UMOWA nr PPMTz-MN-…………….
zawarta w dniu …….……... r. w Gdańsku pomiędzy:
(1)

Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku,
ul. Sandomierska 19, 80-051 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000039372, NIP: 583-27-54-002, REGON:
192547620, kapitał zakładowy: 52 183 500,00 zł, zwaną dalej „Zamawiającym”,
reprezentowaną przez:
1.
2.

……………………..
…………………….

a
(2)

………………….. zwaną dalej „Wykonawcą”.

Zamawiający i Wykonawca zwani są w dalszej części niniejszej umowy łącznie „Stronami”,
indywidualnie zaś każdy z nich również „Stroną”.
§1
1.

Zamawiający zleca Wykonawcy, a Wykonawca przyjmuje do wykonania na rzecz
Zamawiającego usługę transportu i utylizacji odpadów drewnianych podkładów kolejowych –
kod 17 02 04* w roku 2020 i w I kwartale 2021 r. z lokalizacji:

Zadanie
1 IZ Gdynia
2 IZ Bydgoszcz
3 IZ Olsztyn
4 IZ Białystok
5 IZ Lublin

Szacowana ilość
1008
1150
559
87
1253
4056

(dalej „Przedmiot Umowy”), zgodnie z warunkami zamówienia wraz z opisem przedmiotu
zamówienia stanowiącymi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz ofertą Wykonawcy z dnia
…………. stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszej umowy (dalej „Oferta”).
2.

Wykonawca potwierdza, iż na dzień podpisania niniejszej umowy nie wnosi zastrzeżeń co do
możliwości należytej i terminowej realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z ich treścią.

3.

Wagę i inne urządzenia, osoby, narzędzia i sprzęt, niezbędne dla realizacji Przedmiotu Umowy,
zapewni Wykonawca.

4.

Wykonawca zobowiązany jest przy realizacji Przedmiotu Umowy wypełnić obowiązki oraz
przestrzegać wymagań wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności
określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2019.701 t.j.),
rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych
wymagań dla transportu odpadów (Dz.U.2016.1742), ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o
przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U.2020.154 t.j.), a także w przepisach
wynikających z umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego
towarów niebezpiecznych – ADR.
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§2
1.

Do kierowania i koordynowania spraw związanych z realizacją niniejszej umowy Strony
wyznaczają następujące osoby:
a) Zamawiający:
…………
Agnieszka Borys-Tańcula – tel. 784 937 730
b) Wykonawca: ………………………………...

2.

Wykonawca rozpocznie realizację Przedmiotu Umowy niezwłocznie po zawarciu niniejszej
umowy.

3.

Wykonawca zakończy realizację całości Przedmiotu Umowy w terminie do 31 marca 2021 r.

4.

Wykonawca winien dołożyć wszelkich należytych starań w celu uniknięcia jakichkolwiek
opóźnień w realizacji Przedmiotu Umowy oraz niezwłocznie poinformować na piśmie
Zamawiającego o wystąpieniu jakichkolwiek okoliczności mogących skutkować lub
skutkujących opóźnieniem, pod rygorem utraty prawa powoływania się na te okoliczności dla
usprawiedliwienia opóźnień.

5.

Jeżeli wykonanie Przedmiotu Umowy w terminie określonym w ust. 3 powyżej będzie
zagrożone, wówczas Wykonawca zobowiązany będzie do podjęcia na własny koszt wszelkich
niezbędnych i zaakceptowanych przez Zamawiającego działań mających na celu nadrobienie
opóźnień i zwiększenie tempa wykonywania Przedmiotu Umowy, w szczególności poprzez
zaangażowanie dodatkowego potencjału wykonawczego.

6.

