Umowa Nr EZ-MR30-32/2017 (Wzór)
Zawarta w dniu .............. 2017 r. w Stargardzie pomiędzy:
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
adres (siedziba): ul. Stefana Okrzei 6; 73-110 Stargard, tel. 91 577-12-74; faks 91 577-21-28; e-mail:
sekretariat@mpgk.stargard.pl; www.mpgk.stargard.pl; NIP 854-001-15-20, REGON 811115758, Kapitał zakładowy
56.825.500,00 zł, Sąd Rejonowy w Szczecinie, XIII Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego, nr 0000033245
zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”, reprezentowanym przez:
a
...................................................................................................... z siedzibą w ..............................................
przy ul. ......................................................, tel. …………., faks. ………………., e-mail …………….., NIP
…………………., REGON ……………………., kapitał zakładowy ……………..wpisanym do
............................................................pod nr ............................... zwanym dalej „WYKONAWCĄ”,
reprezentowanym przez:
.....................................................................................................
W wyniku postępowania prowadzonego, bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579). Prowadzone jest na podst. § 8 Regulaminu udzielania
zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w zł równowartości kwoty 30.000 euro przez MPGK Sp. z
o.o. w Stargardzie została zawarta umowa następującej treści.
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje obowiązki w zakresie świadczenia usług transportowych
o charakterze nieciągłym, dostosowanym do bieżących potrzeb Zamawiającego, w zakresie wywozu
z Oczyszczalni Ścieków w Stargardzie osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 na pola uprawne w okolicach
Stargardu, lub w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
2. W zakres zamówienia wchodzi transport osadów ściekowych na miejsce wskazane przez Zamawiającego
i wyładunek osadu na miejscu oraz rozprowadzenie na polu (tj. jazda po polu z lekko uniesioną burtą) należy do
obowiązków Wykonawcy.
3. Załadunek osadu na Oczyszczalni Ścieków w Stargardzie leży po stronie Zamawiającego, który będzie się
odbywał za pomocą ładowarki – wysokość ładowania 2,70 m.
§2
Okres realizacji zamówienia: Wykonawca świadczył będzie usługi, o których mowa w §1 sukcesywnie od daty
zawarcia umowy lecz nie wcześniej niż od dnia 01.01.2018 do dnia 31.12.2018 roku albo do wyczerpania kwoty, o
której mowa w §4 ust. 3 jeżeli nastąpi to przed datą 31.12.2018 r.
§3
1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić stałą dyspozycyjność do świadczenia usług będących przedmiotem
zamówienia tzn. świadczyć usługi, o których mowa w §1 nie później niż w ciągu trzech dni od daty otrzymania
telefonicznego zlecenia, potwierdzonego następnie pismem, faksem lub elektronicznie Za datę otrzymania zlecenia
przyjmuje się dzień przekazania telefonicznego zlecenia przez Zamawiającego.
2. Usługi wywozu osadu świadczone będą przez samochody samowyładowcze, Wykonawca podczas trwania
umowy dysponował będzie co najmniej 2 sprawnymi samochodami każdy o pojemności użytkowej min. 17 m 3 z
napędem na dwie osie, i dwoma sprawnymi samochodami każdy o pojemności nie mniejszej niż 30 m3 .
3. Usługi, o których mowa w §1 świadczone będą po najkrótszych, wyznaczonych przez Zamawiającego trasach
pomiędzy Oczyszczalnią Ścieków w Stargardzie, a wskazanym polem rolniczym, lub miejscem wskazanym przez
Zamawiającego, na które osad będzie wywożony.
4. Długość poszczególnych tras (długość kursów) zostanie każdorazowo ustalona w obecności przedstawiciela
Zamawiającego jako suma [wyrażonych w zaokrągleniu do 0,1 km] odległości pomiędzy miejscem załadunku, a

polem rolniczym, na które osad będzie wywożony i długości tego pola w linii prostej, obejmującej kurs w jedną
stronę.
5. Osobami uprawnionymi do składania w imieniu Zamawiającego telefonicznych zleceń wywozu osadów są:
1. Katarzyna Fajkowska tel. 519 546 929,
2. Waldemar Jackiewicz tel. 519 546 920,
§4
1. Ustala się następującą stawkę za wywiezienie 1 tony osadu na odległość 1 km ………. zł (słownie:
………………….) + podatek VAT tj. ….. zł (słownie: ……………………………………………………..). Razem brutto
…….. zł (słownie: …………………………………………………………………………..).
2. Wykonawca gwarantuje niezmienność ceny przez okres obowiązywania umowy.
3. Maksymalna wartość zamówienia objętego niniejszą umową nie przekroczy kwoty 100.000,00 zł netto tj.
123.000,00 zł brutto.
§5
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie stanowiące sumę
wartości zrealizowanych w trakcie trwania umowy kursów.
2. Wartość każdego kursu ustalona zostanie jako iloczyn:
stawka ofertowa za wywiezienie 1 tony osadu na odległość 1 km x liczba kilometrów x waga osadu.
