
Odbiór i zagospodarowanie komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) z Zakładu Gospodarki Odpadami S.A.
Nr ref. 11/ZP/ZGO/2013

                                                                           Załącznik nr 7 do SIWZ (Projekt Umowy)

UMOWA
na odbiór i zagospodarowanie komponentów do

 produkcji paliwa alternatywnego RDF
11/ZP/ZGO/2013

zawarta w dniu………….. roku w Bielsku-Białej

pomiędzy

Zakładem Gospodarki  Odpadami S.A.  w Bielsku-Białej,  ul.  Krakowska 315 d,  43-300
Bielsko-Biała,  wpisaną  do  Krajowego  Rejestru  Sądowego  przez  Sąd  Rejonowy w Bielsku
Białej  Wydział  VIII  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  numerem:  KRS
000044393  o  kapitale  zakładowym  w  wysokości  11.580.300  (wpłaconym  w  całości) 
i nadanym numerze Regon: 072321490, NIP: 547-19-00-421 
zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:
……………………………………………………………….
…………………………………………………………….. 

a

…………………………………………………  zwanym  w  dalszej  części  umowy  Wykonawcą,
………………………………………… reprezentowanym przez:
………………………………………………………..
………………………………………………………..

§ 1
Przedmiotem niniejszej umowy jest odbiór i zagospodarowanie komponentów do produkcji
paliwa alternatywnego (RDF)  przez Wykonawcę  z  siedziby Zamawiającego (Bielsko-Biała,
ul. Krakowska 315 d).

§ 2
1. Umowa  zostaje  zawarta  w  wyniku  rozstrzygnięcia  postępowania  o  zamówienie

publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego wg ustawy Prawo
zamówień publicznych.

2. Integralne części umowy stanowią :
 specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami,
 oferta Wykonawcy, w zakresie w jakim nie jest sprzeczna z  treścią niniejszej umowy.

3. Zobowiązania Wykonawcy zawarte w ofercie wprowadza się do niniejszej umowy.

§ 3
1. Wykonawca zobowiązuje się odebrać od Zamawiającego komponent do produkcji RDF

w ilości nie większej niż 3 500 Mg.
2. Odbiór komponentów do produkcji RDF będzie odbywał się w dniach od poniedziałku

do piątku w godzinach od 7.00 do 18.00 w ilości określonej w zamówieniu sprzedaży
przesłanym  faksem  do  przedstawiciela  Wykonawcy  z  co  najmniej  jednodniowym
wyprzedzeniem  lub  na  podstawie  tygodniowego  harmonogramu  przesłanego
Wykonawcy, w terminach określonych przez Zamawiającego.
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3. Odbiór  komponentów  do  produkcji  RDF  odbywał  się  będzie  z  terenu  Zakładu
Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej, ul. Krakowska 315 d.

4. Załadunek komponentu leży po stronie Zamawiającego.
5. Ważenie  odbieranych  przez  Wykonawcę  komponentów  będzie  odbywało  się  na

zalegalizowanych wagach Zamawiającego, zlokalizowanych w zakładzie Zamawiającego
i  będzie  potwierdzany  kwitem  wagowym,  oraz  dokumentem  magazynowym  WM.
Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  ograniczenia  ilości  dostaw  przedmiotu
zamówienia.

6. Do  kontaktów  z  Zamawiającym,  w zakresie  o  którym  mowa  w  pkt.  2  Wykonawca
upoważnia Pana(Panią)…..(tel).  Ze strony Zamawiającego  do kontaktu z Wykonawcą
upoważnia się …………..  

7. Przekazanie/  przejmowanie  odpadów  następować  będzie  w oparciu  o  prowadzoną
w należyty sposób ewidencję odpadów, zgodnie z właściwymi przepisami prawnymi,
a w szczególności przepisami ustawy o odpadach. 

8. Dokumentami stanowiącymi podstawę do wystawiania faktur VAT będą zbiorcze karty
przekazania odpadów, obejmujące odpad danego rodzaju. 

9. W  chwili  przekazania  odpadów  przez  Zamawiającego  na  rzecz  Wykonawcy,
Wykonawca  przejmuje  odpowiedzialność  za  przejęte  odpady,  za  należyte
postępowanie z nimi i za skutki z tego wynikające. 

§ 4
1. Wykonawca zobowiązuje się odebrać komponent do produkcji RDF w cenie ……….. zł

brutto (słownie:  …………………………)  brutto za 1  Mg, a Zamawiający  zobowiązuje  się
płacić w/w cenę za odebrany komponent.

2. W przypadku zmiany przepisów dotyczących podatku VAT, Wykonawca zobowiązany
jest  do  naliczania  podatku  VAT  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  w  dniu
wystawienia faktury.

§ 5
1. Należność za odebrany komponent do produkcji  RDF Zamawiający zobowiązuje się

regulować w oparciu o faktury VAT wystawione przez Wykonawcę.
2. Zamawiający zobowiązuje się regulować faktury nie później niż w terminie 21 dni od

daty otrzymania faktury na konto Wykonawcy.
3. Za  dzień  płatności  uznany  będzie  dzień  zrealizowania  przelewu  przez  bank

Zamawiającego.
4. W  przypadku  gdy  Zamawiający  zalega  z  płatnością  za  faktury  dłużej  niż  10  dni

Wykonawca  może  wstrzymać  odbiór  komponentu  do  produkcji  RDF  do  czasu
uregulowania płatności.

§ 6
1. Strony postanawiają, że  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w razie:

 odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego wskutek okoliczności,
za które odpowiada Wykonawca - w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesięciu
tysięcy złotych);

 zwłoki  w  odbiorze  partii  komponentu  do  produkcji  RDF  -  w  wysokości  2  %
wynagrodzenia  umownego  (brutto)  za  każdy  dzień  zwłoki  po  terminie  odbioru
uzgodnionym  w zamówieniu sprzedaży, o którym mowa w § 3 pkt. 2.
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2. Za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia umownego Wykonawca ma prawo naliczać
odsetki    ustawowe.

3. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  odszkodowania  uzupełniającego
przenoszącego  wysokość  zastrzeżonych  kar  umownych  do  wysokości  rzeczywiście
poniesionej szkody.

§ 7
Strony  postanawiają,  że  przysługuje  im  prawo  odstąpienia  od  umowy  w  wypadkach
określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego,  a ponadto Zamawiający może odstąpić  od
umowy, jeżeli:

 nastąpi rozwiązanie przedsiębiorstwa Wykonawcy,
 zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
 Wykonawca  nie  rozpoczął  dostaw  lub  przerwał  odbiór  z  przyczyn  zależnych  od

Wykonawcy  i  nie  realizuje  ich  przez  okres  10  dni  pomimo  pisemnych  wezwań
Zamawiającego,

 wystąpiły  istotne  zmiany  okoliczności  powodujące,  że  wykonanie  umowy  nie  leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
Zamawiający może wówczas odstąpić od umowy w terminie do 30 dni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach;

 Wykonawca nie wykonuje przedmiotu zamówienia zgodnie z umową.

§ 8
Umowa  zostaje  zawarta  na  czas  określony:  6  miesięcy,  z  możliwością  jej  pisemnego
wypowiedzenia  przez  każdą  ze  stron  z  dwumiesięcznym  terminem  wypowiedzenia,
dokonanym na koniec miesiąca kalendarzowego.

§ 9
Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 10
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo
Zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

§ 11
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, 
z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 12
Umowę spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

     Wykonawca                                                                                                       Zamawiający


