajki i inne zakłócenia gospodarcze,
wojny, blokady, sabotaże oraz polecenia, ograniczenia i zakazy jakiegokolwiek organu rządowego i
administracyjnego, sprawującego władzę administracyjną wobec stron.
§5
Wynagrodzenie
1. Wynagrodzenie Wykonawcy stanowić będą:
a) koszt transportu do i z miejsca wykonania usługi w wysokości …… zł netto ze stawką VAT ….% co
daje ….. zł brutto (słownie: ……………………… zł brutto);
b) koszt pracy ……… 1 mth maszyny rozdrabniającej potwierdzone przez obie strony w tym koszt
pracy operatora maszyny.
2. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez obie strony protokół zakończenia usługi, o którym
mowa §3 ust. 3.
3. Kwota określona w ust 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie podatki i koszty związane z
podjętymi czynnościami, uzgodnieniami, opłatami administracyjnymi, urządzeniami oraz materiałami i
narzędziami użytymi przez Wykonawcę, dojazdy oraz wszystkie inne koszty potrzebne do
prawidłowego i zgodnego z prawem wykonania przedmiotu umowy.
4. Płatność dokonana zostanie przelewem w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej
faktury VAT.
5. Zamawiający oświadcza, że jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.
§6
Podwykonawstwo
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działanie (zaniechanie) podwykonawców dotyczące
przedmiotu umowy.
§7
Kary umowne
1. W przypadku stwierdzenia, że strona nie realizuje obowiązków wynikających z niniejszej umowy w tym
w szczególności pozostaje w opóźnieniu do ustalonych terminów, druga strona w pierwszej kolejności
wystosuje wezwanie do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy w terminie wskazanym w
wezwaniu.
2. W przypadku opóźnienia do terminu wskazanego w wezwaniu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu, strona ma prawo do naliczenia kar umownych w wysokości 50 zł za każdy dzień
opóźnienia.
3. W przypadku zwłoki w terminowej zapłacie należności za wykonanie umowy, Wykonawca będzie
upoważniony do naliczenia Zamawiającemu odsetek za zwłokę w wysokości ustawowej.
4. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z powodu okoliczności leżących po
stronie Zamawiającego, Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Wykonawcy kary
umownej w wysokości 3 000,00 zł.
5. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z powodu okoliczności leżących po
stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary
umownej w wysokości 3 000,00 zł.
6. Kary umowne będą płatne na podstawie noty księgowej, w terminie wyznaczonym w nocie.
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Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia także
przed upływem terminu płatności.
7. Jeżeli zastrzeżona kara umowna nie pokryje całości poniesionej przez Zamawiającego szkody,
Zamawiający zastrzega sobie prawo o ubieganie się odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego
wysokość ewentualnych kar umownych.
§8
Odstąpienie
1. Odstąpienie od umowy może nastąpić:
a) w przypadku gdy okres opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy przekroczy 14 dni kalendarzowych
w stosunku do terminu określonego w § 7 ust. 1;
b) w przypadku upadłości, rozwiązania, zajęcia majątku strony umowy;
c) w przypadku rażącego naruszania zasad bezpieczeństwa na terenie ZPOK przez personel
Wykonawcy;
d) w przypadku wystąpienia innych zagrożeń dotyczących personelu lub mienia o ile nie można ich
usunąć w uzasadnionym technicznie czasie.
2. Odstąpienie od umowy może nastąpić w dowolnym czasie i bez podania przyczyny w trybie
porozumienia między Stronami.
3. Odstąpienie od umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub
w formie pisma złożonego w siedzibie strony za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania oświadczenia o
odstąpieniu przez stronę.
4. Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 1 może nastąpić w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia powzięcia informacji przez stronę o wystąpieniu którejkolwiek z tych przyczyn.
§9
Zmiany umowy
1. Warunkiem dokonania zmian w niniejszej umowie jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą
zamianę, zawierającego w treści minimum: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, opis wpływu
zmiany na termin wykonania umowy.
2. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej po porozumieniu obu stron w sprawie jej
warunków.
3. Zmiany umowy nie stanowią zmiany koordynatorów oraz numerów i adresów do korespondencji.
§10
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Ewentualne spory mogące powstać w związku z umową rozstrzygane będą między stronami, a w
przypadku braku porozumienia przez właściwy rzeczowo sąd powszechny najbliższy siedziby
Zamawiającego.
3. Zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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Załącznik nr 1 do umowy UMWU/2019/….
1. Miejsce wykonania usługi: Zakład Przetwarzania Odpadów regionu chełmskiego zlokalizowany przy
ul. Dorohuskiej 70 w Srebrzyszczu, 22 – 100 Chełm (ZPOK).
2. Materiał do rozdrobnienia: odpady wielkogabarytowe i pozostałości drzewne takie jak gałęzie, korzenie
w ilości około 830 Mg (w tym około 800 Mg to odpady wielkogabarytowe).
3. Warunki realizacji:
 Wykonawca zapewnia maszynę rozdrabniającą o wydajności rozdrabniania odpadów
wielkogabarytowych nie mniejszej niż …….;
 maszyna rozdrabniająca powinna być wyposażona w separator elektromagnetyczny;
 transport maszyny do i z miejsca wykonania usługi staraniem i odpowiedzialność Wykonawcy;
 Wykonawca zapewnia operatora do obsługi maszyny rozdrabiającej;
 Zamawiający zapewnia miejsce do ustawienia maszyny na terenie zamkniętym i strzeżonym;
 Zamawiający zapewnia tankowanie maszyny olejem napędowym na terenie ZPOK w ramach realizacji
niniejszej umowy i poniesie jego kosztu; (Zamawiający w tym przypadku nie bierze odpowiedzialności
za jakość oleju napędowego chyba, że zła jakość oleju wynikać będzie z działań Zamawiającego co
zostanie udowodnione);
 Zamawiający zapewnia załadunek wsadu do maszyny rozdrabniającej;
 Zamawiający zapewnia zagospodarowanie rozdrobnionego materiału;
 Zamawiający dopuszcza pracę maszyny rozdrabniającej w dni robocze w godzinach 6:30 – 21:00.
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