Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego
Wzór umowy
UMOWA NR GPWiK/DTO/U/……/2022
zawarta w dniu …… …… ………… r. w Truskawiu pomiędzy:
Gminnym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” sp. z o.o.,
z siedzibą w Truskawiu (05-080 Izabelin) przy ul. Mokre Łąki 8, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS: 0000008468, NIP: 1181592156, REGON: 017277808, kapitał zakładowy: 30 133 117,00 zł,
reprezentowaną przez:
…………… ………………………… – …………… ……………
zwaną dalej „Zamawiającym”
a
………………………………… z siedzibą w ………………………… (00-000 ……………………), dane rejestrowe
przedsiębiorcy …………………………………………………………………………, reprezentowaną przez:
…………… ………………………… – …………… ……………
zwaną dalej „Wykonawcą”,
łącznie dalej zwanymi „Stronami” a osobno również „Stroną”.
Nazwa zadania: „Świadczenie usługi wywozu i zagospodarowania odpadów o kodach: 19 08 01
(skratki), 19 08 02 (zawartość piaskowników) oraz 20 03 06 (odpady ze studzienek
kanalizacyjnych); powstających podczas mechanicznego oczyszczania ścieków bytowogospodarczych na oczyszczalni ścieków w Truskawiu, a także wskutek czyszczenia studzienek
kanalizacyjnych specjalistycznym samochodem metodą WUKO.”
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty ww. Wykonawcy, w związku
z zapytaniem ofertowym złożonym przez Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Izabelin „Mokre Łąki” sp. z o.o., została zawarta umowa o następującej treści:
§1
[przedmiot zamówienia]
1. Przedmiotem Zamówienia jest wywóz i zagospodarowanie odpadów o kodach: 19 08 01
(skratki), 19 08 02 (zawartość piaskowników) oraz 20 03 06 (odpady ze studzienek
kanalizacyjnych); powstających podczas mechanicznego oczyszczania ścieków bytowogospodarczych na oczyszczalni ścieków w Truskawiu, a także wskutek czyszczenia studzienek
kanalizacyjnych specjalistycznym samochodem metodą WUKO.
1) odpady o kodach 19 08 01 i 19 08 02 gromadzone są w kontenerach typu „bóbr”
i magazynowany w budynku wielofunkcyjnym na terenie oczyszczalni w Truskawiu;
2) odpady o kodzie 20 03 06 gromadzone są w beczce samochodu specjalistycznego SCANIA,
stacjonującego na terenie oczyszczalni ścieków w Truskawiu.
2. Wywóz odpadów oznacza odbiór odpadów, zmagazynowanych w kontenerach oraz w beczce
samochodu specjalistycznego, i ich przewiezienie własnym transportem do punktu
zagospodarowania.
3. Zagospodarowanie odpadu oznacza zagospodarowanie lub inne wykorzystanie przez
Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami
dotyczącymi ochrony środowiska.
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4. Przedmiot Zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. m.in.:
1) ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.);
2) ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dn. 27 kwietnia 2001 r (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973
z późn. zm.).
5. Zakres rzeczowy przedmiotu Zamówienia obejmuje wywóz i zagospodarowanie:
1) skratek w ilości 65 Mg w okresie 12 miesięcy,
2) piasku w ilości 55 Mg w okresie 12 miesięcy,
3) odpadów ze studzienek kanalizacyjnych w ilości 50 Mg w okresie 12 miesięcy.
6. Podana w punkcie 5 ilość jest szacunkowa. Zamawiający zastrzega sobie prawo do
zmniejszenia zakresu rzeczowego, zgodnie z rzeczywistą ilością powstających odpadów, bez
możliwości składania roszczeń wobec Zamawiającego z tego tytułu.
§2
[oświadczenia wykonawcy]
1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami dojazdu i lokalizacji miejsc
wykonywania usług/składowania odpadów.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada stosowne zezwolenia, wydane w drodze stosownych
decyzji, w zakresie gospodarowania odpadami.
§3
[odpowiedzialność za powierzenie]
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania osób, którym powierzy wykonanie
zamówienia lub określonych czynności związanych z wykonaniem zamówienia.
§4
[termin wykonania zamówienia]
1. Umowa zostaje zawarta na 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, albo do wyczerpania kwoty
brutto ceny oferty.
2. W ramach umowy będzie realizowany sukcesywny:
1) wywóz i transport skratek (kod odpadu 19 08 01) z terenu oczyszczalni ścieków przy
ul. Mokre Łąki 8 w Truskawiu przewidywany jest z częstotliwością co dwa tygodnie, lub
według potrzeb, w ciągu 2 dni roboczych od daty zgłoszenia Zamawiającego mailem;
2) wywóz i transport piasku (kod odpadu 19 08 02) z terenu oczyszczalni ścieków przy
ul. Mokre Łąki 8 w Truskawiu przewidywany jest z częstotliwością co dwa tygodnie, lub
według potrzeb, w ciągu 2 dni roboczych od daty zgłoszenia Zamawiającego mailem;
3) wywóz i transport odpadów ze studzienek kanalizacyjnych (kod odpadu 20 03 06)
z terenu oczyszczalni ścieków przy ul. Mokre Łąki 8 w Truskawiu przewidywany jest
z częstotliwością co dwa tygodnie, lub według potrzeb, w ciągu 2 dni roboczych od daty
zgłoszenia Zamawiającego mailem.
§5
[wynagrodzenie, warunki płatności]
1. Wynagrodzenie ryczałtowe dla Wykonawcy za realizacje przedmiotu zamówienia
określonego § 1, strony ustalają według przyjętej oferty na kwotę do: ………………,…… zł netto,
plus podatek VAT ……. % kwota ………………,…… zł czyli kwotę brutto ………………,…… zł
(słownie: ………………………… złotych …………… groszy) według stawek jednostkowych za Mg
odpadu wskazanych w ofercie stanowiącej załącznik nr 1 do umowy.
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2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy związane
z wykonaniem zamówienia, w tym także koszty załadunku, transportu, wyładunku,
unieszkodliwienia (lub odzysku) odpadów wraz z należnymi opłatami środowiskowymi.
3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur
miesięcznych. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia Wykonawcy będzie stanowiła iloczyn
ustalonej ceny jednostkowej netto wskazanej w ofercie i ilości faktycznie odebranych
odpadów, potwierdzonych przez Zamawiającego, powiększone o należny podatek VAT.
4. Wykonawca każdego miesiąca, wraz z fakturą, będzie przekazywał Zamawiającemu:
1) dokument z autoryzowanej wagi pozwalającej określić ilość odebranych skratek, piasku
oraz odpadów ze studzienek kanalizacyjnych;
2) karty przyjęcia odpadów, sporządzonych zgodnie z wymogami przepisów dotyczących
odpadów i ochrony środowiska, z określeniem sposobu i miejsca zagospodarowania
odpadu.
5. Zapłata nastąpi w ciągu 30 dni od dnia złożenia u Zamawiającego faktury za zrealizowane
zamówienie wraz z kompletem dokumentów wymaganych niniejszą umową, przelewem na
podany przez Wykonawcę rachunek bankowy.
6. Jeżeli całkowita wysokość wynagrodzenia Wykonawcy osiągnie kwotę, o której mowa w ust.
1 powyżej, umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu bez konieczności składania przez
strony dodatkowych oświadczeń woli w tym zakresie.
§6
[zastrzeżenie zgody dla cesji]
Wykonawca nie jest uprawniony do przenoszenia na podmioty trzecie jakichkolwiek
wierzytelności przysługujących mu od Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy, bez
zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

