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Załącznik nr 7 do SIWZ 

 
Umowa nr …….. 

zawarta w dniu ………….2020 r. w Białogardzie  pomiędzy:   
 
Regionalne Wodociągi i Kanalizacja spółka z o.o. w Białogardzie, wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000053791,z siedzibą w 
Białogardzie, ul. Ustronie Miejskie 1, 78-200 Białogard, reprezentowaną przez: 
• Prezesa Zarządu – Rafała Słowika, 
• Wiceprezesa Zarządu – Marka Lewandowskiego, 
zwaną dalej „Zamawiaj ącym”,  
a 
* Panią/Panem……………………………………, zamieszkałą/ym w…… przy ul. ….., …-….. 
…….., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą......……………………………………  
z …………………….……………………………………… ………………………, posiadającym 
numer identyfikacyjny NIP ……………………; REGON ………………………………………, 
reprezentowanym przez:  …………………………………… 
 
*…………………………………………………………z siedzibą w……………………………… 
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy …………………- ….. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS: ……….., kapitał zakładowy w wysokości ……….zł (słownie: złotych) wpłacony 
w całości, posiadającą numer identyfikacyjny NIP ………………………………………;REGON 
………………………………, reprezentowaną przez: ……………………………… 
zwanym dalej „Wykonawcą”. 
(* - wg. rodzaju podmiotu gospodarczego - niewłaściwe usunąć) 
 
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 
„Wykonanie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości płynnych na terenie gmin: Tychowo, Połczyn-Zdrój i Rąbino”  (znak sprawy: 
19/U/ZS/2020/RWiK) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot 
określonych w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm. - dalej: „PZP”), w którym oferta 
złożona przez Wykonawcę (dalej: „Oferta”) została uznana przez Zamawiającego za ofertę 
najkorzystniejszą, została zawarta umowa (dalej: „Umowa”) następującej treści: 
 

§ 1 
1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz RWiK usługi  

w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych na 
Zadanie ……z terenu gminy……………………. z miejscowości: ……………………....... 
……………………………………………………………………………………………….. 
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2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, 
oraz zgodnie z obowiązującymi w czasie realizacji przedmiotu Umowy przepisami prawa. 

3. Wykonawca akceptuje fakt, iż ilości nieczystości wyszczególnione w załącznikach do 
SIWZ nr 1 są ilościami szacunkowymi. Wykonawca zrzeka się wszelkich roszczeń 
związanych ze zmniejszeniem ilości nieczystości płynnych. 

4. Wartość zamówienia jaka może być wydatkowana z tytułu realizacji przedmiotowej 
umowy, wynikająca z Oferty Wykonawcy, to:  
-  netto …………….. zł (słownie złotych: …………………………………………….),  
- brutto ………………. ( z …%vat)zł (słownie złotych: ……………………………….). 

5. Wykonawca oświadcza, że do prowadzenia działalności zgodnej z przedmiotem umowy  
w zakresie odbioru i wywozu nieczystości płynnych (szamba) z obiektów Zamawiającego, 
zgromadzonych w zbiornikach bezodpływowych wraz z ich wywozem do stacji zlewnych, 
posiada aktualną decyzję właściwego organu zezwalającą na prowadzenie działalności  
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, \o 
której mowa w art. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz.U z 2019 r., poz. 2010 ze zm.). 

6. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania aktualnych dokumentów wskazanych w pkt. 
5 niniejszego paragrafu w całym okresie obowiązywania umowy. W razie wygaśnięcia w 
czasie trwania umowy rzeczonych dokumentów, Wykonawca zobowiązany jest na 5 dni 
przed upływem terminu wygaśnięcia przedstawić Zamawiającemu nowe aktualne 
zezwolenia. Jeżeli Wykonawca nie przedłoży w wyznaczonym terminie wymaganego 
dokumentu, Zamawiający uprawniony jest do rozwiązania umowy w trybie 
natychmiastowym. 

7. W przypadku utraty zezwoleń związanych z zakresem przedmiotu umowy, Wykonawca 
jest zobowiązany niezwłocznie (najpóźniej w terminie 5 dni) powiadomić Zamawiającego, 
podając przyczynę ich utraty. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej  
z tytułu wykonywania przedmiotu umowy – ponosi pełną odpowiedzialność za szkody 
powstałe w skutek nienależytego wykonania przedmiotu umowy bądź nie wykonania 
umowy. 

9. Wykonawca zapewni wykonanie usługi odbioru nieczystości ciekłych tak, aby zapobiec 
ich rozlaniu. W przypadku rozlania się nieczystości podczas wykonywania usługi, 
Wykonawca zobowiązuje się do ich uprzątnięcia i utylizacji oraz będzie poniósł wszelkie 
koszty z tym związane, w tym wynikające z ochrony środowiska. 

10. Wykonawca winien dysponować pojazdem – wozem asenizacyjnym (lub ciągnikiem  
z przyczepą asenizacyjną) dostosowanym do wykonania przedmiotu umowy. 
 

