UMOWA
zawarta …………………… w Bydgoszczy pomiędzy:
Chemwik Sp. z o.o., z siedzibą w Bydgoszczy (85-880), ul. Toruńska 324A, REGON: 341608654,
NIP: 9532645251, Nr rejestrowy BDO 000020268 wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000522387, posiadającą
kapitał zakładowy w kwocie 3.600.000 zł, reprezentowaną przez:
Roberta Marcińczyka

- Prezesa Zarządu

zwaną dalej „Zamawiającym”,
a
Firmą ………………………. z siedzibą w ………………….. przy ul. …………………., NIP …………………,
REGON …………………….., Nr rejestrowy BDO…………………………… wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w
…………………….., …………….. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS …………………, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie …………………………… zł,
reprezentowaną przez:
……………………………………………..- …………………………………..

zwanym / zwaną w dalszej treści UMOWY „Wykonawcą”.
Umowa z Wykonawcą zostaje zawarta w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty po
uprzednim ogłoszeniu na stronie internetowej Zamawiającego.

§1
Przedmiot UMOWY
1. Przedmiotem niniejszej umowy, zwanej dalej „Umową” jest
Odbiór i wywóz wraz z przetwarzaniem odpadów pościekowych w postaci: skratek
i zawartości piaskownika z terenu oczyszczalni ścieków „Kapuściska” w Bydgoszczy.
1. Odbiór, wywóz i przetwarzanie skratek (kod odpadu 19 08 01)
Przewidywana ilość ca 490 Mg/12 m-cy
2. Odbiór, wywóz i przetwarzanie zawartości piaskownika (kod odpadu 19 08 02)
Przewidywana ilość ca 1800 Mg/12 m-cy
RAZEM: 2290 Mg odpadów
2.

3.

Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot Umowy z należytą starannością,
zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa, przy użyciu urządzeń i materiałów własnych spełniających wszelkie normy
i wytyczne dla urządzeń i materiałów stosowanych w tego typu usługach.
Wykonawca potwierdza, iż zapoznał się z wszelkimi warunkami lokalizacyjno-terenowymi
i innymi okolicznościami, które są istotne dla wykonania przedmiotu Umowy, w tym
z terenem oraz warunkami technicznymi wykonania usług i nie wnosi w tym zakresie
żadnych zastrzeżeń.
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3.
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5.
6.

Wykonawca może powierzyć wykonanie części lub całości przedmiotu Umowy
podwykonawcy, jedynie pod warunkiem, że posiada on odpowiednie kwalifikacje
do wykonania usługi i wyłącznie po uzyskaniu zgody Zamawiającego w formie pisemnej
pod rygorem nieważności. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania,
zaniechania lub uchybienia każdego podwykonawcy tak jakby były to działania,
zaniechania lub uchybienia Wykonawcy.

§2
Termin wykonania
Termin realizacji usługi: od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
§3
Wynagrodzenie Wykonawcy
Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia, będzie wynagrodzenie ustalone
ostatecznie na podstawie niezmiennych do końca realizacji cen jednostkowych
wskazanych w Ofercie Wykonawcy oraz ilości faktycznie wywiezionych odpadów
wyrażonej w tonach, przy czym wynagrodzenie Wykonawcy za wywóz i zagospodarowanie
odpadów nie może być większe niż kwota podana w ust. 2 §3 niniejszej Umowy.
Wynagrodzenie za usługi objęte przedmiotem umowy ustala się w kwocie netto (bez
podatku VAT) - ………………………………..zł; słownie:……………………………………………………..
powiększone o należny podatek VAT w wysokości obowiązującej dla danej usługi na dzień
wystawienia faktury VAT.
Przyjęta forma wynagrodzenia oznacza, że za zakres usługi niewykonanej przez
Wykonawcę, choć objętej Umową nie należy się wynagrodzenie, w związku z czym ulegnie
ono obniżeniu na zasadzie ekwiwalentności świadczeń stron.
W związku z prawem Zamawiającego do zaniechania określonego zakresu usługi,
Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze.
Za wszelkie ryzyka związane ze wzrostem cen lub kosztów robocizny, Wykonawca ponosi
wyłączną i pełną odpowiedzialność finansową. Wyłącza się waloryzację wynagrodzenia.

