Załącznik nr 5 do SIWZ
PROJEKT UMOWY

Zawarta w dniu ....................... pomiędzy:
Gminą Krempna, Zakładem Gospodarki Komunalnej w Krempnej, 38-232 Krempna 37, NIP,
REGON– reprezentowanym przez:
Krzysztofa Łaskę – p. o. Kierownika Zakładu
zwanym dalej Zamawiającym
a:
............................ NIP.............................., REGON ......................................
zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:
.............................................................
§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi polegającej na utrzymaniu
w czystości i porządku terenu Gminy Krempna poprzez zbiórkę, wywóz i zagospodarowanie
odpadów komunalnych wymienionych w § 2 z terenu Gminy Krempna.
§2
1. Przedmiotem zamówienia jest zbiórka, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych
segregowanych i nie segregowanych zbieranych w workach oraz odbiór odpadów komunalnych
z kontenerów KP-7. Odbierane będą odpady komunalne z grupy 20 oznaczone kodem: 20 01 01, 20
01 40, 20 03 01, 20 03 07, odpady opakowaniowe z grupy 15 oznaczone kodem: 15 01 01, 15 01
02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 06, 15 01 07 oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. W zakres
zamówienia wchodzi także porządkowanie terenu w miejscu gromadzenia odpadów w przypadku
jego zanieczyszczenia.
2. Zbiórka i wywóz obejmuje odpady zgromadzone w pojemnikach usytuowanych przy budynkach
mieszkalnych, zakładach pracy, instytucjach i innych podmiotach, oraz ich transport do miejsca
odzysku lub unieszkodliwiania.
3. W ramach umowy Wykonawca prowadzi zbiórkę i wywóz odpadów zbieranych w kontenerach,
workach na śmieci oraz porządkowanie terenu w miejscu gromadzenia odpadów w przypadku jego
zanieczyszczenia.
4. Wykonawca ma obowiązek uzyskać u uprawnionego przedsiębiorcy wykonującego działalność w

zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów potwierdzenie odebrania odpadów z terenu gminy
Krempna, na karcie przekazania odpadów. W karcie przekazania odpadów winna znajdować się
adnotacja, że odpady pochodzą z terenu Gminy Krempna.
5. Ilość przyjętych odpadów będzie każdorazowo potwierdzona przez wykonawcę na odpowiednim
druku wagowym, który będzie dołączany do wystawionej faktury. Jednostką rozliczeniową jest 1
tona.
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harmonogramem dla Gminy Krempna. Odbiór odpadów komunalnych z kontenerów KP – 7
odbywać się będzie na zgłoszenie. Odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny będzie odbierany dwa razy w roku. Ilość odebranych odpadów komunalnych określa
się na około 250 ton/rok. Podana ilość odbioru odpadów 250 ton/rok stanowi wielkość orientacyjną
(szacunkową) i Zamawiający zastrzega sobie prawo przekazania mniejszej ilości odpadów do
wywozu. Nie będą odbierane: odpady ciekłe, odpady o składzie niezgodnym z dokumentami
wymaganymi przy obrocie odpadami, odpady nieznanego pochodzenia, inne odpady zaliczane do
niebezpiecznych.
6. Wykonawca zastrzega sobie możliwość wstrzymania odbierania odpadów z powodu warunków
technicznych lub atmosferycznych uniemożliwiających realizację usługi. O wstrzymaniu i
wznowieniu pracy Wykonawca jest zobowiązany powiadomić niezwłocznie Zamawiającego
telefonicznie lub faksem z podaniem przyczyn wstrzymania realizacji usługi.
7. Wykonawca zobowiązany jest do ważenia poszczególnych odpadów zebranych z terenu Gminy
Krempna, przed ich przeładunkiem i transportem do miejsca odzysku lub unieszkodliwiania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo udziału przy procesie ważenia.
8. Wykonanie usług ma odbywać się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 185 poz. 1243 z późn. zm.), oraz ustawie z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz.
2008 z późn. zm.).
§3
1. Strony ustalają za przedmiot umowy wynagrodzenie równe iloczynowi ilości ton odpadów
zebranych (wynikającej z raportów wagowych) i dostarczonych za potwierdzeniem do
miejsca odzysku lub unieszkodliwiania i ceny jednostkowej brutto za zebranie, wywóz i
zagospodarowanie 1 tony odpadów o której mowa poniżej.
2. Ustala się za 1 tonę odpadów komunalnych segregowanych i dostarczonych do
uprawnionego przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub
unieszkodliwiana odpadów cenę jednostkową w wysokości netto:….. zł, podatek VAT ……
zł , cena brutto …… zł. (słownie: ………………..)

3. Ustala się za 1 tonę odpadów komunalnych niesegregowanych i dostarczonych do
uprawnionego przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub
unieszkodliwiana odpadów cenę jednostkową w wysokości netto:….. zł, podatek VAT ……
zł , cena brutto …… zł. (słownie: ………………..)
4. Ustala się za 1 tonę odpadów komunalnych odbieranych z kontenerów KP-7 i dostarczonych
do uprawnionego przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub
unieszkodliwiana odpadów cenę jednostkową w wysokości netto:….. zł, podatek VAT ……
zł , cena brutto …… zł. (słownie: ………………..)
5. Podane w ust. 2-4 ceny brutto zawierają wszystkie obowiązujące w Polsce podatki i
wszelkie inne opłaty związane z wykonywaniem usług.
6. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych
przyjmowany będzie nieodpłatnie.
7. Wynagrodzenie ustalone w ust. 2- 4 niniejszego paragrafu może ulec zmianie w przypadku
wprowadzenia urzędowej zmiany stawki podatku VAT (zwiększeniu lub zmniejszeniu).
§4
Strony na potrzeby obliczenia kar umownych o których mowa poniżej, ustalają maksymalną
wartość nominalną zobowiązania zamawiającego za okres wykonywania przedmiotu umowy na
kwotę ……….. brutto – co stanowi wartość brutto oferty wykonawcy.
§5
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne.
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę w wykonaniu określonego w § 2 ust. 5 harmonogramu wywozu odpadów z terenu Gminy Krempna w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 4 umowy za każdy dzień zwłoki,
b) za zanieczyszczenie lub pozostawienie nieuporządkowanego miejsca gromadzenia odpadów lub zanieczyszczenie trasy przejazdu śmieciarki w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 umowy,
c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 umowy,
2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:
a) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 umowy.

3.W przypadku gdyby wysokość poniesionej szkody przekraczała wysokość ustanowionych kar
umownych Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
§6
1. Strony postanawiają że rozliczenie za wykonane usługi będzie się odbywało fakturami
przejściowymi miesięcznymi za przepracowany okres.
2. Wykonawca zobowiązany jest o wystawienia i dostarczenia faktury wraz z dokumentami
(wypełnionymi drukami raportów wagowych i potwierdzeniami o których mowa w § 2 ust.
4) do dnia 10 każdego miesiąca przypadającego po miesiącu rozliczeniowym.
3. Termin płatności ustala się nie krócej niż 14 dni od daty dostarczenia faktury wraz z
załącznikami do siedziby wykonawcy.
4. Zwłoka w zapłacie spowoduje możliwość naliczenia odsetek ustawowych.
§7
1. Umowę zawiera się na czas określony tj. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. z zastrzeżeniem prawa
do jej wypowiedzenia przez każdą ze stron z zachowaniem 3 – miesięcznego okresu
wypowiedzenia.
2. Zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności
formy pisemnej w postaci aneksu z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
§8
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
§9
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.
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