§ 2 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania i przestrzegania przez Wykonawcę 

rzetelności wykonywanej usługi. 
2. Wykonawca jest zobowiązana do comiesięcznych sprawozdań w zakresie wywozu 

nieczystości ciekłych w zakresie ilościowym dostarczanych do Kierownika Rejonu 
Eksploatacyjnego nr   ……………………………………………………………………. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy własnymi siłami, 
urządzeniami i środkami transportu. 
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§ 3 
1. Strony umowy ustalają za wykonanie usługi określonej w § 1 wynagrodzenie  wg 

poniższych zasad: 
a) Jako iloczyn m3 wywiezionych w okresie rozliczeniowym nieczystości ciekłych oraz 

ceny jednostkowej za świadczenie  usługi. 
b) Cenę świadczenia usługi ustala się na poziomie : 
Zadanie …… gmina …………… 
Miejscowość Ilość m3 

faktycznie 
wykonanej 
usługi 

Cena jedn. 
netto za 
1m3 

Cena jedn. 
brutto za 1 
m3 

Wartość 
netto 

Wartość 
brutto 

      
      
      
Razem      

 Zadanie ….. gmina …………. … 
2. Rozliczenia za usługę odbywać się będą na podstawie faktur częściowych  

w miesięcznym systemie rozliczeniowym, po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia 
potwierdzonego przez Zamawiającego, dokumentem poświadczającym każdorazowy zrzut 
nieczystości płynnych do odpowiedniego punktu zlewnego (oczyszczalni ścieków), 
wystawionym przez kierownictwo danej zlewni,  potwierdzającym należyte wykonanie 
przedmiotu umowy, w terminie 30 dni kalendarzowych liczonych od daty otrzymania 
przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

3. Cena jednostkowa określona na podstawie oferty wykonawcy zawiera wszystkie koszty 
potrzebne do zrealizowania przedmiotu zamówienia. 
 

§ 4 
Umowa zostaje zawarta na czas określony tj.: od dnia ……………………………..……. 
do dnia 31 lipca 2021r. z możliwością jej wypowiedzenia, z miesięcznym okresem 
wypowiedzenia. 
 

§ 5 
1. W przypadku zdarzeń losowych faktycznie uniemożliwiających wywiązanie  

się Wykonawcy z obowiązku wywozu nieczystości płynnych Wykonawca niezwłocznie  
i skutecznie powiadomi     o tym zdarzeniu losowym Zamawiającego. 

2. Przez natychmiastowe i skuteczne powiadomienie należy rozumieć telefoniczne 
powiadomienie Kierownika Rejonu Eksploatacyjnego nr …………..  
w …………………………… Pana ……………………………….., bądź Zarząd RWiK. 

 
§ 6 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty zamawiającemu kar umownych: 
a) za każdy dzień zwłoki w terminowym wykonaniu usługi w wysokości 500,00 zł,  

za każdy przypadek, 
b) za każdy przypadek nieuprzątnięcia miejsca załadunku nieczystości – kara umowna 

w wysokości 200,00 zł; 
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c) za odstąpienie od umowy przez wykonawcę z przyczyn, za które ponosi  
on odpowiedzialność, w wysokości 5 000,00 zł, 

1. Kary umowne, o których mowa w niniejszym paragrafie będą płatne w terminie 7 
(siedmiu) dni od daty otrzymania wezwania przez Wykonawcę. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do jednostronnego potrącenia kar umownych  
z wynagrodzenia  należnemu  Wykonawcy, (jeżeli  nie  zostało  jeszcze  wypłacone)  lub 
Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wpłaty  wyżej  wymienionej  kary  na  wezwanie 
Zamawiającego na jego rachunek bankowy, a Wykonawca na takie potrącenie wyraża 
zgodę.  

5. W przypadku, gdy suma kar umownych wskazanych w ust. 1 lit. a), b) przekroczy 20% 
kwoty wskazanej w § 2 ust. 4, Zamawiający w każdej chwili może od umowy odstąpić  
i dodatkowo żądać zapłaty kary umownej, o której mowa w ust. 1 lit. c). 

6. Niezależnie od naliczonych kar umownych Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy 
odszkodowania na zasadach ogólnych. 
 

§ 7 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy  bez dodatkowego wezwania do 

jej należytego wykonania w następujących sytuacjach: 
a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, których Zamawiający działając   

z należytą starannością nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, powodującej, 
że wykonanie umowy nie leży w interesie; Zamawiający może odstąpić od umowy    
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,  

b) jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 
c) jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy. 

2. Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia – wg swojego wyboru – od całości lub 
części umowy, co do której Wykonawca dopuszcza się naruszenia, bądź też do całej reszty 
niezrealizowanej umowy, bez wyznaczenia dodatkowego terminu, w przypadku gdy: 
a) Wykonawca nie rozpoczął realizacji Umowy; 
b) nastąpi opóźnienie w realizacji Umowy powyżej 5 dni; 
c) Wykonywania przez wykonawcę umowy w sposób wadliwy, pomimo 2-krotnego 

wezwania do zaprzestania naruszeń (wraz z podanym terminem na dokonanie zmian). 
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.  
4. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy Wykonawcy przysługuje 

wynagrodzenie w wysokości należnej do dnia odstąpienia, pomniejszone o kary umowne,  
o których mowa w § 6 ust. 1. 
 

§ 8 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy, mogą być dokonywane wyłącznie w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Zmiany nie mogą wykraczać poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego  

w Zapytaniu cenowym. Zamawiający dopuszcza zmiany: 
a) Wynikające z wystąpienia okoliczności, których Zamawiający działając   

z należytą starannością nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 
b) aktualizację danych Wykonawcy poprzez: zmianę nazwy firmy, zmianę adresu 

siedziby, zmianę formy prawnej Wykonawcy itp., 
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c) wynikające ze zmiany w obowiązujących przepisach prawa, jeżeli zgodnie z nimi 
konieczne będzie dostosowanie treści Umowy do aktualnego stanu prawnego. 

 
    § 9 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy,  
a w szczególności Kodeksu Cywilnego, ustaw o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawa 
budowlanego, prawa wynalazczego. 

 
   § 10 

Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać 
będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez Sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 
    § 11 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
strony. Integralną część umowy stanowią: SIWZ z załącznikami (w tym Harmonogram wywozu 
nieczystości) oraz oferta Wykonawcy. 

 
Wykonawca:                                                                                      Zamawiający: 
 
  
 


