Załącznik nr 3
Do Zapytania ofertowego
RRW.271.ZO.7.2020

projekt
UMOWA RRW………...2020
z dnia ……….. 2020 roku
zawarta w dniu ……………. 2019 roku w Rypinie pomiędzy:
Gminą Rypin mającą siedzibę w Rypinie przy ul. Lipnowskiej 4, 87 – 500 Rypin
reprezentowaną przez:
Wójta Gminy Rypin – Janusza Tyburskiego,
przy kontrasygnacie
zwaną dalej Zamawiającym,
a
zwanym dalej Wykonawcą
zawarta została umowa następującej treści:
§ 1.
1. Przedmiotem umowy jest usuwanie odpadów z folii rolniczej i innych odpadów
pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Rypin, zgodnie z opisem zawartym
w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania
ofertowego.
2. Szczegółowy zakres rzeczowy prac obejmuje:
1) zbieranie, odzysk lub unieszkodliwienie folii rolniczej wraz z kosztami i transportu z miejsca
składowania zlokalizowanego na terenie gminy. Planowana ilość odpadów 69,75 Mg.
2) zbieranie, odzysk lub unieszkodliwienie siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań
po nawozach wraz z kosztami transportu z miejsca składowania zlokalizowanego na terenie
gminy. Planowana ilość odpadów 23,70 Mg.
3) zbieranie, odzysk lub unieszkodliwienie opakowań typu Big-Bag wraz z kosztami transportu
z miejsca składowania zlokalizowanego na terenie gminy. Planowana ilość odpadów 13,44 Mg.
Łączna ilość około 106,89 Mg.
3. Ilość odpadów może ulec zmianie, ponieważ waga odpadów została podana przez rolników
szacunkowo.
4. Wykonawca zobowiązany jest do stałego współdziałania z Zamawiającym, koordynującym
całość prac objętych zamówieniem
§ 2.
1. Zamawiający wskazuje i udostępnia bezpłatnie nieruchomość, stanowiącą własność Gminy
Rypin, celem zbierania odpadów objętych umową.
2. Wykonawca zobowiązuje się w zakresie niniejszej umowy do:
1) Zebrania od rolników wszystkich odpadów,
2) Transportu odpadów do miejsca ich przetwarzania.
3) Przekazania odebranych odpadów do recyklingu, składowania lub utylizacji innym
podmiotom posiadającym stosowne, wymagane obowiązującymi przepisami prawa
uprawnienia w tym zakresie.
3. Wykonawca oświadcza, że jest kwalifikowanym odbiorcą odpadów i posiada stosowne,
wymagane obowiązującymi przepisami prawa, pozwolenia do wykonywania przedmiotu
umowy, wydane przez właściwe urzędy i jednostki samorządowe. Wykonawca, bez odrębnego
wezwania, powiadomi niezwłocznie Zamawiającego o ewentualnych zmianach w ww.
zakresie.
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4. Odbiór odpadów przez Wykonawcę odbywał się będzie ze wskazanego miejsca ich zbiórki,
w terminach uzgodnionych z właścicielami nieruchomości oraz Zamawiającym.
5. Wykonawca przekaże Zamawiającemu:
a) wygenerowane z systemu BDO i poświadczone za zgodność z oryginałem kopie kart
przyjęcia oraz karty przekazania odpadów potwierdzających przyjęcie odpadów przez
prowadzącego zbieranie lub przetwarzanie odpadów w procesie odzysku lub
unieszkodliwiania, wraz z ich zbiorczym zestawieniem
b) wygenerowane z systemu BDO i poświadczone za zgodność z oryginałem kopie kart
przekazania odpadów do docelowej instalacji (w statusie z potwierdzonym transportem) wraz
z ich zbiorczym zestawieniem ,
c) wygenerowane z systemu BDO i poświadczone za zgodność z oryginałem kopie
dokumentów ewidencji odpadów potwierdzające ostateczne zagospodarowanie odpadów w
procesie unieszkodliwiania lub odzysku, wraz z ich zbiorczym zestawieniem,
6. Wykonawca przy odbiorze odpadów objętych umową od rolników sporządzi z każdym
rolnikiem protokół w 3 egzemplarzach, którego jeden egzemplarz zostanie u osoby
przekazującej odpad, jeden u wykonawcy i jeden egzemplarz u zamawiającego.
§3
Strony ustalają termin wykonania usługi opisanej w § 1 od dnia podpisania umowy do dnia
30 września 2020 r.
