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PROJEKT UMOWY – ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ 

UMOWA …………. /NS/2015 

zawarta w dniu ……………….. w Bełchatowie  pomiędzy: 

Zakładem Wodociągów i Kanalizacji „WOD. - KAN.” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

z siedzibą  

w Bełchatowie przy ulicy Św. Faustyny Kowalskiej nr 9, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze 

Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000109360 w Sądzie Rejonowym dla Łodzi –

Śródmieścia w Łodzi, NIP 769-050-22-13, Regon: 590005919, wysokość kapitału zakładowego:  

82 177 900,00 PLN reprezentowanym przez: 

1. …………………………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………………………… 

 

zwanym dalej  „Zamawiającym” 

a 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….. 

reprezentowanym przez: 

         1.  ……………………………………………………………………… 

 

zwaną dalej „Wykonawcą”, zwane łącznie „Stronami”. 

 

Umowa niniejsza została zawarta na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie 

zamówienia , zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji 

„WOD.- KAN.” Sp. z o. o, zwanego dalej Regulaminem, w trybie przetargu nieograniczonego. 

 

§ 1. 

1.    Przedmiotem niniejszej umowy jest usługa odbioru, transportu, odzysku i unieszkodliwienia 

     wysuszonych osadów ściekowych z instalacji suszenia  na Oczyszczalni Ścieków w Bełchatowie, 

     przy ul. Piotrkowskiej 110 – ustabilizowane osady ściekowe o kodzie odpadu 19 08 05. 

2.    Z chwilą odbioru odpadu Wykonawca przejmuje całkowitą odpowiedzialność w zakresie 

     postępowania z nim, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska  

     i gospodarki odpadami.  

§ 2. 

1. Zamawiający przekazuje Wykonawcy wysuszone osady ściekowe o kodzie odpadu  

19 08 05 w ilości ok. 1600 Mg ± 20%. 

2. Wymagany termin wykonania zamówienia: 
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- rozpoczęcie wywozu odpadów – najpóźniej 3 dni robocze od daty podpisania umowy 

- zakończenie – maksymalnie 30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. 

3. Po podpisaniu umowy Zamawiający ustali harmonogram realizacji przedmiotu umowy. 

§ 3. 

1. Wykonawca posiada wszelkie wymagane prawem decyzje/zezwolenia pozwalające na realizację 

przedmiotu umowy – dokumenty stanowią załącznik nr 1 do umowy. 

2. Wykonawca dostarczy odpady będące przedmiotem niniejszej umowy na miejsce ich 

zagospodarowania: 

……………………………………………………………………………………………………….. 

3. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że dysponuje odpowiednim potencjałem do wykonania 

przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i ponosi pełną odpowiedzialność 

za jej prawidłowe wykonanie. 

§ 4. 

1. Strony zobowiązują się do prowadzenia ewidencji odpadu, będącego przedmiotem niniejszej 

umowy zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r.  

w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1973). 

2. Strony ustalają, że potwierdzenie przyjęcia odpadów odbywać się będzie na podstawie „Karty 

przekazania odpadu” – stanowiącej załącznik nr 2 do umowy potwierdzonej pod względem 

ilościowym przez strony.  

3. Karta przekazania odpadów sporządzona będzie w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 

4. Każdorazowo przed odbiorem nastąpi ustalenie ilości odbieranych w/w odpadów poprzez ważenie  

ich na wadze znajdującej się na obiekcie Zamawiającego i wydrukowanie raportu wagowego. 

5. Osoby odpowiedzialne za realizację umowy: 

5.1. Po stronie Zamawiającego: ………………………………………………………. 

tel.   …………………….., email ……………………………………………….. 

5.2. Po stronie Wykonawcy: ………………………………………………………. 

tel. …………………….., email ………………………………………………… 

                                                                                                 § 5. 

          1.   Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy, strony przewidują 

                wynagrodzenie w kwocie: 

               -  ……………………… zł netto (słownie złotych:  ………………………………………………..) 

               - kwota podatku VAT ( wg stawki obowiązującej w dacie wykonania usługi) – na dzień zawarcia     

                 umowy …………. zł (słownie złotych: …………………………………………………………...) 

               - ……………………….zł brutto (słownie: ………………………………………………………...) 
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    zgodnie ze złożona ofertą, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej umowy będący jej integralną 

   częścią.  

    Na dzień zawarcia umowy stawka VAT wynosi …………%. 

2. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) Wykonawca zmieni 

     kwotę brutto wynagrodzenia określonego w niniejszym paragrafie o różnicę wynikającą z tej 

     zmiany zgodnie z obowiązującymi przepisami, bez konieczności sporządzania aneksów. 

