
U M O W A nr     /Z/2014 – projekt

zawarta w dniu ….................................. r  w wyniku przeprowadzonego postępowania
przetargowego o zamówienie publiczne nr  3355/2014  pomiędzy:
„ Pro Medica”w Ełku Sp. z o. o. 19-300 Ełk, ul. Baranki 24 -  reprezentowanym przez:
Andrzeja Bujnowskiego -  Prezesa Zarządu
Janusza Roszkowskiego - Członka Zarządu
zwaną dalej Zleceniodawcą,
a
…...................................................................................................................................  
reprezentowanym 
przez:
…...............................................................................
zwanym dalej Zleceniobiorcą, który posiada zezwolenie  Nr  …...................  z dnia …........................  
na wykonywanie usług objętych umową o treści:

§ 1.

Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania:
1. usuwanie odpadów komunalnych stałych zgromadzonych w kontenerze i pojemniku
2. unieszkodliwianie odpadów komunalnych stałych ( utylizacja ),
3. podstawienie  kontenera  stanowiącego  własność  Zleceniobiorcy  do  gromadzenia  odpadów 

komunalnych stałych wg. potwierdzenia „ odbioru – zwrotu „ kontenera przy ul. Baranki 24 w Ełku i  
pojemnika przy ul. Konopnickiej 1.

§ 2

Do obowiązków Zleceniodawcy należy:
1. powiadomienie osoby uprawnionej o potrzebie dokonania usuwania odpadów komunalnych stałych 

w  kontenerze  oraz  odkażania  wg  aktualnych  wymogów  sanitarnych  pod  nr  tel. 
…..........................................

2. pokwitowanie odbioru kontenera odrębnym dokumentem.
3. odpowiedzialność  w  zakresie  zwrotu  należności  za  szkody  powstałe  z  winy  Zleceniodawcy  w 

podstawionym kontenerze  i  pojemniku  (  np.  zaginięcie,  zniszczenie  nie wynikające  z normalnej 
eksploatacji, spalenie  - wg cen obowiązujących w dniu stwierdzenia szkody),

4. użytkowanie kontenera i pojemnika  zgodnie z jego przeznaczeniem bez możliwości wrzucenia do 
niego:  żużlu,  gruzu  budowlanego,  szlamów,  substancji  toksycznych  i  żrących  oraz  odpadów 
przemysłowych i niebezpiecznych. Zabrania się spalania odpadów w kontenerze i pojemniku.

5. Zleceniodawca zobowiązuje się nie udostępniać do używania oraz wydania pojemnika i kontenera 
osobom  trzecim.  Przez  cały  okres  trwania  niniejszej  umowy  pojemnik  i  kontener  pozostaje 
własnością Zleceniobiorcy.

6. po  zakończeniu  umowy  Zleceniodawca  zobowiązany  jest  zwrócić  pojemnik  i  kontener 
Zleceniobiorcy, w stanie nie pogorszonym poza normalny stopień zużycia, wynikający z prawidłowej  
eksploatacji.

§ 3

Do obowiązków Zleceniobiorcy należy:
1. usuwanie odpadów komunalnych stałych w kontenerze i pojemniku  w następnym dniu roboczym 

od dnia zgłoszenia przez Zleceniodawcę.
2. wystawianie  dowodów  odbioru  odpadów  komunalnych  stałych  w  zakresie  wywozu  i 

unieszkodliwiania na wysypisku.
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§ 4

Za świadczone usługi w § 1 Zleceniobiorca pobierać będzie od Zleceniodawcy następujące opłaty:
1. za  wywóz  odpadów komunalnych  stałych  zgromadzonych  w kontenerze  stanowiącym  własność 

Zleceniobiorcy w cenie............................ /kg +VAT tj.  ….........zł brutto /kg
2. wywóz  odpadów  komunalnych  stałych  zgromadzonych  w  pojemniku  ze  stanowiącym  własność 

Zleceniobiorcy w cenie …....................zł netto /szt.+VAT tj. …........ zł brutto /szt.
3. należność z tytułu świadczenia wymienionych w § 4 usług Zleceniodawca opłaci na konto wskazane 

w fakturze w terminie 30 dni od daty jej otrzymania .
4. za nie dotrzymanie warunków płatności Zleceniodawca zobowiązuje się zapłacić ustawowe odsetki  

za zwłokę.

§ 5

1. Mycie  i  odkażanie  kontenera  i  pojemnika  wykona  Zleceniobiorca  w  dniu  wykonania  usługi  na 
zlecenie Zleceniodawcy.                           

2. Kontener  o pojemności  od 6,8 m ³ do 7,3 m ³                   - 1 x w tygodniu ( Szpital )  
3. Pojemnik o pojemności  około 1, 1 m ³               - 2 x w tygodniu( Przychodnia 

Specjalistyczna ul. Konopnickiej 1 )             

§ 6

Za  zgodą  obu  stron  dopuszcza  się  możliwość  wprowadzenia  zmian  w  drodze  pisemnego  aneksu 
obowiązującego od dnia 1 następnego miesiąca.

§ 7

Umowa zawarta jest na czas określony tj. od …........................ r. do …..................... r.
 

§ 8

Rozwiązanie umowy może nastąpić po uprzednim miesięcznym wypowiedzeniu, liczonym od ostatniego 
dnia miesiąca , w którym umowa została wypowiedziana lub w każdym innym terminie za zgodą stron.

§ 9

Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy bez zachowania terminu o którym mowa w § 
8 ze skutkiem natychmiastowym jeżeli Zleceniodawca zalega w opłacie należności 30 dni.

§ 10

1. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie.  
Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania umowy rozstrzygać będą sądy właściwe miejscowo z 
uwagi na siedzibę Kupującego.

 §11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i 
Ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo Zamówień Publicznych  (t. jedn. Dz. U. z 2013 r.poz. 907,984 i 
1047.)
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  §12

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym egzemplarzu
dla każdej ze stron.

  ZLECENIODAWCA ZLECENIOBIORCA
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