Załącznik nr 4
Nr postępowania DZ.260.32.2018
Wzór umowy
Umowa nr ……………
Zawarta w dniu………………………r. w Zielonej Górze pomiędzy:
Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Zjednoczenia 110C,
65-120 Zielona Góra, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, nr KRS: 0000710867, o numerze NIP: 9291935785, o numerze identyfikacyjnym REGON:
369088434, zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:
Krzysztofa Sikorę - Prezesa Zarządu
zwanym w treści umowy „Zamawiającym” z jednej strony,
a
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”.
§ 1.1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do

wykonania monitoringu składowiska

odpadów komunalnych przy ul. Wrocławskiej 73 w Zielonej Górze (w Raculi) w zakresie:
a) badanie wód podziemnych (4 razy w roku),
b) badanie wód powierzchniowych (4 razy w roku),
c) badanie odcieków (4 razy w roku),
d) badanie wód opadowych i deszczowych (4 razy w roku),
e) badanie składu i emisji gazu wysypiskowego (12 razy w roku),
f)

badanie zawartości tlenu, dwutlenku węgla i metanu w instalacji do mechaniczno – biologicznego
przetwarzania odpadów komunalnych i na składowisku (2 razy w roku),

g) pomiaru osiadania i kontrolę stateczności zboczy składowiska (1 raz w roku),
h) wykonanie pomiarów geodezyjnych objętości pól składowych składowiska (1 raz w roku);
i)

wykonanie testów zgodności (dla 15 próbek w ciągu roku);

j)

badanie AT4, straty prażenia, zawartość węgla organicznego- dla 12 próbek w ciągu roku

k) badanie składu morfologicznego odpadów surowych (1 raz w roku),
l)

pomiar poziomu hałasu na składowisku odpadów (1 raz w roku),

m) badania ścieków przemysłowych z separatorów sieci kanalizacyjne ZGK Sp. z o.o. ul Zjednoczenia
110C (4 razy w roku),
n) wykonanie w formie raportu rocznego tabelarycznego zestawienia zbiorczego wyników badań dla
poszczególnych punktów poboru wód podziemnych z porównaniem uzyskanych wartości z klasami
jakości

wód

podziemnych,

punktów

poboru

odcieków

z

porównaniem

z

wartościami

dopuszczalnymi wskaźników zanieczyszczenia w ściekach wprowadzanych do wód lub do ziemi
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. (Dz. U. 2014. poz.
1800 z późn. zm.) i zebrania tabelarycznego wód odciekowych.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy oraz terminy realizacji określa załącznik nr 1 stanowiący
integralną część niniejszej umowy.

3. Wykonawca oświadcza, iż posiada wdrożony system zachowania jakości w rozumieniu przepisów o
normalizacji oraz certyfikat akredytacji w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r.(Dz.U.2002r. nr 166
poz. 1360 z późn. zm.) o systemie oceny zgodności w zakresie normy EN ISO/IEC 17025:2001 Ogólne
wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.
§ 2. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy ustala się na dzień ………………… r.
Termin zakończenia wykonywania przedmiotu umowy ustala się na dzień ………………… r.
§ 3.1. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu wyników badań, w formie
sprawozdania.

Sprawozdania

wykonywane

będą

w

okresach

kwartalnych

oraz

miesięcznych.

Sprawozdania przekazywane będą do siedziby Zamawiającego w terminie do 15 następnego miesiąca po
zakończeniu kwartału lub następnego miesiąca.
2. Zamawiający zobowiązany jest do umożliwienia pracownikom Wykonawcy dostępu do obiektów badań
oraz wszystkich miejsc, w których mają być wykonywane pomiary i badania w godzinach pracy
składowiska odpadów.
3. Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego telefonicznie, faksem lub e-mailem o
dacie dokonywania wszystkich pomiarów i badań z co najmniej 1-dniowym wyprzedzeniem.
4. Zamawiający zobowiązany jest do informowania Wykonawcy o wszelkich uszkodzeniach i brakach w
istniejącej sieci monitoringowej: piezometry, studzienki odgazowujące, repery.
5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi

w tym

zakresie przepisami prawnymi i normami.
6. Wykonawca oświadcza, że posiada potencjał techniczny i osobowy konieczny do realizacji umowy.
§ 4. Wykonawca nie będzie wykorzystywał wyników badań objętych umową w celu ich dalszego
przetwarzania.
§ 5.1. Strony zgodnie ustalają częściowe odbiory przedmiotu umowy następujące po zakończeniu
wykonania zleconych w danym okresie prac w terminach określonych w załączniku nr 1 do umowy.
2. Sprawozdania kwartalne Wykonawca zobowiązany jest wykonać i przekazać Zamawiającemu w 3
egzemplarzach.
3. Strony zgodnie postanawiają, że prace uważa się za odebrane w przypadku nie zgłoszenia przez
Zamawiającego uwag i zastrzeżeń, stosownie do postanowień ust. 4. Odbiór udokumentowany jest
protokołem odbioru w formie pisemnej.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo wniesienia uwag i umotywowanych zastrzeżeń do wykonanego
przedmiotu umowy w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.
5. Jeżeli przy odbiorze prac Zamawiający uzna za konieczne dokonanie poprawek i uzupełnień w
wykonanym opracowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykonać je nieodpłatnie, w obustronnie
uzgodnionym terminie nie dłuższym jednak niż 14 dni.
6. Wszystkie uzupełnienia wykonywanego przedmiotu umowy, których konieczność wykonania nie wynika
z winy Wykonawcy i wykracza poza zakres umowy, wykonane zostaną przez Wykonawcę odpłatnie,
według uzgodnionej ceny, w uzgodnionym przez Strony terminie.
§ 6.1.Strony zgodnie ustalają z zastrzeżeniem ust.4 wynagrodzenie ryczałtowo-ilościowe przysługujące
Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy brutto w wysokości………………………………………zł
(słownie:…………………………………………………………………………………………………………złotych)
w tym podatek VAT……….% w kwocie……………………………..
Ceny jednostkowe brutto za poszczególne badania i pomiary określa formularz cenowy złożony przez
Wykonawcę, który stanowi załącznik nr 2 do Umowy.

2. Wynagrodzenie płatne będzie w okresach kwartalnych, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.
3. W przypadku jeżeli któryś z punktów poboru wody (piezometrów) jest „suchy” tj. nie można z niego
pobrać wody do przeprowadzenia badań, należność za badania zostanie zmniejszona. Sumę określoną
jako należność za pobór i badanie wody z piezometrów zostaje wyliczona jako iloczyn cen jednostkowych
za poszczególne badania i pomiary, które określa załącznik nr 2 do Umowy pomnożony przez ilość
punktów pomiarowych z których można wodę pobrać.
4. Zamawiający zastrzega, że w trakcie obowiązywania umowy ceny jednostkowe będące podstawą
ustalenia wynagrodzenia nie ulegną zmianie.
5 Rozliczenie należności za wykonane prace (odbiory częściowe) następowało będzie po przekazaniu
sprawozdania. Podstawą do wystawienia faktury jest odbiór sprawozdania bez zastrzeżeń Zamawiającego
w formie protokołu odbioru bez zastrzeżeń.
6. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za wykonane prace należność wynikającą z
wystawionych faktur VAT. Należność ustalona zostanie stosownie do zakresu wykonanych badań i
pomiarów wykonanych w danym okresie rozrachunkowym.
7. Należność Wykonawcy za wykonane prace płatna będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
prowadzony przez …………………………………………………………. w terminie 14 dni od dnia doręczenia
faktury VAT.
8. Faktury należy wystawiać na: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. 65-120 Zielona Góra
ul. Zjednoczenia 110C NIP 929 193 57 85.
9. Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Zamawiającego.
10. Wykonawca oświadcza, że jest aktywnym podatnikiem VAT o numerze identyfikacyjnym NIP
…………………
11. Zamawiający oświadcza, że jest aktywnym podatnikiem VAT o numerze identyfikacyjnym NIP 929 193
57 85.
12. Wykonawca, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego nie może w jakiejkolwiek formie
przewidzianej obowiązującym prawem zmienić wierzyciela Zamawiającego, zbyć na osoby trzecie ani
ustanowić zabezpieczenia na wierzytelnościach wynikających z niniejszej umowy. Powyższe zastrzeżenia,
do spraw związanych z realizacją umowy, dotyczy również ustanowienia przez Wykonawcę zarządu
wierzytelnością,

upoważnienia do administrowania wierzytelnością oraz zawierania umów w zakresie

zarządzania płynnością.
13. Czynności dokonane niezgodnie z ust. 12 będą uznane za nieważne i mogą stanowić podstawę dla
Zamawiającego do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy Wykonawcy.
§ 7.1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną:
a. za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w
wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego (obliczonego za prace zlecone do wykonania w danym
okresie rozrachunkowym dotknięte opóźnieniem) za każdy dzień opóźnienia,
b. za odstąpienie od umowy z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10%
wynagrodzenia umownego.
2. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną:
a) za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z przyczyn zawinionych Zamawiającego w wysokości
10% wynagrodzenia umownego,
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z przedłożonych do zapłaty
faktur za dany okres.

4. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne.
§ 8. Osobami upoważnionymi do kontaktów w czasie trwania umowy są: po stronie Zamawiającego:
Mirosław Wesołowski, tel.: 68 3214194, lub inna osoba upoważniona przez Zamawiającego,
e-mail: miroslaw.wesolowski@zgkim.zgora.pl; po stronie Wykonawcy: …………………………………... tel.:
………………… e-mail:…………………… .
§ 9. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 11. Ewentualne spory mogące powstać przy wykonywaniu niniejszej umowy Strony poddają pod
rozstrzygnięcie przez sąd powszechny w Zielonej Górze.
§ 12. Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze Stron.
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