3.  Cena jednostkowa za usługę odbioru, transportu, odzysku i unieszkodliwienia wysuszonego osadu 

     ściekowego: 

     ………………….zł netto/Mg (słownie: …………………………………………) 

     zgodnie ze złożona ofertą, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej umowy będący jej integralną 

     częścią.  

4. Ceny jednostkowe netto zostaną powiększone o podatek VAT, doliczony zgodnie  

      z obowiązującymi przepisami. 

5.  Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją niniejszej 

      umowy. 

§ 6. 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie wyliczane na podstawie ilości 

faktycznie odebranych odpadów i cen jednostkowych netto określonych w ofercie Wykonawcy, 

stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 

2.  Podstawą wystawienia faktury będzie potwierdzony przez Zamawiającego raport wagowy  

        i podpisana „Karta przekazania odpadu” przez strony – będące załącznikami do faktury. 

3.  Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w  § 5 niniejszej 

       umowy przelewem na rachunek Wykonawcy. 

4.   Strony zgodnie ustalają, że w trakcie obowiązywania umowy ceny jednostkowe będące podstawą 

        ustalenia wynagrodzenia za wykonanie czynności, o których mowa w § 1 ust. 1 nie ulegną 

zmianie. 

4.  Zapłata należności następować będzie na podstawie faktury, wystawionej przez Wykonawcę  

 w formie papierowej, po prawidłowym zrealizowaniu przedmiotu umowy. Faktura powinna 

  zawierać następujące dane Zamawiającego: 

        Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD. – KAN.” Sp.  z o.o. 

        97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9 

        NIP 769-050-22-13 

4. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy, płatne będzie przelewem z rachunku   

        Zamawiającego na rachunek Wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie 30 dni od daty 

        prawidłowego wystawienia faktury przez Wykonawcę i nie krótszym niż 14 dni od daty 

        otrzymania faktury przez Zamawiającego, przy czym dniem zapłaty będzie dzień obciążenia 
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        rachunku Wykonawcy. Jeżeli płatność przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, 

        za termin płatności uważa się pierwszy dzień roboczy następujący po takim dniu. 

5.  W przypadku faktury wystawionej niezgodnie z przepisami aktów prawnych regulujących 

        kwestie wystawiania faktur, nastąpi opóźnienie jej zapłaty z winy Wykonawcy do czasu 

        nadesłania faktury korygującej, bez prawa do odsetek ustawowych z tytułu opóźnienia  

        w zapłacie. 

§ 7. 

1. Zamawiający może żądać kar umownych z tytułu: 

a) opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy opisanego w § 1 ust. 1 w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia umownego brutto  za każdy dzień opóźnienia, 

b) za odstąpienie od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,  

w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, opisanego w  § 5 ust. 1. 

2. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić  Wykonawcy karę umowną: 

a) za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie  Zamawiającego 

w wysokości 10%  wynagrodzenia umownego brutto, opisanego w  § 5 ust. 1. 

b) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego  

w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, opisanego w  § 5 ust. 1.   

3.    Wszystkie kwoty należne Wykonawcy od Zamawiającego, w szczególności z tytułu kar 

umownych, mogą być potrącone z bieżących należności na rzecz Wykonawcy.  

4.  Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne. 

§ 8. 

1. Wykonawca oświadcza, że nie narusza własności intelektualnej osób trzecich, usługa nie stanowi 

czynu nieuczciwej konkurencji, a w razie zgłoszenia wobec Zamawiającego jakichkolwiek 

roszczeń przez osoby trzecie lub obciążenia Zamawiającego jakimikolwiek sankcjami 

wynikającymi z naruszenia przez Wykonawcę własności intelektualnej osób trzecich lub 

dopuszczenia się wobec osób trzecich czynu nieuczciwej konkurencji – przejmuje on wszelką 

odpowiedzialność. 

§ 9. 

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy winny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem 

       nieważności. 

2.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego 

      i ustawa o odpadach z dnia  14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) wraz  

      z przepisami wykonawczymi. 

3. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej Umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie,  

      w razie braku takiej możliwości, spory rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby 

      Zleceniodawcy. 
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4. Umowa niniejsza sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla 

      Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego, w formie wydruku komputerowego. Niedopuszczalne jest 

      wprowadzanie w jej treści odręcznych dopisków, skreśleń i poprawek. 

5.  Integralna częścią umowy są następujące załączniki: 

     5.1. Załącznik nr 1: „Prawomocne decyzje/zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie   

             transportu, odzysku i unieszkodliwiania komunalnych osadów ściekowych  

             o kodzie 19 08 05”; 

    5.2. Załącznik nr 2: „Wzór karty przekazania odpadu”. 

    5.3. Załącznik nr 3: Oferta Wykonawcy 

 

      ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 

 


