Załącznik nr 4

Projekt Umowy

Zawarta w dniu …………….. r. pomiędzy:
Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad
w imieniu którego działają na podstawie pełnomocnictwa:
1. ……………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy,
ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz,
NIP: 554-22-52-485, REGON: 017511575-00036,
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
.................................................................................... .........................
zwanym dalej „Wykonawcą"
zwanymi dalej łącznie Stronami
o następującej treści:
Podstawę zawarcia umowy stanowi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
wyłączonego spod stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo
zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).
§ 1.
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest ciągłe i powtarzające się świadczenie usług polegających na
wywozie gruzu i zmieszanych odpadów budowlanych z nieruchomości Zamawiającego,
tj. Laboratorium Drogowego, ul. Nowotoruńska 31 w Bydgoszczy.
2.

Umowa zawarta jest na czas określony od dnia 01.04.2020 do dnia 31.03.2022 r.
§ 2.
OBOWIĄZKI STRON

Obowiązki Wykonawcy:
1. W ramach świadczenia usługi wywozu gruzu i zmieszanych odpadów budowlanych
Wykonawca zobowiązuje się do podstawienia 2 sztuk pojemników na odpady
o pojemności 2,5 m3 każdy. Jeden na odpady o kodzie 17 01 01, a drugi na odpady o
kodzie 17 03 02.
2. Wykonawca zapewnia podstawienie pojemnika na gruz i zmieszane odpady budowlane
przez cały okres trwania umowy
3. Wykonawca zapewni wywóz gruzu i zmieszanych odpadów budowlanych w dni robocze,
na każdorazowe wezwanie Zamawiającego, poprzedzone przygotowaniem Karty
Przekazania Odpadu w systemie BDO.
Obowiązki Zamawiającego:
1. Zamawiający zobowiązuje się do wyznaczenia utwardzonego miejsca posadowienia
pojemników.
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2. Zamawiający zobowiązuje się do utrzymania drogi dojazdowej do miejsca składowania
gruzu i zmieszanych odpadów budowlanych, w stanie umożliwiającym swobodne
poruszanie się pojazdów Wykonawcy.
§ 3.
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI
1.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie zamówienia określonego w §1 wynosi
zgodnie ze złożoną ofertą (załącznik nr 2 do umowy) ……………… zł netto (słownie
złotych:………………… ../100), plus 8 % podatku VAT w wysokości ……………… zł (słownie
złotych:………………… ../100), co łącznie stanowi kwotę ……………… zł brutto (słownie
złotych:………………… ../100).
2. Zapłata za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie wystawionej przez
Wykonawcę faktury VAT.
3. Płatności za usługę dokonywane będą przelewem, na rachunek Wykonawcy nr
……………………………………………………………………………., w terminie do 30 dni od daty
dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za datą zapłaty
uznaje się dzień wydania polecenia przelewu bankowego.
4. W przypadku wskazania przez Wykonawcę rachunku bankowego o czym mowa w ust.
3 nieujawnionego w wykazie podatników VAT, Zamawiający uprawniony będzie do
dokonania zapłaty na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w wykazie podatników
VAT, a w razie braku rachunku Wykonawcy ujawnionego w wykazie, do wstrzymania
się z zapłatą do czasu wskazania przez Wykonawcę dla potrzeb płatności, rachunku
bankowego ujawnionego w wykazie podatników VAT.
5. Ceny jednostkowe przedstawione w formularzu cenowym nie będą zmieniane w czasie
obowiązywania umowy.
6. Za odbiór odpadów wynikających z niniejszej umowy i dokumentów stanowiących jej
integralną część Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie wynikające
z faktycznie wykonanych odbiorów wg. cen jednostkowych podanych w Formularzu
cenowym.
7. Ilość jednostek podanych w formularzu cenowym jest szacunkowa, przyjęta w celu
porównania ofert, w związku z czym mogą one ulec zmianie, w zależności od
faktycznych potrzeb oraz wysokości środków, jakie Zamawiający będzie mógł
przeznaczyć na realizację zamówienia.
8. W przypadku wyczerpania kwoty wynagrodzenia określonej w ustępie 1 przed
terminem zakończenia umowy, umowę uznaje się za wykonaną bez obustronnych
roszczeń. Strony mogą zwiększyć wartość wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku
wykorzystania kwoty, o której mowa w ust. 1 przed terminem, o którym mowa w § 1
ust.4 aneksem do niniejszej umowy.
9. W przypadku zmiany procentowej stawki podatku VAT przez władzę ustawodawczą,
kwota brutto niefakturowanej części wynagrodzenia zostanie odpowiednio dostosowana
aneksem do niniejszej Umowy.
10. W przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego wartości określonej w ust. 1
Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za niewykonaną część umowy w okresie
obowiązywania umowy.
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§ 4.
REGULOWANIE NALEŻNOŚCI ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY
Wykonawca pobiera od Zamawiającego za udostępnienie pojemnika i świadczone usługi
następujące opłaty:
a) za wywóz odpadów o kodzie 17 01 01 z nieruchomości Zamawiającego w ilości
do 3 ton: ilość wywozów w m-cu x opłata za wywóz w złotych netto,
b) za wywóz odpadów o kodzie 17 01 01 z nieruchomości Zamawiającego w ilości
do 4 ton: ilość wywozów w m-cu x opłata za wywóz w złotych netto,
c) za wywóz odpadów o kodzie 17 03 02 z nieruchomości Zamawiającego w ilości
do 3 ton: ilość wywozów w m-cu x opłata za wywóz w złotych netto,
d) za wywóz odpadów o kodzie 17 03 02 z nieruchomości Zamawiającego w ilości
do 4 ton: ilość wywozów w m-cu x opłata za wywóz w złotych netto.
§ 5.
ODSETKI USTAWOWE
Za nieterminowe regulowanie należności za usługi wynikające z niniejszej umowy
Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki.
§ 6.
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości
10 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 4 ust. 1.
2) za opóźnienie w realizacji jednostkowego zamówienia w wysokości 1 %
wynagrodzenia umownego brutto wynikającego z faktycznej ilości odpadów,
których dany odbiór dotyczy, za każdy dzień opóźnienia.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn
leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego
brutto wskazanego w § 3 ust. 1.
3. Strony mogą dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na
zasadach ogólnych.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu
wynagrodzenia.
§ 7.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
2.
3.
4.
5.

Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec
Zamawiającego na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego.
Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie
istotne naruszenie postanowień umowy.
Wszelkie zmiany umowy wymagają dwustronnej akceptacji w formie pisemnej
w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
Każda ze stron może rozwiązać umowę w każdym czasie, jednak z zachowaniem
3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.
Strony zobowiązują się do polubownego rozwiązywania sporów wynikłych na tle
umowy. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia spory będą rozwiązywane przez
Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
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6.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie
przepisy ogólnie obowiązujące, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
7. Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem
2 egzemplarzy dla Zamawiającego i 1 egzemplarza dla Wykonawcy.
8. Załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część.
1) Opis przedmiotu zamówienia,
2) Oferta Wykonawcy.

Zamawiający:

Wykonawca:

