Załącznik Nr 5 do SIWZ
Umowa nr ………………….
W dniu ..............2020 roku pomiędzy
Instytutem Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie (01-224)
przy ul. Kasprzaka 44/52, NIP 525-000-89-33, reprezentowanym przez:
- dr Piotra Lipkowskiego

- Zastępcę Dyrektora ds. Ogólnych

- Krystynę Jakubczak

- Głównego Księgowego

zwanym dalej Zamawiającym,
a firmą ......................... z siedzibą w ............................., NIP:…………………, KRS ……….,
nr. BDO ………… reprezentowaną przez:
- ..........................................................
zwaną dalej Wykonawcą,
zwanych dalej Stronami,
na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy zgodnie z ustawą
z w wyniku rozstrzygnięcia przez Zamawiającego procedury udzielenia zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, określonego w art. 39 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), została zawarta
umowa o następującej treści:
§ 1.
1.

Przedmiotem umowy jest „Świadczenie usług sukcesywnego odbioru, transportu
i utylizacji odpadów niebezpiecznych dla Instytutu Chemii Organicznej PAN
w Warszawie” (Znak sprawy: ZP-2402-2/20).

2.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu umowy zawarty jest w Załączniku Nr 1 do umowy
– oferta Wykonawcy (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia).

3.

Zamawiający zastrzega, że rzeczywiste ilości odpadów będą wynikać z aktualnych potrzeb
Zamawiającego i mogą odbiegać od ilości podanych w załączniku nr 1 do SIWZ –
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.

4.

W ramach niniejszej umowy, Wykonawca będzie dostarczał Zamawiającemu pojemniki
do przechowywania i transportu odpadów, odpowiednie do rodzaju odpadów
wyspecyfikowanych w opisie przedmiotu zamówienia, w ilości odpowiedniej do
zapotrzebowania. Pojemność i ilość pojemników ma być dostosowana do potrzeb
Zamawiającego i zapewnić zgodne z przepisami gromadzenie odpadów do dnia
ponownego odbioru.
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5.

Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów z miejsc ich składowania wskazanych
w siedzibie Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie przy
ul. Kasprzaka 44/52.

6.

Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania porządku w miejscu wykonywania usługi
i niezakłócania normalnego toku pracy Zamawiającego.

7.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi z użyciem własnego sprzętu i środków
gwarantujących prawidłowe wykonanie usługi.

8.

Przewóz odpadów musi odbywać się transportem własnym Wykonawcy. Transport towarów
niebezpiecznych, przekazanych przez Zamawiającego, ze względów formalnych i technicznych
może być realizowany wyłącznie poprzez transport drogowy. Każdorazowo powinien odbywać się
on zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych
(Dz.U. 2020 poz. 154) oraz Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu
drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.
(Dz. U. z 2019 r., poz. 769).

9.

Strony wspólnie oświadczają, że wszelkie czynności związane z przygotowaniem, usuwaniem,
załadunkiem, transportem oraz zagospodarowaniem odpadów objętych tą Umową zostaną
dokonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą z dnia 27

kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1219 z późn. zm.)
oraz ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 797, z późn. zm.),
oraz innymi mającymi zastosowanie.
§ 2.
1.

Umowa zostaje zawarta na okres do 12 miesięcy od daty podpisania niniejszej umowy.

2.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach, w takim przypadku Wykonawca może żądać
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
§ 3.

1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie
każdej, potwierdzonej „kartą przekazania odpadów”, usługi według cen jednostkowych
przedstawionych w Formularzu ofertowym Wykonawcy (Tabela nr 1 i 2).
2. Maksymalną wartość umowy Strony ustalają na kwotę netto ……….., po doliczeniu
kwoty podatku VAT, wartość umowy brutto wynosi …………………….. zł (słownie:
…………………………………………………………złotych).
3. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w ofercie obowiązują przez cały okres
trwania umowy. Zmiana podatku VAT następuje z mocy prawa. W przypadku zmiany
obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT), ceny brutto określone
w umowie ulegną odpowiedniej zmianie. Zmiana cen spowodowana wprowadzeniem
ustawowej zmiany stawki podatku VAT obowiązuje od dnia wskazanego w ustawie.
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4. W przypadku niewyczerpania w czasie trwania umowy całej kwoty określonej w § 2 ust. 2
umowy Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tego tytułu.
5. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę
po wykonaniu usługi, według cen jednostkowych przedstawionych w Formularzu
ofertowym Wykonawcy,
6. Płatność faktury o której mowa w pkt. 5. nastąpi przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy nr …………………….. podany w umowie, w terminie 21 dni od daty
otrzymania e-faktury / faktury elektronicznej na adres e-mail Zamawiającego:
faktury@icho.edu.pl, prawidłowo wystawionej faktury VAT, nie wcześniej jednak niż od
dnia właściwego udokumentowania realizacji usługi.
7. Za datę realizacji płatności uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
§ 4.
1. W razie opóźnienia realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50,00 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień
zwłoki.
2. W razie opóźnienia zapłaty za realizację Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki
ustawowe od wartości faktury za każdy dzień zwłoki.
3. Jeśli łączne opóźnienie w realizacji przedmiotu zamówienia przekroczy 20 dni roboczych
w stosunku do ustalonego terminu, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od
umowy i odszkodowanie w wysokości 20% wartości zamówienia.
4. W razie niewykonania lub nierzetelnego wykonania umowy przez Wykonawcę,
Zamawiającemu przysługuje odszkodowanie przewyższające kary umowne.
§ 5.
1. Wykonawca ustanawia Panią/Pana .................. jako osobę do kontaktów roboczych
z Zamawiającym.
tel. ………….
e-mail: ....................
2. Zamawiający ustanawia Panią/Pana .................. jako osobę do kontaktów roboczych
z Wykonawcą.
tel. ………….
e-mail: ....................
§ 6.
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie spory, których strony nie rozstrzygną polubownie będą podlegały
rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.
3. Integralną częścią niniejszej umowy jest dokumentacja przetargowa oraz oferta
Wykonawcy.
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4. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, podpisanej przez
upoważnionych przedstawicieli obu stron, pod rygorem nieważności.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.

…………………………..
Wykonawca:

…………………………..
Zamawiający:

Załączniki:


Oferta Wykonawcy
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