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UMOWA Nr […]  

 

zawarta w dniu […] w Knurowie pomiędzy: 

Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Knurowie, ul. Szpitalna 11 

wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym  

w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000308355; 

NIP 969-12-01-897; REGON: 276575519 

które reprezentuje: 

inż. Bogusław Tyszkowski - Prezes Zarządu 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a 

[…] z siedzibą w […] 

wpisanym do rejestru KRS pod numerem […]; REGON […]; NIP […] 

które reprezentuje: 

[…] 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest załadunek, transport i składowanie odpadu o kodzie 19 08 02 zgodnie  

z oświadczeniem, stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy, zgromadzonego na Oczyszczalni ścieków  

przy ul. Rakoniewskiego w Knurowie, należącej do Zamawiającego w ilości około 25 ton. Jest to ilość 

szacunkowa i jako taka nie może stanowić podstaw do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek 

roszczeń. 

2. Integralną część umowy stanowi: 

- Załącznik nr 1: Formularz Oferty, 

- Załącznik nr 2: Oświadczenie o sposobie i miejscu składowania odpadu, 

- Załącznik nr 3: Kserokopie aktualnych zezwoleń na transport oraz składowanie odpadu o kodzie  

19 08 02 (potwierdzenie wpisu do rejestru BDO). 

 

§ 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  

oraz do przyjmowania oświadczeń i poleceń 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. 
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§ 3 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

a) organizacja całokształtu prac związanych z załadunkiem, transportem i składowaniem odpadu  

na własny koszt, 

b) zapewnienie ważenia załadowanego i wywożonego odpadu - każdorazowo przy udziale przedstawiciela 

Zamawiającego; każdorazowo ważenie musi być potwierdzone wystawieniem kwitu wagowego, 

podpisanego przez obie Strony, 

c) organizacja prac na podstawie stosownych zezwoleń i uzgodnień w rozumieniu Ustawy o odpadach, 

d) prowadzenie uzgodnień formalno-prawnych dotyczących składowania odpadu stosownie do przepisów 

ustawy o odpadach i odpowiednich aktów wykonawczych w oparciu o zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie składowania odpadów, 

e) prowadzenie dokumentacji potwierdzającej zgodne z obowiązującymi przepisami zagospodarowanie 

odpadu, z dokładnym określeniem miejsc zastosowania, a także sposobu zagospodarowania, 

f) w przypadku zanieczyszczenia drogi dojazdowej do Oczyszczalni ścieków, dróg wewnętrznych oraz dróg 

publicznych Wykonawca usunie zanieczyszczenia lub pokryje koszty czyszczenia nawierzchni.  

Jeżeli Wykonawca będzie potrzebował wody do sprzątania, Zamawiający udostępni mu odpłatnie punkt 

poboru wody. 

2. Wykonawca naprawi na własny koszt i ryzyko szkody powstałe w trakcie wykonywania zamówienia.  

W przypadku stwierdzenia powstania szkód Strony spiszą odpowiednia notatkę służbową. 

 

§ 4 

1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury wystawionej po wykonaniu przedmiotu umowy, 

według stawki określonej w Formularzu Oferty i faktycznej ilości wywiezionego odpadu. 

2. Termin realizacji płatności: do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej 

faktury VAT, do której załączone zostaną potwierdzona karta przekazania odpadu, kwity wagowe  

oraz podpisany przez obie Strony protokół odbioru prac. 

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

 

§ 5 

Przedmiot umowy należy wykonać w terminie do 29.07.2022 r. 

 

§ 6 

1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary 

umowne: 

a. w wysokości 7 000 zł, w razie odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca, 

b. w wysokości 300 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku  

do terminu ustalonego w § 5, nie więcej niż 7 000 zł. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego 

wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych. 

 

§ 7 

1. Jeżeli Wykonawca nie wywiązuje się z warunków umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo 

rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.  

2. Rozwiązanie umowy nie powoduje odpowiedzialności odszkodowawczej Zamawiającego. 
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§ 8 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu 

cywilnego.  

2. 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. 

 

§ 9 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy jak również jej wypowiedzenie wymagają formy pisemnej  

pod rygorem nieważności. 

 

§ 10 

Umowę podpisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

WYKONAWCA        ZAMAWIAJĄCY 

       

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* - zapisy kursywą zostaną zmodyfikowane przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia odpowiednio  

do właściwości wybranego Wykonawcy. 