3. Rozliczenia za wykonywane usługi dokonywane będą nie częściej niż jeden raz w miesiącu tj. Wykonawca
wystawiał będzie fakturę za wykonane usługi nie częściej niż jeden raz w miesiącu dołączając do niej potwierdzoną
przez wyznaczone osoby kartę przekazania odpadu. Faktury wystawiane będą na płatnika: Miejskie
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie, ul. Okrzei 6, rachunek bankowy nr 16 1240
3901 1111 0000 4216 5073 w PEKAO S.A. I o/ Stargard.
4. Zamawiający ureguluje należność, za zrealizowane usługi przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania
faktury wraz z załącznikami potwierdzającymi realizację usługi.
5. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6 Przeniesienie praw i wierzytelności wynikających z niniejszej umowy wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej
w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§6
1. Dokumentacją rozliczeniową, będą kwity ważenia wywiezionego osadu z Oczyszczalni Ścieków, które odbywać
się będą na koszt Zamawiającego na zalegalizowanej wadze znajdującej się na Oczyszczalni Ścieków w
Stargardzie.
2. Dokument potwierdzający odległość na jaką został wywieziony osad, sporządzony przez przedstawiciela
Zamawiającego i potwierdzony przez Wykonawcę na podstawie §3 ust. 4.
§7
1.Wykonawca zobowiązuje się wykonywać zlecone prace zgodnie z obowiązującymi normami oraz przepisami bhp
oraz za pośrednictwem pojazdów i personelu uprawnionego i dopuszczonego do świadczenia usług, których mowa
w §1.
2.Sprzęt Wykonawcy będzie obsługiwany przez kierowców posiadających uprawnienia i ważne badania lekarskie
oraz przeszkolonych z zakresu bhp oraz współpracy z załogą oczyszczalni.
3. Wykonawca zobowiązuje się do poniesienia pełnej odpowiedzialności odszkodowawczej w stosunku do
Zamawiającego i osób trzecich z tytułu szkód wyrządzonych przy wykonywaniu przedmiotu umowy.
4. Wykonawca posiada przez cały okres realizacji umowy ważną polisę ubezpieczeniową OC z tytułu prowadzonej
działalności gospodarczej na sumę co najmniej 100.000,00 zł. W przypadku utraty ważności polisy
ubezpieczeniowej OC w okresie obowiązywania niniejszej umowy i braku jej przedłużenia przez Wykonawcę,
Zamawiający będzie uprawniony do rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym.
5. Wykonawca zobowiązuje się do bezzwłocznego poinformowania Zamawiającego o zmianie adresu do
korespondencji, nr telefonu, nr faksu.

6. W przypadku nie poinformowania Zamawiającego o zmianie adresu do korespondencji, pisma wysłane na
pierwotnie zadeklarowany adres, uważa się za doręczone z chwilą ich zwrotu do nadawcy.
7. Wykonawca zobowiązuje się utrzymywać przez cały okres umowy ważną decyzję zezwalającą Wykonawcy na
transport odpadów o kodzie 19 08 05.
§8
Strony ustalają, że obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne.
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do stosowania następujących kar umownych z następujących tytułów:
a/ za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z winy Wykonawcy: 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy
złotych).
b/ za nie zapewnienie stałej dyspozycyjności do świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia
500,00 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki ponad termin określony §3 ust. 1 liczony od
daty otrzymania zlecenia do czasu rozpoczęcia wykonywania usługi.
2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należytego mu wynagrodzenia za świadczone usługi.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku gdy wysokość
poniesionej szkody będzie wyższa niż kara umowna.
4. W przypadku zwłoki Wykonawcy w wywozie osadu, Zamawiający, niezależnie od zapłaty kar umownych
zastrzega sobie prawo do wykonania zastępczego na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy poprzez udzielenie
zlecenia wywozu osadu osobie trzeciej.
5. Kary umowne kumulują się i podlegają sumowaniu
6. Odstąpienie od umowy nie ma wpływu na możliwość dochodzenia kar umownych naliczonych do dnia
odstąpienia.
§9
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym w
przypadku zwłoki w rozpoczęciu odbioru osadu przekraczającej 3 dni licząc od dnia upływu terminu do wywozu
osadu, o którym mowa w § 3 ust. 1 albo w przypadku utraty uprawnień Wykonawcy do transportu osadu albo w
przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu ważnej polisy OC w sytuacji opisanej w § 7 ust. 4 zdanie drugie.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu
wypowiedzenia w przypadku co najmniej dwukrotnych opóźnień Wykonawcy w wywozie osadu w terminie
określonym w § 3 ust. 1.
§10
1. Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy
przywołane w § 2 umowy.
3. Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd rzeczowo właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
4. Załącznikami do niniejszej umowy jest SIWZ oraz oferta wykonawcy.
§11
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.
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