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UMOWA nr DI/-----/2022 

 
Zawarta w dniu ….........2022 r. w Żarach pomiędzy: 
Zakładem Wodoci ągów i Kanalizacji Spółka z ograniczon ą odpowiedzialno ścią  
z siedzibą w Żarach; ul. Bohaterów Getta 9-11; 68-200 Żary, wpisanym do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej 
Górze, VIII Wydział Gospodarzy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000323263, 
NIP 928-203-33-04, REGON: 080315632,  
reprezentowaną przez: 
Prezesa Zarz ądu  – Marka Goraja 
zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiaj ącym” 
a   
…………………………………………………………………………………………………………… 
z siedzibą w ……………, ul. …………., …-… ……………, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ………….., …..Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ………………………………….*,  
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej* 
NIP ………………… , REGON: …………………..,  
reprezentowaną przez: 
………………………    - …………………………….. 
zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawc ą” 
 
*- niepotrzebne skreślić 

 
Niniejszą umowę zawiera się na podstawie: 
- Oferty Wykonawcy z dnia ---.---.2022 r. 
- Przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 

§ 29 Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane 
w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach – Załącznik do Zarządzenia 
nr 1/2021 Zarządu ZWiK Sp. z o.o. z dnia 19.03.2021 r. zwanego dalej Regulaminem 

 
 
Strony postanowiły zawrzeć Umowę o następującej treści: 
 

§ 1. Przedmiot Umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace obejmujące odbiór 
odpadów o kodzie 19 09 02 (osady z klarowania wody)  w ilo ści około 160 Mg z terenu 
Stacji Uzdatniania Wody zlokalizowanej w Żarach przy ul. Piastowskiej, transport oraz 
ich zagospodarowanie .  

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje: 
1) Opróżnienie poletek osadowych i załadunek odpadu na pojazdy transportowe 

Wykonawcy. 
2) Transport i zagospodarowanie odpadów. 
3) Potwierdzenie transportu odpadów w systemie BDO. 
4) Potwierdzenie przejęcia odpadów w systemie BDO przez podmiot/podmioty posiadające 

zezwolenie na zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 09 02. 
3. Zamawiający zobowiązuje się do wygenerowania Kart Przekazania Odpadów w systemie 

BDO dla każdej partii odebranych odpadów. 
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4. Ilość odpadów podana w ust.1 niniejszego paragrafu jest orientacyjna i może ulec zmianie. 

W przypadku jej zmniejszenia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. 

§ 2. Oświadczenia, uprawnienia i zobowi ązania Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 
1) realizacji powierzonych prac przy użyciu własnego sprzętu, w sposób zgodny 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz wytycznymi i zaleceniami 
Zamawiającego, przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje. 

2) przestrzegania przepisów BHP i ppoż.; 
3) utrzymania ładu i porządku w trakcie prowadzenia robót, 
4) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 

wypadków pracowników i osób trzecich, powstałych w związku z prowadzonymi 
robotami, w tym także ruchem pojazdów; 

5) uporządkowania terenu po zakończeniu robót,  
6) ważenia odebranych odpadów na zalegalizowanej wadze.  

Zważona ilość odpadów zostanie potwierdzona w BDO. W przypadku wątpliwości 
w tonażu (wadze) odpadów Zamawiający zastrzega sobie możliwość ich zważenia 
u niezależnego podmiotu. 

7) przedłożenia Zamawiającemu dowodu zagospodarowania odpadów zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, a zwłaszcza potwierdzenia 
w systemie BDO przyjęcia odpadów przez uprawniony podmiot. 

§ 3. Obowi ązki Zamawiaj ącego 

1. Zamawiający zobowiązuje się do: 
1) wprowadzenia i protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu robót w zakresie 

niezbędnym do realizacji zleconych prac, w terminie uzgodnionym przez Strony; 
2) współdziałania z Wykonawcą w celu zrealizowania przedmiotu umowy, spełniającego 

cele określone w umowie; 
3) protokolarnego odbioru przedmiotu umowy, 
4) zapłaty wynagrodzenia za prawidłowe, zgodne z niniejszą umową wykonanie 

przedmiotu umowy. 

§ 4. Termin realizacji przedmiotu umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy określony w § 1 w nieprzekraczalnym 
terminie: do dnia 29 lipca 2022 r. lub do wyczerpania warto ści umownej okre ślonej w § 6 
ust. 1 niniejszej umowy.  

