UMOWA nr ……………….
zawarta w dniu ………………………………
pomiędzy: Legnickim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą przy
ul. Nowodworskiej 1, 59 - 220 Legnica wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocław Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000064169; REGON 390038180,
NIP 691-000-72-32, Kapitał Zakładowy wpłacony 75.159.300 zł, zwanym w dalszej części
umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez:
1/ Zbigniew Mróz

- Prezes Zarządu,

a
…………………………………………
z siedzibą przy ul. ………….., ………………………….
wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy
dla ………………………… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod

numerem

KRS

………………………..,

REGON

………………….,

NIP

……………………….. Kapitał Zakładowy wpłacony 400 000,00 zł, zwanym w dalszej
części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:
1/ ……………………………..

- …………………………..

zwanymi w dalszej części stronami, została zawarta umowa o następującej treści:
§1
Niniejszą umowę zawarto z zastosowaniem przepisów „Regulaminu udzielania zamówień
na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Spółka Akcyjna w Legnicy”.
§2
Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja zadania, pn.:
1. „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów wytworzonych na Oczyszczalni
Ścieków w roku 2018” t.j.:
1) 19 08 05 ustabilizowane komunalne osady ściekowe (odwodnione)
2) 19 08 05 ustabilizowane komunalne osady ściekowe (wysuszone)
3) 19 08 01 skratki
4) 19 08 02 zawartość piaskowników
zwanych dalej odpadami z oczyszczalni zgodnie z Ustawą o odpadach z dn.14 grudnia 2012
r. (Dz.U.2016.1987 t.j.) oraz ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska
(Dz.U.2017.519 t.j.)
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2. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot umowy
określony w ust. 1.
3. Przedmiot umowy jest szczegółowo określony w ofercie Wykonawcy z dnia
…………………. oraz Warunkami Zamówienia PR/220/107-E/11/17 które stanowią
załącznik do niniejszej umowy.

1.

2.
3.

1.
2.

3.

4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

§3
Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne decyzje właściwego organu na
prowadzenie działalności w zakresie transportu i gospodarowania odpadami z
oczyszczalni (tj……………………………………………………………..…), zgodnie
z wymaganiami przewidzianymi prawem ochrony środowiska i Ustawą o odpadach
z dn.14 grudnia 2012 r. (Dz.U.2016.1987 t.j.).
Wykonawca oświadcza, że zagospodarowanie odpadów będzie się odbywać
w instalacji.
W przypadku jakichkolwiek zmian w treści w/w decyzji, Wykonawca niezwłocznie
przekaże Zamawiającemu kopie stosownych decyzji administracyjnych.
§4
Usługa będąca przedmiotem
umowy będzie
realizowana
w okresie
od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
Wykonawca jest odpowiedzialny za terminowe i wysokiej jakości wykonanie
przedmiotu umowy zgodnie z zasadami i obowiązującymi przepisami prawa w tym
zakresie.
Osobą odpowiedzialną za kontakt z Wykonawcą w imieniu Zamawiającego będzie:
Kierownik Zakładu Oczyszczania Ścieków
Artur Dogielski, nr tel. 519 332 069
Zastępca Kierownika Zakładu Oczyszczania Ścieków Jolanta Lipiec, nr tel. 519 332 052
Osobą odpowiedzialną za kontakt z Zamawiającym w imieniu Wykonawcy będzie:
……………………………………………….. tel. ………………….
§5
Wykonawca zobowiązuje się do odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2,
w terminach i ilościach określonych każdorazowo przez Zamawiającego.
Odbiory, o którym mowa w ust.1, realizowane będą po uprzednim zgłoszeniu
(telefonicznie, fax, drogą mailową).
Czas wykonywania usługi wynosi 2 dni robocze od chwili złożenia zgłoszenia, o
którym mowa w ust. 2.
Wywóz z terenu Oczyszczalni odbywał się będzie w dni robocze zgodnie ze złożonym
zgłoszeniem, o którym mowa w ust.2.
Wykonawca zobowiązuje się do odbioru odpadów z oczyszczalni swoim środkiem
transportu.
Odbiór odpadów z oczyszczalni obejmuje załadunek na samochód sposobem opisanym
w Warunkach Zamówienia.
Od momentu odbioru od Zamawiającego przedmiotu umowy, Wykonawca przejmuje
pełną odpowiedzialność prawną, związaną z transportem i przekazaniem odebranych
odpadów z oczyszczalni w celu ich zagospodarowania.
Potwierdzeniem odbioru odpadów z oczyszczalni (rozliczenie ilości wywiezionych
i zagospodarowanych odpadów z oczyszczalni) jest podpisana przez obie strony Karta
Przekazania Odpadów.
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9.