W przypadku niepodjęcia przez Wykonawcę działań, o których mowa w ust. 5 powyżej w ciągu
7 dni roboczych od daty otrzymania od Zamawiającego pisemnego wezwania do ich podjęcia,
jak również w przypadku bezskuteczności podjętych działań, a także w sytuacji, gdy opóźnienie
w realizacji lub jej części przekroczy 5 dni w stosunku do terminu określonego w ust. 2 powyżej,
wówczas – niezależnie od innych uprawnień wynikających z Kodeksu cywilnego lub niniejszej
umowy – Zamawiający uprawniony będzie do zaangażowania osób trzecich lub wykorzystania
sił własnych w celu dokończenia Przedmiotu Umowy lub nadrobienia opóźnień, przy czym w
przypadku, gdy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za opóźnienie, działania te Zamawiający
podejmować będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy.
§3

1.

2.

Wykonawca oświadcza, że posiada wpis do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty,
produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (dalej: „BDO”), o którym mowa
w ustawie z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2019.701 t.j.) w zakresie unieszkodliwiania
i transportu odpadów.
W ramach realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:
a)

właściwego i terminowego wykonania Przedmiotu Umowy, z dotrzymaniem warunków
technicznych, technologicznych i jakościowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa i normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej, jak również zgodnie ze
wskazówkami Zleceniodawcy,

b)

utrzymania miejsca wykonywania Przedmiotu Umowy i bezpośredniego jego otoczenia,
z którego korzysta, w stanie zapewniającym dojścia i dojazdy do urządzeń i obiektów
Zamawiającego, w szczególności możliwość prowadzenia normalnych prac przez
Zamawiającego,

c)

na żądanie Zamawiającego – wyznaczenia nadzorcy robót,

d)

uporządkowania terenu niezwłocznie po zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy.
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§4
Przedmiot Umowy Wykonawca zrealizuje w całości siłami własnymi. Zamawiający nie wyraża zgody
na podzlecanie w całości lub części wykonania Przedmiotu Umowy podwykonawcom.
§5
1.

Szacunkowa ilość odpadów wskazana została w § 1 ust. 1, przy czym:
a)

dokładne miejsca i terminy odbioru dla każdej lokalizacji zostaną każdorazowo wskazane
przez Zamawiającego - przy zachowaniu ostatecznego terminu określonego w § 2 pkt 3,

b)

Zamawiający nie wyklucza innych lokalizacji, w ramach robót prowadzonych przez
Zamawiającego.

2.

Odbiór odpadów odbywać się będzie na podstawie zrealizowanych transportów odpadów i kart
przekazania odpadów – ewidencji prowadzonej w rejestrze BDO.

3.

W przypadku jeśli Zamawiający nie będzie wytwórcą odpadów objętych niniejszą umową –
wówczas wskaże wytwórcę odpadów, który będzie przekazywał odpady do transportu
i unieszkodliwienia, także na podstawie ewidencji BDO.

4.

Rozliczenie nastąpi po zakończeniu realizacji całości Przedmiotu Umowy, co zostanie
potwierdzone obustronnie podpisanym protokołem.
§6

1.

Za każdy przetransportowany do unieszkodliwienia Mg odpadu Wykonawcy przysługuje
ryczałtowe wynagrodzenie w kwocie netto ………… zł, które powiększone zostanie o należny
podatek VAT.

2.

Podstawą do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę i zapłaty należności będzie
protokolarne potwierdzenie realizacji Przedmiotu Umowy z załączonym z zestawieniem kart
przekazania odpadów za okres, którego dotyczy faktura.

3.

Wynagrodzenie płatne będzie w kwartalnych okresach rozliczeniowych, w terminie 21 dni od
dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowej faktury, w formie przelewu na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze. Za datę zapłaty uznawana będzie data obciążenia rachunku
bankowego Zamawiającego.
§7

1.

2.

