UMOWA NR ……………../2018
Zawarta w dniu ………………….. pomiędzy:
Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul.
Komunalna 5; 75-724 Koszalin wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem
0000045697 przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego,
NIP.: 669-05-05-783, regon 330253984,
reprezentowaną przez:
1. Tomasz Uciński - Prezes Zarządu
2. Ewa Ilkiewicz – Członek Zarządu Zastępca Dyrektora główny Księgowy
zwaną dalej „Najemcą”
a
……………………… reprezentowaną przez:
1. ………………………….
zwaną dalej „Wynajmującym”

§1
Przedmiot umowy i oświadczenia stron
1. Przedmiotem umowy jest wynajem Rozdrabniacza marki …………………….. celem
rozdrabniania odpadów :
• numer seryjny: ………..
• nr. Fabryczny …………….
• rok produkcji: ………………………. r.
• stan licznika przepracowanych motogodzin (na dzień podpisania umowy):
………………….
mth.
2. Wynajmujący oświadcza, że przedmiotowy rozdrabniacz jest sprawny technicznie,
wyposażony według specyfikacji producenta i spełnia wymogi wskazane w zapytaniu
ofertowym stanowiącym zał. nr 1 do niniejszej umowy.
3. Najemca oświadcza, że posiada środki finansowe gwarantujące terminową zapłatę swoich
zobowiązań.
§2
Zobowiązania Najemcy
Do obowiązków Najemcy należy:
zabezpieczenie sprzętu przed kradzieżą oraz zniszczeniem,
2) nie dokonywanie żadnych samodzielnych napraw bez wiedzy i zgody Wynajmującego,
3) nie oddawanie przedmiotu najmu osobie trzeciej do używania lub w podnajem,
1)

4)

pokrywanie z własnych środków kosztów materiałów eksploatacyjnych
§3
Zobowiązania Wynajmującego

Za maszynę w ciągu trwania umowy i w czasie wykonywania zamówienia
odpowiada operator.
2.
Wynajmujący udostępnia maszynę wraz z operatorem.
3.
Operator odpowiada za:
a. użytkowanie sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcją obsługi
b. niezwłoczne informowanie Wynajmującego o zaistniałych awariach, nie później
niż w pierwszym dniu roboczym od jej wystąpienia
c. nie dokonywanie żadnych samodzielnych napraw bez wiedzy i zgody
Wynajmującego,
d. nie oddawanie przedmiotu najmu osobie trzeciej do używania lub w podnajem,
e. utrzymywanie sprzętu w dobrym stanie,
3.
Miejsce wykonania usługi zlokalizowane jest w Regionalnym Zakładzie Odzysku
Odpadów w Sianowie ul. Łubuszan 80
4.
Maszyna powinna być sprawna i w pełni zatankowana.
1.

§4
Zasady rozliczania
1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.

Ustala się stawkę jednostkową opłaty Najemcy na rzecz Wynajmującego za motogodzinę
(mtg) pracy przedmiotu użyczenia w wysokości ……. zł. netto/mtg, wraz z operatorem,
bez kosztów paliwa – zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym zał. nr 2 do umowy.
Ustala się maksymalną liczbę motogodzin do przepracowania – 40 mtg w ramach jednego
etapu.
Ustala się maksymalną liczbę motogodzin do przepracowania – 120 mtg z podziałem na 4
etapy.
Ustala się czas pracy od 800 do 1600 w dni robocze.
Ustala się stawkę za transport przedmiotu użyczenia z siedziby Wynajmującego do
Regionalnego Zakładu Odzysku Odpadów ul. Łubuszan 80, 76-004 Sianów na koszt
Najemcy w wysokości ……….. zł netto (dostarczenie i powrót maszyny).
Fakturę łącznie za wynajem maszyny i transport wynajmujący wystawi nie później niż 7
dni od daty wykonanie jednego z 4 etapów dostarczenia maszyny z terminem płatności 21
dni .
Obowiązująca stawka podatku VAT na dzień podpisania umowy wynosi 23 %.
Rozliczenia czasu pracy przedmiotu umowy będą sporządzane w formie pisemnej
(protokół z rozliczenia stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej umowy) po zakończeniu
każdego z etapów.
Podstawę do obliczenia wynagrodzenia za wykonaną usługę stanowić będzie iloczyn
rzeczywistych przepracowanych motogodzin (mtg) oraz stawki jednostkowej ustalonej w
niniejszej umowie.

10. Najemca upoważnia Wynajmującego do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.
§5
Czas trwania umowy
1. Umowa obowiązuje do dnia 31.12.2018r.
2. Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron, ze skutkiem natychmiastowym
w sytuacji, gdy druga strona niniejszej umowy nie przestrzega jej postanowień lub w
sposób rażący wykonuje umowę wadliwie.
3. Umowa wygasa, gdy z przyczyn faktycznych natury obiektywnej i niezależnej od
Wynajmującego praca rozdrabniania odpadów będzie niemożliwa. W szczególności gdy
nastąpi poważna i trwała awaria urządzenia.
§6
Postanowienia końcowe
1. Najemca jako osobę upoważnioną do kontaktowania się i uzgadniania spraw związanych
z wypełnianiem warunków umowy ustanawia Pana Marka Zalewskiego- Kierownik
RZOO, nr telefonu: 943185365
2. Wynajmujący jako osobę upoważnioną do kontaktowania się i uzgadniania spraw
związanych z wypełnianiem warunków umowy ustanawia …………………. nr telefonu
………………………….
3. Zmiany dotyczące niniejszej umowy dokonywane będą w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
4. W sprawach nieunormowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają
przepisy kodeksu cywilnego.
5. Ewentualne spory wynikłe z umowy po wyczerpaniu możliwości polubownego ich
załatwienia rozstrzygane będą przez właściwy sąd dla Najemcy.
6. Załącznikiem do niniejszej umowy jest:
• Załącznik nr 1 - zapytanie ofertowe
• Załącznik nr 2 – formularz oferty
• Załącznik nr 3 - protokół z rozliczenia motogodzin pracy przesiewacza
7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden
otrzymuje „Wynajmujący” a drugi „Najemca”.

WYNAJMUJĄCY:

NAJEMCA:

Załącznik nr 1

PROTOKÓŁ
z rozliczenia motogodzin pracy rozdrabniacza
dzienny

Maszyna ……………, nr seryjny maszyny; …………….. , rok produkcji: ……………...
Stan licznika motogodzin :

……………..

Stan licznika motogodzin :

……………….. ( dnia ………………. )

( dnia………………..)

Przepracowano …………… mth.

Osoba potwierdzająca ilość pracy maszyny:
…………………………………………..
Rozliczenia motogodzin dokonano dnia ………………………… przez pracowników:

…………………………………………………….
……………………………………………………….
( podpis pracownika
ze strony Wynajmującego)

(popis pracownika
ze strony Najemcy)

PROTOKÓŁ
zdawczo - odbiorczy

Maszyna …………….., nr seryjny maszyny; …………………, rok produkcji:
…………….. r.
Stan licznika motogodzin :

……………..

( dnia………………..)

Stan licznika motogodzin :

……………….. ( dnia ………………. )

Przepracowano …………… mth.

Rozliczenia motogodzin dokonano dnia ………………………… przez pracowników:

…………………………………………………….
……………………………………………………….
( podpis pracownika
ze strony Wynajmującego)

(popis pracownika
ze strony Najemcy)

