UMOWA NR EZ-ZR………………..
zawarta w dniu ……………………w Stargardzie pomiędzy:
Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie, ul. Stefana
Okrzei 6,
Numer NIP: 8540011520, (zwany dalej Zamawiającym lub Klientem) reprezentowaną przez:
…………………….
a:
………………………….
reprezentowaną przez:
……………………………….
zwanym dalej Usługodawcą
o następującej treści :
ZAKRES USŁUG
§1.
1.

2.

3.
1)
2)
4.

Niniejsza umowa określa zasady na jakich Usługodawca świadczy na rzecz Zamawiającego, w
zamian za wynagrodzenie usługę najmu przenośnych kabin sanitarnych wraz z ich ewentualnym
wyposażeniem dodatkowym, umywalek wolnostojących, pisuarów i zbiorników na fekalia, zwanych
dalej „kabinami oraz ich podstawienie i zabranie po zakończeniu okresu najmu.
Za przedmioty najmu w rozumieniu niniejszej umowy uważane będą wraz z ich wyposażeniem
stałym i dodatkowym: przenośne kabiny sanitarne, umywalki wolnostojące, pisuary, zbiorniki na
fekalia.
Zamawiający będzie informował Usługodawcę o swych potrzebach w zakresie usług, składając
zamówienia elektronicznie lub w formie faksu, z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. Zlecenie
będzie zawierać co najmniej:
datę wraz z godziną i miejsce dostarczenia (lokalizację) kabiny, jej numer oraz ewentualne
wyposażenie dodatkowe;
czynsz jednostkowy za każdy rozpoczęty okres najmu kabiny
Strony ustalają, że Zamawiający zamierza zlecić Usługodawcy usługę najmu:
Szacowana ilość toalet w okresie obowiązywania niniejszej umowy:
Wynajem przenośnych toalet wc na rok 2018.

a) Czas wynajmu od 1 do 3 dób (1 serwis)
1. 37 sztuk typu standard
2. 20 sztuk dla osób niepełnosprawnych z bieżącą wodą
b) Czas wynajmu od 1 do 3 dób (2 serwisy)
1. 13 sztuk typu standard
2. 4 sztuk dla osób niepełnosprawnych z bieżącą wodą
c) Czas wynajmu od 3 do 7 dób (3 serwisy)
2. 10 sztuk typu standard
3. 5 sztuki dla osób niepełnosprawnych z bieżącą wodą
d) Czas wynajmu od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku
1. 2 sztuki typu standard (serwis 2 x w miesiącu przez cały okres trwania)
e) Czas wynajmu od 27.10.2018 do 01.11.2018 roku
1. 20 sztuk typu standard (4 serwisy w dniach 28,30,31 października, 1 listopada 2018)
2. 5 szt. dla osób niepełnosprawnych (4 serwisy w dniach 28,30,31 października, 1 listopada
2018)
Podane ilości są szacunkowe i w przypadku, gdy Zamawiający zamówi mniejsza ilość dni lub kabin
Usługodawcy nie przysługuje z tego tytułu roszczenie odszkodowawcze.
KABINY
§2.
1.

Usługodawca dostarczy zamówioną kabinę do miejsca wskazanego przez Klienta w zamówieniu wraz
z kopią zlecenia. Koszty transportu kabin ich załadunku i rozładunku, a także związane z tym ryzyko
1

2.

3.
1)
2)
3)
4.
1)
2)

utraty lub uszkodzenia kabiny ponosi Usługodawca. Wydanie kabiny sanitarnej wraz z oceną jej stanu
technicznego zostanie potwierdzone przez przedstawicieli stron w zleceniu.
Najem kabiny trwa od wskazanego w Zleceniu dnia dostarczenia kabiny. Klient może wypowiedzieć
najem kabiny i w takim razie, najem kabiny ulega rozwiązaniu z chwilą, w której Usługodawca
przystąpi do usuwania kabiny, jednak najpóźniej z upływem 3 dni od złożenia oświadczenia
o wypowiedzeniu.
Strony potwierdzą zwrot kabiny podpisując zlecenie zwrotu zawierające co najmniej:
datę zwrotu (odbioru) i numer kabiny;
w przypadku braku kabiny lub wystąpienia braków w wyposażeniu dodatkowym w stosunku do
zlecenia dostawy: wskazanie braku kabiny lub wyposażenia.
w przypadku wystąpienia uszkodzeń kabiny przekraczających normalne zużycie: wskazanie tych
uszkodzeń.
Usługodawca przejmie ryzyko spalenia lub kradzieży kabiny ( w takim przypadku Klient nie będzie
obciążony wartością kabiny) przy spełnieniu się łącznie następujących warunków:
w terminie 5 dni roboczych od dnia spalenia lub kradzieży Klient zawiadomi Policję o takim zdarzeniu
i przekaże Usługodawcy potwierdzenie dokonania tego zawiadomienia;
spalenie lub kradzież nie nastąpiły z winy Klienta lub osoby za którą on odpowiada.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§3.

1.

2.

3.
1)

2)
3)
4)
5)
6)
4.

5.

1.