2. Jeżeli łączna wartość usług w ramach umowy osiągnie kwotę określoną w § 6 ust. 1, to 
umowa wygasa. 

§ 5. Podwykonawstwo 

1. Bez uzyskania od Zamawiającego, uprzedniej pisemnej zgody Wykonawca nie może udzielić 
w całości lub jakiejkolwiek części zamówienia Podwykonawcom usług  

2. Udzielenie jakiejkolwiek części zamówienia przez Podwykonawcę dalszemu Podwykonawcy 
wymaga zgody i akceptacji treści umowy Zamawiającego i Wykonawcy.  

3. Powierzenie wykonania w całości lub części przedmiotu umowy innym podmiotom wymaga 
każdorazowo uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem 
bezskuteczności wobec Zamawiającego.  

4. Wykonawca oświadcza, iż wyraża zgodę na zapłatę wynagrodzenia należnego za 
wykonanie części przedmiotu umowy bezpośrednio na rzecz podwykonawcy. 
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5. W przypadku powstania zobowiązania Zamawiającego do bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy, w sytuacji określonej w art. 143c ust. 2 ustawy Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843, j.t.), kwotę zapłaconą podwykonawcy Zamawiający 
potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

6. Przed zapłatą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu dowody zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom, na kwoty zgodne 
z przekazanymi Zamawiającemu, poświadczonymi za zgodność z oryginałem, kopiami 
umów o podwykonawstwo. 

7. Wykonanie części przedmiotu umowy przez podwykonawców nie zmienia zobowiązań 
Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

8. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie działania i zaniechania podwykonawców jak za 
działania i zaniechania własne. 

9. W umowach z podwykonawcami Wykonawca zapewni, aby suma wynagrodzeń ustalona 
w nich za zakres przedmiotu umowy wykonanego przez podwykonawców nie przekroczyła 
wynagrodzenia przypadającego za ten zakres w niniejszej umowie. 

10. W umowach z podwykonawcami Wykonawca zapewni, że czas ich odpowiedzialności za 
wady przedmiotu umowy, nie będzie krótszy od czasu odpowiedzialności Wykonawcy. 

§ 6. Wynagrodzenie umowne, rozliczenie i odbiór pra c 

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci na rzecz Wykonawcy 
wynagrodzenie umowne (łączne szacunkowe wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu 
realizacji całości umowy) w wysokości równej iloczynowi ceny jednostkowej za odbiór 
(załadunek, transport oraz zagospodarowanie) 1 Mg odpadów wynoszącej ……...zł/Mg netto 
(słownie: ……………………………..) oraz ilości odebranych i zagospodarowanych odpadów 
w ilości 160 Mg tj. ………………………….. zł netto (słownie: ……………………………..). 

2. Do ceny netto zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
3. Wynagrodzenie podane w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

umowy bez podatku VAT. 
4. Rozliczenie Wykonawcy nastąpi jedną fakturą końcową, która zostanie wystawiona zgodnie 

z rzeczywistą ilością wywiezionych odpadów (tonaż potwierdzony w BDO). 
5. Zatwierdzony przez przedstawicieli Zamawiającego protokół odbioru stanowić będzie 

podstawę do wystawienia faktury za wykonane prace. 
6. Osobami odpowiedzialnymi po stronie Zamawiającego za odbiór robót objętych umową są: 

1) Pan Łukasz Rymarski  – tel. 500-579-543, 
2) Pan Tomasz Marciniak  – tel. 504-347-476 

7. Po dokonanym odbiorze wykonanych prac Wykonawca przedłoży do zapłaty fakturę wraz 
protokołem odbioru. 

8. Termin płatności faktury wynosi 30 dni, licząc od momentu dostarczenia prawidłowo 
wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego wraz protokołem odbioru robót podpisanym 
przez przedstawicieli Zamawiającego. 

9. Wynagrodzenie zostanie przekazane przez Zamawiającego przelewem na konto bankowe 
Wykonawcy ………………………………………………………….. . 

10. Wykonawca o świadcza, i ż rachunek bankowy, który wska że na fakturze b ędzie 
rachunkiem znajduj ącym si ę w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji 
Skarbowej wykazie podatników VAT.  

11. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT o następującym numerze 
identyfikacji podatkowej NIP: ......................................... W przypadku zmiany statusu 
Wykonawcy jako podatnika podatku VAT czynnego Wykonawca zobowiązuje się do 
poinformowania o tym fakcie Zamawiającego w terminie do trzech dni roboczych od dnia 
zdarzenia. 
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12. Wykonawca zobowi ązany jest wskaza ć na fakturze symbol PKWiU przedmiotu 

zamówienia.  
13. Ceny jednostkowe netto zawarte w formularzu cenowym Wykonawcy są cenami 

maksymalnymi i nie mogą ulec zwiększeniu przez cały okres ważności niniejszej umowy. 
14. Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających 

z niniejszej umowy na osoby trzecie. 
15. Za dzień zapłaty strony uważać będą datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
16. W przypadku powierzenia wykonania części usług podwykonawcom Wykonawca 

zobowiązany jest dołączyć do faktury, dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego 
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w szczególności dokumenty 
przelewów bankowych dokonane przez Wykonawcę i kserokopie faktur wystawionych przez 
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, wraz z oryginałem oświadczenia 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o uregulowaniu należności za usługi wykonane 
przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. 

17. W przypadku nie przedstawienia dowodów, o których mowa w ust. 15 Zamawiający: 
a) wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane usługi w części równej sumie 

kwot wynikających z nie przedstawionych dowodów zapłaty, 
b) poinformuje wykonawcę o zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty na rzecz 

podwykonawcy i wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących 
zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, w terminie 10 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

§ 7. Kary umowne 

1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z tytułu nie 
wykonania lub nienależytego wykonania umowy: 
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,5% wynagrodzenia 

umownego za każdy dzień zwłoki licząc od umownego terminu ich wykonania, 
2) za zwłokę w usunięciu wad w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy 

dzień zwłoki licząc od wyznaczonego terminu usunięcia wad, 
3) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność 

w wysokości 10% wynagrodzenia umownego. 
1. Podstawą do naliczania kar umownych jest wynagrodzenie brutto określone w § 6 ust. 1 

niniejszej umowy. 
2. Zastrzeżenie kar umownych nie pozbawia stron możliwości dochodzenia odszkodowania na 

zasadach ogólnych, jeżeli wartość kar umownych nie pokryje w pełni powstałej szkody. 
3. Strony zobowiązują się do zapłaty kar umownych na rachunek wskazany w wezwaniu 

w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. 
4. W przypadku gdyby Wykonawca realizował zamówienie objęte umową nie zgodnie 

z umową, Zamawiający ma prawo do: 
a) natychmiastowego i wolnego od skutków finansowych odstąpienia od umowy,  
b) powierzenia poprawienia przedmiotu umowy innym podmiotom na koszt 

i odpowiedzialność Wykonawcy, 
c) potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy należności z tytułu poniesionej szkody lub 

nienależycie wykonanego zamówienia. 
d) prawo odstąpienia przez Zamawiającego od umowy przysługuje ponadto 

w przypadkach określonych w Kodeksie cywilnym. 
5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

i powinno zawierać uzasadnienie. 
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6. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są do 

sporządzenia odbioru wykonanego przedmiotu umowy, stwierdzonego szczegółowym 
protokołem, w terminie 7 dni liczonych od daty odstąpienia. 

7. W razie złożenia przez którąkolwiek ze stron oświadczenia o odstąpieniu od umowy, 
Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać prace i zabezpieczyć teren na którym 
realizowane jest zlecenie. 

§ 8. Informacje o stronach 

1. Strony oświadczają, że dane adresowe podane na wstępie są aktualnymi danymi ich siedzib 
i stanowią adresy do doręczeń. Zmiana adresu do doręczeń którejkolwiek ze stron wymaga 
zakomunikowania drugiej stronie na piśmie pod rygorem skutecznego doręczenia pism na 
adres uprzednio wskazany 

2. Do koordynacji prac i czynności stanowiących przedmiot umowy ze strony Wykonawcy 
wyznacza się .........................................................................................................................  

3. Jako upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego do kontroli w zakresie wypełniania 
zobowiązań umownych wyznacza się osoby wskazana w § 6 ust. 6 niniejszej umowy. 
 

§ 9. Postanowienia ko ńcowe 

1. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego oraz prawach pokrewnych i przepisów prawa budowlanego 

2. Jakiekolwiek spory mające związek z wykonywaniem Umowy będą w pierwszej kolejności 
rozpatrywane na drodze polubownej, z priorytetem dobra przedmiotu umowy, a w przypadku 
niemożności ich rozstrzygnięcia, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 

3. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy 
z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 
handlowych. 

4. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez obie Strony. 
5. Załączniki do niniejszej umowy: 

a) Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia, 
b) Załącznik nr 2 - Kopia formularza cenowego 

 
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej 
ze stron. 

 
WYKONAWCA:                ZAMAWIAJ ĄCY:  


