załącznik nr 2
(wzór) UMOWA Nr ………….

Zawarta……………. w Górnie pomiędzy:
Gminą Górno, adres Górno 169, 26 – 008 Górno, NIP 6572400548,
reprezentowaną przez:
Kierownika Zakładu Usług Komunalnych Grzegorza Ciepielę na podstawie pełnomocnictwa Wójta
Gminy Górno z dnia 24.06.2016r.
zwanym dalej Zamawiającym,
a
przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: ……………….,
REGON ……………….
zwanym dalej Wykonawcą
w rezultacie zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( t..j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.)
została zawarta umowa o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem umowy jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z oczyszczalni ścieków
w Cedzynie 26-008 Górno, tj:
a) 19 08 05 (osady ustabilizowane) w ilości 775,82 Mg/rok
b) 19 08 01 (skratki) w ilości 6,76 Mg/rok
c) 19 08 02 (zawartość piaskowników-piaski) – w ilości 25,16 Mg/rok
z zachowaniem wymogów określonych przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
( t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 lutego
2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 257) oraz innych
powiązanych aktów wykonawczych.
§2
1. Wykonawca podejmuje się odbioru, transportu odpadów określonych w § 1 umowy oraz ich
zagospodarowania zgodnie z posiadanymi decyzjami, bądź przekazania ich podmiotom
gospodarczym, posiadającym niezbędne decyzje.
2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia w uzgodnionym terminie.
3. Wykonawca dokona odbioru, transportu i zagospodarowania odpadu z należytą starannością.
4. Wykonawca od momentu odbioru odpadów od Zamawiającego ponosi pełną odpowiedzialność za
transport i zagospodarowanie odpadów.
5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim oraz środowisku z
tytułu wadliwego wykonania przedmiotu umowy.
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6. Wykonawca zobowiązuje się używać kontenerów będących jego własnością i wymieniać na puste w
dniu wywozu odpadów.
§3
Do obowiązków Zamawiającego należy:
1. Selektywne gromadzenie odpadów, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j.
Dz.U. z 2016 r., poz. 1987 ze zm.), według kodów i grup rodzajowych odpadów.
2. Zlecenie telefoniczne lub za pomocą poczty elektronicznej konieczności odbioru odpadów na min.
dwa dni robocze przed planowanym terminem realizacji zlecenia.
3. Osoby właściwe do kontaktu ustala się, po stronie:
Zamawiającego: Osoba pełniąca dyżur na oczyszczalni (pracownik ZUK Górno).
Wykonawcy:

………………………………………………………………….
§4

1. Wykonawca obciąży Zamawiającego kosztami usługi w oparciu o cenę jednostkową w wysokości:
a) ……….. netto/ Mg -komunalnych osadów ściekowych (19 08 05),
b) ……….. netto / Mg -skratek (19 08 01),
c) ……….. netto/ Mg -zawartość piaskowników (19 08 02),
2. Wartość usługi obliczona zostanie na podstawie ceny jednostkowej i masy odpadów, oraz powiększona
o odpowiedni podatek VAT, który na dzień podpisania umowy wynosi …….%.
3. Na dzień podpisania umowy szacunkowa wartość brutto zamówienia wynosi ……………… (zgodnie
ze złożoną ofertą).
§5
1. Za wykonaną usługę Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiającego fakturę. Podstawą do wystawienia
faktury są ceny określone w § 3 umowy.
2. Fakturowanie odbywać się będzie po każdej odebranej partii odpadu lub w przypadku więcej niż
jednego odbioru w miesiącu - w okresach miesięcznych po zakończonym każdym miesiącu.
3. Termin płatności faktury ustalony zostaje na 30 dni od daty wystawienia przez Wykonawcę
prawidłowo wystawionej faktury VAT
4. Fakturę należy wystawić według poniższych danych:
Nabywca:
Gmina Górno
Górno 169, 26-008 Górno
NIP 657-24-00-548
Odbiorca:
Zakład Usług Komunalnych
Górno 169, 26-008 Górno
5. Podstawą do wystawienia faktury jest potwierdzenie przyjęcia odpadów tj. „Karta przekazania
odpadu” potwierdzonej pod względem ilościowym przez Zamawiającego oraz przez Wykonawcę
6. Wykonawca zastrzega sobie możliwość zmiany cen w przypadku wystąpienia okoliczności
niezależnych od Wykonawcy, a w istotny sposób wpływających na cenę usługi (np. zmiany
ustawowe).
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§6
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony: od dnia 01.08.2019 do dnia 31.07.2020 r.
2. Strony zastrzegają sobie prawo rozwiązania umowy z zachowaniem 1 miesięcznego okresu
wypowiedzenia.
3. Strony zastrzegają sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku wprowadzenia istotnych zmian
w ustawodawstwie dotyczącym obrotu odpadami lub wygaśnięcia ważności pozwoleń Wykonawcy
w odniesieniu do gospodarki odpadami.
§7
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są niżej wymienione kary umowne.
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę w wykonaniu umowy powstałą z winy Wykonawcy, w wysokości 1 %, wynagrodzenia
ustalonego w § 4 umowy, za każdy dzień zwłoki, w łącznej wysokości nie większej niż 10%
ustalonego wynagrodzenia,
b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę – w wysokości 10%
miesięcznego wynagrodzenia umownego,
2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne za zwłokę w zapłacie faktury w wysokości odsetek
ustawowych za opóźnienie.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach
ogólnych kodeksu cywilnego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, jeżeli kary
te nie pokryją poniesionych przez niego szkód.
§8
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 380 ze zm.)
2. Strony zobowiązują się w szczególności do podjęcia prób ugodowego rozwiązania ewentualnych
sporów powstałych w związku z lub w wyniku wykonywania niniejszej umowy. W razie braku
porozumienia właściwym będzie Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu pod
rygorem nieważności.
4. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

……………………………

WYKONAWCA

……………………………..
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