
UMOWA NR.. 

Za;, ,I"i_z o , imu 	 ;pollliędzy: 
OStC© °",<s'il" ś l', E dsi ębi S lem WOCiflCI ągOW i KanafEZaCjf Zp. 1_' o.o. 
ul. K«rpiovvskka 21, 07-41 ? Osir•o łeka. NIP. 58-000-03-4~f 
repre; rnntowanyrll p1-,:~.- 

11iiC) e zaw }i t0 po wy łOi ieniu wVk011 ć w co w trytac przetargu nieograniczonego ZgOdIIIe z 
2, cJ! llaillil~ lil i I z tlirUw ćld7_arli ć, Prz_etarCJOW i Udzielania LatllOwie ńi w OStrOłęCkllll 

Przedsiębiorstwle \jPodociaciów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ostro łęce' 

Pi:%r CIilllOt sm, llnic , wy,% jest: 
1) 1_rarlslport osadów ściekowycll wraz z za ładunl<iem na terenie Zak ładu Oczyszczalniaz 

Scieków w Osiro łece przy ul. Chemicznej 2. na tereny wskazane przez Zanlawiaj ącego 
odleci łose do 30 krll od miejsca za ładunkl;. oraz rozgami ęcie i wymieszanie z gle ł ba 

I(oralliel w ?lli„jscll roz ładunku. Orientacyjna ilość  osadów wynosi 5000 ton. 
Podstawa rozliczenia b ędzie ka żdorazowe ważenie w trakcie za ładunkl.l potwierdzone 
pwoz odpowiedni wydruk z wagi ładowarki. Zamawiaj ący zastrzega sobie prawo 
ra ellia osadów za ł adovvanycll na ś rodki transportu Wykonawcy. w tynl przypadku 

,.oszt ;la żenia po!<ryja Zanlavviaj ący. Ważenie nloże i:~yć  wykonane na terenie Ostro łę ki 
lub v,w inn;(;ll miejscu za zgoda Wykonawcy. Wykonawca nie b ędzie ż a.da ł  zap łaty za 

ł o}<lzci dc miejsca yrazenia pojazdów. je żeii odleg ło ść  nie przekroczy 30 km od miejsca 

2) Transport na sk łaaciolwvisko popio łów palelliskowych t=nerga Zespó ł  Elektrowrli Ostro łeka 
W llliejscowo ści Lru Przedmiejski. Zamówienie nie obejmuje us ługi rozgarniallia i 
orania. Orientacyjna ilo ść  osadów wynosi 1000 ton. 
FVacO wyIN1eziollycil osadów b ędzie każdorazowo okre ś lolla na podstawie wydruków z 
v;lc i ładowalrki IbUd ącej >w łasno ś ci ą  Wykonawcy. lamawiaj ący zastrzega sobie prawo 

w.azenia k<azdego ł adunku na terenie Zespo łu Elektrowni Ostro łęka. ul. Elektryczna 5. 
Koszt wa żerlia pokryje Zamawiaj ący. Wykonawca nie bedzie żada ł  zap łaty za dojazd 
cic.. miejsca wazenia pojazdów. 

2 liVykon lwca zapewni transport osadów ściekowych z obiektu Iamawiaj ącego przy 
Ul. Char il(::z-Me _> p(z z._ Ca łv okres trwallla umowy. 

3. Mycie sprzę tll cc nrakcie wykonywania zadania nie jest ohj ę te zakresem zamówienia i 
;i:znowl I oszi Wykonawcy. 

4. iydl"I_!II;CI Z- IilOwiei11F1 Oraz oferta stallOwl ą  Illtegralila CI ę Sć, umowy. 

2. 

1. Wykonawca przystapi do realizacji cze ści umowy w ciagu 4 dni od chwili powiadomienia 
iz z. ZaaInawiajacego telefoniczllie, iaksem lub piserinie. 

