WZÓR UMOWY

Załącznik nr 1
do Znak sprawy: DAT/TG/T/310/2020

UMOWA NR DAT/TG/T/

/2020

zawarta w dniu …..................2020 r. w Bytomiu pomiędzy,
Szpitalem Specjalistycznym Nr 2 w Bytomiu przy ulicy Stefana Batorego 15, 41-902 Bytom
będącym samodzielnym zakładem opieki zdrowotnej wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego
Wydział VIII Gospodarczy Sądu Rejonowego w Katowicach pod numerem KRS 0000050872
NIP: 626 – 25 – 11 – 259
REGON: 270235892
reprezentowanym przez:
Dyrektor
2. Główna Księgowa
1.

- Kornelia Cieśla
- Karina Kusz

zwanym w treści umowy „Zamawiający”
a
….........................................................................................................................................................
NIP:
REGON:
reprezentowanym przez:
1.

…....................................

- ….................................

zwanym w treści umowy „Wykonawca”
którego ofertę wybrano w wyniku prowadzonego rozeznania cenowego (zgodnie z art. 4 pkt. 8)
ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych ustawy nie stosuje się.
o następującej treści:

§ 1. Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę demontażu i wywozu
metalicznych i niemetalicznych odpadów w postaci zniszczonego sprzętu medycznego,
elektrycznego i elektronicznego, gospodarczego, komputerowego, maszyn, urządzeń,
rurociągów, odpadów pochodzących z budowy lub rozbiórki oraz utylizacja sprzętu
komputerowego, lamp rtg, itp...., znajdujących się w obiektach Zamawiającego
zlokalizowanych w Bytomiu przy ul. Stefana Batorego 15.
2. Przedmiot umowy obejmuje: wszystkie czynności związane z usługą demontażu i wywozu
odpadów metalicznych i niemetalicznych, tj. prace demontażowe w miejscach wskazanych
przez Zamawiającego oraz przygotowanie odpadów do ważenia, załadunku i transportu.
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§ 2. Termin
1. Umowa zostaje zawarta na okres: od dnia podpisania umowy na okres 24 miesięcy.
2. Wykonawca będzie wykonywał usługę w dogodnym terminie ustalonym obustronnie, jednakże
nie później jak 5 dni roboczych licząc od dnia otrzymania od Zamawiającego każdorazowego
pisemnego zlecenia, w którym Zamawiający wskaże lokalizacje i zakres prac.
3. Rozpoczęcie prac odbędzie się wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym bądź przesłaniem
faksem zlecenia.
4. Wywóz odpadów będzie realizowany sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego.
§ 3. Wartość umowy
1. Strony ustalają, że Wykonawca zapłaci z Zamawiającemu ….........% średniej ceny rynkowej za
tonę złomu, obowiązująca w dniu wywozu odpadu z terenu Szpitala
2. Ceny jednostkowe przedmiotu umowy są cenami brutto i zawierają wszystkie koszty (podatek
VAT, demontaż, transport, ubezpieczenie, utylizacja, wystawienie ).
§ 4. Rozliczenie / Wynagrodzenie
1. Przekazanie odpadów metalicznych i niemetalicznych odbędzie się na podstawie protokołu
przekazania materiału ( załącznik nr 1) podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli obu
stron .
2. Wykonawca do 3 dni przekaże Zamawiającemu kartę odpadu i kwity wagowe.
3. Zamawiający wystawi fakturę VAT na podstawie karty odpadu i kwitu wagowego, na których
będzie określona masa wywiezionego złomu.
4. Wykonawca zobowiązuje się uregulować fakturę w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania
faktury w formie gotówki lub przelewem na konto Szpitala.
5. Za datę płatności strony ustalają datę obciążenia rachunku Kupującego.
§ 5. Osoby odpowiedzialne
1. Zamawiający ustanawia przedstawiciela do realizacji postanowień zawartych w niniejszej
umowy, w osobie: pracownika działu techniczno-gospodarczego
2. Wykonawca ustanawia przedstawicieli do kontaktu oraz zlecających prace Zamawiającemu
w osobach: …...................................................................................................
§ 6. Zobowiązania Zamawiającego
1. Zamawiający zobowiązany jest do uczestnictwa w konsultacjach, które okażą się niezbędne dla
zapewnienia właściwego wykonania umowy.
2. Zamawiający umożliwi dostęp do obiektów i pomieszczeń podczas wykonywania zleconych
przez Szpital prac.
3. Zamawiający zobowiązuje się do wystawienia pisemnych zleceń do każdego zgłoszenia /
zlecenia .
§ 7. Zobowiązania Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w konsultacjach, które okażą się niezbędne dla
zapewnienia właściwego wykonania umowy.
2. Podstawienie samochodu na odpady na terenie Szpitala i utylizacja zużytego sprzętu pozostaje
po stronie Wykonawcy.
3. Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego karty odpadów, kwity wagowe
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowo przeprowadzoną procedurę
utylizacji, składowania, niszczenia przekazanych składników majątkowych Szpitala
zakwalifikowanego jako zużyty lub zniszczony.
5. Za wszystkie odebrane odpady Wykonawca weźmie za nie pełną odpowiedzialność oraz
wystawi wszystkie wymagane przepisami dokumenty.
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§ 8. Postanowienia końcowe
1. Przedmiot umowy nie może być przenoszony przez Wykonawcę na osoby trzecie.
2. W razie wystąpienia 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 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień umowy wymagają dla swej ważności formy
pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
5. Strony ustalają, ze dane osobowe oraz wszelkie informacje związane z realizacją niniejszej
umowy podlegają rygorom Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
6. Właściwym do rozpoznania sporów wynikających z realizacji umowy jest Sąd Powszechny
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
7. W przypadku podjęcia rokowań w celu wyjaśnienia kwestii spornych lub zawarcia ugody strona
kierująca rozstrzygniecie sporu na drogę sądową zobowiązuje się do pisemnego
powiadomienia drugiej strony wraz z dokładnym określeniem warunków, od których spełnienia
uzależnia odstąpienie od wniesienia pozwu.
8. Należności wynikające z niniejszej umowy łącznie z odszkodowawczymi i odsetkowymi nie
mogą być przedmiotem obrotu (cesja, sprzedaż), zgodnie z art. 509 KC, bez pisemnej zgody
Zamawiającego.
9. Zamawiającego dopuszcza zmianę postanowień umowy oraz wprowadzenie nowych
postanowień pod warunkiem iż są one korzystne dla Zamawiającego oraz nie można było ich
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
10. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla strony..
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

