Załącznik nr 4 do SIWZ
UMOWA USŁUGI Nr ………………….

z dnia ………………………... zawarta pomiędzy :
Gminą Gózd , ul. Radomska 7, 26 – 634 Gózd , NIP 796-166-45-49, REGON 670223698
zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:
Adama Jabłońskiego – Wójta Gminy Gózd
a
……………………………….
………………………………..
…………………………………
……………………………….
………………………………
zwanym dalej Wykonawcą
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zawarto umowę o następującej treści:
Niniejsza umowa jest zawarta na podstawie przetargu nieograniczonego –
zatwierdzonego dnia ……….. – przeprowadzonego na podstawie Ustawy – Prawo
Zamówień Publicznych
§. 1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą :
„Odbiór drobnych odpadów stałych z kontenerów KP-7 o poj. 7m3, z
pojemników o poj. : 750 l, 240 l; odpadów wstępnie segregowanych z
pojemników o poj. 1100 l, z miejsc użyteczności publicznych , z terenu Gminy
Gózd oraz wywóz i utylizacja osadu z gminnych oczyszczalni ścieków w
miejscowościach: Gózd i Klwatka” zgodnie z warunkami zawartymi w ofercie i
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Przewidywana wielkość zamówienia:
- osad ściekowy przewidywana ilość wywozu - 201 ton,
- pojemnik 1100 l przewidywana ilość wywozu - 20 szt.
- kontener 7 m3 przewidywana ilość wywozu - 40 szt.
- pojemnik 750 l przewidywana ilość wywozu - 16 szt.
- pojemnik 240 l przewidywana ilość wywozu - 44 szt.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z umową,
specyfikacją istotnych warunków zamówienia, zasadami wiedzy i obowiązującymi
przepisami .

§. 2
Do obowiązków Wykonawcy należy:
1. Ustawienie na terenie Gminy Gózd (w miejscach wskazanych przez Zamawiającego)
kontenera KP - 7 o pojemności 7 m3 - szt. 1, pojemnika o poj. 750 l – szt. 1.,
pojemnika o poj. 1100 L – szt. 1, pojemnika o poj. 240 l - szt. 11 , w terminie
jednego tygodnia od dnia podpisania umowy.
1.1 Odbiór i zagospodarowanie drobnych odpadów stałych z kontenera o poj. 7 m3 - na
każdorazowe zgłoszenie w ciągu 2 dni od telefonicznego zgłoszenia przez
upoważnionego pracownika Urzędu Gminy.
1.2 Odbiór i zagospodarowanie odpadów wstępnie segregowanych z pojemnika o poj.
1100 L na każdorazowe zgłoszenie w ciągu 2 dni od telefonicznego zgłoszenia przez
upoważnionego pracownika Urzędu Gminy
1.3 Odbiór i zagospodarowanie drobnych odpadów stałych z pojemników o poj. 240 l na
każdorazowe zgłoszenie w ciągu 2 dni od telefonicznego zgłoszenia przez
upoważnionego pracownika Urzędu Gminy.
1.4 Odbiór i zagospodarowanie drobnych odpadów stałych z pojemnika o poj. 750 l na
każdorazowe zgłoszenie w ciągu 2 dni od telefonicznego zgłoszenia przez
upoważnionego pracownika Urzędu Gminy
1.5 Wywóz i utylizacja osadów z gminnych oczyszczalni ścieków na każdorazowe
zgłoszenie przez upoważnionego pracownika Urzędu Gminy w ciągu 2 dni od
telefonicznego zgłoszenia.
1.6 Każdorazowe uzyskanie potwierdzenia Zarządcy terenu o wykonaniu usługi.
1.7 Utrzymanie estetycznego wyglądu wszystkich kontenerów i pojemników oraz placu
wokół nich.
1.8Wykonanie obowiązku wywozu osadu potwierdzone przez właściciela – Zarządcę
budynku oczyszczalni.
1.9 W ramach realizowanej umowy Zamawiający przewiduje odbiór odpadów
wielkogabarytowych w okresie od dnia podpisania umowy do 30.06.2013r. jeden raz
nieodpłatnie.
1.10.Osiągnięcie założonych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia,
odzysku innymi metodami odpadów komunalnych
1.11 Przekazywanie Zamawiającemu do końca miesiąca następującego po kwartale,
którego dotyczy, kwartalnych sprawozdań w zakresie poszczególnych rodzajów
odebranych odpadów komunalnych oraz sposobie ich zagospodarowania ze wskazaniem
instalacji, do której zostały przekazane.
§. 3
Termin wykonania umowy
Termin rozpoczęcia usługi : od dnia podpisania umowy.
Termin zakończenia usługi : 31.12.2014r.
§. 4
1. Za świadczenie usługi o której mowa w § 2 pkt. 1.1 Usługobiorcy przysługuje
wynagrodzenie
w
formie
ceny
jednostkowej
brutto
…………zł/szt.
(słownie:…………………………) za wywóz i zagospodarowanie jednego kontenera
o poj. 7 m3 . Cena zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi w w/w
zakresie oraz podatek VAT.

