UMOWA NR …………….
Zawarta w dniu ………………………... pomiędzy:
Ostrołęckim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Kurpiowska 21, 07-410 Ostrołęka, NIP: 758-000-03-44
reprezentowanym przez:
........................................................................
Zwanym dalej Zamawiającym
a: …………………………………………………………………………………………………………….
reprezentowanym przez:
……………………………………………………
zwanym dalej Wykonawcą.
Umowę zawarto po wyłonieniu wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z
„Regulaminem Przeprowadzania Przetargów i Udzielania Zamówień w Ostrołęckim
Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ostrołęce”.

1.

2.
3.
4.

§1.
Przedmiotem umowy jest:
1) Transport osadów ściekowych wraz z załadunkiem na terenie Zakładu Oczyszczania
Ścieków w Ostrołęce przy ul. Chemicznej 2, na tereny wskazane przez Zamawiającego
na odległość do 30 km od miejsca załadunku, oraz rozgarnięcie i wymieszanie z glebą
(oranie) w miejscu rozładunku. Orientacyjna ilość osadów wynosi 5000 ton.
Podstawą rozliczenia będzie kaŜdorazowe waŜenie w trakcie załadunku potwierdzone
przez odpowiedni wydruk z wagi ładowarki. Zamawiający zastrzega sobie prawo
waŜenia osadów załadowanych na środki transportu Wykonawcy, w tym przypadku
koszt waŜenia pokryje Zamawiający. WaŜenie moŜe być wykonane na terenie Ostrołęki
lub w innym miejscu za zgodą Wykonawcy. Wykonawca nie będzie Ŝądał zapłaty za
dojazd do miejsca waŜenia pojazdów, jeŜeli odległość nie przekroczy 30 km od miejsca
rozładunku.
2) Transport na składowisko popiołów paleniskowych Energa Zespół Elektrowni Ostrołęka
w miejscowości Łęg Przedmiejski. Zamówienie nie obejmuje usługi rozgarniania i
orania. Orientacyjna ilość osadów wynosi 1000 ton.
Waga wywiezionych osadów będzie kaŜdorazowo określona na podstawie wydruków z
wagi ładowarki będącej własnością Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo
waŜenia kaŜdego ładunku na terenie Zespołu Elektrowni Ostrołęka, ul. Elektryczna 5.
Koszt waŜenia pokryje Zamawiający. Wykonawca nie będzie Ŝądał zapłaty za dojazd
do miejsca waŜenia pojazdów.
Wykonawca zapewni transport osadów ściekowych z obiektu Zamawiającego przy
ul. Chemicznej 2 przez cały okres trwania umowy.
Mycie sprzętu w trakcie wykonywania zadania nie jest objęte zakresem zamówienia i
stanowi koszt Wykonawcy.
Warunki Zamówienia oraz oferta stanowią integralną część umowy.
§ 2.

1. Wykonawca przystąpi do realizacji części umowy w ciągu 14 dni od chwili powiadomienia
przez Zamawiającego telefonicznie, faksem lub pisemnie.
2. Do transportu osadów ściekowych Wykonawca będzie wykorzystywał pojazdy (w ilości
minimum 3 sztuk) wyposaŜone w szczelne naczepy, przystosowane do przewozu
materiałów częściowo uwodnionych oraz do jazdy po gruncie nieutwardzonym. Szczelne
samochody powinny być przykrywane na czas przewozu osadów w celu ograniczenia emisji
zapachów.

3. Załadunek osadów na środki transportu będzie się odbywał sprzętem Wykonawcy.
4. Ładowarka będzie wyposaŜona w wagę umoŜliwiającą wydruk raportu załadunku osadów,
określający ilość załadowanego osadu.
5. Rozgarnianie i wymieszanie osadów z glebą na nawiezionych terenach i transport sprzętu
do rozgarniania zapewni Wykonawca swoim staraniem.
6. Wymieszanie osadów z glebą musi nastąpić w terminie 7 dni kalendarzowych po
nawiezieniu.
7. Ilość osadów ma charakter orientacyjny. Dopuszcza się częściowe wykonanie przedmiotu
zamówienia. Wykonawca oświadcza, Ŝe wyraŜa zgodę na częściową realizację zamówienia
i nie będzie Ŝądał wykonania pozostałej części umowy.
8. Wykonawca odpowiada za transportowany towar od chwili jego załadunku do czasu jego
rozładunku i własnym staraniem usuwa ewentualne skutki rozszczelnienia pojazdów.
9. Wykonawca dokona naprawy lub remontu dróg dojazdowych w przypadku ich zniszczenia
podczas wywozu.
§ 3.
1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają maksymalne wynagrodzenie netto:
………………….........................................................................................................................
Słownie: ……………………………………………………………………………………………….
VAT: ……………………………………………………………………………………………………
Brutto: ………………………………………………………………………………………………….
Słownie: ………………………………………………………………………………………………..
2. Ostateczne wynagrodzenie obliczone zostanie, jako iloczyn faktycznie wywiezionego osadu
i ceny za 1 tonę wywozu osadu przedstawioną w formularzu cenowym, tj.: ………………….
- cena jednostkowa ………….. netto za transport jednej tony osadów ściekowych wraz z
załadunkiem na terenie Zakładu Oczyszczania Ścieków w Ostrołęce przy ul. Chemicznej 2,
na tereny wskazane przez Zamawiającego na odległość do 30 km od miejsca załadunku,
oraz rozgarnięcie i wymieszanie z glebą (oranie) w miejscu rozładunku,
- cena jednostkowa ………….. netto za transport jednej tony osadów ściekowych na
składowisko popiołów paleniskowych Energa Zespół Elektrowni Ostrołęka w miejscowości
Łęg Przedmiejski.
3. Dokumentem, na podstawie którego będzie wystawiana faktura, będzie protokół odbioru
potwierdzający naleŜyte wykonanie usługi, podpisany przez obie strony.
4. Ceny ustalone w formularzu cenowym są stałe i niezmienne w okresie trwania umowy.
5. Faktury płatne będą przelewem w terminie 14 dni od daty ich przedłoŜenia wraz ze
stosownym protokołem odbioru.
§ 4.

1. Dopuszcza się fakturowanie częściowe za wykonaną usługę.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienia w realizacji umowy w
wysokości 0,1% wartości tej umowy za kaŜdy dzień zwłoki.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie faktury.
4. Wykonawca zapłaci kary umowne za opóźnienia w wykonaniu prac związanych z
rozgarnianiem i wymieszaniem osadów z glebą w wysokości 0,05% wartości całej umowy
za kaŜdy dzień zwłoki.
5. Strony mają prawo do odszkodowania za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie umowy
do pełnej wysokości odszkodowania.
§ 5.
1. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 28.02.2015 r.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaŜności.
3. Warunki Zamówienia są integralną częścią umowy.

§ 6.
W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 7.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla kaŜdej
ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

……………………

……………………..

