Projekt umowy

Załącznik nr 4
UMOWA
na wykonanie usługi

zawarta w wyniku przeprowadzonego przetargu w trybie określonym w art. 701, 703 i 705 ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 j.t. z późn. zm.) w Międzyrzeczu,
dnia ………………. 2016 roku
pomiędzy
Międzyrzeckim Ośrodkiem Sportu i Wypoczynku, zwanym dalej MOSiW, NIP 596-173-80-63
os. Kasztelańskie 8A,
66-300 Międzyrzecz,
zwanym dalej Zamawiającym,
reprezentowanym przez
Grzegorza Rydzanicza – Dyrektora, przy kontrasygnacie p.o. Głównej księgowej Karoliny Kumanowicz
a
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………, NIP:………………,
zwanym dalej Wykonawcą
reprezentowanym przez:
……………………………………………. - ……………………………………………
o następującej treści :
§ 1.
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług w zakresie wywozu pojazdem/pojazdami
asenizacyjnym/i nieczystości płynnych zgromadzonych w zbiornikach bezodpływowych na
terenie administrowanym przez Zamawiającego, tj. Ośrodka Wypoczynkowego Głębokie (zw.
dalej Ośrodek) i dostarczanie ich do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków w okresie od
01.07.2016 r. do 31.03.2017 r.
2. Z powodu istniejącej na terenie rekreacyjnym infrastruktury, wewnętrznych dróg i ścieżek
odbiór nieczystości płynnych odbywać się będzie drogami wewnętrznymi z punktów odbioru
oznaczonych na załączonej do umowy mapie Ośrodka. Dopuszczalna maksymalna pojemność
beczki pojazdu asenizacyjnego nie może przekroczyć 13 m 3.
3. W trakcie okresu zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest do posiadania aktualnego
zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie gminy Międzyrzecz w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
4. Zapotrzebowanie ilościowe na wywóz nieczystości płynnych w okresie trwania umowy wynosi
ok. 5500 m3.

§ 2.
Wykonawca zobowiązuje się do:
1. Opróżniania zbiorników (szamb) oraz wywozu nieczystości płynnych z należytą starannością
i w terminach nieprzekraczających 7 godzin od otrzymania informacji telefonicznej od
Zamawiającego o stanie napełnienia wskazanych zbiorników bezodpływowych.
2. Odbioru nieczystości płynnych z Ośrodka do opróżnionego zbiornika pojazdu asenizacyjnego
oraz ich dostarczenia bezpośrednio do zlewni oczyszczalni ścieków.
3. Niezwłocznego informowania Zamawiającego o jakiejkolwiek przyczynie uniemożliwiającej,
bądź utrudniającej prawidłowe wykonywanie usług.
4. Zwrotu kwot pieniężnych obciążających Zamawiającego wobec osób trzecich z tytułu
nałożonych kar pieniężnych związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem
obowiązków wynikających z umowy.
5. Odbierania zgłoszeń telefonicznych pod nr: ………………………………..
§ 3.
Zamawiający zobowiązuje się do:
1. Utrzymania czystości przy zbiornikach znajdujących się na terenie Ośrodka Wypoczynkowego
Głębokie.
2. Zapewnienia swobodnego dojazdu do zbiorników.
§ 4.
1. Za wykonanie usługi Wykonawca pobierał będzie wynagrodzenie miesięczne w oparciu o
faktyczny stan ilościowy wywozu z administrowanej przez Zamawiającego posesji, na podstawie
czytników oczyszczalni ścieków, według ceny jednostkowej należnej Wykonawcy na podstawie
pełnej kalkulacji, tj. ……… za 1m3 plus podatek VAT.
2. Cena jednostkowa wywozu nieczystości płynnych wymieniona w pkt 1 uwzględnia koszty opłaty
utylizacji nieczystości płynnych i pozostałe koszty związane z wykonaniem prawidłowo usługi.
3. Rozliczenie miesięczne wynagrodzenia Wykonawcy następować będzie w oparciu o wywóz
ścieków z Ośrodka na oczyszczalnię i odczytu z czytników oczyszczalni ścieków, przedłożone
MOSiW do zweryfikowania.
4. Wywóz ścieków przez Wykonawcę z Ośrodka musi być potwierdzony i odnotowany przez
pracownika MOSiW.
§ 5.
Rozliczenie Wykonawcy następować będzie w okresach miesięcznych w terminie do 30 dni od daty
złożenia faktury. W przypadku opóźnienia w dokonaniu zapłaty z winy Zamawiającego, Wykonawcy
zapłacone zostaną ustawowe odsetki.

§ 6.
1. Zamawiający wstrzyma wypłatę wynagrodzenia w przypadku stwierdzenia niewykonania, bądź
nienależytego wykonania przez Wykonawcę usług do czasu wypełnienia obowiązku.
2. Zapis ust. 1 nie przekreśla możliwości dochodzenia odszkodowania z tytułu niewłaściwego
wykonania umowy.
§ 7.
Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 1 lipca 2016 roku do 31 marca 2017 roku.
§ 8.
W przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy Zamawiający może
wezwać Wykonawcę do jej wykonywania lub należytego wykonywania, a w razie dalszego
naruszania postanowień umowy – rozwiązać ją przez złożenie pisemnego oświadczenia
Wykonawcy o rozwiązaniu umowy i jej przyczyn ze skutkiem natychmiastowym.
§ 9.
Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy:
a) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian z uwagi na zmianę obowiązujących przepisów
prawa, w tym dotyczących stawek podatku VAT,
b) w przypadku podwyższenia ceny jednostkowej za przyjęcie i oczyszczenie nieczystości
płynnych przez oczyszczalnię ścieków, z którą Wykonawca ma zawartą umowę – jedynie
o kwotę podwyżki.
§ 10.
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 11.
W sprawach nieuregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 12.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej
ze Stron.
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Załącznik do umowy na wykonanie usługi
z dnia ……………………..
MAPA OW GŁĘBOKIE Z ZAZNACZONYMI PUNKTAMI
ODBIORU NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH

