U M O WA
świadczenia usług wywozu odpadów komunalnych
nr Or.I.032. … .2022 z dnia ………..2022 r.
zawarta w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy:
Powiatem Ostrowieckim z siedzibą ul. Iłżecka 37, 27 – 400 Ostrowiec Św., NIP 661-219-8232, zwanym w dalszej części umowy Zleceniodawcą reprezentowanym przez:
Sekretarza Powiatu Ostrowieckiego

-

Łukasza Witkowskiego

działającego na podstawie upoważnienia do jednoosobowego składania oświadczeń woli
w imieniu Powiatu Ostrowieckiego udzielonego uchwałą nr 4/2021 Zarządu Powiatu Ostrowieckiego
z dnia 08.01.2021 r.

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Ostrowieckiego – Julity Szewczyk
a:
……………………………….. z siedzibą …………………………, NIP: ……………….,
REGON

………………….,

KRS

……………….,

zwanym

dalej

Zleceniobiorcą,

reprezentowanym przez:
…………………………………………………
Po przeprowadzeniu zapytania cenowego z zastosowaniem § 4 „Regulaminu udzielania
zamówień publicznych o wartości poniżej 130 000 zł netto (załącznik nr 1 do Zarządzenia nr
Or.I.120.1.1.2022 z dnia 04.01.2022 r.), po uzyskaniu zgody Starosty Ostrowieckiego znak:
Or.I.272.2.7.2022, została zawarta umowa o następującej treści:
§1
Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca przyjmuje do realizacji usługę wywozu odpadów
komunalnych ze Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim zlokalizowanych przy
ul. Iłżeckiej 37, Wardyńskiego 1 i Siennieńskiej 322.
§2
1. Miejsce gromadzenia odpadów musi spełniać wymogi przepisów ustawy z dnia 13 września
1996 r. – o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 888 ze
zmianami), aktów wykonawczych do tej ustawy, Prawa budowlanego – w kwestii dostępu
do pojemników, innych przepisów prawa i zwyczajów lokalnych.
2. Odpady komunalne będą gromadzone w pojemnikach wypożyczonych od Zleceniobiorcy.
3. Zleceniodawca płacił będzie miesięcznie za użytkowanie pojemnika będącego własnością
Zleceniobiorcy:

a. pojemnik typ 1,1 m³ (odpady kom.)

–

szt. 2

ul. Iłżecka 37

-

szt. 1

ul. Siennieńska 322

–

szt. 1

ul. Wardyńskiego 1

–

szt. 1

ul. Iłżecka 37

–

szt. 1

ul. Siennieńska 322

–

szt. 1

ul. Iłżecka 37

–

szt. 1

ul. Wardyńskiego1

–

szt. 1

ul. Iłżecka 37

cena brutto ……………… zł za szt.
b. pojemnik typ 1,1 m3 (odpady kom.)
cena brutto …………..… zł za szt.
c. pojemnik typ 1,1 m³ (odpady kom.)
cena brutto ……………. zł za szt.
d. pojemnik siatka 1,5m³
cena brutto ……………. zł za szt.
e. pojemnik siatka 1,5 m
cena brutto ……………. zł za szt.
f. pojemnik typ 1,1 m³ (makulatura)
cena brutto ……………. zł za szt.
g. pojemnik typ 1,1 m³ (makulatura)
cena brutto …………… zł za szt.
h. pojemnik typ 1,1 m3 (odpady zielone)

4. Za zaginięcie lub zniszczenie oraz niewłaściwe używanie pojemników odpowiada
Zleceniodawca do pełnej wysokości szkody.
§3
1. Odpady odbierane będą z pojemników na poniższych zasadach:
Ilość

Typ

Częstotliwość

pojemników

pojemnika

odbioru

ul. Iłżecka 37

2 szt.

1,1

raz w tygodniu

komunalne

Siennieńska 322

1 szt.

1,1

zgłoszenie
telefoniczne

komunalne

ul. Wardyńskiego 1

1 szt.

1,1

raz w miesiącu

komunalne

ul. Iłżecka 37

1 szt.

1,1

dwa razy
w miesiącu

makulatura

ul. Wardyńskiego 1

1 szt.

