Załącznik nr 3
do Zaproszenia do złożenia Ofert na:
„Świadczenie usług wywozu nieczystości stałych
na rzecz Sądu Rejonowego w Otwocku”

WZÓR UMOWY
Umowa na
Świadczenie usług wywozu nieczystości stałych
na rzecz Sądu Rejonowego w Otwocku
nr __________________________ / 2020
nr nadany przez Zamawiającego

zawarta w dniu __________________________ 2020 r. w Otwocku pomiędzy :
Sądem Rejonowym w Otwocku z siedzibą w (05 – 400) Otwocku przy ul. Armii Krajowej 2,
legitymującym się numerem NIP 5321172552, REGON 000324889 zwanym dalej „Zamawiającym”,
w imieniu którego działa:
Justyna Misior – Dyrektor Sądu Rejonowego w Otwocku
a
___________________________ z siedzibą przy ulicy ______________ w __________________, NIP:
________________ , REGON: ________________, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego
przez Sąd ___________________________, pod numerem KRS ________________, zwaną dalej
„Wykonawcą”, w imieniu którego działa:
_______________ – ___________________________________________
uprawniony do ________________ reprezentacji Wykonawcy zgodnie z aktualnym na dzień wejścia
w życie Umowy odpisem z rejestru przedsiębiorców,
alternatywnie
________________________ prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą „________________”
z siedzibą przy ulicy ______________ w __________________, NIP: ________________ , REGON:
________________ zwaną dalej „Wykonawcą”, w imieniu którego działa:
_______________ – ___________________________________________
uprawniony do ________________ reprezentacji Wykonawcy zgodnie z aktualną na dzień wejścia w życie
Umowy Informacją Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej
Polskiej,
zwanymi dalej „Stronami”.
§ 1.
PRZEDMIOT I ZAKRES UMOWY
1.

