Załącznik nr 4

UMOWA – wzór
zawarta w dniu ….......... pomiędzy Gminą Poczesna ul. Wolności 2;
42-262 Poczesna w imieniu której działa:
PPHU JUL-POL Krzysztof Kogut - właściciel
z siedzibą w Hucie Starej “B” ul. Klubowa 1
zwanym dalej w treści umowy Zamawiającą
a
….....................................................................................................
reprezentowanym przez:
…......................................................................................................
zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą.
§1
Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego rozstrzygniętego w dniu ….......... r.
Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do realizacji: wywóz nieczystości
płynnych z osiedla przy ul. Cementowej we Wrzosowej, oraz z Korwinowa przy
ul. Ceramicznej 2, z miejsc wskazanych przez Zamawiającą.
§2
Ustala się częstość wywozu nieczystości płynnych codziennie z wyjątkiem niedziel i
dni ustawowo wolnych od pracy z osiedla we Wrzosowej, oraz raz w tygodniu w
pozostałych przypadkach (wywóz dzienny ok. 25 m3)
§3
Z tytułu nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w
wysokości 10% miesięcznej wartości usługi. Przez nienależyte wykonanie umowy
rozumie się zaniechanie codziennego wywozu nieczystości płynnych lub
niedotrzymanie terminu wywozu.
§4
Za świadczone usługi Zamawiająca płacić będzie Wykonawcy wg. cen
przedłożonych w ofercie tj. ….................. zł brutto za 1 m3 (słownie
…..........................................................................................) nieczystości płynnych.
Kwota realizacji zamówienia nie może przekroczyć wartości ….................... zł brutto
(słownie …....................................................................).
Ceny do 31.12.2010 r. nie ulegną zmianie. Po tym terminie istnieje możliwość
renegocjacji cen w oparciu o wskaźnik wzrostu cen podanych przez GUS, lub w
przypadku radykalnego wzrostu cen składników cenotwórczych.

§5
Wykonawca wystawiać będzie miesięczne faktury płatne przez Zamawiającego w
terminie …......... dni po otrzymaniu faktury na rachunek Wykonawcy. Do faktur
Wykonawca dołączy potwierdzenia odbioru nieczystości płynnych podpisane przez
przedstawiciela Zamawiającej.
§6
Od należności nie zapłaconych w terminie określonym w §5 naliczone będą odsetki
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§7
Umowa zostaje zawarta na okres 1-go roku począwszy od dnia …................. r. z
możliwością jej wcześniejszego rozwiązania po uprzednim jednomiesięcznym
okresem wypowiedzenia.
W przypadku podłączenia ulicy Cementowej we Wrzosowej do budowanej
kanalizacji zbiorczej Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków
umowy w tym zakresie.
§8
Do wszystkich spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego I Prawa zamówień publicznych.
§9
Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i
mogą być dopuszczalne tylko w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
§10
Umowa niniejsza została sporządzona w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach po
jednym dla każdej ze stron.
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