Załącznik Nr 2 do SIWZ
-wzór umowy
UMOWA NR RU ………………..
NA WYKONANIE USŁUGI

W dniu …………. roku w Goździe pomiędzy :
Urzędem Gminy w Goździe
z siedzibą w Goździe przy ul. Radomskiej 7
REGON :000531996
NIP: 796 16 64 549
reprezentowanym przez: Wójta Gminy – Pana Adama Jabłońskiego
zwanym w treści umowy „ Usługodawcą”
a
Firmą……………..…………………………………………………………………………
z siedzibą ……………………………………zarejestrowany w…………………… .pod nr……………………………..
REGON………………………….
NIP……………………………….
reprezentowaną przez…………………………………………………….
zawarta zastała umowa następującej treści:
Niniejsza umowa jest zawarta na podstawie przetargu nieograniczonego - zatwierdzonego dnia ………………………..
roku
– przeprowadzonego na podstawie Ustawy – Prawo zamówień publicznych.
§.1.
1.

Usługodawca , w wyniku przetargu nieograniczonego ( zatwierdzonego dnia……………………………)
powierza a Usługobiorca przyjmuje świadczenie usług w zakresie:
1.1 Odbioru drobnych odpadów stałych z kontenerów o poj. 8m3 będących własnością Gminy,
1.2 Odbioru i zagospodarowania odpadów stałych wstępnie segregowanych z pojemników siatkowych poj. 2m3
1.3 Wywóz i utylizacja osadów z gminnych oczyszczalni ścieków

W okresie od podpisania umowy ………………………………………do…………………………………
.
§.2.
Do obowiązków Usługobiorcy należy:
1. Ustawienie na terenie Gminy Gózd ( w miejscach wskazanych przez Usługodawcę ) 16 sztuk kontenerów o poj.
8 m3, stanowiących własność Zamawiającego oraz pojemników siatkowych o poj. 2m3 stanowiących własność
Usługobiorcy w terminie 2 tygodni od podpisania umowy.
1.1 Odbiór drobnych odpadów stałych z 16 kontenerów o poj. 8 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 pojemników siatkowych o poj. 2m3 na każdorazowe
zgłoszenie w ciągu 2 dni od telefonicznego zgłoszenia przez upoważnionego pracownika Urzędu Gminy
1.3 Każdorazowe uzyskanie potwierdzenia Zarządcy terenu o wykonanie usługi.
1.4 Utrzymywanie estetycznego wyglądu wszystkich kontenerów i pojemników oraz placu wokół nich.
2. Wywóz i utylizacja osadów ( osady z oczyszczalni ścieków ustabilizowane ) z gminnych oczyszczalni ścieków w
miejscowości Gózd i Klwatka ..
2.1 Wywóz i utylizacja osadów z gminnych oczyszczalni ścieków na każdorazowe zgłoszenie przez upoważnionego
pracownika Urzędu Gminy w ciągu 2 dni od telefonicznego zgłoszenia.
2.2 Wykonanie obowiązku wywozu osadu potwierdzone przez właściciela- Zarządcę budynku.
§. 3.
1.Za świadczenie usługi o której mowa w § 1 pkt.1.1 Usługobiorcy przysługuje wynagrodzenie w formie ceny jednostkowej
brutto …………………………….zł , ( słownie…………………………………………….) za wywóz jednego kontenera o
poj. 8 m3. Cena zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi w w/w zakresie oraz podatek VAT.
2. Za świadczenie usługi o której mowa w § 1 pkt.1.2 Usługobiorcy przysługuje wynagrodzenie w formie ceny jednostkowej
brutto …………………………….zł , ( słownie…………………………………………….) za wywóz i zagospodarowanie
jednego pojemnika siatkowego o poj. 2 m3. Cena zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi w w/w zakresie
oraz podatek VAT.

3. Za świadczenie usługi o której mowa w § 1 pkt.1.3 Usługobiorcy przysługuje wynagrodzenie w formie ceny jednostkowej
brutto …………………………….zł , ( słownie…………………………………………….) za 1 tonę wywiezionego i
utylizowanego osadu. Cena zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi w w/w zakresie oraz podatek VAT.
4. Za wykonanie przedmiotu umowy Usługobiorca otrzyma wynagrodzenie nie przekraczające kwoty …………………..zł
brutto (słownie:…………………………………..) zapłata nastąpi za faktyczne wykonane usługi.
4. Wynagrodzenie płatne jest w ciągu 30 dni od daty złożenia faktury wraz z dokumentem potwierdzającym wykonanie usługi
(zgodnie z § 2) – przelewem na konto……………………………………………………………………………………………...

§.4.
1. Usługobiorca zobowiązany jest zapłacić Usługodawcy kary umowne w razie nie wykonania usługi lub nienależytego
świadczenia usług w wysokości:
- 2 000, 00 zł w przypadku gdy Usługodawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności , za które ponosi
odpowiedzialność Usługobiorca,
- w wysokości 200,00 zł za każdy dzień zwłoki w ustawieniu kontenerów lub pojemników,
- w wysokości 20,00 zł za każdy dzień zwłoki w odbiorze odpadów komunalnych i osadów ściekowych.
2. Usługodawca zobowiązany jest zapłacić Usługobiorcy kary umowne w wysokości:
- 2 000,00 zł – gdy Usługobiorca odstąpi od umowy z powodu okoliczności , za które ponosi odpowiedzialność
Usługodawca,
- w wysokości ustawowej za każdy dzień zwłoki w płatności prawidłowo sporządzonej faktury.
3. Zapłata kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przekraczającego jej wysokość odszkodowania na zasadach
ogólnych.
§.5
1. W razie wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodujących , że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym , czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy , Usługodawca może odstąpić od umowy
w terminie miesiąca od otrzymania wiadomości o powyższych okolicznościach.
2. W przypadku o którym mowa w ust. 1 Usługobiorca może żądać jedynie zapłaty należnej mu z tytułu wykonania
części umowy i wówczas nie przysługują Usługobiorcy kary umowne z powodu odstąpienia od umowy przez
Usługodawcę.
§.6.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy Prawo Zamówień
Publicznych oraz inne właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
§.7.
Wszelkie zmiany warunków umowy, nie naruszające przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych wymagają formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 8.
1.
2.

Strony będą rozwiązywać wynikłe z umowy spory lub trudności polubownie w trybie negocjacji . Jeżeli nie
przyniesie to rezultatu , za zastosowanie pkt. 2 niniejszego paragrafu.
Ewentualne spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy, strony podają pod rozstrzygnięcie
Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
§9

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach,
Usługodawca.

USŁUGOBIORCA

z których jeden otrzymuje Usługobiorca a trzy

USŁUGODAWCA