§4
Płatności
Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy odbywać się będzie miesięcznie
i dotyczyć będzie odpadów wywiezionych w poszczególnych dniach.
Ilość wywiezionych odpadów dokumentowana będzie Dowodem PZ oraz Kartą Przekazania
Odpadów wystawioną i zatwierdzoną w Bazie Danych
o Odpadach
i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (dalej: „BDO”).
Rozliczenie przedmiotu zamówienia dokonywane będzie na podstawie pomiaru ilości
wyrażonej w Mg.
Ilość przekazanych odpadów, stanowiąca podstawę do ewidencjonowania i fakturowania
będzie każdorazowo potwierdzona na Karcie Przekazania Odpadu i zatwierdzona
w BDO.
Na podstawie zatwierdzonych Kart Przekazania Odpadu Wykonawca wystawi fakturę VAT
obejmującą ilość Mg wywiezionego odpadu zgodnie z w/w przelicznikiem.
Podstawą wystawienia faktury będzie wywiązanie się z usługi gospodarowania odpadami,
przez co rozumie się wywóz odpadów pościekowych poza teren oczyszczalni, a następnie
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ich wykorzystanie zgodnie z przedłożonymi wcześniej informacjami dotyczącymi
ich zagospodarowania.
7. Strony postanawiają, że termin zapłaty faktur Wykonawcy będzie wynosić do 30 dni
od daty ich doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi. Zapłata zostanie dokonana
przelewem na rachunek płatniczy zgłoszony do Urzędu Skarbowego za pośrednictwem
mechanizmu podzielonej płatności wskazanego na fakturze przez Wykonawcę.
8. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§5
Pełnomocnicy stron
Osobą upoważnioną do kontaktów w ramach realizacji Umowy jest :
1) po stronie Zamawiającego : ……………………………………………………..
2) po stronie Wykonawcy :
……………………………………………………..

§6
Prawa i obowiązki Zamawiającego
1. Zamawiający deklaruje współpracę z Wykonawcą w zakresie wywozu odpadów
wytworzonych na oczyszczalni.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości określonych w specyfikacji odpadów.
Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy w przypadku nierealizowania lub
niewłaściwego realizowania Umowy przez Wykonawcę.

1.

2.

3.
4.

5.

6.

§7
Obowiązki Wykonawcy
Wykonawca oświadcza, że posiada wszystkie niezbędne decyzje i zezwolenia właściwych
organów na prowadzenie działalności w zakresie transportu i gospodarowania odpadami
objętymi niniejszą umową, zgodnie z Ustawą o Odpadach z dnia 14 grudnia 2012r.
Wykonawca, zgodnie z art. 27 ust. 3 Ustawy o odpadach staje się legalnym posiadaczem
odpadów z wszelkimi konsekwencjami wynikającymi z zapisów Ustawy o odpadach w tym
zakresie, a w szczególności przejmuje całkowitą odpowiedzialność za przekazane przez
Zamawiającego komunalne odpady pościekowe oraz właściwy i zgodny z polskim prawem
proces zagospodarowania.
Wykonawca jest zobowiązany wskazać sposób zagospodarowania przedmiotowych
odpadów (kod procesu odzysku/unieszkodliwienia odpadu).
Wykonawca oświadcza, że dysponuje niezbędnym dla realizacji Umowy sprzętem,
personelem, doświadczeniem oraz zezwoleniem właściwych organów, na prowadzenie
działalności w zakresie objętym przedmiotem Umowy. Kopia zezwolenia stanowi załącznik
nr … do Umowy.
Wykonawca będzie odbierał własnym sprzętem odpady z miejsca ich wytwarzania
na terenie oczyszczalni ścieków oraz z dwóch przepompowni zewnętrznych tj. PK-4 i PK-0
w celu wywiezienia ich do ………………………………………………………..
Wykonawca zapewnia odpowiednie kontenery na odbiór wytwarzanych odpadów
gwarantujące ciągłość procesu, w których Zamawiający będzie gromadził odpady wg ich
klasyfikacji, w okresie realizacji Umowy.
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7. Transport, załadunek oraz zagospodarowanie odpadów dokonuje Wykonawca
we własnym zakresie.
8. W przypadku awarii wagi na terenie oczyszczalni ścieków „Kapuściska” Wykonawca
zobowiązany jest do zważenia odebranego odpadu we własnym zakresie na własny koszt
na zalegalizowanej wadze.
9. Odpady będą wywożone w szczelnych kontenerach.
10. Wykonawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za przebieg transportu i skutki
ewentualnych zdarzeń drogowych względnie skutki naruszenia norm sanitarnych, ochrony
środowiska, prawa pracy i innych.
11. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania odbioru odpadów w sposób
najkorzystniejszy i najmniej uciążliwy dla Zamawiającego oraz wywiezienia zgromadzonych
odpadów w kontenerach, w ciągu 4 godzin licząc od telefonicznego powiadomienia przez
dyspozytora oczyszczalni, przez 7 dni w tygodniu, w tym niedziele i święta.
12. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe u Zamawiającego
na skutek niewłaściwego lub niestarannego załadunku kontenerów.

1.
2.

3.
4.

5.

6.

