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WZÓR UMOWY


zawarta w dniu ……………….. r. w Miliczu pomiędzy:
Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej "Dolina Baryczy" Sp. z o.o. w Miliczu,
ul. Rynek 21, NIP: 916-135-40-50, REGON: 020286417,
reprezentowanym przez:
Prezesa Zarządu Panią Sabinę Misiak
zwanym dalej „Zamawiającym"
a


NIP:	, REGON:	
reprezentowanym przez: 	
zwanym dalej „Wykonawcą"

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-6/PGK/2022, przeprowadzonego na podstawie § Regulaminu zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 130 000 zł, zawarta została umowa o następującej treści:

§1

1.	Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie usługi polegającej naprawie, opróżnieniu i czyszczeniu 20 separatorów (12 na terenie gminy Milicz i 8 na terenie gminy Żmigród) substancji ropopochodnych na zgodnie z załączonym wykazem - załącznik nr 2 do umowy.
2.	Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przeglądy eksploatacyjne separatorów, prowadzenie książki eksploatacji separatorów oraz czyszczenie separatorów oraz odbiór i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych z grupy 13 05 08* powstałych podczas wykonywania prac czyszczenia separatorów zamontowanych na terenie gminy Milicz i gminy Żmigród.
3.	Przegląd oraz czyszczenie zostaną wykonane dwukrotnie w trakcie trwania umowy.

4.	Obsługa przeglądu lub czyszczenia separatora będzie potwierdzona protokołem odbioru prac serwisowych separatora spisanym przez pracownika Wykonawcy i upoważnioną osobę ze strony Zamawiającego.
5.	Rozliczenie prac będzie następowało każdorazowo po spisaniu protokołu odbioru prac serwisowych i podpisaniu go przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.
6.	Komplet materiałów, sprzętu i urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotowego zadania dostarcza Wykonawca.

7.	Wykonawca zobowiązuje się do osobistego wykonania przedmiotu umowy.
8.	Integralną część niniejszej umowy stanowi oferta Wykonawcy.

§2

Wykonawca oświadcza, że posiada zezwolenie na świadczenie usług objętych niniejszą
umową - decyzją	oraz
jest wytwórcą odpadów powstających  podczas  czyszczenia  separatorów i składa
odpowiednie sprawozdania w zakresie wytwarzania odpadów


§3

1.	Całość wynagrodzenia za przedmiot umowy strony ustalają w wysokości brutto:
	, słownie: 	
' 	i
przy czym wynagrodzenie Wykonawcy stanowić będzie kwotę za faktycznie wykonane usługi..
2.	Termin płatności -30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego.
3.	Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT- NIP	


§4

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia, unieszkodliwienia wybranych z separatorów odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami według poniższego harmonogramu:
Przegląd oraz czyszczenie separatorów zostanie wykonane dwukrotnie w ciągu trwania umowy w okresie wiosennym tj. od dnia 20.03.2022 do dnia 21.06.2022 oraz w okresie jesiennym tj. od dnia 23.09.2022 do dnia 21.12.2022.
Przedmiotem odbioru są:
1)	wykonane przeglądy wraz z dokonaniem stosownych wpisów w książkach eksploatacji,
2)	zestawienie ilości (m3) odpadów odebranych z poszczególnych separatorów
3)	Wykonawca ma obowiązek poinformowania koordynatorów wyznaczonych w PGK „Dolina Baryczy” sp. z o.o wyznaczonych do całości spraw związanych z realizacją niniejszej umowy 14 dni przed planowana realizacja przedmiotu zmówienia.


§5
1.	Osobą upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy w zakresie realizacji
przedmiotu umowy będzie:	
2.	Koordynatorem całości spraw związanych z realizacją niniejszej umowy ze strony Zamawiającego będzie: Kierownik Oczyszczalni Ścieków w Miliczu - Ireneusz Szulc, tel. 693 073 005 oraz Kierownik Oczyszczalni Ścieków w Żmigrodzie – Grzegorz Zawadzki, tel. 667 924 058.


§7
1.	Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w sytuacjach, gdy Wykonawca nie zrealizuje zadań objętych niniejszą umową.
2.	Rozwiązanie umowy następuje w formie pisemnego oświadczenia złożonego Wykonawcy.
1.	1. Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia w uzgodnionym terminie instalacji separatorów i zapewnienia utwardzonego dojazdu samochodu serwisowego do instalacji separatora.

§9

1. Oprócz przypadków wymienionych w treści Kodeksu Cywilnego Zamawiającemu przysługuje odstąpienie od umowy w następujących sytuacjach:
•	jeśli wystąpią istotne okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności
•	Zamawiający lub Wykonawca postawiony zostanie w stan likwidacji lub upadłości,
•	zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
•	Wykonawca utraci pozwolenie na gospodarowanie odpadami (cofnięcie, wygaśnięcie decyzji),
•	Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy mimo wezwania przez Zamawiającego,
•	Wykonawca przestał realizować lub realizuje nienależycie umowę przez okres co najmniej 2 dni - mimo pisemnego wezwania do należytego wykonania umowy we wskazanym terminie.

2.	Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy Zamawiający zawiadomi go, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
3.	Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.


§ 10

W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:
1.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a.	w wysokości 10 % wartości umownej zadania gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca.
b.	w wysokości 0,5 % wartości umownej zadania nie zrealizowanego w terminie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
2.	Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a.	w wysokości 10 % wartości umownej zadania w razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z powodu okoliczności za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający,
b.	w wysokości 0,5 % wartości umownej nieodebranego zadania za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
a.	3. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych


§ 11
1.	Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
2.	Strony zgodnie ustalają, iż zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz wprowadzania nowych postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§12

1,	Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony
rozstrzygać będą polubownie.
2.	W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez właściwy
Sąd dla Zamawiającego.

§ 13

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawę Prawo Zamówień Publicznych wraz z aktami wykonawczymi.

§14

Umowa zostanie sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki:
1.	Oferta Wykonawcy.
2.	Wykaz/lokalizacja separatorów.
3.	Decyzje
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