2. Za świadczenie usługi o której mowa w § 2 pkt. 1.2 Usługobiorcy przysługuje
wynagrodzenie w formie ceny jednostkowej brutto ……. zł/szt. (słownie: …………..)
za wywóz i zagospodarowanie jednego pojemnika o poj. 1100 L . Cena zawiera
wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi w w/w zakresie oraz podatek VAT.
3. Za świadczenie usługi o której mowa w § 2 pkt. 1.3 Usługobiorcy przysługuje
wynagrodzenie w formie ceny jednostkowej brutto ……. zł/szt. (słownie:
……………………..) za wywóz i zagospodarowanie jednego pojemnika o poj. 240 l
. Cena zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi w w/w zakresie oraz
podatek VAT.
4. Za świadczenie usługi o której mowa w § 2 pkt. 1.4 Usługobiorcy przysługuje
wynagrodzenie w formie ceny jednostkowej brutto ………zł/szt. (słownie:
………………………….) za wywóz i zagospodarowanie jednego pojemnika o poj.
750 l . Cena zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi w w/w zakresie
oraz podatek VAT.
5. Za świadczenie usługi o której mowa w § 2 pkt. 1.5 Usługobiorcy przysługuje
wynagrodzenie
w
formie
ceny
jednostkowej
brutto
……….
zł/t
(słownie:……………………..) za 1 tonę wywiezionego i utylizowanego osadu. Cena
zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi w w/w zakresie oraz podatek
VAT.
6. Za wykonanie przedmiotu umowy Usługobiorca otrzyma wynagrodzenie
w
wysokości ……………... brutto, słownie: (…………………..) .
7. Rozliczenie następować będzie w okresie miesięcznym na podstawie faktury
wystawionej przez Wykonawcę i potwierdzonej przez Zarządcę terenu za
rzeczywiście wykonaną usługę .
8 . Wynagrodzenie płatne jest do 30 dni od daty złożenia faktury wraz z dokumentem
potwierdzającym wykonanie usługi zgodnie z § 2.
9 Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia planowanej
wielkości zamówienia . W przypadku zwiększenia ilości zamówienia obowiązują ceny § 4
pkt. 1-5 umowy .
10. Wykonawca zrzeka się roszczeń w przypadku gdyby Zamawiający zmniejszył
wielkość zamówienia .
11. Wykonawca nie może dokonać w całości ani w części oraz w jakiejkolwiek formie,
zbycia bądź obciążenia wierzytelności, w tym przyszłych, przysługujących mu od
Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego
wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Postępowanie niezgodne z powyższym zapisem nie wiąże Zamawiającego i nie może być
podstawą jakichkolwiek roszczeń wobec niego.
§. 5
1. Wykonawca zobowiązuje się realizować usługę sukcesywnie w terminie do 2 dni od daty
powiadomienia telefonicznego.
2. Miejscem przekazania osadów przez Zamawiającego i ich przyjęcia przez Wykonawcę
będzie plac magazynowy na terenie oczyszczalni ścieków w miejscowościach Klwatka
i Gózd .
3. Odpady komunalne odbierane będą z miejsc użyteczności publicznych wskazanych przez
Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązuje się ponosić wszelką odpowiedzialność za sprawy związane z
transportem i zagospodarowaniem osadu oraz odpadów komunalnych.
4. Rozliczenie następować będzie w okresie miesięcznym na podstawie faktury wystawionej
przez Wykonawcę i potwierdzonej przez Zarządcę terenu za rzeczywiście wykonaną usługę .

§. 6
1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne w razie nie
wykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości :
- 7 000,00 zł w przypadku gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu
okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca ,
- w wysokości 60,00 zł za każdy dzień zwłoki w ustawieniu pojemników,
- w wysokości 40,00 zł za każdy dzień zwłoki w odbiorze odpadów komunalnych
i osadów ściekowych .
2. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy kary umowne w wysokości :
- 2 000,00 zł – gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za
które ponosi odpowiedzialność Zamawiający,
- w wysokości ustawowej za każdy dzień zwłoki w płatności prawidłowo sporządzonej
faktury
3. Zamawiający uprawniony jest do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym
w drodze pisemnego powiadomienia w przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę ze
zobowiązań wynikających z umowy, a w szczególności, gdy Wykonawca opóźnia się z
realizacją przedmiotu zamówienia ponad 30 dni kalendarzowych w stosunku do terminów
określonych w umowie.
4. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i są
dopuszczalne w granicach określonych w artykule 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Zapłata kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przekraczającego wysokość
jej odszkodowania na zasadach ogólnych.
§. 7
Jakiekolwiek zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.
§. 8
Zmiany postanowień umowy strony mogą dokonać w drodze porozumienia w każdym czasie,
w przypadku zaistnienia zmniejszenia lub zwiększenia planowanej wielkości zamówienia .
§. 9
W sprawach nie uregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
Prawo zamówień publicznych.
§. 10
Właściwym do rozpatrzenia sporów wynikłych na tle realizowanej niniejszej umowy jest sąd
właściwy dla Zamawiającego.
§. 11
Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po 2 egzemplarze dla każdej ze
stron.
Integralną częścią niniejszej umowy są:
a) Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia
b) Oferta Wykonawcy z załącznikami .

Wykonawca:

Zamawiający:

