Załącznik Nr 5

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG WYWOZU ŚCIEKÓW

umowa zawarta w dniu ……………. r. w Środzie Wielkopolska pomiędzy:
ŚRODA XXI Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wielkopolska przy ul. Daszyńskiego 5, kod pocztowy 63-000,
wpisaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy XX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000389873, NIP 7861694083, reprezentowaną przez
Prezesa Zarządu Jerzego Kwintkiewicza, zwaną dalej Usługobiorcą
a przedsiębiorstwem
…………………………. w ……………………………….., kod pocztowy ……………, NIP ……………………., zwanym dalej
Usługodawcą
o następującej treści:
Do niniejszej umowy stosuje się przepisy ustawy z dnia 19 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.), albowiem zgodnie z
art. 4 ust. 8 w/w ustawy wartość zamówienia przekracza kwotę 14.000,- EUR
§ 1. [Przedmiot umowy]
1. Usługobiorca oświadcza, że jest uprawniony do realizowania zadań Miasta i Gminy Środa
Wielkopolska z zakresu kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych, określonych w art. 7
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze
zm.) a także, że posiada, wydane w oparciu o postanowienia art. 7 i następne ustawy z 13
września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. nr 132 poz. 622 ze zm.)
zezwolenie m.in. na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z
terenu miasta i gminy Środa Wielkopolska, i że w ramach tych upoważnień świadczy usługi m.in.
polegające na odbiorze, transporcie i oczyszczaniu ścieków bytowych ze zbiorników
bezodpływowych swych kontrahentów.
2. Usługodawca będzie świadczył zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy usługi na rzecz
Usługobiorcy polegające na wywozie nieczystości i ścieków bytowych ze zbiorników
bezodpływowych kontrahentów Usługobiorcy znajdujących się na terenach wiejskich gminy
Środa Wielkopolska.

§ 2. [Wóz asenizacyjny]
1. Usługodawca świadczy usługę w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej przy
użyciu należącego do niego sprzętu, do którego należy:
a. samochód marki ………………. z cysterną asenizacyjną o pojemności ……….. m3, o nr rej.
…………………., nr podwozia………………

2.
3.

4.
5.
6.

7.

b. samochód marki ………………. z cysterną asenizacyjną o pojemności ……….. m3, o nr rej.
…………………., nr podwozia………………
Za stan techniczny wozu asenizacyjnego wskazanego ust. 1 w czasie trwania niniejszej umowy
odpowiedzialność ponosi tylko i wyłącznie Usługodawca.
Koszty utrzymania sprzętu, w szczególności koszty eksploatacji, napraw, remontów oraz
ubezpieczenia OC i pozostałych ubezpieczeń komunikacyjnych pojazdu ponosić będzie
Usługodawca.
Usługodawca oświadcza, że posiada uprawnienia do kierowania pojazdem opisanym w ust. 1
oraz do operowania cysterną asenizacyjną.
Pojazd wskazany w ust. 1 w czasie wykonywania usługi musi być oznaczony logotypem
Usługobiorcy.
Usługodawca zobowiązuje się zawrzeć umowę ubezpieczenia działalności z tytułu szkód innych,
niż komunikacyjne, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialności cywilnej.
Zabrania się spuszczania ścieków z transportu asenizacyjnego do studzienek kanalizacyjnych.

§ 3. [Obowiązki Usługobiorcy]
Usługobiorca oświadcza, że posiada zorganizowany rynek odbiorców usług polegających na wywozie
ścieków od ludności i przedsiębiorstw z gminy Środa Wielkopolska do przepompowni – zlewni
ścieków, płynących dalej do oczyszczalni miejskiej oraz posiada upoważnienie władz samorządowych
na wywóz ścieków z gminy Środa Wielkopolska.

§ 4. [Obowiązki Usługodawcy]
1. Usługodawca zobowiązuje się zapewnić ciągłość świadczenia usług. W przypadku niedotrzymania
tego warunku Usługobiorca ma prawo zawrzeć podobną umowę z innym podmiotem, który
będzie świadczył usługi wywozu ścieków.
2. W przypadku braku gotowości do świadczenia usług, która spowoduje konieczność powierzenia
przez Usługobiorcę świadczenia usług podmiotom trzecim, Usługodawca zapłaci Usługobiorcy
karę umowną w wysokości …………… zł netto za każdy m3 ścieków wywiezionych przez innego
usługodawcę. Najemca może powyższą karę umowną zmniejszyć.
3. Usługodawca zobowiązuje się przyjmować zlecenia wywozu ścieków oraz realizować je
terminowo. Terminy będą wynikały ze zleceń pochodzących od Usługobiorcy, Miejskiego
przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie
Wielkopolskiej zwanego dalej MPECWiK oraz bezpośrednio od odbiorców usługi, którymi mogą
być wskazane przez Usługodawcę gospodarstwa domowe lub przedsiębiorstwa.
4. Lista odbiorców usługi może w trakcie trwania niniejszej umowy podlegać korektom.
5. Wynajmujący nie może powierzyć świadczenia usług, o których mowa w § 1 ust. 2 osobie trzeciej
bez zgody Usługobiorcy.

