Załącznik nr 5 do SIWZ
PROJEKT UMOWY

Zawarta

w

dniu

...................................

pomiędzy

.................................................................,

NIP,REGON
zwanym dalej Zleceniobiorcą reprezentowanym przez:
..................................................................................................................
a: Gminą Krempna – Zakładem Gospodarki Komunalnej w Krempnej, 38-232 Krempna 37,
NIP,REGON – reprezentowanym przez:
Krzysztofa Łaskę – p. o. Kierownika Zakładu
zwanym dalej Zleceniodawcą.
§1
Zleceniobiorca wyraża zgodę na odbieranie i transport odpadów komunalnych wymienionych w § 2
z terenu Gminy Krempna.
§2
1. Przedmiotem zamówienia jest wywóz 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 02 03, 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.
2. Ilość przyjętych odpadów będzie każdorazowo potwierdzona przez Zleceniobiorcę na
odpowiednim druku wagowym, który będzie dołączany do wystawionej faktury. Jednostką
rozliczeniową jest 1 tona. Wywóz odpadów komunalnych będzie odbywał się zgodnie
z zatwierdzonym harmonogramem dla Gminy Krempna. Odbiór odpadów komunalnych
z kontenerów KP – 7 odbywać się będzie na zgłoszenie. Ilość odebranych odpadów komunalnych
określa się na około 250 ton/rok. Podana ilość odbioru odpadów 250 ton/rok stanowi wielkość
orientacyjną 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.
3. Zleceniobiorca zastrzega sobie możliwość wstrzymania odbierania odpadów z powodu

warunków technicznych lub atmosferycznych. O wstrzymaniu i wznowieniu pracy Zleceniobiorca
powiadomi Zleceniodawcę telefonicznie.
4. Wykonanie usług ma odbywać się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 27 kwietnia
2001 r. O odpadach (Dz. U. z 2001 r., Nr 62 poz. 628 z późn. zm.), ustawie o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (Dz. U. z 1996 r. Nr 132 poz. 622 z późn. zm.).
§3
Za świadczone usługi ustala się cenę umowną netto w wysokości:
1. - ....................................(słownie: .......................................................)
za tonę odpadów zebranych do śmieciarki ( w workach i kontenerach)
- ........................................(słownie: .......................................................)
za tonę odpadów odebranych w kontenerach samochodem bramowym
- ........................................( słownie: ......................................................)
za tonę odebranych odpadów segregowanych.
2. Koszty transportu odpadów za każdy kilometr liczony z bazy Zleceniobiorcy w ...................:
- ........................(słownie: ......................................................................)odpady segregowane i nie
segregowane.
Do pkt. 1,2 naliczony zostanie podatek VAT wg obowiązujących przepisów.
3. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych przyjmowany
będzie nieodpłatnie.
4. Zmiany cen nie powodują zmiany warunków umowy.
§4
1. Zapłata za usługi nastąpi na podstawie wystawionych przez Zleceniobiorcę faktur.
2. Termin płatności ustala się na 14 dni od daty wystawienia faktury przez Zleceniodawcę
3. Zwłoka w zapłacie spowoduje naliczanie odsetek ustawowych.
4. Kosztami wezwań do zapłaty oraz kosztami not odsetkowych Zleceniobiorca będzie obciążał
Zleceniodawcę.
§5
1. Umowę zawiera się na czas określony tj. od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 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.
§6
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
§7
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Zleceniodawca:
.............................................

Zleceniobiorca:
.....................................................