W razie braku lub uszkodzenia przedmiotu najmu Zamawiający zapłaci Usługodawcy wartość
przedmiotu najmu chyba, że przedmiot najmu może podlegać naprawie; w tym drugim przypadku
Zamawiający zwróci Usługodawcy koszty jego naprawy, wraz z kosztami materiałów.
Nieobecność Zamawiającego w uzgodnionym terminie zwrotu przedmiotu najmu (brak podpisu
Klienta na dokumentach zwrotu) nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty za stwierdzone
uszkodzenia i braki.
Zamawiający:
zapewni, że miejsce używania przedmiotu najmu pozwala na jego bezpieczne i zgodne z prawem
ustawienie i używanie, oraz na swobodny dojazd do niego po nawierzchni utwardzonej samochodem
ciężarowym;
posiada wymagane zezwolenia związane z miejscem ustawienia przedmiotu najmu oraz dojazdem
do niego samochodem ciężarowym;
nie może usuwać przedmiotu najmu z miejsca jego dostarczenia oraz nie może oddać go osobie
trzeciej w podnajem bez zgody Usługodawcy;
zapewni, że przedmiot najmu będzie używany zgodnie z jego przeznaczeniem;
zawiadomi niezwłocznie Usługodawcę o uszkodzeniu lub utracie przedmiotu najmu;
odpowiada za zwrot przedmiotu najmu w stanie niepogorszonym w stosunku do stanu, w jakim został
on dostarczony, jednak nie odpowiada za jego zużycie wynikające z prawidłowego używania.
Jeżeli Zamawiający uniemożliwi Usługodawcy odebranie przedmiotu najmu z miejsca jego używania
po zakończeniu najmu, będzie uiszczał opłatę, za okres do czasu jego odebrania, w wysokości
podwójnego czynszu za najem.
Termin do zgłoszenia zastrzeżeń na piśmie wynosi 7 dni roboczych od doręczenia Klientowi faktury,
która obejmuje daną Usługę, albo od końca tygodnia, w którym dana Usługa powinna zostać
wykonana – w zależności od tego, który termin upływa wcześniej. Jeżeli Zamawiający nie zgłosi
zastrzeżeń w terminie, uważa się, że potwierdził należyte wykonanie danej usługi.
§4.
Strony ustalają, że wysokość czynszu najmu kabiny wraz z transportem netto wynoszą:
a) za 1 dzień bez serwisu 1 kabina standard – ……… zł. netto
b) za 1 dzień bez serwisu 1kabina dla niepełnosprawnych z bieżącą wodą – …………. zł. netto
c) za 2 dni z 1 serwisem 1 kabina standard – …………… zł. netto
d) za 2 dni z 1 serwisem 1 kabina dla niepełnosprawnych z bieżącą wodą – …………. zł. netto
e) za 3 dni z 1 serwisem 1 kabina standard – ……………. zł. netto
f) za 3 dni z 1 serwisem 1 kabina dla niepełnosprawnych z bieżącą wodą – …………. zł. netto
g) za 3 dni z 2 serwisami 1 kabina standard – …………. netto
h) za 3 dni z 2 serwisami 1 kabina dla niepełnosprawnych z bieżącą wodą – ………..zł. netto
i) za 4 dni z 2 serwisami 1 kabina standard – ………….. netto
j) za 4 dni z 2 serwisami 1 kabina dla niepełnosprawnych z bieżącą wodą – ………….. zł. netto
k) za 5 dni z 2 serwisami 1 kabina standard – …….. zł. netto
l) za 5 dni z 2 serwisami 1 kabina dla niepełnosprawnych z bieżącą wodą – …………. zł. netto
m) za 6 dni z 3 serwisami 1 kabina standard – ………… zł. netto
n) za 6 dni z 3 serwisami 1 kabina dla niepełnosprawnych z bieżącą wodą – …………… zł. netto
o) za 7 dni z 3 serwisami 1 kabina standard – …………….. zł. netto
p) za 7 dni z 3 serwisami 1 kabina dla niepełnosprawnych z bieżącą wodą – …………….. zł netto
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

q) za 2 sztuki kabin typu standard (serwis 2 x w miesiącu przez cały okres trwania,
czas wynajmu od 01-01-2018 do 31-12-2018 roku. – ……………………… zł. netto)
Zapłata za czynsz będzie następowała przelewem na podstawie wystawianych przez Usługodawcę
faktur, w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury, na rachunek bankowy Usługodawcy wskazany
na fakturze.
Zapłata odszkodowania będzie następowała przelewem na podstawie wystawianych przez
Usługodawcę faktur, w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury.
Kwoty opłat za usługi i koszty naprawy zostaną powiększone o należny od nich podatek od towarów
i usług (VAT).
Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur oraz not obciążeniowych listem zwykłym.
Maksymalne wynagrodzenie Usługodawcy za realizację niniejszej umowy nie przekroczy kwoty
………… zł netto.
Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Klienta.
§5.

1.
2.

Usługodawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 zł, za każdą godzinę zwłoki w
podstawieniu kabiny lub jej odbiorze ponad terminy określone w zleceniu opisanym w §1.
Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, w przypadku gdy wysokość
poniesionej szkody będzie wyższa niż kara umowna.
§6.

1.
2.
3.
4.
5.

Umowa wchodzi w życie z dniem 01-01-2018 r., jest zawarta na czas określony do dnia 31-12-2018
r. i może zostać wypowiedziana z miesięcznym okresem wyprzedzeniem ze skutkiem na koniec
miesiąca kalendarzowego.
Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy rzeczowo dla
siedziby Klienta.
W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
Zamawiający

Usługodawca

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

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

Pieczęć imienna i podpis lub czytelny podpis

Pieczęć imienna i podpis
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