W przypadku kontroli Inspekcji Państwowych i ewentualnych kar finansowych
nałożonych na Zamawiającego (jako wytwórcę odpadów) wynikających
z zagospodarowania odpadów z oczyszczalni niezgodnie z warunkami zawartymi w
umowie, Zamawiający obciąży finansowo Wykonawcę a Wykonawca będzie
obowiązany to obciążenie w całości pokryć.

§6
W przypadku wystąpienia opóźnienia dłuższego niż 5 dni od ustalonej daty odbioru,
Wykonawca upoważnia Zamawiającego, na podstawie niniejszej umowy, do zlecenia
odbioru, transportu i (lub) zagospodarowania odpadów z oczyszczalni innemu podmiotowi,
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

1.
1)
2)
3)
4)
2.
3.

4.
5.
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8.
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§7
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają w wysokości
cena netto za odbiór 1 Mg odpadów o kodzie 19 08 05 ustabilizowane komunalne
osady ściekowe (odwodnione) …………….. zł (słownie …………………..)
cena netto za odbiór 1 Mg odpadów o kodzie 19 08 05 ustabilizowane komunalne
osady ściekowe (wysuszone) …………….. zł (słownie …………………..)
cena netto za odbiór 1 Mg odpadów o kodzie 19 08 01 skratki …………….. zł
(słownie ……………………. )
cena netto za odbiór 1 Mg odpadów o kodzie 19 08 02 zawartość piaskowników
…………….. zł (słownie …………………….)
Do wymienionej w ust. 1 kwoty Wykonawca doliczy podatek VAT w wysokości
obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialność
Wykonawcy za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów i nakładów związanych
z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym kosztów załadunku i transportu.
Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.
Należność z tytułu wykonania umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy przelewem na
rachunek bankowy w terminie 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej
faktury VAT przez Wykonawcę.
Faktura VAT, wystawiona na podstawie obustronnie podpisanej Karty Przekazania
Odpadu przez każdą ze Stron, w zależności od rodzaju odpadu, stanowi podstawę do
zapłaty należności.
Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
W przypadku nieterminowej płatności należności Wykonawca ma prawo naliczyć
Zamawiającemu odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia.
§8
Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
umowy w formie kar umownych.
Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną:
 za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia
określonego w § 7 x ilość niewywiezionych odpadów z oczyszczalni w Mg, za
każdy dzień opóźnienia następujący po dniu, w którym upłynął termin wyznaczony
na wykonanie przedmiotu umowy
 z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy
w wysokości 10 000,00 zł.
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Wykonawca może obciążyć Zamawiającego karą umowną w przypadku odstąpienia od
umowy z przyczyn wyłącznie zależnych od Zamawiającego w wysokości 10.000,00 zł.
§9
Zamawiający może odstąpić od Umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego,
czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, zawiadamiając o tym
Wykonawcę na piśmie w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach.
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie nienależytego
wykonywania zobowiązań polegających na niezgodnym z umową lub wadliwym
wykonywaniu przedmiotu umowy. Zamawiający zawiadomi o tym Wykonawcę na
piśmie w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w razie:
a)
powierzenia przez Wykonawcę realizacji umowy osobie trzeciej,
b)
zajęcia majątku Wykonawcy,
c)
ujawnienia we właściwym rejestrze otwarcia likwidacji spółki Wykonawcy,
d)
niewykonania przez Wykonawcę rozpoczęcia realizacji umowy mimo pisemnego
wezwania przez Zamawiającego;
e)
zaprzestania realizacji zamówienia przez Wykonawcę przez okres ......? dni,
pomimo pisemnego wezwania do wykonania przedmiotu umowy
f)
wygaśnięcia decyzji zezwalających na transport i zagospodarowanie odpadów z
oczyszczalni.
Zamawiający może odstąpić od umowy z tytułu wyżej wskazanych przyczyn w terminie
1 m-ca od daty powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie.
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku
zapłaty kar umownych przewidzianych niniejszą umową, a także nie pozbawia
Zamawiającego uprawnień do dochodzenia odszkodowania za poniesione straty na
zasadach ogólnych.
§ 10
Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie
pod rygorem nieważności.
Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej
umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla
Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia
takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy.

§ 11
Wykonawca nie może przenieść swoich praw i obowiązków, a także wierzytelności
wynikających z niniejszej umowy bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody
Zamawiającego.
§ 12
Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
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§ 13
W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy ustaw
wymienionych w §2, postanowienia rozporządzeń wydanych na ich podstawie oraz
przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 14
Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy.
§ 15
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem: dwa
egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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