
 
UMOWA NR …………. 

 
zawarta w dniu …………………. .2021r. w Cisnej, pomiędzy Gminą Cisna, 38-607 
Cisna 49 zwaną w dalszej części „Zamawiającym”, reprezentowaną przez: 
Wójta Gminy Cisna – Renatę Szczepańską, 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Jadwigi Leicht, z jednej strony oraz 
 
            
reprezentowana przez: 
            
zwanym w dalszej części „Wykonawcą” z drugiej strony. 
 
Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, strony 
zawarły umowę następującej treści:  

§ 1 
 
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu 

umowy polegającego na świadczeniu usług dotyczących odbioru, transportu 
i zagospodarowania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z terenu 
oczyszczalni ścieków administrowanych przez Gminę Cisna, zgodnie 
z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego i obowiązującymi przepisami 
prawa w zakresie przedmiotu umowy. 
 

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z wymaganiami dotyczącymi realizacji 
przedmiotu objętego niniejszą umową oraz uzyskał konieczne informacje 
potrzebne do właściwej realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 
 

3. Wykonawca ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za jakość oraz 
spełnianie wymagań określonych odpowiednimi przepisami w zakresie 
wykonywanych usług będących przedmiotem niniejszej umowy. 
 

4. Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za wszelkie szkody wywołane swoim 
działaniem lub zaniechaniem przy wykonywaniu usług będących przedmiotem 
niniejszej umowy w stosunku do osób trzecich i Zamawiającego. 
 

5. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie stosowne uprawnienia do 
wykonywania działalności będącej przedmiotem niniejszej umowy. 

 
§ 2 

 
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 
31.12.2021r. 
 

§ 3 
 
Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu zamówienia 
podwykonawcom. Wykonanie usług w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy 
i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za 
działania i zaniechania podwykonawców jak za własne. 

 



§ 4 
 
1. Do bieżących kontaktów w trakcie realizacji przedmiotu umowy: 
–  ze strony Zamawiającego upoważniony jest –       
   
Tel.: ……………………………….. 
 
e’mail: ……………………………….. 
–  ze strony Wykonawcy upoważniony jest –       
   
 Tel.: ……………………………….. 
 
e’mail: ……………………………….. 

 
2. Upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego uprawnieni są do kontroli realizacji 

umowy. 
3. Zlecenia wywozu osadu dokonywane będą w formie wiadomości e’mail wraz  

z koniecznością potwierdzenia. 
§ 5 

 
Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności: 
1. Przekazywanie Wykonawcy informacji niezbędnych do prawidłowej realizacji 

przedmiotu umowy.  
2. Zapłata umówionego wynagrodzenia, na warunkach określonych w § 9 niniejszej 

umowy. 
 

§ 6 
 
1. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

 
1) realizacja przedmiotu umowy zgodnie z opisem zamówienia, obowiązującymi 

przepisami prawa i ustaleniami niniejszej umowy przy zachowaniu należytej 
staranności, 

2) przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ppoż, 
3) dbałość o mienie Zamawiającego podczas realizacji usług będących 

przedmiotem niniejszej umowy, 
4) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za wszelkie szkody w majątku 

Zamawiającego lub osób trzecich spowodowane nienależytym wykonaniem 
usług, będących przedmiotem niniejszej umowy, powstałe z winy Wykonawcy, 
w tym usunięcie ewentualnych szkód, 

5) posiadanie stosownej polisy ubezpieczeniowej oraz przedstawienie na każde 
żądanie Zamawiającego dowodów opłacenia składek, 

6) odbiór i transport osadów również w przypadkach, kiedy dojazd do 
oczyszczalni, z których są odbierane osady, będzie znacznie utrudniony 
(w szczególności z powodu prowadzonych remontów dróg, dojazdów, 
panujących warunków atmosferycznych itp.). W takich przypadkach 
Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji 
przedmiotu umowy, 

7) zapewnienie przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia dostatecznej 
ilości środków technicznych, gwarantujących terminowe i jakościowe 
wykonanie usług będących przedmiotem zamówienia, 

8) odbieranie i transportowanie osadów zgodnie z wymaganiami prawa, 



w szczególności dotyczącymi wymagań w zakresie pojazdów, 
9) zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku 

z realizacja przedmiotu zamówienia.   
2. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania w trakcie realizacji przedmiotu 

umowy obowiązujących przepisów prawa. 
 

§ 7 
 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ogólnej ilości 
osadów objętej zakresem przedmiotu umowy. 

 
 

§ 8 
 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie zgodnie 

ze złożoną ofertą cenową, czyli ………... zł za 1 Mg odebranych 
i zagospodarowanych komunalnych osadów ściekowych. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje całkowity koszt odbioru wszystkich osadów 
ściekowych wraz z kosztami pośrednimi i bezpośrednimi, które Wykonawca 
poniesie w trakcie wykonywania usług. 

3. Odbiór osadów odbywał się będzie w terminie do 7 dni od powiadomienia 
Wykonawcy i będzie realizowany w obecności pracownika oczyszczalni. 

4. Zapłata za wykonaną usługę nastąpi w ciągu 30 dni od dnia dostarczenia 
Zamawiającemu poprawnie wystawionej faktury. 

5. Stawka za odbiór osadów, o której mowa w ust. 1 jest niezmienne przez cały 
okres wykonywania przedmiotu umowy i uwzględnia wszelkie elementy inflacyjne 
oraz wszelkie koszty wynikające z realizacji przedmiotu umowy, w tym ryzyko 
Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją 
przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub 
mogących mieć wpływ na koszty. 

6. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy, 
nie może być podstawą do żądania przez Wykonawcę, zmiany wynagrodzenia 
określonego w ust. 1. 

7. Za termin zapłaty faktury uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił 
swojemu bankowi dokonanie przelewu wynagrodzenia Wykonawcy na wskazany 
przez niego rachunek bankowy. 

8. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT (NIP …………………). 
9. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT (NIP 688 12 44 690). 
 

§ 9 
 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) w wysokości 1% należności za każdy Mg osadu za każdy dzień opóźnienia w 
stosunku do ustalonego wcześniej terminu wywozu osadów, 

2) w wysokości 5000 złotych za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy. 

2. Roszczenie o zapłatę kar umownych, ustalonych za każdy dzień zwłoki, staje się 
wymagalne: 

1) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki – w tym dniu, 
2) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych 

dni. 
3. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli poweźmie wiadomość o tym, że: 



1) wszczęte zostało postępowanie upadłościowe Wykonawcy, 
2) rozpoczęto likwidację firmy Wykonawcy, 
3) Wykonawca utracił uprawnienia do wykonywania przedmiotu umowy 

wynikające z przepisów szczególnych. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar z bieżącego wynagrodzenia 

Wykonawcy, a Wykonawca wyraża na to zgodę. 
 

§ 10 
 
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu cywilnego oraz aktów prawnych dotyczących przedmiotu niniejszej 
umowy. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy dla swej ważność 
wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony. 

3. Sprawy sporne wynikające z treści umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 

§ 11 
 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla 
każdej ze stron. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zamawiający            Wykonawca 
 
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