1,1

raz w miesiącu

makulatura

ul. Iłżecka 37

1 szt.

siatka

raz w miesiącu

plastik

ul. Siennieńska 322

1 szt.

siatka

zgłoszenie
telefoniczne

plastik

ul. Iłżecka 37

1 szt.

1,1

raz w miesiącu

odpady zielone

Miejsce odbioru

Rodzaj odpadów

Cena brutto

2. Wywóz odpadów komunalnych odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi
w obowiązującej Uchwale Nr LVII/8/2022 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski”.
3. W przypadku zwiększonej ilości odpadów wywóz dodatkowy nastąpi po telefonicznym
zgłoszeniu, zgodnie z cenami przedstawionymi w złożonej ofercie.
4. Podane w ust. 1 ceny wywozu odpadów są zgodne ze złożoną ofertą.
5. Wartość umowy określa się do kwoty ……………. zł netto (słownie: …………………….)
plus 8 % podatek VAT w kwocie ……………….. zł, co daje kwotę ………………… zł
brutto. Płatność: dział 750, rozdział 75020, § 4300 (…………………. zł brutto w roku 2022
oraz ………………. zł brutto w roku 2023), dział 710, rozdział 71012, § 4300 (……………
zł brutto w roku 2022 oraz …………… zł brutto w roku 2023) oraz dział 600, rozdział
60014, § 4300 (…………….. zł brutto w roku 2022 oraz ………….. brutto w roku 2023).
6. Dopuszcza się możliwość zamówienia dodatkowego do 50 % wartości umowy, zgodnie
z § 7 ust. 1 „Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 130 000 zł
netto”.
§4
1. Zmiana ceny może nastąpić za zgodą stron z 1 miesięcznym wypowiedzeniem.
2. Zmiana ceny może nastąpić w przypadku zaistnienia przyczyn ekonomicznych.
3. Propozycję zmiany ceny Zleceniobiorca winien uzasadnić pisemnie.
§5
1. Za wykonanie usługi oraz użytkowanie pojemników Zleceniobiorca będzie wystawiał
fakturę raz w miesiącu zgodnie z podanym cennikiem z doliczeniem obowiązującego
podatku VAT.
2. Zleceniodawca dokona zapłaty w formie przelewu bankowego na konto Zleceniobiorcy
podane na fakturze VAT. Termin płatności ustala się na 14 dni od daty dostarczenia
prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zleceniodawcy.
3. Zleceniodawca oświadcza, że posiada numer NIP 661-219-82-32 i upoważnia
Zleceniobiorcę do wystawiania faktur bez swojego podpisu.

4. Zleceniodawca obowiązany jest do zapłaty za usługę wynikającą z określonej w umowie
częstotliwości odbioru odpadów, nie zrealizowaną z winy Zleceniodawcy (np. braku
dostępu do pojemników).
5. Za nieterminowe regulowanie należności Zleceniobiorcy, naliczać się będzie odsetki
ustawowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Opóźnienie odbioru odpadów będzie skutkować naliczeniem kary umownej w wysokości
równowartości odsetek ustawowych wyliczonych zgodnie z art. 481 § 22 Kodeksu
cywilnego.
§6
4. Zleceniodawca ma prawo składania reklamacji dotyczącej jakości usług świadczonych
przez Zleceniobiorcę.
5. Reklamacja może być złożona telefonicznie, faxem, elektronicznie, na piśmie lub osobiście
w siedzibie Zleceniobiorcy ……………………… w godz. ………….. od poniedziałku do
piątku.
§7
1. Osobą odpowiedzialną za wykonanie przedmiotu zamówienia z ramienia Zleceniodawcy
będzie Pani Marzena Jemielniak – Kierownik Referatu Organizacyjno - Administracyjnego
2. Osobą odpowiedzialną za wykonanie przedmiotu zamówienia z ramienia Zleceniobiorcy
będzie …………………….
§8
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od 01 czerwca 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.
2. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę w formie pisemnej, pod rygorem nieważności,
z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca
następującego po miesiącu, w którym doręczono wypowiedzenie.
§9
1. Spory mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie
sąd miejscowo właściwy dla Zleceniodawcy.
2. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

3. W sprawach

nieuregulowanych

niniejszą

umową

mają

zastosowanie

przepisy

Kodeksu Cywilnego oraz uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia ”Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski”.
§ 10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.

ZLECENIODAWCA

ZLECENIOBIORCA

