Załącznik Nr 2 do SIWZ
Nr sprawy: 04/11/2020

U M O W A - projekt
Zawarta w dniu ............................ zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz zapisami
SIWZ i złożonej oferty, pomiędzy:
Międzygminnym Związkiem Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich, Strzelce Wielkie 84,
63-820 Piaski, reprezentowanym przez:
1. ....................................................................................................................................................
2. ....................................................................................................................................................
zwanym dalej Zamawiającym, a
...............................................................................................................................................................
reprezentowanym(ą) przez:
1. ....................................................................................................................................................
2. ....................................................................................................................................................
zwanym(ą) dalej Wykonawcą
§1
Przedmiot umowy
1. Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca przyjmuje do
realizacji usługę polegającą na odbiorze i zagospodarowaniu ustabilizowanych komunalnych osadów
ściekowych, skratek oraz zawartości piaskowników w roku 2021.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zapisami SIWZ (pkt III),
dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia.
§2
Wynagrodzenie
1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie ze
złożoną ofertą, jest wynagrodzenie w wysokości netto .................................. zł, plus obowiązujący
podatek VAT w wysokości ...... % co stanowi kwotę ................................... zł. Wynagrodzenie brutto
wynosi .............................. zł, słownie ......................................................................................................... zł.
§3
Warunki płatności
1. Rozliczenie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w oparciu o fakturę wystawioną na koniec
każdego miesiąca na podstawie zestawienia wykonanych w danym miesiącu usług.
2. Faktura wystawiona będzie przez Wykonawcę na adres Zamawiającego. Zapłata faktury nastąpi na
podstawie polecenia przelewu, w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury
3. Termin zapłaty uważa się za dotrzymany przez Zamawiającego, jeśli konto bankowe Wykonawcy zostanie
uznane kwotą należną Wykonawcy najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości dokonania przedpłaty.
§4
Termin wykonania
Strony zawierają niniejszą umowe na okres od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r.

§5
Obowiązki Stron
1.

Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.
2) Potwierdzanie w Bazie Danych Odpadowych każdorazowe przekazanie ustabilizowanych komunalnych
osadów ściekowych, skratek oraz zawartości piaskowników zgodnie z ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o
zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1403).

2.

Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) Dostarczenie kontenera lub naczepy samochodowej w celu dokonywania odbioru ustabilizowanych
komunalnych osadów ściekowych z terenu oczyszczalni ścieków w Kobylinie, Pępowie i Pogorzeli
bezpośrednio z podajnika ślimakowego w stacji zagęszczania i odwadniania osadu w terminie od
przyjęcia przez Wykonawcę zgłoszenia telefonicznego bądź mailowego o konieczności odbioru osadów
ściekowych do momentu podjęcia usługi przez Wykonawcę w miejscu odbioru wskazanym w ofercie
zgodnie ze złożoną ofertą.
2) Dokonywanie odbioru:
a) skratek gromadzonych w pojemnikach 0,12 m3 z terenu oczyszczalni ścieków w Gogolewie,
Kobylinie, Pępowie i Pogorzeli, w terminach każdorazowo uzgodnionych z Zamawiającym,
b) zawartości piaskowników gromadzonych w pojemnikach 0,12 m3 z terenu oczyszczalni ścieków
w Kobylinie, Pępowie i Pogorzeli, w terminach każdorazowo uzgodnionych z Zamawiającym,
c) odpadów ze studzienek kanalizacyjnych z terenu oczyszczalni ścieków w Pępowie, w terminach
każdorazowo uzgodnionych z Zamawiającym.
3) W przypadku zamiaru rolniczego wykorzystania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych:
a) poddanie badaniom gleby przed zastosowaniem na niej odebranych ustabilizowanych komunalnych
osadów ściekowych,
b) przedstawienie Zamawiającemu wyników wymienionych powyżej badań oraz informacji
o dawkach ustabilizowanego komunalnego osadu ściekowego, które można zastosować na gruntach
przeznaczonych przez Wykonawcę do prowadzenia działalności związanej z przedmiotem
zamówienia i znajdujących się w jego dyspozycji, a także innych danych wymaganych na podstawie
obowiązujących przepisów.
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wyniki badań gleby oraz informację o możliwej do
zastosowania dawce ustabilizowanego komunalnego osadu ściekowego przed przystąpieniem do
rolniczego wykorzystania w/w osadów.
4) Przetransportowanie odebranych ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, skratek,
zawartości piaskowników oraz odpadów ze studzienek kanalizacyjnych przy użyciu własnego sprzętu
wskazanego w wydanej Wykonawcy przez właściwe organy decyzji o zezwoleniu na prowadzenie
zbierania odpadów oraz transport odpadów i przetwarzanie odpadów bądź innych odpowiednich
decyzji wydanych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za odbiór, w tym załadunek i transport oraz za zagospodarowanie
ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, skratek, zawartości piaskowników oraz odpadów
ze studzienek kanalizacyjnych oraz za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub
nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć
w pełnej wysokości.
6) Potwierdzenie każdorazowego odbioru ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, skratek,
oraz zawartości piaskowników w Bazie Danych Odpadowych.
§6
Kary umowne

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar
umownych w następujących wypadkach i wysokościach:
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
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w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w §2.
Odstąpienie jest możliwe w terminie 1-go miesiąca od dnia zaistnienia okoliczności będących
podstawą do odstąpienia od umowy.
2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy,
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w §2.
2. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie
cywilnym, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opóźnienie w płatności faktury.
§7
Podwykonawcy
1. Strony ustalają, że zgodnie z treścią złożonej oferty, części zamówienia obejmujące: ................................,
Wykonawca będzie realizował za pomocą Podwykonawcy.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie poczynania Podwykonawców, których zaangażował do
części wykonywanych usług, tak jak za działania własne.
§8
Zmiana umowy
1. Wszelkie zmiany do umowy mogą być wprowadzone wyłącznie na piśmie w formie aneksu za zgodą obu
stron.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w przypadku zmiany stawki
podatku VAT. Zmiana stawki następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę. Nie
ulegają zmianie ceny netto podane w ofercie.
§9
Postanowienia końcowe
1. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej firmy,
a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego.
2. Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy strony rozstrzygać będą polubownie.
W przypadku braku porozumienia spory rozstrzygane będą przez właściwy dla Zamawiającego rzeczowo
sąd powszechny.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym egzemplarzu dla każdej ze
stron.

Zamawiający:

Wykonawca:
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