Załącznik nr 2

Wzór Umowy

U M O W A Nr ...........................
Pomiędzy :
Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółka z o.o. w Kolbuszowej , NIP 814-16-85-725,
REGON 363020025 , zwaną w umowie „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:
1. Adama Maternię
- Prezesa Zarządu
z jednej strony,
a
Firmą………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………,
NIP………………………….., REGON…………………………
zwanym dalej „Wykonawcą”, o następującej treści:
§1
1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do realizacji:
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów technologicznych, powstających w wyniku
mechanicznego oczyszczania ścieków w Oczyszczalni przy ul. Łąkowej w Kolbuszowej w postaci
skratek 19 08 01, zawartości piaskowników 19 08 02.
Rodzaje oraz miejsca wytwarzania odpadów:
• Skratki – kod odpadu 19 08 01 miejsce wytwarzania odpadów : Oczyszczalnia Ścieków w
Kolbuszowej ul Łąkowa .
• Zawartość piaskowników – kod odpadu 19 08 02 miejsce wytwarzania odpadów:
Oczyszczalnia Ścieków w Kolbuszowej ul Łąkowa .
Strony ustalają, że ilość odpadów do odbioru w ciągu okresu obowiązywania umowy wynosi: skratek
60 Mg i zawartość piaskowników 250 Mg, z tym zastrzeżeniem, że ilość ta może ulec zmianie.
Wykonawca nie będzie z tego tytułu zgłaszać wobec Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń.
2. Z chwilą odbioru odpadów opisanych w ust. 1 na Wykonawcę przechodzi wszelka
odpowiedzialność związana z dalszym postępowaniem z tymi odpadami.

§2
1. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru w terminie siedmiu dni od zgłoszenia telefonicznego
odpadów technologicznych powstających w wyniku mechanicznego oczyszczania ścieków w
Oczyszczalni Ścieków przy ul. Łąkowej Kolbuszowej , transporcie i zagospodarowaniu odpadów
technologicznych o kodach :
-

-

skratki - kod odpadu 19 08 01 miejsce wytwarzania odpadów : Oczyszczalnia Ścieków w
Kolbuszowej przy ul. Łąkowej za cenę netto 1 Mg………………… plus podatek VAT,
skratki składowane są w pojemniku KP -7
zawartość piaskowników – kod odpadu 19 08 02 miejsce wytwarzania odpadów : Oczyszczalnia
Ścieków w Kolbuszowej przy ul. Łąkowej za cenę netto 1 Mg………………… plus podatek VAT,
piasek składowany jest na poletku ociekowym Zamawiający zapewnia załadunek piasku na
podstawione samochody.
Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy
i nie będą podlegały zmianom.

2. Odbiór odpadów, ich transport oraz zagospodarowanie odpadów odbywać się będzie zgodnie z
posiadanymi zezwoleniami właściwego organu.

§3
1. Strony ustalają wartość umowną za całość przedmiotu zamówienia,tj :
60 Mg skratek o kodzie 19-08-01 oraz 250 Mg zawartości piaskownika o kodzie 19-08-02
która w dacie zawarcia umowy wynosi ……………………….. (słownie zł
………………………………………………………………………………………………………)
plus należny podatek VAT .
2. Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca otrzyma jedynie wynagrodzenie za faktycznie
odebraną ilość odpadów.
§4
1. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zapewni :
a) Wykonawca zapewni wymianę pojemnika KP-7 i jego odbiór w ciągu 7 dni od zgłoszenia
telefonicznego, Załadunek pojemnika KP- 7 ze skratkami jest po stronie Wykonawcy,
b) Natomiast załadunek zawartości piaskownika na samochody zapewnia Zamawiający.
c) Spełnienie warunków szczelności uniemożliwiających wysypywanie się odpadów lub wycieku
w trakcie transportu.
.
§5
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za odpady podczas transportu .
§6
1. Zapłata należności za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów będzie dokonywana przez
Zamawiającego na podstawie faktury wystawianej przez Wykonawcę oraz po podpisaniu karty
przekazania odpadu - wystawiane w formie pisemnej przy odbiorze, na konto Wykonawcy w
terminie 14 dni od daty wystawienia faktury przez Zamawiającego.
2. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o nr NIP 814-16-85-725 i upoważnia
Wykonawcę do wystawiania faktur bez podpisu Zamawiającego.
§7
Umowa zawarta zostaje na okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2019 r.
§8
Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy powstanie szkoda,
Wykonawca zobowiązany będzie do jej pokrycia w pełnej wysokości.
§9
1. W przypadku zamiaru powierzenia podwykonawcy realizacji transportu odpadów, Wykonawca
jest zobowiązany poinformować Zamawiającego i uzyskać jego pisemną zgodę, podając nazwę
podwykonawcy oraz zakres powierzonych prac, który będzie przez niego wykonywany.
2. Zatrudnienie nowego, zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji zamówienia, dopuszczalna jest
wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.
3. Podwykonawcę w stosunkach z Zamawiającym reprezentuje Wykonawca.
4. Przez zawarcie umowy z podwykonawcą Wykonawca nie zostaje zwolniony z jakiegokolwiek
obowiązku odpowiedzialności ani zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy i pozostaje
w pełni odpowiedzialny za wszelkie działania i zaniechania podwykonawców jak za własne
działania i zaniechania, także w zakresie odpowiedzialności cywilnej za wykonywane prace i
czynności.

§ 10
1. Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem
trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.
§ 11

1. Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy powstanie szkoda,
Wykonawca zobowiązany będzie do jej pokrycia w pełnej wysokości.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na
zasadach ogólnych.
§ 12
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego
oraz inne przepisy powszechnie obowiązujące.
2. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji przedmiotu umowy strony poddają rozstrzygnięciu
właściwym sądom powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.
§ 13
Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności za zgodą obu stron.
§ 14
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
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