Rozdział IV
Projekt umowy

Zintegrowany System Zarządzania

Umowa nr ….. /RZ
z dnia …………… 2014 r.

Postępowanie
o zamówienie publiczne
Znak: UA/ZP- 30 /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
Niniejszą umowę zawarto w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie
publiczne w trybie przetargu nieograniczonego z zastosowaniem ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 907 z póź. zm. )
,zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz złożoną ofertą, które to
dokumenty stanowią integralną część niniejszej umowy.
§2
1. Przedmiotem umowy jest sukcesywne świadczenie usług w zakresie wywozu
nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych na trasie odcinka autostrady
A-1od miejscowości Grudziądz do miejscowości Grabowiec położonym na terenie
województwa kujawsko – pomorskiego, opróżnianie i wywóz nieczystości płynnych
ze zbiorników bezodpływowego położonych na terenie Zakładu Unieszkodliwiania
Odpadów Komunalnych (ZUOK) w Toruniu przy ul. Kociewskiej i Bazy MPO
położonej w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159 i / lub w zależności od wybranego
przez wykonawcę zadania czyszczenie zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych
na terenie ZUOK i Bazy MPO i opróżnianie biotoalet będących własnością
Zamawiającego i wynajem od Wykonawcy biotoalet wraz z ich serwisowaniem tj.:

usługą ich wstawienia na wskazane przez Zamawiającego lokalizacje i ich
opróżnianie.
2. Szacowana wielkość przedmiotu umowy wynosi:
1) w zakresie odbioru nieczystości płynnych: 9 700 m3,
2) w zakresie usług czyszczenia zbiorników bezodpływowych : 32 godziny,
3) w zakresie wynajmu biotoalet wraz z ich serwisowaniem: 50 sztuk,
4) w zakresie opróżniania biotoalet będących własnością Zamawiającego:
400 sztuk.
3. Szczegółową lokalizację punktów wywozu i częstotliwość odbioru nieczystości
ciekłych z poszczególnych lokalizacji określa zal.1 do niniejszej umowy,
(Zadanie 1 - opis przedmiotu zamówienia - siwz).
§3
Termin wykonania umowy: 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r.
§4
1. Strony
ustalają,
że
wartość
umowy
zgodnie
z
przyjętą
ofertą
wynosi: ……………………………………………………..zł/ netto + ……..%VAT
słownie: ……………………… …………………… …...zł/ netto + ……..% VAT.
2. Za przedmiot umowy, o którym mowa w §2 ust.1 strony ustalają wynagrodzenie
jednostkowe
zgodnie
ze
złożoną
ofertą
za:
1) odbiór nieczystości płynnych w wysokości ………… zł/m3/netto + …. % VAT,
2) czyszczenie zbiorników bezodpływowych w wysokości ……………………..…..
zł/h/netto
+
…..
%
VAT,
3) wynajmu biotoalet i serwisowania w wysokości ……. zł/szt./netto + … . % VAT,
4) opróżniania biotoalet Zamawiającego w wysokości …... zł/szt./netto + …. % VAT.
3. Ceny jednostkowe przedmiotu umowy zawarte w ofercie nie będą ulegały zmianie
przez cały okres trwania umowy a jedyną podstawą do ich zmiany jest
udokumentowana przez Wykonawcę zamiana podatku VAT.
4. Do zmiany ceny określonej w ust.2 umowy z powodów określonych w ust.3 nie
zachodzi konieczność zmiany umowy. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia
należnego wykonawcy ustalana jest każdorazowo z uwzględnieniem aktualnej stawki
podatku VAT obowiązującej na dzień wystawienia faktury.
§5
Zobowiązania stron
1. Zamawiający ma obowiązek zgłaszania Wykonawcy telefonicznie lub w formie
pisemnej potrzeby realizacji przedmiotu umowy na minimum 1 dzień przed terminem,
o którym mowa w zał.1 i w miejscu, o którym mowa w zał.1.
2. Wykonawca w odpowiedzi na zgłoszenie, o którym mowa w ust.1 jest zobowiązany
do wykonania przedmiotu umowy w miejscach określonych przez Zamawiającego
w następnym dniu roboczym po otrzymaniu zgłoszenia.
3. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania nieczystości pochodzących z miejsc
świadczenia usługi wyłącznie do punktu zlewnego, który jest uprawniony do odbioru
i oczyszczania dostarczonych przez Wykonawcę nieczystości .
4. W przypadku awarii pojazdu asenizacyjnego Wykonawca ma obowiązek podstawienia
pojazdu zastępczego. Pojazdy, które będą uczestniczyły w wykonaniu przedmiotu
umowy winny spełniać wymogi określone przepisami prawa o ruchu drogowym,
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posiadać aktualne badania techniczne, spełniać wymagania środowiskowe w zakresie
normy spalania paliw i normy BHP.
Koszt zaopatrzenia pojazdu w paliwo i części zamienne obciąża Wykonawcę.
Koszty opłat drogowych obciążają Wykonawcę.
Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt do ubezpieczenia się z tytułu szkód,
które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami oraz ubezpieczenia się od
odpowiedzialności cywilnej i NNW.
Wykonawca zobowiązuje się pokryć wszystkie zobowiązania na rzecz osób trzecich
w przypadku ich dochodzenia od Zamawiającego.
Wykonawca zapewni swoim pracownikom odpowiednie warunki pracy zgodnie
z przepisami prawa w zakresie BHP i P-Poż. oraz środowiska.
§6
Podstawą do zapłaty za wykonany przedmiot umowy każdorazowo jest protokół
odbioru nieczystości, którego wzór stanowi zał.2 do niniejszej umowy. Osobą
upoważnioną z ramienia Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą jest inspektor
ds. wywozy –Rafał Ładziak.
Strony ustalają, że rozliczenie za przedmiot umowy będzie następowało na podstawie
faktur VAT (oddzielnych za usługi wykonane na rzecz obsługi autostrady, ZUOK ,
MPO, wynajmu i serwisowania biotoalet) wystawianych jeden raz w miesiącu za
faktycznie wykonaną część przedmiotu umowy.
Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienie 2 faktur w miesiącu w przypadku
polecenia przez Zamawiającego zwiększenia częstotliwości wywozów niż wskazane
w zał.1 do niniejszej umowy.
Zamawiający dokona zapłaty należności w terminie 30 dni od daty złożenia faktury
VAT w formie przelewu bankowego na konto Wykonawcy.
Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod
numerem NIP: 879-016-92-80.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia szacowanej wielkości
przedmiotu umowy określonej w §2 ust.2 niniejszej umowy.
Zamawiający nie będzie ponosił żadnych skutków finansowych z powodu zaistnienia
okoliczności, o których mowa w ust.6.
§7