§8
Kary umowne
Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne.
Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne przez potrącenie bezpośrednio
z wynagrodzenia lub poprzez osobną zapłatę, według wyboru Zamawiającego:
a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu UMOWY w wysokości 100 złotych za każdą
godzinę opóźnienia,
b) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych
od Wykonawcy - w wysokości 10.000 złotych.
c) za odstąpienie od UMOWY przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych
od Zamawiającego - w wysokości 10.000 złotych.
2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy spowodowanych wyłącznie działaniem umyślnym (czyli
z winy umyślnej) Zamawiającego i nie będące przewidziane w niniejszej Umowie
w wysokości 10.000 złotych.
Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 10.000 złotych.
Zamawiający ma prawo do sumowania kar, o których mowa w niniejszym paragrafie
i obciążenia nimi Wykonawcę w ich łącznym wymiarze. Wykonawca zobowiązany jest
do zapłaty kar umownych także w przypadku odstąpienia od UMOWY.
Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub odliczenie przez Zamawiającego kwoty kary
z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót
lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z UMOWY.
Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§9
Zmiana umowy
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną
na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności istotna zmiana postanowień
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zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy, chyba że:
1) konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego,
2) umowa nie została wykonana w terminie, o którym mowa w § 2, a konieczność
przedłużenia terminu wykonania nie wynika z przyczyn zależnych od Wykonawcy.
3) nastąpi konieczność zaniechania wykonania przedmiotu Umowy. Zmiana taka
spowoduje zmniejszenia zakresu rzeczowego i odpowiednie zmniejszenie
wynagrodzenia Wykonawcy.
3. Zarówno wystąpienie jakichkolwiek okoliczności jak i konieczność wprowadzenia zmian
do umowy wymagają pisemnego zawiadomienia drugiej strony umowy o zamiarze
wprowadzenia zmian z uzasadnieniem i określeniem skutków finansowych
wprowadzanych zmian.

1.

2.
3.
4.

1.

§ 10
Odstąpienie od umowy
Oprócz wypadków wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego stronom przysługuje
prawo odstąpienia od UMOWY w następujących sytuacjach:
1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy,
b) gdy
Wykonawca
nie
rozpoczął
wykonywania
przedmiotu
umowy
bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje wykonywania przedmiotu umowy
pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
c) Wykonawca powierzył wykonanie całości lub części robót podwykonawcy
z naruszeniem postanowień niniejszej Umowy,
d) Wykonawca dokonał bez pisemnej zgody Zamawiającego przeniesienia, sprzedaży
bądź obciążenia na rzecz osoby trzeciej jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej
z UMOWY.
2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w szczególności, jeżeli:
a) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokołu odbioru,
b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań
umownych wobec Wykonawcy.
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
Strony mogą odstąpić od umowy w terminie jednego miesiąca od powzięcia wiadomości
o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia.
W wypadku odstąpienia od UMOWY, Wykonawca w terminie 7 dni od daty odstąpienia od
UMOWY, przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji
wykonania przedmiotu UMOWY na dzień odstąpienia.
§ 11
Ochrona Danych Osobowych
Wykonawca zobowiązuje się zapoznać z klauzulą informacyjną Zamawiającego swoich
pracowników, których dane zamieścił w ofercie lub umowie, informując ich, że ich dane
osobowe zostały udostępnione Zamawiającemu.
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2.

1.

2.
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2.

3.

4.
5.
6.
7.

Wykonawca zobowiązuje się w pierwszej korespondencji przesłać do pracowników
Zamawiającego wymienionych w § 5 swoją klauzulę informacyjną informując ich o fakcie
przetwarzania ich danych osobowych (np. pisemnie, e-mailem, faxem).
§ 12
Status przedsiębiorcy
Zamawiający oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy
z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach
handlowych (Dz. U. z 2021r. poz. 424) oraz rozporządzenia nr 651/2014 Komisji UE z dnia
17 czerwca 2014 r.
Wykonawca oświadcza, iż posiada status ……………. przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy
z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach
handlowych (Dz. U. z 2021r. poz. 424) oraz rozporządzenia nr 651/2014 Komisji UE z dnia
17 czerwca 2014 r. Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego
poinformowania Zamawiającego o zmianie statusu, w terminie nie dłuższym niż 14 dni
od jego wystąpienia.
§ 13
Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie właściwe
przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawa o Odpadach z dnia 14 grudnia 2012r.
Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać przeniesienia,
sprzedaży bądź obciążenia na rzecz osoby trzeciej jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej
z Umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji,
dokumentów, materiałów, informacji o klientach i partnerach uzyskanych
od Zamawiającego lub jakiegokolwiek podmiotu związanego z Zamawiającym, a także
jakiegokolwiek pracownika lub współpracownika Zamawiającego w sposób zamierzony lub
przypadkowy, zarówno w trakcie obowiązywania Umowy, jak i po jej zakończeniu,
rozwiązaniu lub wygaśnięciu. Wykonawca jest również zobowiązany do zapoznania
ewentualnych podwykonawców z postanowieniami dotyczącymi obowiązku zachowania
tajemnicy wynikającymi z niniejszej Umowy. Naruszenie tych obowiązków rodzi
powstaniem odpowiedzialności odszkodowawczej Wykonawcy wobec Zamawiającego
w wysokości 5% wysokości wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w § 3 ust. 2 umowy
za każdy przypadek naruszenia.
Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w przypadku
niewykonywania obowiązków umownych przez Wykonawcę.
Jakiekolwiek spory mające związek z wykonywaniem niniejszej umowy będą rozstrzygane
przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim,
w jednym egzemplarzu dla Wykonawcy i dwóch egzemplarzach dla Zamawiającego.
Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez obie strony.

Załączniki – Opis przedmiotu zamówienia
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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