. )c transportu osadów sc4okowych Wykonawca b ędzie wykorzystywa ł  pojazdy (w ilo ś ci 
I'nniillilll j atUkl 4» posażOfle w Sz_CZ_ellle naczepy. przystosowane do przewozu 
rll<ateria łó » czu ściowo uwodnionych oraz do jazdy po gruncie nieutwardzonym. Szcz elne 
s amochody powinny by ć  przykryl-vanFe na czas przewozu osadów w celu ograniczenia emisji 



3, 1WAHsak os dó .ia ś rodki transportu będzie si ę  odbywa ł  sprzętem Wykonawc1 

4, Lidowarka sodzio wyposa żona w wag ę  umoż liwiaj ącą  wydruk raportu za ładunku oadow, 

okre ś iaj ą cy ilość  za ładowanego osadu 
5. WqWanie i w,neszanie osadów z gleb ą  na nawiezionych terenach i Uanspou sp,gtu 

do ro s irnianiu :apewni Wykonawca swoim staranici: 
oow fuy z gleba musi nast ąpi ć  w teMnie 7 sini kalendar. owych po 

11WIO ..flR 

7. llosc osadów ma chwAter orientacyjny. Dopuszcza si ę  cze ściowe wykonanw .siJiniotr.i 

:arnówienia. Wykonawca o świadcza. że wyra ża zgod ę  na soe ściową  realizacj ę  zamówienia 

i nie bodzie żada ł  wykonania pozosta łej SZOSuJ umowy. 
ykonawca odpowAada za Wanspolowany towar od chwili jwjo za ładunku do czasu jego 

ouhdunH 	5asnym saraniem usuwa ewentualne skutki rozszczelnienia pojazdów. 
O W›oriRma ~on ~on2 naprawy lUb remontu dróg dojazdowych w przypadku ich znisuc 

1 Za wykonanie przedmiotu umowy strony Listalajo maksymalne wynagrodzenie netto: 

1.itt( 
bios ii 

2 OsuVeozne wynagrodzenie obliczone :ostanie. jako iloczyn faktycznie wywiezionego oswk 
I tona wywozu osadu przedszawion ą  w formularzu cenowym. tj.. 

jednostkowa 	netto za transport jednej tony osadów ściukowych wrI: 
zaicunkiern ni terenie Zak ładu Oczyszczania Scieków w Ostro łę ce przy ul. Chemiczno, 3 

o tereny,  wsku,"in przez Zamawiaj ącego na odleg łość  do 30 krn od miejsca za ładunku. 
urn. ivzgantgco i o"ymioszanie gleb ą  (oranie) W miejscu roz ładunku. 

1055 jadnosikowi . . . netto za transport jednej tony osadów ściekowych ni sk ładowisko 
ur)iotu:1 paleniskowych Energa Zespó ł  Elektrowni Ostro łę ka w miejscowo ści Lwi 

Pr. .lnii ki. 
3 Ekkumenteni Dokumentem na poclstawje którego b ędzie wystawiana Iktura. badzie protokó ł  odbioru 

Iwierctzajacy nale ż /., wykonanie us ł ugi. podpisany pr oZ obie strony. 
my wt 1or 	ormuia. un cenowyni s ą  sta łe i niezmienne w okresie trwania urnowy. 

Hkturv iLone nada przelewom w terminie 14 dni od daty ich przed łożenia wra 
:LOSO\ „ w 	pi toki" rn odbioru, 

mmm 
I ) pusw „ se fakturowanie cz ęś ciowo za wykonana us ł ugę . 

 kNykonawcw solid Zamawiaj ącemu kare umown ą  :a opóźnienia w realizacji unlowy W 

,my sokoúci 0 W warto ści tej umowy za ka żdy dzie ń  zw łoki. 

.. „ maoiu y uivaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opó źnienie w zap łacie 1JV. 
4. Wyoonawca zap łaci kary umowne ZS opóźnienia w wykonaniu prac uwiuzanych z 

rnianiem i wymisuaniem osadów z gleb ą  w wysoko ści 0.05 1k warto ści ca łej umowy 
za I 	dy „ ich „ loki 

k ant najad „ i iwo cł o odszkodowania za niewykonanie lub niew ła ściwe wykonanie umowy 
i po ł i 	o"smkusc odszkodowania. 

[errnin realizacji zamówienia: od 	. 3.201 3 r. c ł o 28.02.2015 i 

2. Ws „ skie „smiany umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewa700Sdi. 

3 Wsi unki Yimówienia"s.a integralna cze ś ci ą  Liniowy. 



Qv spr3\yh nieuiegulowanych Umową  zastosowanie maj ą  przepisy Kodeksu Cywilnego. 

Uniom ost3 ł 3 spoaqozonp w dwóch ednobrzm ących egzeriplarzach po jednym dla kazdcj 
zc 	 Jfl. 

AJĄCY 	 \(YKONAWCA 