1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego
z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 20% wartości brutto umowy określonej w §4 ust.1.
2. Strony ustalają, że Zamawiający może potrącić należności z tytułu kary umownej
bezpośrednio z faktury złożonej przez Wykonawcę.
3. Zamawiający ma prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania
przewyższającego karę umowną.
§8
1. Z zastrzeżeniem §4 ust.3, §6 ust.3, §6 ust.6 nie dopuszcza się zmian postanowień
zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy.
2. Strony zobowiązują się do natychmiastowego informowania o każdej zmianie adresu
i numeru telefonu. W razie niedopełnienia tego obowiązku wszelka korespondencja
doręczona pod wskazany adres uważana będzie za doręczoną.

§9
Nie dopuszcza się cedowania praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na
osoby trzecie.
§10
1. Wszystkie reklamacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia obciążają
Wykonawcę. Wszelkie zgłoszone nieprawidłowości dotyczące realizacji przedmiotu
umowy Wykonawca winien usunąć natychmiast na własny koszt z zastrzeżeniem, że
reklamacje pisemne posiadające dokumentację fotograficzną będą rozpatrywane
wstecz.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy,
o ile nastąpią takie okoliczności, kar nałożonych na Zamawiającego za nienależyte
wykonanie przedmiotu umowy przez Straż Miejską, SANEPID, Właściciela
Autostrady lub inne upoważnione urzędy i jednostki.
§11
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o odpadach.
2. Spory mogące wyniknąć z realizacji umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
§12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
stron.
Wykonawca

Zamawiający

