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Wzór umowy

UMOWA NR
Zawarta w dniu

.
.

pomiedzy:
Szpitalem Wojewódzkim
im. Jana Pawla II w Belchatowie,
97-400 Belchatów, ul.
Czapliniecka 123, NIP: 769-17-87-666,
Regon: 000306503, zarejestrowanym
w Sadzie
Rejonowym dla Lodzi-Sródmiescia w Lodzi, XX Wydzial Krajowego Rejestru Sadowego pod
nr KRS 0000006103, zwanym dalej "Uslugodawca", reprezentowanym przez:
Dyrektora Szpitala - Miroslawa Leszczynskiego

a
firma
NIP:
w

, REGON:
, zarejestrowana
zwanym w dalszej czesci umowy "Uslugobiorca'

reprezentowanym

przez:

o nastepujacej tresci:

§1
1. Przedmiotem
umowy jest usluga polegajaca na przejmowaniu
od Uslugodawcy
odpadów
kategorii
3 (odpady
kuchenne)
w rozumieniu
Rozporzadzenia
WE
Nr 1774/2002 ze zm. Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 pazdziernika 2002 r.
ustanawiajacego
przepisy sanitarne dotyczace produktów ubocznych pochodzenia
zwierzecego
nieprzydatnych
do spozycia przez ludzi oraz ich utylizacji przez
Uslugobiorce·
2. Odpady
przekazywane
przez Uslugodawce
beda pozbawione
zanieczyszczen,
w szczególnosci takich jak: tresci pokarmowe, metale, szkla, folie, tworzywa sztuczne,
zwiazki chemiczne.
3. Przewiduje sie w okresie trwania umowy okolo 56060 kg odpadów kuchennych
przeznaczonych do przejecia i utylizacji.
1.

2.
3.

1.

§2
Uslugobiorca zobowiazuje sie do odbioru odpadów wlasnym srodkiem transportu
w
poniedzialki, czwartki i soboty kazdego dnia tygodnia w godzinach od 7:00 do
20:00 oraz w razie potrzeby Uslugodawcy - po telefonicznym zgloszeniu.
Uslugobiorca zapewnia bezplatnie Uslugodawcy szczelnie zamkniete pojemniki na
odpady.
Uslugobiorca zobowiazuje sie do utylizacji odpadów zgodnie z obowiazujacym
prawem.
§3
Cena za przejecie i utylizacje 1 kg odpadów wynosi
zl netto plus
%
podatku VAT. Cena zawiera koszty transportu, pojemników na odpady i utylizacji.

2.

3.

Ogólem wartosc netto przedmiotu umowy wynosi:
zl (slownie:
.
..
) plus
% podatku VAT, co stanowi
wartosc brutto
zl (slownie:
zl).
Cena okreslona w § 3 ust. 1 obowiazuje przez caly okres trwania niniejszej umowy.

Uslugodawcy
Uslugobiorca
z prawem.
1.

2.
3.

4.

przysluguje
nie odbierze

§4
prawo do natychmiastowego
rozwiazania
umowy, jezeli
odpadów w ciagu 4 dni lub utylizuje odpady niezgodnie

§5
Naleznosc za swiadczona usluge zostanie uregulowana przelewem w terminie 30 dni
od daty dostarczenia faktury Uslugodawcy, na konto Uslugobiorcy wpisane na
fakturze.
Faktury beda wystawiane w comiesiecznym okresie rozliczeniowym (ilosc przyjetych
i utylizowanych odpadów w kilogramach razy stawka).
W przypadku wystawienia faktury (faktury korygujacej) niezgodnie z przepisami
Rozporzadzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zwrotu
podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania
oraz listy towarów i uslug, do których nie maja zastosowania zwolnienia od podatku
od towarów i uslug (Dz. U. z 2008r. Nr 212, poz. 1337/, zostanie zwrócona i
spowoduje opóznienie jej zaplaty z winy Uslugobiorcy.
W przypadku opóznienia w terminie zaplaty, o którym mowa w ust. 1, Uslugobiorcy
przysluguje prawo naliczenia odsetek ustawowych.

§6
Uslugobiorca zaplaci Uslugodawcy nastepujace kary umowne:
1. Jednorazowo za uchybienie przez Uslugobiorce terminom okreslonym w § 2 ust. 1
umowy, w wysokosci 500 zl za kazdy dzien opóznienia.
2. W przypadku odstapienia Uslugobiorcy od niniejszej umowy Uslugobiorca zaplaci
Uslugodawcy kare umowna w wysokosci 5% wartosci netto przedmiotu umowy
okreslonej w §3 ust. 2 umowy.
3. Za nienalezyte wykonanie uslugi poprzez razace naruszenie postanowien niniejszej
umowy, w wysokosci 10% wartosci netto przedmiotu umowy okreslonej w § 3 ust. 2
umowy.
§ 7.
Wszelkie spory wynikajace z postanowien niniejszej umowy rozstrzygane beda przez Sad
wlasciwy dla siedziby Uslugodawcy.
§ 8.
W sprawach nieuregulowanych
niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
§ 9.
1.
Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesiecy.
2.
Obowiazuje od
do
.

§ 10.
Umowe sporzadzono
stron.

USLUGOBIORCA

w dwóch jednobrzmiacych

egzemplarzach,

po jednym dla kazdej ze

USLUGODAWCA

