
Dodatek nr. 3.1 do SIWZ
U M O W A  -  PROJEKT

Zawarta w dniu .............2013r. w Sokółce pomiędzy:    
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej  w Sokółce z siedzibą w 16-100 Sokółka  ul. gen. 
Władysława Sikorskiego 40, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII  Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000003870, nr NIP 545-14-93-579,  reprezentowanym przez:
1.Jerzego Kułakowskiego       -    dyrektor                      
zwanym w dalszej części niniejszej umowy Zleceniodawcą
a,  .........................  reprezentowanym przez:         
 reprezentowanym przez:

1............................................................            2..............................................................
zwanym w dalszej części niniejszej umowy Zleceniobiorcą

Niniejsza  umowa  zostaje  zawarta  na  podstawie  przetargu  publicznego  nieograniczonego  o  wartości  nie 
przekraczającej równowartości 200000 euro rozstrzygniętego w dniu ............2013r.

§ 1
1. Przedmiotem umowy jest:

•  dzierżawa pojemników 7m3 szt. 2  za kwotę ......... netto/szt. + ...% VAT miesięcznie 
• dzierżawa pojemnika a' 120L szt. 1  za kwotę ......... netto/szt. + ...% VAT miesięcznie 
•  wykonanie  usługi  w zakresie odbioru niesegregowanych odpadów komunalnych   za kwotę  ....... zł 

netto/m3 + ....% VAT. W koszt wywozu  odpadów wliczony jest koszt dojazdu i utylizacji.
• wykonanie  usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych o kodach 02 01 02 i 02 01 03 za kwotę ....... 

zł netto/pojemnik a'120L + ....% VAT. W koszt wywozu  odpadów wliczony jest koszt dojazdu i utylizacji.
2. Zleceniobiorca od dnia ........2013r. zobowiązuje się oddać w dzierżawę Zleceniodawcy do wykorzystania 
kontenery do składowania odpadów stałych typu KP-7 w ilości 2 szt. oraz pojemnik a'120L na czas trwania  
umowy.
3. Zleceniobiorca od dnia ............2013r. zobowiązuje się do wywozu odpadów z przedmiotowych pojemników w 
ciągu 24 godzin od zgłoszenia telefonicznego przez Zleceniodawcy.

§ 2
1. Zleceniodawca zobowiązuje się użytkować przedmiot dzierżawy zgodnie z jego przeznaczeniem i 

wymogami prawidłowej eksploatacji.
2. Zleceniodawca bez zgody Zleceniobiorcy nie może udostępnić przedmiotu dzierżawy do używania 

osobie trzeciej, ani go poddzierżawić.
§ 3

1. Zleceniodawca zobowiązuje się zapłacić za wykonaną usługę przelewem bankowym w ciągu 30 dni od 
daty otrzymania faktury – rachunku.

2. Strony  ustalają,  że ceny określone w kalkulacji  oferty Zleceniobiorcy mogą ulec zmianie w trakcie 
trwania umowy z przyczyn niezależnych od Zleceniobiorcy tj. zmiany stawki podatku VAT, przy czym 
wzrost lub obniżka cen będzie następowała o taki sam procent jaki wynika ze zmian niezależnych od 
Zleceniobiorcy bez procentowego zwiększenia przysługującej mu marży.

3. W  razie  zmiany  cen  z  zgodnie  z  zapisem   §3  pkt.2  Zleceniobiorca  przed  realizacją  zamówienia 
dostarczy  Zleceniodawcy pisemny aneks do umowy.

4. W  razie  nie  dopełnienia  postanowień  zapisu   §3  pkt.2  mimo  zaistnienia  przesłanek  §3  pkt.2 
Zleceniobiorcy   będzie   przysługiwała  nowa cena  od  dnia  dostarczenia  Zleceniodawcy  pisemnego 
aneksu.

5. Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie w zapłacie należności 
za przedmiot usługi.

6. Strony ustalają, że mogą odstąpić od naliczania karnych odsetek za zgodą obu stron.

§ 4
1. Niniejsza umowa została zawarta na czas określony tj.  do dnia ...............2016r.
2. Odstąpienie od umowy przez Zleceniodawcę może nastąpić jednostronnie w każdej chwili w przypadku 

dwukrotnego odbioru odpadów  z opóźnieniem. Z tego tytułu nie będą przysługiwały Zleceniobiorcy 
żadne inne roszczenia poza roszczeniem o zapłatę za odpady już odebrane od Zleceniodawcy.

3. Umowa  może  zostać  rozwiązana  przez  każdą  ze  stron  z  zachowaniem  60  dniowego  okresu 



wypowiedzenia.
4. W przypadku zmiany przepisów prawa dotyczących utrzymania czystości i porządku w gminach umowa 

może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia.
§ 5

1. Zakazuje się istotnych zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej 
zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ oraz określił warunki takiej zmiany.

2. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 6

1. Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 5% wartości brutto umowy wskazanej 
w ofercie przetargowej Zleceniobiorcy,  w przypadku wypowiedzenia umowy przez Zleceniobiorcę bez 
zachowania okresów wypowiedzenia.

§ 7
1. W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami w/w umowy zastosowanie mieć będą przepisy K.C.

§ 8
1. Ewentualne  spory  mogące  wyniknąć  na  tle  wykonywania  postanowień  umowy  strony  poddają 

rozstrzygnięciu  sądom właściwym miejscowo dla siedziby Zleceniodawcy.

§ 9
1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Zleceniodawca Zleceniobiorca


