
Załącznik nr 5    Wzór umowy 

Umowa nr    ……… 

 

zawarta dnia ………………… w Radzyminie, pomiędzy: 

Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., z siedzibą w Radzyminie, z adresem 

05-250 Radzymin ul. Komunalna 2, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawa XIV Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000326797, kapitał zakładowy 66.967.000,00 zł,  

nr NIP 125-152-75-38, nr REGON 141808023, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną 

przez:     

Małgorzatę Król -  Prezesa Zarządu, 

a  

…………… z siedzibą w……………, wpisaną do …………… pod numerem …………… 

………, nr NIP:……… nr REGON: zwanym dalej ,,Wykonawcą” reprezentowanym 

przez…………… 

 § 1 

Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: 

„Sukcesywny odbiór odpadów w postaci piasku (kod 190802), skratek (kod 190801), 

ustabilizowanego osadu ściekowego (kod 190805) z Oczyszczalni Ścieków w Radzyminie 

przy ul. Księżycowej 13”, przeprowadzonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień 

sektorowych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., stanowiącego załącznik 

nr 1 do Zarządzenia Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  

w Radzyminie nr 4 z dnia 25.03.2019r., zwanego dalej Regulaminem, zobowiązuje się wykonać 

przedmiot niniejszej umowy, którym jest świadczenie usługi, polegającej na sukcesywnym 

odbiorze i przetwarzaniu odpadów powstających w procesie oczyszczania ścieków w 

Oczyszczalni Ścieków w Radzyminie przy ul. Księżycowej 13, a mianowicie piasku (kod 

190802), skratek (kod 190801) i ustabilizowanego osadu ściekowego (kod 190805), zwanych 

dalej „odpadami”. 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się do odbierania odpadów własnym transportem oraz 

zabezpieczenia środowiska przed zanieczyszczeniem odpadami zgodnie z obowiązującymi w 

tej dziedzinie przepisami. Do gromadzenia poszczególnych rodzajów odpadów na terenie 

oczyszczalni Ścieków w Radzyminie Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kontenery 

odpowiednie do danych odpadów oraz przenośnik taśmowy.  

2. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie wymagane prawem zezwolenia na transport i 

przetwarzanie odpadów. Kopie zezwoleń stanowią załącznik nr 3 do umowy. 

3. Przed upływem ważności zezwoleń, o których mowa w ust. 2 Wykonawca jest zobowiązany 

dostarczyć Zamawiającemu nowe zezwolenia, zgodne z aktualnie obowiązującymi 

przepisami, z terminem obowiązywania co najmniej do daty zakończenia niniejszej umowy, 

pod rygorem rozwiązania umowy z winy Wykonawcy. 

4. Z chwilą odebrania odpadów z Oczyszczalni Ścieków w Radzyminie Wykonawca staje się ich 

posiadaczem. 

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w punkcie 3 SIWZ, stanowiącej 

załącznik nr 1 do niniejszej umowy.  

6. Odbiór odpadów przez Wykonawcę będzie następował w ciągu 24 godzin od telefonicznego 

powiadomienia lub pocztą elektroniczną na adres ………………………… przez 

Zamawiającego o konieczności ich odbioru. 

 

 

 

 



§ 3 

1. Strony ustalają ceny jednostkowe usługi objętej niniejszą umową:  

  a) za odbiór 1 Mg piasku   – ……………… zł + obowiązujący VAT 

  b) za odbiór 1 Mg skratek  –  ……………… zł + obowiązujący VAT  

  c) za odbiór 1 Mg ustabilizowanego osadu –  …………………… zł + obowiązujący VAT 

2. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za odebraną ilość odpadów. 

3. Rozliczenie wynagrodzenia za odebraną ilość odpadów nastąpi fakturami, których podstawą 

do wystawienia będą Karty Przekazania Odpadów potwierdzone przez Zamawiającego i 

Wykonawcę. 

4. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o realizację zamówienia w wielkościach podanych w 

formularzu oferty. Odbiór odpadów w trakcie obowiązywania umowy może dla poszczególnych 

pozycji różnić się ilościowo od wartości podanych w formularzu oferty. 

5. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonywana będzie na rachunek bankowy 

wskazany na fakturze w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury 

przez Zamawiającego. 

 

§ 4 

Ceny jednostkowe określone w § 3 ust. 1 obejmują całkowite koszty transportu i 

przetworzenia/zagospodarowania odpadów oraz wszelkie opłaty z tym związane w myśl 

obowiązujących przepisów. 

§ 5 

1.  Umowę zawiera się na czas oznaczony na jeden rok od dnia podpisania umowy  

2. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z jednomiesięcznym okresem 

wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca. 

3. Umowa może być rozwiązana przez Zamawiającego w każdym czasie bez zachowania okresu 

wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca w przypadku nienależytego wywiązywania się z 

umowy przez Wykonawcę 

 

§ 6 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  

o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim 

przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy 

potwierdzonej protokołem sporządzonym przez obydwie strony. 

 

§ 7 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

- za zwłokę w wywozie odpadów w wysokości 0,5 % ceny oferty brutto wskazanej w ofercie 

Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, 

- za rozwiązanie umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10% ceny oferty brutto wskazanej w 

ofercie Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy  

Zapłata kary umownej może nastąpić, według uznania Zamawiającego, poprzez potrącenie jej z 

wynagrodzenia Wykonawcy. 

2. Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody przez Zamawiającego, Zamawiający może 

dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.  

3. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia staje się wymagalne: 

a) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu, 

b) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych dni. 

 

 



§ 8 
Sprawy sporne wynikłe z tytułu realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd 

właściwy dla Zamawiającego. 

 § 9 

Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy oraz jej rozwiązanie wymagają formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

 

§ 10 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i 

ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2019 poz. 701). 

 

§ 11 

Załączniki do umowy stanowią jej integralną część, do których zalicza się:    

 Załącznik nr 1 – SIWZ  

 Załącznik nr 2 – Oferta 

 Załącznik nr 3 – Kopie zezwoleń 

§ 12 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących, 2 egzemplarze dla Zamawiającego,  

1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

 

 

Zamawiający                                                   Wykonawca 

 

 

 

 

 

 

 

 


