Zintegrowany System Zarządzania

UMOWA - projekt
z dnia …………………….

Zakupy
P/ZSP-7.4-01
Znak: WN/P-03/2014

zawarta pomiędzy:
MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O.
W TORUNIU

PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 159
TEL. 56 63 98 119; FAX. 56 63 98 120
NIP: 879-016-92-80

REGON: 870525973

Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000151221 Kapitał zakładowy: 8. 469. 500 PLN
reprezentowanym przez:
1. ………………………………………………………
2. ………………………………………………………
zwanym dalej Zamawiającym
a:
……………………………………………………………………………………………..
reprezentowanym przez: ………………………………………………………………..
zwanym dalej Wykonawcą
następującej treści:
§1
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę windykacji wierzytelności
z tytułu wykonania usługi odbioru i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
2. Windykacja prowadzona będzie w imieniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczana Sp. z
o.o. w Toruniu. MPO Sp. z o. o. udzieli wykonawcy stosownych pełnomocnictw niezbędnych
dla jej realizacji
§2
1. Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy dokumenty niezbędne do realizacji
Umowy i wskazujące dłużników, w stosunku do których Wykonawca podejmuje się
prowadzenia postępowania. Dokumenty stanowią własność Zamawiający i podlegają
zwrotowi:
a) w przypadku zapłaty należności przez dłużnika - w ciągu 10 dni po
zakończeniu
miesiąca
rozliczeniowego,
b) w przypadku braku zapłaty - w ciągu 10 dni po zakończeniu umowy.
2. W przypadku braku zwrotu dokumentów Wykonawca zostanie obciążony kwotą liczoną wg
wzoru: ilość nie oddanych spraw razy wysokość wierzytelności z tytułu wykonania usługi
odbioru i unieszkodliwiania odpadów komunalnych wraz z kosztami i odsetkami liczonymi na
dzień zakończenia umowy.
§3

Wykaz wierzytelności przekazanych Wykonawcy do windykacji należności z tytułu wykonania usługi
odbioru i unieszkodliwiania odpadów komunalnych zawiera …….. pozycji opiewających na łączną
kwotę ………. złotych i zostanie wydany Wykonawcy wraz z niezbędnymi do realizacji umowy
dokumentami w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.
§4
1. Strony zgodnie ustalają że Wykonawca, zapewni działania zgodne z prawem.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania czynności w sposób zgodny z obowiązującymi
przepisami prawa i zasadami wynikającymi z profesjonalnego prowadzenia przez niego
działalności, w szczególności zobowiązuje się do:
a) dbania o to, aby w wyniku podejmowanych przez niego czynności nie ucierpiało dobre imię i
wizerunek Zamawiającego wśród klientów i kontrahentów;
b) zachowania tajemnicy informacji zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.);
c) informowania Zamawiającego o każdym przypadku naruszania bezpieczeństwa danych
udostępnianych przez niego w trakcie realizacji umowy;
d) przekazania Zamawiającemu wszelkich danych dotyczących dłużników i ich sytuacji
majątkowej jakie uzyskał w trakcie realizacji umowy.
§5
1. W okresie trwania umowy i po jej zakończeniu wpływy uzyskane z windykacji należności
objętych umową stanowią w 100% przychód Zamawiający
2. Wynagrodzenie Wykonawcy za świadczenie usług windykacyjnych to prowizja w wysokości
% od efektywnie zwindykowanych kwot, tj. takich, które wpłynęły na rachunek Zamawiający
w okresie obowiązywania niniejszej Umowy.
3. Zamawiający nie ponosi kosztów windykacji prowadzonej przez Wykonawcę. Wykonawca
we własnym zakresie i na własne ryzyko pokrywa wszelkie koszty związane z prowadzeniem
czynności windykacyjnych.
4. Zamawiający upoważnia również Wykonawcę do osobistego odbioru kwot (zadłużenia)
objętych danym zleceniem od dłużników Zleceniodawcy. Wykonawca zobowiązuje się
wpłacić na konto Zamawiający kwoty wpłacone mu przez dłużnika, nie później niż w terminie
5 dni od dnia wpłaty przez dłużnika.
5. Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do działania w jego imieniu i na jego
zlecenie, w zakresie dokonania czynności określonych w niniejszej Umowie. Pełnomocnictwo
stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.
§6
1. Okresem rozliczeniowym jest 1 miesiąc kalendarzowy obejmujący wpłaty przyjęte przez
Wykonawcę i Zamawiający.
2. Zamawiający raz w miesiącu w terminie nie później niż do 5 dnia każdego miesiąca
rozliczeniowego będzie wysyłał Wykonawcy drogą elektroniczną zestawienie zawierające wykaz
dłużników (imię i nazwisko, adres, numer sprawy oraz kwotę uiszczonej należności), którzy uiścili
należność bezpośrednio Zleceniodawcy.

§7

1. Do swojego wynagrodzenia Wykonawca dolicza podatek VAT obowiązujący w momencie
wystawienia faktury.
2. Wykonawca będzie wystawiał fakturę VAT za dany miesiąc do 7 dnia miesiąca następującego po
miesiącu, za który ma być wystawiona faktura. Wynagrodzenie ustalone zgodnie z zasadami
określonymi w § 5 ust. 2 będzie płatne raz w miesiącu na podstawie faktury VAT wystawionej
przez Wykonawcę, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia faktury VAT.
§8
Wykonawca realizuje Umowę od daty otrzymania Wykazu wierzytelności do czasu trwania Umowy.
§9
1. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania części lub całości przedmiotu
umowy Zamawiający poniesie szkodę przysługuje jemu prawo do dochodzenia
odszkodowania w pełnej wysokości na zasadach ogólnych.
2. W przypadku nienależytego wykonania postanowień umowy Zamawiający ma prawo do
rozwiązania umowy z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia po
uprzednim jednokrotnym wezwaniu do usunięcia nieprawidłowości w terminie określonym
przez Zamawiającego.
§10
Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada numer NIP 879-016-92-80.
§11
1. Umowa została zawarta na okres 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
2. W przypadku naruszenia § 4, Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem
natychmiastowym, a skutki działania niezgodnego z prawem ponosi Wykonawca.
3. W przypadku rozwiązania i po zakończeniu umowy, Wykonawca zwróci Zleceniodawcy
wszystkie przejęte sprawy i związane z nimi dokumenty zgodnie z § 2.
4. Każdej ze stron służy prawo rozwiązania niniejszej umowy za uprzednim 1 miesięcznym okresem
wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca.
5. Strony w toku postępowania będą kontaktowały się ze sobą za pośrednictwem poczty, telefonu,
faksu, wiadomości e-mail na numery i adresy wskazane poniżej:………………………………
§12
1. Zamawiający przekazuje Wykonawcy dane osobowe dotyczące dłużników do wykorzystania ich
wyłącznie w celach określonych umową. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia
przekazanych danych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
2. Wszelkie informacje i dokumenty przekazane Wykonawcy w związku z wykonywaniem niniejszej
umowy mogą być wykorzystane wyłącznie dla celów wykonania niniejszej umowy i z
zachowaniem ogólnie obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.).
§ 13
W razie jakichkolwiek sporów właściwym do ich rozstrzygnięcia jest sąd właściwy dla siedziby
Zleceniodawcy.
§14
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zleceniodawcy i jeden dla
Wykonawcy.

Zamawiający:
………………………………………

Wykonawca:
…………………………………

