
Zadanie 2 - Lokalizacja Zakład/Instalacja Julków gm. Skierniewice

Załącznik nr 1 do umowy- Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu umowy

Lokalizacja Zakład/Instalacja Julków gm. Skierniewice

Tabor Zamawiającego przeznaczony do wykonania przedmiotu umowy

Lp. Samochody/tabor
Numer 

rejestracyjny

Średnie zużycie 

paliwa na 100 km
Rok produkcji

1. ciągnik siodłowy m-ki Volvo EBE 2SW6 40 L 2010

2. naczepa ciężarowa m-ki Wielton EBE 6RE9 x 2010

3. ciągnik siodłowy  m-ki Volvo FH MEDIUM EBE 2YU7 40 L 2011

4. naczepa skrzyniowa Wielton EBE 10Y7 x 2011

Szacunkowa ilość Mg do 

przestransportowania w 

okresie miesiąca

Szacunkowa ilość km do 

przejechania w okresie 

miesiąca 

        4) zdanie ładunku odpadów.

2. Ładunek, o którym mowa w pkt.1 obejmuje:

        1) odpady wytworze

        2) odpady zmieszane

        3) odpady gromadzone selektywnie

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

4.

Trasy

2.

Obowiązki Wykonawcy

1. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy został zawarty w paragrafie 3 umowy

Rozliczenie usługi

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. Zakończenie trasy - każdorazowo lokalizacja Zakład/Instalacja Julków gm. Skierniewice

2. Trasy podstawowe i dodatkowe zawarte są w załączniku nr 2 do umowy. Trasy dodatkowe są konfiguracją tras podstawowych. W 

trakcie trwania umowy trasy mogą ulegać zmianom.

2. Jeśli Wykonawca przekroczy liczbę kilometrów przyjętą dla danej trasy o min. 4 km z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, np. 

wprowadzony objazd dróg, dodatkowe przejechane kilometry zostaną uwzględnione Wykonawcy w miesięcznym rozliczeniu 

wykonanej usługi tylko w przypadku, gdy uzasadni daną sytuację w karcie tras/kursów. Każda sytuacja będzie rozpatrywana przez 

dyspozytora Zamawiającego oddzielnie i to dyspozytor Zamawiającego będzie decydował o zatwierdzeniu bądź braku zatwierdzenia 

dodatkowo przejechanych kilometrów na danej trasie. W przypadku nieuzasadnionego wykonania przez Wykonawcę dodatkowych 

kilometrów bądź braku wyjaśnienia dodatkowo przejechanych kilometrów w karcie tras/kursów, Wykonawcy zostaną uwzględnione 

kilometry przyjęte dla danej trasy, natomiast dodatkowe przejechane kilometry stanowić będą w takim przypadku koszt Wykonawcy.

1. W związku z możliwością wystąpienia różnic w przejechanych kilometrach na danej trasie, np. w wyniku nieprecyzyjnie 

działającego tachografu czy wystąpienia możliwości różnego dojazdu do miejsca załadunku/rozładunku odpadów na danej instalacji, 

dla każdej trasy wprowadzone zostają widełki "+/- 3 km". Taka sytuacja powoduje, że w przypadku gdy Wykonawca przekroczy do 3 

km liczbę kilometrów na danej trasie, dodatkowo przejechane kilometry zostaną uwzględnione Wykonawcy w miesięcznym 

rozliczeniu wykonanej usługi.

Czynsz dzierżawny

ogółem 600 zł

ogółem 600 zł

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

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca rozpoczęcia i zakończenia trasy, jednak w odległości nie większej niż 15 

km od lokalizacji Zakład/Instalacja Julków gm.Skierniewice.

3.

3. Zakładany czas załadunku: do 60 minut,  zakładany czas rozładunku: do 60 minut

1. Rozpoczęcie trasy - każdorazowo Lokalizacja Zakład/Instalacja Julków gm. Skierniewice

Przedmiot umowy

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca rozpoczęcia i zakończenia trasy, jednak w odległości nie większej niż 10 

km od lokalizacji Zakład/Instalacja Julków gm. Skierniewice

        2) przyjęcie ładunku odpadów w miejsce wskazane,

        3) przetransportowanie ładunku odpadów w miejsce wskazane,

1. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie przez Wykonawcę usług polegających na:

        1) podstawieniu taboru w miejsce wskazane,

Planowana realizacja niniejszego zamówienia obejmuje usługi transportu w stawce VAT  8%  Transport w stawce VAT 8% obejmuje 

transport odpadów. Do realizacji przedmiotu umowy przewiduje tabor w części "Tabor Zamawiającego przeznaczony do wykonania 

przedmiotu umowy".

1.

Zakres usługi Mg km

3 500 25 800


