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UMOWA NR […] 
zawarta w dniu [...] w Knurowie pomiędzy: 
Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie  
z siedzibą w Knurowie przy ul. Szpitalnej 11,  
wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym  
w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000308355,  
które reprezentuje : 
inż. Bogusław Tyszkowski - Prezes Zarządu 
zwanym dalej „Zamawiającym” 
a: […] z siedzibą w: […], wpisanym do: […] NIP: […]  
którego reprezentuje: […] 
zwanym dalej „Wykonawcą”. 

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest: 

1) wywóz odwodnionego osadu spod budynku pras (podajnik ślimakowy) na laguny osadowe 
na Oczyszczalni ścieków przy ul. Rakoniewskiego w Knurowie – szczegółowo określony 
w Opisie przedmiotu zamówienia w zakresie Części 1 stanowiącym Załącznik nr …… 
do niniejszej umowy. 

2) odbiór osadów ściekowych z lagun osadowych oraz ich odzysk, zgodnie z Ustawą o odpadach 
– szczegółowo określony w Opisie przedmiotu zamówienia w zakresie Części 2 
stanowiącym Załącznik nr … do niniejszej umowy. 

2. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy oraz sposób realizacji umowy zostały określone w Opisie 
przedmiotu zamówienia w zakresie Części 1 i/lub Części 2 stanowiącym Załącznik nr … 
do niniejszej umowy. 

3. Strony wyznaczają następujące osoby do koordynacji czynności związanych z wykonywaniem 
przedmiotu umowy:  

1) Ze strony Wykonawcy: […] tel.: […] 
2) Ze strony Zamawiającego: inż. Stanisław Jankowski – kierownik Działu Ścieków, 

tel.: 32/ 236 65 05, 601 545 257. 
4. Integralną częścią niniejszej umowy jest: 

1) Opis przedmiotu zamówienia w zakresie Części 1 i/lub Części 2 – Załącznik nr …,  
2) Formularz oferty dla Części 1 i/lub Części 2 – Załącznik nr …, 
3) Oświadczenie o sposobie i miejscu odzysku osadów ściekowych – Załącznik nr …, 
4) Oświadczenie, że grunty na których zostaną zastosowane osady nie są objęte zakazami 

ustalonymi w art. 96 ust. 12 Ustawy o odpadach – Załącznik nr …, 
5) Kserokopia dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest władającym powierzchnią 

ziemi, na której osady mają być stosowane – Załącznik nr …, 
6) Kserokopia aktualnego wpisu do właściwego rejestru (potwierdzenie nadania 

indywidualnego numeru rejestrowego) zezwalającego na  transport osadów ściekowych – 
Załącznik nr ….  

§ 2 
1. Wykonawcy realizujący wspólnie umowę są solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie. 
2. Wykonawcy realizujący wspólnie umowę wyznaczają niniejszym spośród siebie Lidera 

i upoważniają go do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących 
wspólnie umowę. Lider  upoważniony jest także do wystawienia faktury, przyjmowania płatności 
od Zamawiającego i  do  przyjmowania poleceń i oświadczeń Zamawiającego na rzecz i w imieniu 
wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie umowę. 

3. Liderem, o którym mowa w ust. 2 jest ........................................... 
4. Postanowienia Umowy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców 

realizujących wspólnie umowę. 



Załącznik nr 4 do Instrukcji dla Wykonawców – Projekt umowy 
 

 
Nr sprawy: PZ/16/2020 
Wywóz na laguny osadowe oraz odbiór i odzysk osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 2z3 
 

§ 3 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzymywać będzie wynagrodzenie: 

1) Część 1 zamówienia: wyliczone na podstawie ilości osadu wywiezionego na laguny osadowe  
w danym miesiącu kalendarzowym oraz ceny jednostkowej określonej w Formularzu oferty 
dla Części 1 zamówienia stanowiącym Załącznik nr … do niniejszej umowy; 

2) Część 2 zamówienia: wyliczone na podstawie ilości odebranych i odzyskanych osadów 
ściekowych oraz ceny jednostkowej określonej w Formularzu oferty dla Części 2 zamówienia 
stanowiącym Załącznik nr … do niniejszej umowy, każdorazowo po wykonaniu przedmiotu 
umowy w zakresie §1 ust. 1 pkt 2).  

2. Ceny jednostkowe określone w Formularzu oferty są ostateczne i nie mogą ulec zmianie. 
3. Wykonawca każdorazowo dołączy do faktury: 

1) Część 1 zamówienia –  Protokół odbioru prac podpisany przez obie strony, w którym określone 
zostaną ilości osadu wywiezionego spod prasy na laguny osadowe w  danym miesiącu 
kalendarzowym; 

2) Część 2 zamówienia – Protokół odbioru prac podpisany przez obie strony, w którym określone 
zostaną ilości osadu, po odbiorze i odzysku danej partii osadu.  

4. Do kwoty przysługującego mu wynagrodzenia Wykonawca doliczać będzie podatek od towarów 
i usług według obowiązującej stawki. 

5. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego  
prawidłowo wystawionej faktury VAT na rachunek bankowy w niej wskazany. 

6. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

§ 4 
1. Umowę zawiera się na okres 2 lat liczonych od daty zawarcia umowy. 
2. Przedmiot umowy będzie realizowany sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego.  
3. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy za trzy – miesięcznym 

wypowiedzeniem na piśmie. 
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z realizacji części przedmiotu umowy 

określonego w § 1. W takim przypadku Wykonawcy nie będą przysługiwały z tego tytułu żadne 
roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 

§ 5 
1. Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Strony ustalają  

w formie kar umownych. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) Część 1 zamówienia: z tytułu nienależytego wykonania umowy w wysokości 100,00 zł  za każdą 
rozpoczętą godzinę opóźnienia w wykonaniu usług będących przedmiotem umowy; 

2) Część 2 zamówienia: z tytułu nienależytego wykonania umowy w wysokości 100,00 zł  za każdy 
rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu usług będących przedmiotem umowy; 

3) z tytułu odstąpienia od umowy na skutek okoliczności leżących po stronie Wykonawcy 
w wysokości 10 000 zł. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 
przewyższającego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych. 

§ 6 
1. Jeżeli Wykonawca nie wywiązuje się z warunków umowy, w szczególności nie zachowuje 

wymaganych umową terminów wywozu osadu oraz/lub odbioru i odzysku osadu, Zamawiający 
zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym. Odstąpienie od umowy 
może nastąpić w okresie 60 dni od daty przekroczenia terminu wykonania obowiązku przez 
Wykonawcę. 

2. Rozwiązanie Umowy nie powoduje odpowiedzialności odszkodowawczej Zamawiającego.  
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§ 7 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego 

oraz Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach. 
3. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle realizacji umowy Strony będą starały się rozwiązać 

w drodze ugody. W przypadku braku możliwości rozwiązania spornej kwestii we wskazany wyżej 
sposób spór rozstrzygnie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
 

Wykonawca         Zamawiający 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________ 
UWAGA: Zapisy kursywą, w tym dotyczące numeracji załączników, zostaną dostosowane 
przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy/umów, odpowiednio do wyniku przetargu. 
 


