Załącznik nr 4
UMOWA NR ……. / 2013

zawarta w dniu ………… …….. 2012r. w Bobrowicach
pomiędzy
Gminą Bobrowice, 66-627 Bobrowice 131, NIP: 926-10-01-701, REGON: 970770209
reprezentowaną przez Wójta Gminy - Pana Marka Babul przy kontrasygnacie Skarbnika
Gminy – Pani Teresy Kula,
zwaną dalej „Zamawiającym”
a
...................................................... z siedzibą w ……………………… NIP: ……………..,
REGON: ………………….., wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej
przez ……………………………. pod nr ………………………., który reprezentuje:
1. ………………………………………..
zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą, została zawarta umowa o następującej treści:
§1
1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę załadunku,
transportu i odzysku ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie
19 08 05 zgromadzonych w pryzmie oraz w workach po zagęszczeniu w workownicy
typu DRMAID, wytwarzanych przez Oczyszczalnie Ścieków typu RECO 300 SB
w Bronkowie, oraz osadu zgromadzonego w pryzmie , wytwarzanych przez
Oczyszczalnie Ścieków typu SUPERBOSS 250 w Dychowie
2. Wykonawca oświadcza, ze posiada wszystkie wymagane prawem pozwolenia,
koncesje i zapewnienia umożliwiające wykonanie niniejszej umowy.
3. Przewidywana do odbioru ilość osadów – 60 Mg
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać dla zamawiającego usługę określoną
w §1 niniejszej umowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.
o odpadach (Dz.U. 2010 Nr 185 poz.1243) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych
(Dz.U. Nr 137, poz. 924) i innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
2. Z chwilą załadunku osadu Wykonawca przyjmuje na siebie całkowitą
odpowiedzialność prawną i finansową związaną z realizacją przedmiotu umowy
w tym z gospodarczym wykorzystaniem przedmiotowych osadów ściekowych lub ich
unieszkodliwianiem w wyznaczonym miejscu, spełniającym wymogi przepisów
ochrony środowiska.
§3
1. Termin obowiązywania umowy do …………..2013 r.
2. Rozpoczęcie realizacji umowy nastąpi z dniem podpisania.
§4
1. Wywóz osadów z terenu oczyszczalni w Bronkowie i w Dychowie, gmina Bobrowice
odbywać się będzie w dni robocze.
2. Za załadunek osadu z placu pryzmowego na terenie oczyszczalni ścieków, transport
oraz zagospodarowanie osadów, odpowiedzialny jest Wykonawca.
3. Rozliczenie ilości wywiezionego i zagospodarowanego osadu dokonane będzie na
podstawie kart przekazania odpadów sporządzonych przez Zamawiającego na
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podstawie potwierdzonych kwitów wagowych wystawionych przez odbiorcę
odpadów.
§5
1. Wynagrodzenie za przedmiot umowy strony ustalają w wysokości ……………….
brutto za 1Mg osadu.
Słownie: ………………………………………. / za 1Mg osadu
2. Rozliczenie za usługę nastąpi po jej wykonaniu na podstawie faktury VAT.
Termin płatności 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. Zapłata
faktury nastąpi na konto podane na fakturze, z zastrzeżeniem ust.3.
3. Usługę uważa się za wykonaną z chwilą przekazania Zamawiającemu
potwierdzonych kart przekazania odpadu i kwitów wagowych przyjętego osadu do
odzysku lub unieszkodliwienia.
4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu
Zamawiającego.
§6
1. Zmiana warunków zawartej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. W sprawach spornych wynikających z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać
będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla
każdej ze stron.
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