KC-5/2016
wzór

UMOWA
zawarta w Mikołowie dnia
pomiędzy:
Gminą Mikołów, 43-190 Mikołów, Rynek 16, NIP: 635-18-05-347 reprezentowaną przez
Burmistrza Mikołowa, w imieniu którego działa
Zastępca Burmistrza – Mateusz Handel
zwaną dalej Organizatorem przetargu
a
.........................................., z siedzibą w ............................przy ul. …………………….
reprezentowaną przez..........................,
zwanym dalej Oferentem
§1
Organizator przetargu zleca, a Oferent zobowiązuje się wykonać, w trybie przetargu
prowadzonego w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego, zamówienie:
Usługa polegająca na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Mikołów. Przez usuwanie wyrobów zawierających azbest rozumie się zebranie,
zabezpieczenie, transport i przekazanie do unieszkodliwienia na składowisku odpadów
azbestowych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik „A” do ogłoszenia
o zamówieniu.
§2
1. Strony ustaliły
termin wykonania zamówienia od daty podpisania umowy
do …………………. r.
2. Oferent zawarł umowę z zarządzającym składowiskiem odpadów azbestowych
w ………………………………………………….
§3
1. Wartość wynagrodzenia jednostkowego za 1 Mg wyrobu zawierającego azbest
zgodnie z ofertą wynosi …………………… zł brutto, co przy szacowanej ilości 8,1 Mg
daje kwotę …………………….. zł brutto.
2. Ostateczna wartość umowy zostanie wyliczona jako iloczyn ilości usuniętych wyrobów
zawierających azbest i ceny jednostkowej, o której mowa w ust. 1
3. Maksymalna nominalna wysokość zobowiązania nie może przekroczyć 6 000,00 zł
brutto.
4. Jednostkowe wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 będzie niezmienne
do końca trwania umowy.
§4
Wynagrodzenie ustalone w § 3 ust. 1 zawiera wszelkie składniki kosztowe niezbędne do
prawidłowego
zrealizowania
usługi,
w
szczególności
koszty
transportu
i unieszkodliwiania.
§5
1. Strony ustalają, że wynagrodzenie za wykonanie usługi zostanie wypłacone
Oferentowi po zakończeniu wykonywania zamówienia i obustronnym podpisaniu
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protokołów odbioru, o których mowa w załączniku A do ogłoszenia (Załącznik nr 1 do
umowy) o zamówieniu oraz przekazaniu Organizatorowi przetargu oświadczenia,
którego wzór stanowi załącznik nr 2 do umowy.
2. Termin płatności faktury – do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Organizatora
przetargu.
§6
1. Strony ustalają następujące kary umowne:
1) Oferent jest zobowiązany do zapłaty Organizatorowi przetargu kar umownych:
a/ za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia - w wysokości 1% kwoty,
o której mowa w § 3 ust. 1 zdanie drugie za każdy dzień opóźnienia.
b/ za odstąpienie od umowy przez Oferenta z przyczyn, za które ponosi on
odpowiedzialność - w wysokości 10% kwoty, o której mowa w § 3 ust 1 zdanie
drugie.
c) w razie odstąpienia od umowy przez Organizatora przetargu z przyczyn za które
odpowiedzialność ponosi Oferent, w wysokości 10% kwoty, o której mowa w § 3 ust.
1 zdanie drugie.
2) Naliczone kary umowne Organizator przetargu może potrącić z faktury wystawionej
przez Oferenta.
2. Organizator przetargu zobowiązany jest zapłacić Oferentowi karę umowną za
odstąpienie od umowy ze swojej winy - w wysokości 10% kwoty, o której mowa w § 3
ust. 1 zdanie drugie.
3. Strony przewidują możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli
kary umowne nie pokryją poniesionej szkody.
§7
Przeniesienie wierzytelności na osoby trzecie wymaga pisemnej zgody Organizatora
przetargu.
§8
Osobami upoważnionymi do działania w imieniu Organizatora przetargu są:
…………………………………...
…………………………………...
§9
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§10
Sprawy sporne wynikające z treści niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygniecie
właściwego dla zamawiającego sądu powszechnego.
§11
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Organizatora
przetargu i jeden dla Oferenta.
ORGANIZATOR PRZETARGU

OFERENT
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