Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości powyżej 30 000 euro do 207 000 euro – usługi
znak: CM/01/2016

Załącznik Nr 5 do SIWZ

UMOWA /WZÓR/ Nr …………
zawarta w dniu ………………………… r. pomiędzy:
Cmentarz Miejski w Białymstoku
15-168 Białystok, ul. Władysława Wysockiego 63,
(NIP 542-030-32-24; REGON 050037731)
reprezentowanym przez:
Adama Sokołowskiego - Kierownika,
zwanego dalej ZAMAWIAJĄCYM
a ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….……………………………………………..
reprezentowanym przez :
1. …………………………………………………………………………………………………...
zwanym dalej WYKONAWCĄ
§1
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania świadczenie usług w zakresie
„Odbioru odpadów stałych na zlecenie Cmentarza Miejskiego w Białymstoku ul. Władysława
Wysockiego 63” zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
2. Zakres prac obejmuje:
1. Wyposażenie w metalowe kontenery na odpady stałe, następujących cmentarzy będących w
administrowaniu Zamawiającego na terenie Gminy Białystok i Supraśl :
a/ Cmentarz Miejski, Białystok, ul. Wł. Wysockiego 63:
- *1 kontener o pojemności 7 m3
- 77 kontenerów /na kółkach/ o pojemności 1,1 m3
b/ Cmentarz Wojskowy, Białystok, ul.11 Listopada - 1 kontener /na kółkach/ o pojemności 1,1 m3,
c/ Cmentarz Wojenny, Białystok, ul. Ciołkowskiego - 1 kontener /na kółkach/ o pojemności 1,1 m3,
d/ Cmentarz Miejski, wieś Karakule, Gmina Supaśl:
- *3 kontenery o pojemności 7 m3,
- 6 kontenerów /na kółkach/ o pojemności 1,1 m3,
* (kontenery o pojemności 7 m3 winne być odkryte)
2. Opróżnianie kontenerów i wywóz odpadów z terenu cmentarzy będących w administrowaniu
Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek wynikający z art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.) dostarczyć odpady celem ich
zagospodarowania do instalacji wskazanych w Uchwale Nr XXII/172/16 Sejmiku Województwa
Podlaskiego z dnia 22 lutego 2016 r. (Dz.U.W.P. 2016, poz. 1052).
3. Ustawianie opróżnionych kontenerów w dotychczasowe miejsca.
4. Pozostawianie w czystości i porządku miejsc wokół kontenerów po załadunku odpadów.
5. Przewóz - w okresie jesiennym - liści zgromadzonych w dodatkowych kontenerach, pomiędzy
cmentarzami będącymi w administrowaniu Zamawiającego (tj. obiektami opisanymi w § 1, ust 2,
pkt 1 ) celem zabezpieczenia powierzchni kwater grzebalnych przed zamarznięciem.
§2
1. Ilości kontenerów określone w § 1 ust. 2, pkt 1 oraz ich lokalizacja może ulegać zmianom w
zależności od potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego.
2. Odbiór odpadów odbywać się będzie na podstawie zgłoszeń telefonicznych Zamawiającego, nie
później niż w ciągu 24 godzin od zgłoszenia.
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3. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania kontenerów w należytym stanie technicznym jak i
estetycznym. W miarę potrzeb dokonuje konserwacji, napraw oraz wymiany kontenerów na
nieuszkodzone na własny koszt.
4. Kontenery Wykonawcy winne być oznakowane graficznym znakiem firmy tzw. „logo.”
5. Za wszelkie szkody powstałe w mieniu Zamawiającego w związku z wykonywaniem umowy,
odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
6. Sprzęt, w tym kontenery, oraz transport niezbędny do realizacji umowy zapewnia Wykonawca na
swój koszt.
7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub zaginięcia kontenerów.
§3
1. Termin obowiązywania umowy ustala się na okres ………………………………………………………
2. Rozwiązanie umowy może nastąpić w formie pisemnej przed upływem terminu, na który została
zawarta, z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.
§4
1. Strony ustalają cenę jednostkową odbioru 1 m3 odpadów stałych na kwotę:
- wartość netto:
- VAT /….%/:
- wartość brutto:

…….. (słownie: ……………………………………………………….),
…….. (słownie: ……………………………………………………….),
…….. (słownie: ……………………………………………………….).

2. Cena o której mowa w ust.1 zawiera wszystkie składniki kosztów związanych z usługą odbioru
odpadów łącznie z dzierżawą kontenerów w okresie obowiązywania umowy.
3. Cena jednostkowa odbioru 1 m3 odpadów określonych w § 1, ust. 2, pkt 5 wynosi 50% ceny
określonej w ust. 1.
4. Rozliczenie należności za wykonanie usługi następować będzie w okresach miesięcznych na
podstawie potwierdzonych przez Zamawiającego dowodów odbioru odpadów.
5.

1.

Zapłata należności przez Zamawiającego następować będzie w ciągu ……… dni od daty
otrzymania faktury, wystawionej w ciągu 7 dni po upływie miesiąca, w którym wykonano usługę.
§5
Cena jednostkowa ustalona w § 4 ust. 1 może ulec zmianie w przypadku zmiany obowiązującej
stawki podatku VAT.

2.

Zmiana ta może nastąpić na wniosek Wykonawcy i za zgodą Zamawiającego, wprowadzona
będzie w formie aneksu do niniejszej umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę szczegółowej
kalkulacji nowej ceny za 1 m3 odbioru odpadów stałych.

3.

O
zmianie
ceny
Zamawiający
jednomiesięcznym wyprzedzeniem.

będzie

powiadomiony

przez
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z

§6
1. W przypadku zwłoki w terminowym realizowaniu umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w
wysokości 2 % wartości miesięcznego wynagrodzenia netto z poprzedniego miesiąca za każdy
dzień zwłoki.
2. W przypadku stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania zadań określonych w § 1
i § 2, Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.
3. Zamawiający w przypadku zwłoki w opłaceniu faktury zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.
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§7
1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu
prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie
niższą niż 200 000 PLN przez cały okres realizacji umowy.
2. W przypadku gdy umowa ubezpieczenia obejmuje okres krótszy niż okres realizacji umowy,
Wykonawca obowiązany jest do zachowania ciągłości ubezpieczenia na wymaganą kwotę oraz
przedkładania kopii kolejnych umów (polis) Zamawiającemu.
3. W przypadku nieprzedłużenia umowy ubezpieczenia (polisy) o której mowa w ust. 1,
Zamawiający uprawniony jest do zawarcia umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy.
§8
Przedstawicielami Zamawiającego przy realizacji umowy są: ……………………………,
……………………………………………………………………………………………………………………….
a Wykonawcy: …………………………………………….............................................................................
§9
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy
Prawo zamówień publicznych.
§ 11
Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd w
Białymstoku.
§ 12
Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY;

WYKONAWCA;

……………………………………

…………………………………….
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