1.

2.

3.

4.

5.

§7
[odpowiedzialność wykonawcy]
W wypadku, gdy z winy Wykonawcy zamówienie nie zostanie wykonane w terminie
wskazanym w § 4 ust. 2 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w kwocie
wynoszącej 0,2 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy,
za każdy dzień zwłoki.
W wypadku bezzasadnego odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub przez
Zamawiającego z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
w kwocie wynoszącej 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy.
Według wyboru Zamawiającego kary umowne zastrzeżone w umowie będą płatne w terminie
7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę wezwania do zapłaty, sporządzonego przez
Zamawiającego, lub będą potrącane z należnego Wykonawcy wymagalnego wynagrodzenia,
wynikającego z wystawianych przez Wykonawcę faktur.
Jeżeli niewykonanie zamówienia będzie spowodowane przyczynami niezależnymi od
Wykonawcy, Zamawiający, w porozumieniu z Wykonawcą, wyznaczy dodatkowy termin
wykonania zamówienia.
Jeżeli wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego w wyniku nienależytego wykonania
zamówienia przekracza wysokość kar umownych, Zamawiający może żądać odszkodowania
na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.
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§8
[odstąpienie od umowy, wykonanie zastępcze]
1. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w przypadku niedokonania odbioru odpadów
w ciągu 7 dni od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego zgodnie z § 4 ust. 2
umowy. Z prawa odstąpienia Zamawiający może skorzystać w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o zaistnieniu przesłanki odstąpienia.
2. W przypadku niedokonania odbioru odpadów w ciągu 7 dni od upływu terminu
wyznaczonego przez Zamawiającego zgodnie z § 4 ust. 2 umowy, Zamawiający, poza prawem
odstąpienia i naliczenia kary umownej, może zlecić osobie trzeciej odbiór odpadów na koszt
i ryzyko Wykonawcy.
3. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w przypadku utraty przez
Wykonawcę uprawnień do zgodnego z prawem wykonywania umowy, potwierdzonych
posiadaniem odpowiednich zezwoleń. W tym przypadku z prawa odstąpienia Zamawiający
może skorzystać do dnia oznaczonego, jako termin zakończenia wykonywania umowy,
określony w § 4 ust. 1 umowy. Odstąpienie od umowy na tej podstawie uważa się za
odstąpienie z winy Wykonawcy.
§9
[spór]
Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd
miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 10
[zmiana adresu Wykonawcy]
1. W przypadku zmiany adresu Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przesłania
Zamawiającemu nowych danych. Zmiana ta nie wymaga dokonania zmiany umowy.
2. W przypadku nie powiadomienia przez Wykonawcę Zamawiającego o zmianie adresu wszelką
korespondencję wysyłaną przez Zamawiającego zgodnie z posiadanymi przez niego danymi
strony uznają za doręczoną.
§ 11
[zmiana umowy]
Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej lub elektronicznej pod rygorem
nieważności.
§ 12
[osoby do kontaktu]
1. Osobą odpowiedzialną za bieżące kontakty z Wykonawcą po stronie Zamawiającego jest
…………… …………………………, tel. ………………………, mail: ………………………@………………………….pl
2. Osobą odpowiedzialną za bieżące kontakty z Wykonawcą po stronie Zamawiającego jest
…………… …………………………, tel. ………………………, mail: ………………………@………………………….pl
§ 13
[odesłanie do przepisów prawa]
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.) oraz innych obowiązujących
powszechnie przepisów prawa.
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§ 14
[załączniki]
Załącznikami do niniejszej umowy są:
1) zapytanie ofertowe;
2) oferta Wykonawcy;
3) zezwolenie na gospodarowanie odpadami;
4) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności;
5) klauzula informacyjna RODO.
§ 15
[egzemplarze umowy]
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
każdej ze Stron.
Zamawiający
Wykonawca
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