Załącznik nr 5 do SIWZ
Lokalizacja Zakład Wewnętrzny Bełchatów (DOP)
Tabor Zamawiającego przeznaczony do wykonania przedmiotu umowy
Lp.

Numer
rejestracyjny

Samochody/tabor

Średnie zużycie paliwa
na 100 km

Rok produkcji

Czynsz dzierżawny

1.

kontenerowiec m-ki DAF

EBE 8R77

34 L

2009

600 zł

2.

kontenerowiec m-ki DAF

EBE 5GH4

34 L

2009

600 zł

3.

kontenerowiec m-ki VOLVO

EBE 3P55

27 L

2008

600 zł

Uwagi: Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sprzętu do wykonania usługi na podstawie zawartego pomiędzy Stronami aneksu do umowy.

Przedmiot umowy
Szacunkowa ilość Mg do
przestransportowania w okresie
trwania umowy

Szacunkowa ilość km do
przejechania w okresie
trwania umowy

Mg - ogółem

km-ogółem

ok. 8 400
(700 na m-c)

ok. 134 400
(11 200na m-c)

Zakres usługi

1.

1. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie przez Wykonawcę usług związanych z transportem ładunku odpadów i
transportem w miejsce zagospodarowania, polegających na:
1) podstawieniu taboru w miejsce wskazane,
2) przyjęcie określonego ładunku odpadów,
3) przetransportowanie określonego ładunku odpadów w miejsce wskazane,
4) zdanie określonego ładunku odpadów.
2. Ładunek, o którym mowa w pkt 1 obejmuje:
1) odpady wytworzone,
2) odpady zmieszane,
3) odpady gromadzone selektywnie,
4) Odpady pozostałe.

Trasy
1. Rozpoczęcie trasy - każdorazowo lokalizacja ZWB Przemysłowa 14, Bełchatów

2. 2. Zakończenie trasy - każdorazowo lokalizacja ZWB Przemysłowa 14, Bełchatów
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca rozpoczęcia i zakończenia trasy, jednak w odległości nie większej niż 10
km od lokalizacji ZWB Przemysłowa 14, Bełchatów

Obowiązki Wykonawcy
1. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy został zawarty w paragrafie 3 umowy
2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy efektywnej organizacji załadunków, transportu, rozładunków celem przetransportowania
wskazanej szacowanej ilości odpadów w skali miesiąca kalendarzowego - w porozumieniu z dyspozytorem ze strony Zamawiającego
3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia własnego taboru do wykonania przedmiotu umowy, w przypadku gdy zajdzie taka
konieczność (wykaz samochodów znajdujących się w użytkowaniu Wykonawcy stanowi załącznik nr 4 do umowy). W przypadku

3. odpadów, Wykonawca musi zagwarantować wykonywanie załadunku, transportu, wyładunku w ilości wynikającej z protokołów

uzgodnień co do ilości odpadów w jednym transporcie - pojedynczy tabor własny nie może przewozić mniej odpadów aniżeli
udostępniony pojedynczy tabor przez Zamawiającego. W takim przypadku, samochód Wykonawcy zostanie uwzględniony w
miesięcznym rozliczeniu zrealizowanej usługi na takich samych zasadach, jak samochody przekazane Wykonawcy w dzierżawę.
4. Zakładany czas załadunku: do 60 minut, zakładany czas rozładunku: do 60 minut
5. Wykonawca ma wybierać możliwie najkrótszy wariant przejechania danej trasy (dyspozytor Zamawiającego będzie uprawniony
do wskazania Wykonawcy przebiegu trasy).

Rozliczenie usługi
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić:
………………………… zł netto za 1 km plus obowiązująca stawka podatku VAT

4.

2. Zamawiający zobowiązuje się również zapłacić Wykonawcy w przypadku, gdy załadunek i rozładunek transportowanego ładunku
bez winy Wykonawcy przekraczać będzie czasy:
1) zakładany czas załadunku: 60 minut;
2) zakładany czas rozładunku: 60 minut.
Wykonawcy przysługiwać będzie dodatkowe wynagrodzenie za przestój w wysokości 40 zł netto plus obowiązująca stawka podatku
VAT za każdą rozpoczętą godzinę przestoju. Osoba wydającą/przyjmującą ładunek zobowiązana będzie potwierdzać czas załadunku
i wyładunku w tabeli czasu przestojów, stanowiącej załącznik nr 3 do umowy

3. Szczegółowe warunki rozliczenia usługi i warunków płatności zawarte są w paragrafie 8 umowy