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie rozeznania rynku, zgodnie
z § 5 ust. 2 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Sądzie Rejonowym w Otwocku o wartości
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nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, Wykonawca zobowiązuje
się zrealizować na rzecz Zamawiającego usługi wywozu stałych odpadów komunalnych z posesji
budynku Sądu Rejonowego w Otwocku przy ul. Armii Krajowej 2
§2
1. Przez odpady komunalne rozumie się odpady w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 14
grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2020 roku poz. 797)
2. Nie stanowią odpadów komunalnych: gruz budowlany, ziemia, popiół, trawy, przedmioty zawierające
substancje chemiczne, żrące i inne niebezpieczne mogące spowodować zagrożenie dla życia i zdrowia
osób w tym zagrożenie sanitarne i epidemiologiczne.
3. Wykonawca ma prawo do nieopróżniania pojemników w przypadku gdy zgromadzone w
pojemnikach nieczystości nie są odpadami komunalnymi (gruz, beton itp.).
OBOWIAZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJACEGO
§3
Do obowiązków Wykonawcy należy:
1. zapewnienie pojemników na nieczystości stałe o pojemności 1100 litrów oraz wymiana zużytych
pojemników;
2. opróżnianie pojemników i wywozu odpadów komunalnych dwa razy w tygodniu;
3. zakończenie każdorazowej realizacji usługi przed godz. 8:00 - przez „zakończenie realizacji
usługi" rozumie się odbiór nieczystości i opuszczenie przez pojazd wywożący nieczystości
posesji Zamawiającego oraz dróg dojazdowych do ww. posesji;
4. niezanieczyszczania w czasie realizacji usługi posesji, chodników i dróg dojazdowych, a w
przypadku zanieczyszczenia - niezwłocznego uprzątnięcia terenu;
5. wywóz nieczystości leżących luzem w miejscu gromadzenia nieczystości, w przypadku, gdy ich
nagromadzenie nastąpiło wskutek nieterminowej realizacji obowiązków przez Wykonawcę;
§4
1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) użytkowanie pojemników zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób zabezpieczający przed
uszkodzeniem i zniszczeniem,
2) utrzymania czystości wokół pojemnika,
3) ustawienia pojemnika w miejscach o swobodnym dojeździe.
2. Zamawiający odpowiada materialnie za zniszczenie (do pełnej wartości) lub uszkodzenie (do
wysokości szkody) pojemnika, jeżeli zniszczenie lub uszkodzenie pojemnika nastąpiło z przyczyn
leżących po stronie Zamawiającego, a nie wynikało z normalnego użytku.
§5.
1. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do
świadczenia usług wywozu nieczystości w zakresie objętych niniejszą Umową w ramach
prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej Umowy z najwyższą starannością.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich w związku z
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ewentualną szkodą powstałą w wyniku nienależytego wykonania niniejszej Umowy.
WYNAGRODZENIE I ZASADY PŁATNOŚCI
§6.
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za jednokrotne opróżnienie jednego pojemnika o pojemności
11001 wynosi
a) brutto: ………………………………………… zł
(słownie: ……………………………………………………………………………… zł)
w tym podatek VAT według stawki ....... %
b) netto: ………………………………………. zł
(słownie: ………………………………………………………………………………..zł )
2. Rozliczenie za wykonany przedmiot Umowy będzie następowało w okresach miesięcznych po
wykonaniu usługi. Wynagrodzenie w okresie rozliczeniowym zostanie ustalone jako iloczyn
wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 oraz liczby opróżnionych przez Wykonawcę pojemników
w okresie rozliczeniowym.
3. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie do 21dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej
faktury VAT.
4. Za datę dokonania płatności Strony będą uważały datę przekazania przez Zamawiającego zlecenia
przelewu do banku obsługującego.
Wszelkie płatności dokonywane będą w złotych polskich.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ - KARY UMOWNE
§7.
1. Zamawiający ma prawo do naliczenia następujących kar umownych:
a) z tytułu niewykonania wywozu odpadów w Dniu wywozu odpadów - 60,00 zł (słownie:
sześćdziesiąt 00/100 zł) od pojemnika;
b) z tytułu rozwiązania umowy przez Wykonawcę albo odstąpienia od jej wykonywania z
przyczyn niezależnych od Zamawiającego albo z tytułu rozwiązania umowy przez
zamawiającego z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę albo odstąpienia od jej
wykonywania przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - 2.000,00 zł
(słownie: dwa tysiące 00/100 zł).
2. Do upływu okresu obowiązywania Umowy, o którym mowa w § 8 ust. 1 Zamawiający ma prawo:
a) rozwiązać umowę lub odstąpić od niej z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę i ze
skutkiem natychmiastowym i bez dodatkowego wezwania Wykonawcy w przypadku gdy
Wykonawca dwukrotnie w danym okresie rozliczeniowym nie wykonał wywozu odpadów w
Dniu wywozu odpadów określonych zgodnie z § 3 pkt. 2;
b) odstąpić od Umowy w przypadku, gdy jej wykonanie nie leży w interesie publicznym z
zastrzeżeniem, że Zamawiający odstąpi od umowy w terminie do 30-dni od dnia wystąpienia
okoliczności uzasadniających odstąpienie.
3. Zamawiający ma prawo do naliczania kary umownej, o której mowa w ust. 1 niezależnie od
skorzystania z prawa rozwiązania Umowy lub odstąpienia od Umowy z przyczyn wskazanych w
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ust. 2, które były podstawą naliczenia kar, oraz niezależnie od kary umownej przysługującej
Zamawiającemu zgodnie z ust. 1 lit. b).
4. Zamawiający ma prawo potrącenia należności z tytułu kar, o których mowa w ust 1 lit. a) - b), z
należnego Wykonawcy wynagrodzenia.
5. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia uzupełniającego odszkodowania, w przypadku
gdy wysokość szkody przewyższa przysługujące Zamawiającemu kary umowne.
OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY
§8.
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 1 września 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2023r.
2. Każda ze stron ma prawo rozwiązania niniejszej umowy z zachowaniem 1 miesięcznego terminu
wypowiedzenia skutecznego na koniec danego miesiąca rozliczeniowego.
§9.
1. Osobą odpowiedzialną za bieżące kontakty w sprawie realizacji Umowy po stronie
Zamawiającego jest: ………………… - ……………….. w Sadzie Rejonowym w Otwocku
2. Osobą odpowiedzialną za bieżące kontakty w sprawie realizacji Umowy po stronie
Wykonawcy jest: ....................................................................................................... ... .
3. O wszelkich zmianach osób, o których mowa w ust. 1 i 2 druga Strona zostanie poinformowana w
formie pisemnej.
ZAKAZ CESJI
§10.
Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem
nieważności dokonać cesji praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

1.
2.
3.
3.
4.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§11.
Wykonawca oświadcza, że dane zawarte w rejestrach (KRS/ CEiDG) były danymi aktualnymi na
moment składania oferty oraz są na moment podpisania Umowy.
Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego,
a w sprawach formalnoprawnych przepisy kodeksu postępowania cywilnego.
Obie strony oświadczają, że spory wynikające z Umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla każdej ze Stron.
§ 12.
ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY

Integralną częścią niniejszej Umowy jest
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1) Załącznik nr 1 - Zaproszenie do składania ofert z dnia ______ 2020 r. i jego Załącznik nr 1
oraz Oferta z dnia __________2020 r.;

_____________________

_____________________

Zamawiający

Wykonawca
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