Zał. Nr 2

UMOWA ……. …. 2018
zawarta w dniu …………….. roku pomiędzy:
…………………………………………………. ul……………………………………………, zwanym w dalszej części umowy
„Zamawiającym” reprezentowanego przez:
1. ……………………………………………………..
2. …………………………………………………….
a ………………………………………………………………………………………………..……………………………………
(nazwa lub imię i nazwisko kontrahenta; adres siedziby lub miejsca zamieszkania; NIP, nazwa organu
rejestrującego oraz numer KRS lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w przypadku przedsiębiorcy,
ewentualnie inne dane identyfikujące kontrahenta, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości
………………………………… ,
zwaną/zwanym* w treści umowy „ Wykonawcą”
reprezentowaną/reprezentowanym* przez:
1. ………………………………………………..…………………………………
2. …………………………………………………………………………………..
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na odbiorze stałych
odpadów komunalnych zmieszanych niesegregowanych transportem Wykonawcy z posesji Starostwa
Powiatowego w Siemiatyczach przy ul. Legionów Piłsudskiego 3, usługa obejmuje:
 wyposażenie w pojemniki do składowania odpadów bez dodatkowych opłat,
 załadunek i wywóz stałych odpadów komunalnych z pojemników,
 uprzątnięcie nieczystości luzem, powstałych w wyniku ładowania bądź opóźnionego wywozu,
 odstawienie opróżnionych pojemników na miejsce,
2. Wywóz stałych odpadów komunalnych odbywać się będzie z 2 szt. pojemników o pojemności 1100 l
będących własnością Wykonawcy. Pojemniki powinny być w dobrym stanie technicznym, wykonane z
tworzywa sztucznego lub z metalu, jak również posiadać opis oraz oznaczenie logo Wykonawcy. Pojemniki
zostaną dostarczone do Zamawiającego w ciągu 2 dni od daty podpisania umowy
3. Wykonawca zobowiązany jest do opróżniania pojemników raz w tygodniu tj.: w każdy wtorek, lub inny
dzień tygodnia do uzgodnienia (z wyłączeniem dni świątecznych, kiedy odbiór nastąpi w dniu następnym po
dniu świątecznym).
4. Wykonawca będzie obciążał zamawiającego tylko za faktycznie opróżnione pojemniki na podstawie
potwierdzonych przez Zamawiającego dokumentów Wykonawcy.
5. Wykonawca zobowiązuje się wymienić zużyte lub uszkodzone pojemniki, których zużycie lub uszkodzenie
nastąpiło na skutek normalnej, bieżącej eksploatacji lub wskutek okoliczności leżących po stronie
Wykonawcy w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego.
6. Zamawiający ponosi odpowiedzialność materialną za zaginięcie lub zniszczenie pojemnika powstałe z winy
Zamawiającego.
7. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami
oraz przy uwzględnieniu wymogu najwyższej staranności i jakości świadczonej usługi.
8. Wykonawca oświadcza, iż posiada wszelkie wymagane ustawami aktualne decyzje, zezwolenia
pozwalające mu wykonywać przedmiot umowy i zobowiązuje się przedstawić je do wglądu każdorazowo na
żądanie Zamawiającego w trakcie trwania umowy.
§2
Umowa niniejsza obowiązuje Strony od dnia 01.02.2018 roku do 31.12. 2019 roku.

§3
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie ustalone zgodnie z cenami
jednostkowymi tj.:
- cena za opróżnienie 1 szt. pojemnika o pojemności 1100 litrów : ……………….. zł
( słownie: ………………………………………………………………………………………………………………. ) netto +
podatek VAT według obowiązującej stawki.
2. Rozliczenie i płatność za wykonanie przedmiotu usługi następować będzie w okresach miesięcznych.
3. Termin płatności faktur – 14 dni od daty wystawienia faktury przez Wykonawcę.
§4
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za:
1.1 wszelkie szkody powstałe w czasie prowadzenia prac związanych z realizacją umowy,
1.2 postępowanie z odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie tj. Ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r ( tj. Dz. U. z 2018r poz. 21 z późn. zm.),
1.3 przestrzegania przepisów bhp i p. poż. przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia oraz
zapewnienia w tym zakresie sprzętu ochronnego i zabezpieczającego dla swoich pracowników zgodnie
z wymogami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16.06.2009 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. 2009 nr 104 poz. 868).
2. Obowiązki Zamawiającego obejmują:
2.1 wskazanie miejsca ustawienia pojemników i informowanie Wykonawcy o wszelkich zmianach ich
lokalizacji w okresie obowiązywania umowy,
2.2 wskazanie i umożliwienie technicznego dojazdu do miejsc gromadzenia odpadów poprzez nie
zastawianie oraz blokowanie ciągów dojazdowych, a w warunkach zimowych odśnieżanie,
2.3 gromadzenia w pojemnikach wyłącznie stałych odpadów komunalnych zmieszanych
niesegregowanych.
§5
1. Zamawiający może rozwiązać umowę z Wykonawcą w trybie natychmiastowym w przypadku:
1.1 gdy Wykonawca, mimo wezwań Zamawiającego, realizuje przedmiot umowy w sposób niezgodny
z umową,
1.2 w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, której nie można było przewidzieć w chwili
zawierania umowy - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,
1.3 Wykonawca przerwał realizację usług i nie kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania
Zamawiającego, albo wykonuje je ciągle w sposób nienależyty bez uzasadnionej przyczyny.
2 Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia
i powinno zawierać uzasadnienie.
§6
Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w okresie wykonywania
przedmiotu zamówienia oraz we własnym zakresie dba o warunki BHP i ubezpiecza od odpowiedzialności
cywilnej prace na okres wykonywania zleconych usług.

§7
Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad stwierdzonych w toku realizacji usług objętych umową
w czasie 24 godzin od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego.
§8

1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z Umowy, Zamawiający będzie
naliczał kary umowne w wysokości:
- za nierealizowanie wywozu odpadów komunalnych zgodnie częstotliwościami wskazanymi
w § 1 ust. 3 Umowy – 200,00 PLN za każdy stwierdzony przypadek;
2. Kwoty naliczanych przez Zamawiającego kar umownych, mogą zostać potrącone z płatności
wynagrodzenia należnego Wykonawcy. W takim wypadku potrącenie dokonane będzie przez pisemne
oświadczenie złożone Wykonawcy przez Zamawiającego. W przypadku złożenia przez Zamawiającego
oświadczenia o potrąceniu kwot z tytułu naliczonych kar umownych, należne wynagrodzenie Wykonawcy
pomniejszone zostanie o tę kwotę.
3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego zastrzeżonej w Umowie kary umownej.
§9
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.
§10
Ewentualne spory rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
§11
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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