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Projekt umowy 

Odbiór i unieszkodliwianie lub odzysk odpadów o kodach 19 08 01 z oczyszczalni 

ścieków z Gminy Wierzbica. 

 

Umowa zawarta w dniu …………… pomiędzy Gminą Wierzbica – Zakładem Wodociągów i 

Kanalizacji,  mieszczącym się przy ul. Kościuszki 73 w Wierzbicy reprezentowanym przez: 

Jacka Małka – kierownika ZWiK 

Zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” a firmą: 

………………………………………………………………………………………………….. 

Reprezentowaną przez: 

 

………………………………………………………………….. 

 

Zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą” 

 
Realizacja zamówienia odbywa się w oparciu o ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny(t.j. Dz. U. z 

2019 r. poz. 1145  z późn. zm.), ustawę  z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z 

późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi oraz ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony 

Środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r.  poz. 1396 z późn. zm.) 

 

§ 1 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę o nazwie „Odbiór i 

unieszkodliwianie lub odzysk odpadów o kodach 19 08 01 z  oczyszczalni ścieków w Gminie 

Wierzbica”. 

 

§ 2 

1.Wykonawca zobowiązuje się do odbioru i unieszkodliwiania lub odzysku odpadów 

powstających w  wyniku działalności gospodarczej Zamawiającego o następujących kodach 

19 08 01 (skratki). 

2 .Wykonawca zobowiązuje się odpad o kodzie 19 08 01 (skratki) odbierać sukcesywnie z 

oczyszczalni ścieków i przepompowni. Szacunkowa ilość 33 Mg. 

3. Zamawiający każdorazowo zgłosi telefonicznie lub faksem konieczność odbioru odpadów.  

4.Odbiór odpadów przez Wykonawcę następuje w uzgodnionych terminach w przeciągu 7 dni 

kalendarzowych od dnia zgłoszenia. 

5.Szczegółowe warunki i robocze ustalenia prowadzone będą: 

-  ze strony Zamawiającego przez Jacka Małka – kierownika ZWiK 

- ze strony Wykonawcy przez ……………………………………………….. 

 

§ 3 

Odpowiedzialność za objęte umową i odebrane odpady ponosi Wykonawca od momentu ich 

odbioru do pełnej utylizacji i zagospodarowania. 

 

 

 

 

 

§ 4 

1. Odbiór wykonanych prac dokonany zostanie w terminie 5 dni roboczych od daty ustnego 

zgłoszenia Zamawiającemu wykonanej usługi. 
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2. Wraz z dokonaniem odbioru Wykonawca dostarczy Zamawiającemu podpisaną kartę 

przekazania odpadu. 

 

§ 5 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie od dnia podpisania 

umowy do 31.12.2021 r. 

2. Wykonawca nie może powierzyć wykonania czynności określonych w § 1 innej osobie bez 

zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

3. W razie naruszenia przez Wykonawcę postanowień zawartych w umowie Zamawiający 

może niezwłocznie od umowy odstąpić. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym, gdy 

Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu zamówienia bez uzasadnionych przyczyn 

oraz nie kontynuuje go pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie. 

 

§ 6 

1. Wynagrodzenie za przedmiot umowy ustala się zgodnie z przedłożona ofertą: 

-  Cena netto za odbiór i unieszkodliwienie lub odzysk 1 tony odpadu o kodzie 19 08 01  

………, podatek VAT w wysokości 8 %, co stanowi kwotę brutto ……… ( słownie: 

……………………………………………); 

  

2. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za prawidłowo wykonaną usługę nastąpi w 

ciągu 21 dni od chwili dostarczenia faktury VAT z kompletem dokumentów odbiorowych do 

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wierzbicy 

3. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia konta bankowego Zamawiającego. 

4. Zamawiający dopuszcza wystawienie przez Wykonawcę faktury częściowej, po wykonaniu 

odpowiedniego zakresu robót. 
 

§ 7 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu niezależnie od zaistniałej szkody kary umowne: 

a) za zwłokę w przystąpieniu do wykonania przedmiotu umowy lub jej części w 

wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki; 

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 100 zł za każdy 

dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 

2. Zamawiający może odliczyć kary umowne od płatności należnych Wykonawcy. 

3. Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy. 

4. W przypadku zaistniałej szkody, jeżeli kary umowne nie pokryją wysokości rzeczywiście 

poniesionej przez Zamawiającego szkody może on dochodzić odszkodowania do pełnej 

wysokości szkody. 

5. W razie naruszenia przez Wykonawcę postanowień zawartych w umowie Zamawiający 

może niezwłocznie od umowy odstąpić. 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy Wykonawca nie rozpoczął 

realizacji przedmiotu zamówienia bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje go 

pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie. 

 

 

 

7. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

8. Zamawiający zastrzega możliwość rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem 

natychmiastowym, w przypadku rażącego naruszania jej postanowień przez drugą stronę.  

 

§ 8 
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Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy, strony deklarują 

rozwiązywać w drodze negocjacji. W przypadku braku porozumienia spory rozstrzygać 

będzie Sąd Powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 9 

W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego 

oraz innych przepisów ogólnie obowiązujących.  
 

§ 10 

Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

Wykonawcy i Zamawiającego. 

 

 

Zamawiający:        Wykonawca: 

 

 

 

 

 

 

 


