ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o.
ul. Zjednoczenia 110 c, 65-120 Zielona Góra
tel.: 68 3229100, fax: 68 3229111
NIP: 9291935785, REGON: 369088434, Nr KRS: 0000710867
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 37.143.500,00 zł

załącznik nr 3
nr postepowania DZ.260.2.2019

Wzór
UMOWA NR ZGK/……../2019/DZ
zawarta dnia …………………………………w Zielonej Górze pomiędzy:
Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Zjednoczenia 110C, 65120 Zielona Góra,

zarejestrowanym

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, o kapitale zakładowym wynoszącym: 37.143.500,00 zł reprezentowanym przez:
Krzysztofa Sikorę - Prezesa Zarządu
zwanym w treści umowy „Zleceniodawcą” z jednej strony,
a
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… zwanym
dalej Zleceniobiorcą
łącznie zwanymi dalej "Stronami".
§1
OBOWIĄZKI ZLECENIOBIORCY
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Zleceniodawcy następujących usług:
1) opróżnianie 3 zbiorników na nieczystości płynne (ścieków bytowo–gospodarczych) w ilości szacunkowej
720m3 ok. 1 raz w tygodniu oraz transport odcieków z tych zbiorników do Oczyszczalni Ścieków w
Łężycy. Nieczystości płynne pochodzą ze zbiorników bezodpływowych (szamb) znajdujących się na
terenie Działu Zagospodarowania Odpadów mieszczącego się w Zielonej Górze przy ul. Wrocławskiej 73
(składowisko odpadów ,,Racula”);
2) transport odcieków z instalacji MBP oraz odcieków ze składowiska - odpompowywane z 1 zbiornika obok
budynku wentylatorowni w ilości szacunkowej 1000m 3 ok. 3 razy w tygodniu.
2.

Wykonanie usług wskazanych w ust. 1 powyżej potwierdzone będzie poprzez

rejestrację wjazdu i

wyjazdu samochodu asenizacyjnego w punkcie kontroli wagowej Działu Zagospodarowania Odpadów
(DZO), oraz otrzymanie kwitu wagowego.
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3. Wywóz nieczystości płynnych z szamb będzie odbywał się w godz. od 7:00 do 20:00, zgodnie z
informacją dotyczącą lokalizacji szamb i częstotliwością wywozu nieczystości uzgodnionych ze
Zleceniodawcą oraz na każde zgłoszenie telefoniczne dokonane na numer tel.- ……………………, przez
Zleceniodawcę.
4. Zleceniobiorca zobowiązany jest do wykonania usług, o których mowa w § 1 ust. 1 umowy w ciągu 24
godzin od dokonania zgłoszenia telefonicznego o którym mowa w § 1 ust. 3 umowy.
5. Zleceniobiorca zobowiązany jest do zgłaszania pracownikom Działu Zagospodarowania Odpadów
Zleceniodawcy wszelkich usterek szamb oraz zbiorników na odcieki.
6. Zleceniobiorca zobowiązuje się świadczyć usługę zachowując niezbędne warunki bezpieczeństwa.
7. Zleceniobiorca oświadcza, że będzie świadczyć usługę przy użyciu pojazdów specjalistycznych
posiadających parametry techniczne i wyposażenie zgodne z obowiązującymi normami i przepisami.
8. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada sprzęt i kwalifikacje konieczne do realizacji umowy oraz wszelkie
uprawnienia, zezwolenia jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, zezwoleń.
Zleceniodawca zastrzega, że na każdym etapie realizacji umowy może wymagać od Zleceniobiorcy
okazania aktualnych uprawnień, zezwoleń.
9. Zleceniobiorca oświadcza, że jest profesjonalistą i przedmiot umowy wykona osobiście z zastrzeżeniem
ust.13.
10. Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane w trakcie realizacji umowy
Zleceniodawcy i osobom trzecim.
11. Zleceniobiorca

obowiązany

jest

we

własnym

zakresie

zawrzeć

umowę

ubezpieczenia

od

odpowiedzialności cywilnoprawnej na kwotę minimum 10 000,00 zł z okresem obowiązywania zgodnym z
terminem obowiązywania niniejszej umowy.
12. Wszelkie roszczenia dotyczące szkód powstałych w trakcie realizacji czynności objętych umową, a
niezlikwidowane przez Ubezpieczyciela Zleceniodawcy, zaspokaja Zleceniobiorca.
13. W przypadku braku możliwości świadczenia usług w terminie wskazanym zgodnie z § 1 ust. 3 z
zastrzeżeniem ust. 4 umowy z jakichkolwiek przyczyn, Zleceniobiorca zobowiązany jest do
zorganizowania na własny koszt usługobiorcę, który w jego imieniu wykona usługę w terminie
wskazanym zgodnie z § 1 ust. 3 z zastrzeżeniem ust. 4 umowy. W takim przypadku Zleceniobiorca
zobowiązany jest uprzedzić o tym fakcie Zleceniodawcę i odpowiada przed nim za działania usługobiorcy
jak za działania własne.
§2
OBOWIĄZKI ZLECENIODAWCY
1.