§ 5. [Świadczenie usługi]
1. Usługodawca zobowiązuję się do rozpoczęcia wykonania usługi w ciągu 24 godzin od momentu
otrzymania zgłoszenia od podmiotów wskazanych w § 4 pkt 3.
2. W przypadku anomalii pogodowy Usługodawca ma obowiązek rozpocząć świadczenie usługi w
ciągu 4 godzin od momentu zgłoszenia przez MPECWiK konieczności wykonania usługi.
3. Forma zgłoszenia i sposób przejęcia ścieków na oczyszczalnie zostanie ustalony pomiędzy
Usługobiorcą a MPECWIK.
4. Strony zgodnie ustalają, że ilość dowożonych ścieków na oczyszczalnie określa się w oparciu o
pomiar na Punkcie Zlewnym przy przepompowni głównej w Środzie Wielkopolskiej.
5. Dokumentowanie odbioru ścieków oraz ich wywóz do przepompowni odbywać się będzie
według zasad ustalonych przez Usługobiorcę, przy użyciu dokumentów stanowiących załącznik nr
1 do niniejszej umowy.
6. Usługodawca prowadzi ścisłą ewidencję świadczonych usług zawierającej następujące dane:
a. datę wykonania usługi;
b. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres odbiorcy usługi;
c. ilość odebranych i przekazanych na oczyszczalnię ścieków;
d. potwierdzenie odbioru ścieków od kontrahenta;
e. potwierdzenie przekazanych na oczyszczalnię ścieków;
7. Na koniec każdego miesiąca Usługodawca dostarczy Usługobiorcy oraz MPECWiK sprawozdanie z
wykonanych usług uwzględniające dane wymienione w ustępie poprzedzającym.
8. Usługodawca na swój koszt udostępni Usługodawcy telefon komórkowy, za pomocą którego
Usługodawca będzie przyjmował zlecenia i kontaktował się z Usługobiorcą; Usługodawca
zobowiązuje się używać telefonu służbowego w sprawach dotyczących realizacji niniejszej
umowy i należycie o niego dbać.
9. Odbiorcy usługi zostaną powiadomieni przez Usługobiorcę o sposobie wywozu obowiązującym
od 01.01.2012 r. i o oznakowaniu wozu asenizacyjnego zgodnie § 2 pkt. 5 niniejszej umowy.
10. Usługodawca po zakończeniu świadczenia usługi pozostawi teren, z którego wywozi ścieki
bytowe oraz drogę transportu ścieków w należytym porządku i czystości.

§ 6. [Wynagrodzenie Usługodawcy]
1. Strony ustalają wynagrodzenie za świadczone usługi w wysokości …… zł netto za 1 m3
wywiezionych pojazdem ścieków.
2. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 14 dni od daty doręczenia przez Usługodawcę faktury
VAT, zgodnej z dokumentami przewozowymi, na rachunek bankowy Usługodawcy wskazany na
fakturze.
3. Ilość wywiezionych pojazdem ścieków ustala się zgodnie z dokumentacją wskazaną w § 5 pkt 4 i
5.

§ 7. [Kary umowne]
1. Za każdy dzień zwłoki w wykonaniu usługi objętej niniejszej umową niezależnie od kary umownej
określonej w § 4 pkt 2 Usługodawca zapłaci Usługobiorcy karę pieniężną w wysokości 3%
wartości wykonanych usług w miesiącu poprzedzającym datę powstania zwłoki.
2. Usługodawca zapłaci Usługobiorcy karę pieniężną za każdą godzinę zwłoki w wykonaniu usług w

przypadku anomalii pogodowych (ulewne deszcze, roztopy etc.) w wysokości 1% wartości
wykonanych usług w miesiącu poprzedzającym datę powstania zwłoki.

§ 8. [Postanowienia końcowe]
1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2011
2. Stronom przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem półrocznego okresu
wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie będą mieć przepisy kodeksu
cywilnego.
5. Właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy jest
właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.
6. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

.....................................................
Wynajmujący

.....................................................
Najemca

Załącznik nr 1
DOKUMENTACJA WYWOZU ŚCIEKÓW

Data

Godz.
przyjazdu

Adres
nieruchomości

Lista zgłoszeń nr ................... na wywóz nieczystości z szamb miesiąc ..................................
Zgłaszający
Wywóz w m3
Właściciel
Pojemność
Kod
Uwagi
Tel.
Imię
nieruchomości
szamba
Data
Ilość
i nazwisko kontaktowy

Potwierdzenie wywozu
Podpis
dostawcy

Podpis
odbiorcy