§4
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy - określone na podstawie wybranej oferty
za odbiór, transport i odzysk lub unieszkodliwienie odpadów pochodzących z działalności
rolniczej, tj. folii rolniczej czarnej, czarno-białej, folii rolniczej białej, siatek, sznurka do
owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big-Bag zgodnie ze złożoną ofertą:
a. 1Mg folii rolniczej czarnej, czarno- białej: …………… zł brutto (słownie: ……… zł)
w tym, podatek Vat w wysokości …..% w kwocie ……….. zł;
b. 1Mg folii rolniczej białej: …………… zł brutto (słownie: ……… zł) w tym, podatek
Vat w wysokości …..% w kwocie ……….. zł;
c. 1Mg siatki i sznurka do owijania balotów: …………… zł brutto (słownie: ……… zł)
w tym, podatek Vat w wysokości …..% w kwocie ……….. zł;
d. 1Mg opakowań po nawozach: …………… zł brutto (słownie: ……… zł) w tym,
podatek Vat w wysokości …..% w kwocie ……….. zł;
e. 1Mg opakowań typu Big Bag: …………… zł brutto (słownie: ……… zł) w tym,
podatek Vat w wysokości …..% w kwocie ……….. zł;
2. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania usługi wyliczane będzie jako iloczyn ceny
jednostkowej wymienionej w ust. 1 lit. a-e niniejszego paragrafu oraz ilości ton odpadów.
3. Wypłata wynagrodzenia nastąpi nie wcześniej niż po stwierdzeniu poprawności wystawionej
przez wykonawcę dokumentacji, w szczególności karty przekazania odpadów, która jest
podstawą do stwierdzenia osiągnięcia przez Zamawiającego efektu ekologicznego.
Roboty objęte przedmiotem umowy podlegać będą ostatecznemu sprawdzeniu ilościowemu
wykonanych robót. W przypadku zmniejszenia ilości zamówień na wykonanie usługi
wynagrodzenie określone w ust. 1 ulegnie odpowiednio zmniejszeniu.
4. Po wykonaniu zadania, podpisaniu przez wszystkie strony protokołu odbioru i przekazaniu
dokumentów o których mowa w § 2, wykonawca wystawi zamawiającemu fakturę.
5. Kwota określona w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem
zamówienia, uwzględniające cały zakres przedmiotu zamówienia oraz ewentualne ryzyko
wynikające z okoliczności, które można było przewidzieć w terminie opracowywania oferty do
czasu jej złożenia, a także należny podatek VAT.
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6. Faktura będzie rozliczona przez Zamawiającego w terminie do 21 dni licząc od dnia
otrzymania faktury na konto wskazane przez Wykonawcę.
7. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiający może odmówić
odbioru do czasu usunięcia wad.
§ 5.
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym, bez
prawa Wykonawcy do odszkodowania w następujących przypadkach:
1) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było stwierdzić w chwili zawarcia umowy. W
tym przypadku Wykonawca może żądać wynagrodzenia za wykonany zakres przedmiotu
umowy.
2) Wykonawca nie będzie wykonywał robót zgodnie z zaleceniami Zamawiającego,
3) Jeżeli Wykonawca nie rozpoczął wykonania umowy w terminach określonych w niniejszej
umowie.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W wyniku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawcę obciążają następujące
obowiązki:
1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia.
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym.
3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz
zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie
odpowiada.
4. Zamawiający w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie
odpowiada obowiązany jest do dokonania odbioru przerwanych robót oraz zapłaty
wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.
§6
1. Zamawiającemu przysługują kary umowne w sytuacji:
1) Odstąpienia od wykonania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy w wysokości 10% wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w
§ 4 ust. 1 .
2) W przypadku opóźnienia przez Wykonawcę w realizacji przedmiotu zamówienia,
Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50,00 zł
za każdy dzień opóźnienia.
2. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie potrąceń kar umownych z wynagrodzenia brutto
przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy.
3. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu szkód
wyrządzonych w trakcie realizacji niniejszej umowy i zobowiązany jest do ich pokrycia
w pełnej wysokości.
§7
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego.
2. Przedmiot umowy będzie realizowany w oparciu o obowiązujące przepisy w zakresie
ochrony środowiska.
3. Pierwszeństwo w rozstrzyganiu sporów wynikłych z niniejszej umowy ma droga polubowna.
4. Po wyczerpaniu drogi polubownej spory rozstrzygać będzie Sąd Rejonowy właściwy
miejscowo dla Zamawiającego
§8
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie
pisemnej, pod rygorem nieważności.
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2. Niedopuszczalna jest jednak, pod rygorem nieważności, istotna zmiana postanowień
zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy.
§9
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy,
a dwa dla Zamawiającego.
Zamawiający

Wykonawca
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