Niezależnie od uprawnień wynikających z Kodeksu cywilnego, Zamawiający może w terminie
do dnia przypadającego na dwa miesiące po upływie terminu zakończenia realizacji Przedmiotu
Umowy odstąpić od niniejszej umowy – w całości albo w części, wedle wyboru Zamawiającego
– w następujących przypadkach:
1)

gdy Wykonawca nie podejmie realizacji Przedmiotu Umowy w terminie 7 dni od zawarcia
niniejszej umowy,

2)

gdy Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwie realizację Przedmiotu Umowy na
okres dłuższy niż 5 dni,

3)

gdy Wykonawca w sposób rażący narusza postanowienia niniejszej umowy,
w szczególności wykonuje Roboty w sposób wadliwy, niezgodny z przepisami prawa lub
zasadami sztuki budowlanej, w tym nie zastosował właściwych warunków lub norm
technicznych, technologicznych i jakościowych

4)

gdy zwłoka w wykonaniu Przedmiotu Umowy przekroczy 10 dni,

5)

gdy Wykonawca nie dostarczy Zamawiającemu Zabezpieczenia w terminie.

W przypadku wygaśnięcia niniejszej umowy na skutek odstąpienia od niej przez którąkolwiek
ze Stron, Wykonawcy przysługiwać będzie względem Zamawiającego jedynie roszczenie
o zapłatę wynagrodzenia w związku z rozliczeniem prawidłowo wykonanej części Przedmiotu
Umowy.
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3.

Strony postanawiają, że odstąpienie od niniejszej umowy nie ma wpływu na dalsze
obowiązywanie jej postanowień dotyczących rękojmi i gwarancji jakości udzielonej zgodnie
z niniejszą umową, które będą obowiązywały do czasu ustania odpowiedzialności Wykonawcy
z tytułu rękojmi i gwarancji jakości.
§8

1.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za należyte, a w tym terminowe
wykonanie niniejszej umowy oraz za wszelkie szkody w mieniu Zamawiającego i osób trzecich
powstałe z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, w toku i w związku z realizacją niniejszej
umowy.

2.

Za wszelkie działania lub zaniechania osób trzecich, którymi Wykonawca posługuje się przy
wykonywaniu niniejszej umowy, w tym personelu Wykonawcy, Wykonawca odpowiada, jak za
swoje własne działania lub zaniechania.

3.

Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych
w następujących przypadkach i wysokości:
1)

za opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy – w wysokości 2000,00 zł za każdy dzień
opóźnienia;

2)

w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które
odpowiada Wykonawca – w wysokości 50.000,00 zł.

4.

Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego
zastrzeżone kary umowne.

5.

Kary umowne płatne będą w terminie 7 dni od dnia wystawienia przez Zamawiającego noty
obciążeniowej lub wezwania do zapłaty.
§9

1.

Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących drugiej
Strony uzyskanych w związku z zawarciem i realizacją niniejszej umowy, w szczególności
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa drugiej Strony.

2.

Wykonawca potwierdza zapoznanie się z treścią Polityki prywatności Zamawiającego
stanowiącej Załącznik nr 3 do niniejszej umowy oraz zobowiązuje się wykonać w imieniu
Zamawiającego obowiązki informacyjne względem osób, których dane osobowe przekazywane
będą Wykonawcy w związku z realizacją niniejszej umowy, wynikające z art. 14 Rozporządzenia
Parlamentu
Europejskiego
i
Rady
(UE)
2016/697
z
dnia 27.04.2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), w szczególności poprzez udokumentowane zapoznanie ich
z Polityką prywatności Zamawiającego stanowiącą Załącznik nr 3 do niniejszej umowy.
Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego przedstawić mu dowody
potwierdzające wykonanie powyższego obowiązku.

3.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.

4.

Spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny
miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

5.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.

Lista załączników:
Załącznik nr 1 – zaproszenie do składania ofert wraz z opisem przedmiotu zamówienia,
Załącznik nr 2 – oferta Wykonawcy z dnia ………… r.

4

Załącznik nr 3 – Polityka prywatności Zamawiającego
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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