Zleceniodawca zobowiązuje się do:
2) udostępniania Zleceniobiorcy pomieszczeń obiektu wskazanego w § 1 ust. 1 umowy, celem
umożliwienia Zleceniobiorcy wykonania usług;
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3) zapłaty wynagrodzenia wskazanego w § 3 niniejszej umowy.
§3
WYNAGRODZENIE
1. Zleceniodawca zobowiązuje się zapłacić na rzecz Zleceniobiorcy ryczałtowo - ilościowe, miesięczne
wynagrodzenie za świadczone, faktycznie wykonane usługi określone w § 1 niniejszej umowy, wskazane
na prawidłowo wystawionej oraz doręczonej do siedziby Zleceniodawcy faktury VAT.
2. Strony ustalają że szacunkowe wynagrodzenie ryczałtowo – ilościowe, wyliczone dla ustalenia wartości
zamówienia, wynikające ze złożonej oferty Zleceniobiorcy na podstawie cen jednostkowych określonych
przez Zleceniobiorcę w formularzu cenowym, za realizowaną usługę wyniesie szacunkowo:
łączną wartość wykonania usługi netto: ……….., podatek VAT……..% w kwocie: …………….., wartość
brutto: ……………złotych (słownie…………………………………………………….złotych brutto),
w tym:
ryczałtowe stawki jednostkowe za świadczone usługi, stanowiące podstawę obliczania należnego
wynagrodzenia wynoszą:
a) …….. zł/m3 netto z tytułu transportu i oczyszczania nieczystości płynnych (ścieków bytowo –
gospodarczych), o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1) umowy;
b) …….. zł/m3 netto z tytułu transportu odcieków o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2) umowy do
oczyszczenia w oczyszczalni ścieków. Opłata za oczyszczanie odcieków jest przedmiotem
odrębnej umowy z Zielonogórskimi Wodociągami i Kanalizacją Sp. z o. o.
3. Wynagrodzenie wskazane w ust. 2 ma jedynie charakter szacunkowy. Ostateczna wysokość
wynagrodzenia umownego wynikać będzie z ilości faktycznie zrealizowanych usług i nie może
przekroczyć kwoty wskazanej w ust. 2 z zastrzeżeniem ust. 4
4. Zleceniobiorcy nie przysługuje roszczenie w przypadku, gdy Zleceniodawca zamówi wykonanie usługi w
ilości mniejszej niż określono § 1 niniejszej umowy.
5. Stawki ustalone zgodnie z ust. 2 powyżej obejmują całość podstawy obliczania wynagrodzenia należnego
Zleceniobiorcy oraz nie mogą być powiększane.
6. Po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, w którym wykonane były usługi, o których mowa w § 1 ust. 1
umowy, Zleceniobiorca będzie wystawiał na rzecz Zleceniodawcy fakturę VAT w oparciu o system
wagowy znajdujący się na oczyszczalni ścieków w Łężycy oraz na terenie Działu Zagospodarowania
Odpadów przy ul. Wrocławskiej 73 Zielona Góra. Faktury powinny być przekazywane Zleceniodawcy na
adres: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zjednoczenia 110c, 65-120 Zielona
Góra.
7. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Zleceniobiorcy wskazany na fakturze
VAT, w terminie 21 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury VAT.
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§4
CZAS TRWANIA UMOWY
1. Umowa obowiązuje od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2019r.
2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Zleceniobiorcę, Zleceniodawca
uprawniony jest do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, przez złożenie Zleceniobiorcy
oświadczenia w formie pisemnej.
3. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy w trybie § 4 ust. 2 umowy, Zleceniobiorca zapłaci na rzecz
Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 20% kwoty wskazanej w § 3 ust. 2 pkt 1 umowy w terminie 7
dni od dnia rozwiązania umowy.
§5
KARA UMOWNA
1. W przypadku przekroczenia przez Zleceniobiorcę przewidzianego w § 1 ust. 4 umowy maksymalnego
czasu na wykonanie usług, Zleceniobiorca zapłaci na rzecz Zleceniodawcy karę umowną w wysokości
200 zł (słownie: dwieście złotych 00/100) za każdą rozpoczętą godzinę przekroczenia dopuszczalnego
czasu na wykonanie usług.
2. W przypadku naruszenia przez Zleceniobiorcę jakiegokolwiek postanowienia niniejszej umowy w tym w
szczególności poprzez braku odbioru odcieków lub poprzez niedostarczenie odcieków w miejsce
wskazane zgodnie z niniejszą umową, Zleceniobiorca zapłaci na rzecz Zleceniodawcy karę umowną w
wysokości 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100) za każde naruszenie.
3. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 oraz 2 powyżej, płatne będą na pisemne żądanie Zleceniodawcy
w terminie wskazanym przez Zleceniodawcę.
4. Zleceniodawca ma prawo dochodzić od Zleceniobiorcy odszkodowania przewyższającego wysokość kar
umownych.
5.

Zleceniodawca

ma

prawo

potrącać

kary

umowne

z

wymagalnym,

należnym

Zleceniobiorcy

wynagrodzeniem.
§6
POSTANOWIENIA DODATKOWE
1.

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

2.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy dla swojej ważności wymagają zachowania formy pisemnej pod
rygorem nieważności.

3.

Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby
Zleceniodawcy.

ZLECENIODAWCA
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