Załącznik nr 2

- PROJEKTUMOWA NR
Adm. -075-………../20
zawarta w dniu …………………roku pomiędzy
Skarbem Państwa – Sądem Rejonowym w Żorach
44-240 Żory, al. Jana Pawła II Nr 15
NIP 651-16-02-565, REGON
reprezentowanym przez:
dyrektora Sądu Rejonowego w Żorach Artura Kieczkę
zwanym dalej Zamawiającym
a
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
NIP ………………………………………………………………....REGON …………………………………………...
reprezentowanym przez:
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
zwanego dalej Wykonawcą
na podstawie postępowania przeprowadzonego pod oznaczeniem Adm.-220-2/20
zawarto umowę na odbiór z załadunkiem i wywóz opakowań z tworzyw sztucznych
o następującej treści:
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania świadczenie usług
polegających na załadunku i wywozie z posesji al. Jana Pawła II 15, 44-240 Żory
następujących rodzajów odpadów:
• opakowania z tworzyw sztucznych – 15 01 02, co obejmować będzie butelki PET.

2. Wykonawca zobowiązuje się do zaopatrywania Zamawiającego, w oznakowane worki o
pojemności 100 l – do dyspozycji Zamawiającego ma pozostawać stale 10 szt worków.
3. Zamawiający nie przewiduje, aby ilość odpadów przekroczyła 0,5 Mg.
4. Zlecenie usługi wywozu zgłaszane będzie drogą elektroniczną przez Oddział
Administracyjny
Sądu
Rejonowego
w
Żorach
na
adres
……………………………………………………………………………………, a realizacja nastąpi do 3 dni

roboczych od daty zgłoszenia. Odbiór w godzinach od 9.00-14.00 od poniedziałku do
piątku.
5. Wykonawca oświadcza, że posiada dokumenty niezbędne do prowadzenia działalności
gospodarczej w przedmiocie usług objętych niniejszą umową.

§2
Gromadzenie i odbiór odpadów musi odbywać się w sposób zgodny z Regulaminem Czystości
i Porządku na terenie Miasta Żory przyjętym Uchwałą Rady Miasta Żory.

§3
Szczegółowe obowiązki Zamawiającego:
1. Zapewnienie swobodnego dojazdu samochodem Wykonawcy do punktu odbioru.
2. W przypadku braku możliwości dojazdu kontener, worek należy wystawić w miejscu
do którego możliwym jest dojazd środkiem transportu Wykonawcy.
3. Odśnieżanie punktu składowania odpadów oraz drogi dojazdu.
§4
1. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy za świadczone przez niego usługi
wynagrodzenia w kwocie:
………………….. zł netto (słownie: ……………………………………….…………………………………………………….)
powiększone o podatek VAT w wysokości …… %, tj. w kwocie …………………………………………..
(słownie:…………………………………………………………………………………………………………………………………
…….)
………………….. ……………….zł brutto (słownie: …………………………………………………………………..………)
za odbiór 100 kg opakowań.
Wykonawca wskazuje, że wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek
nr: …………………………………………………………………………………………………………………..……………………,
który spełnia wymagania wskazane w ust. 6 oraz został zgłoszony do wykazu podmiotów
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, tzw. Białej Listy Podatników VAT. Niefigurowanie
rachunku w tym wykazie będzie skutkować odmową płatności.
Zamawiający wprowadza mechanizm podzielonej płatności (split payment) dla wystawionych
przez Wykonawcę faktur. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest podać w
umowie dla potrzeb rozliczenia finansowego umowy rachunek objęty mechanizmem
podzielonej płatności (split payment).
2. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur bez jego podpisu.

3. Wynagrodzenie o którym mowa w ust.1 Zamawiający jest zobowiązany zapłacić
w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, przy czym za dzień
zapłaty uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na konto Wykonawcy.
4. W przypadku opóźnienia w zapłacie Zamawiający obowiązany jest zapłacić odsetki
ustawowe.
5. W przypadku, gdy opóźnienie w zapłacie przekracza 30 dni, Wykonawca ma prawo
wstrzymać wykonywanie usług Wznowienie wykonywania usług nastąpi po zapłacie
zaległości przez Zamawiającego.
6. Usługi fakturowane będą częściowo po wykonaniu poszczególnych zleceń odbioru.
7. W przypadku, gdy opóźnienie w zapłacie przekracza 30 dni, Wykonawca ma prawo
wstrzymać wykonywanie usług Wznowienie wykonywania usług nastąpi po zapłacie
zaległości przez Zamawiającego. Po upływie 90 dni opóźnienia w zapłacie Wykonawca ma
prawo rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia.
8. Nadpłaty powstałe na skutek wcześniejszych wpłat będą księgowane na niezapłacone
należności, poczynając od pierwszej niezapłaconej faktury (chyba, że Zamawiający
wcześniej wyda dyspozycje na piśmie lub ustnie o innym przeznaczeniu nadpłaty).
§5
Zamawiający oświadcza, że nie jest czynnym płatnikiem podatku VAT.

§6
1. Wszelkie zmiany dotyczące treści umowy muszą być dokonywane na piśmie pod rygorem
nieważności.
2. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z powodu ustawowej zmiany stawki podatku VAT
nie wymaga zmiany umowy. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalane jest każdorazowo
z uwzględnieniem kwoty podatku VAT wynikającej ze stawki podatku VAT obowiązującej
w chwili powstania obowiązku podatkowego.
3. Ewentualne spory wynikające na tle niniejszej umowy podlegają rozpoznaniu przez
Sąd Rejonowy w Żorach lub Inny miejscowo lub rzeczowo Sąd właściwy.
4. Zmiana kwoty wynagrodzenia, o której mowa w § 4 ust. 1 wymaga obustronnego
podpisania stosownego aneksu, z uwzględnieniem treści ust. 2
§7
1. Umowa została zawarta na okres 12 (dwunastu miesięcy), tj. od 1 września 2020r. do 31
sierpnia 2021r.

2. Strony zgodnie ustalają, że Wartość umowy nie przekroczy kwoty
………………………………………………………………………………………. brutto (zostanie ustalona na
podstawie ceny, o której mowa w § 4 ust. 1 pomnożonej x 4) .
3. W przypadku gdy faktyczne wykonanie umowy będzie mniejsze aniżeli kwota, o której
mowa w ust. 2 Wykonawca nie ma prawa domagać się dodatkowego wynagrodzenia od
Zamawiającego.
4. W przypadku stwierdzenia, że kwota, o której mowa w ust. 2 jest niewystarczająca do
realizacji przez Wykonawcę umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia w tym
przedmiocie aneksu do umowy.
5. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron za jednomiesięcznym okresie
wypowiedzenia, na koniec miesiąca kalendarzowego.
6. W zakresie nie objętym treścią umowy należy stosować przepisy kodeksu cywilnego.
§8
Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym
dla każdej ze stron

……………………………………………….
za Zamawiającego

…………………………………………………
za Wykonawcę

