
projekt 

Umowa  nr ……………. 

 

zawarta w dniu ………………….. w Woskowicach Małych pomiędzy: 

 

Ośrodkiem Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, Woskowice Małe 15, 46-100 

Namysłów, NIP 752-12-95-792, REGON 000290890, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych 

Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki 

Zdrowotnej prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, nr KRS 0000008951, reprezentowanym przez Bartłomieja Orpel - Dyrektora, 

zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym  

 

a 

………………..działającym pod firmą ………………………..z siedzibą 

w…………………………, NIP:…………………, REGON:……………….., zwanym dalej 

Wykonawcą 
  

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2021 poz. 1129 z późniejszymi zmianami), obowiązującego u Zamawiającego Regulaminu 

postępowania przy udzielaniu zamówień, których wartość jest niższa od kwoty 130 000 zł netto oraz 

złożonej oferty z dnia ……………………… strony zawierają umowę o następującej treści: 

 

§1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest opróżnianie zbiornika bezodpływowego i wywóz nieczystości 

ciekłych z terenu Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych zgodnie ze złożoną ofertą, 

stanowiącą integralną część umowy. 

2. Do obowiązków Wykonawcy w ramach przedmiotu umowy określonego w ust. 1 należy w  

szczególności: 

- mechaniczne wypompowanie nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego przy pomocy 

samochodu asenizacyjnego,  

- transport nieczystości ciekłych i ich zrzut do punktu zlewnego wraz z pokryciem wszelkich kosztów 

z tym związanych. 

3. Wywóz nieczystości ciekłych będzie dokonywany nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu (we wtorki i 

piątki). 

4. Bezodpływowy zbiornik usytuowany jest przy budynku Ośrodka Leczenia Odwykowego, 

Woskowice Małe 15, 46-100 Namysłów i ma pojemność 11,5 m3. 

 

§ 2 

Wykonawca świadczyć będzie usługi objęte przedmiotem umowy w sposób zgodny z obowiązującymi 

przepisami oraz przy zachowaniu obowiązujących norm technicznych, sanitarnych i jakościowych. 

 

§ 3 

1. Cena usuwania nieczystości ciekłych za 1 zbiornik o pojemności 11,5 m3 wynosi …………. zł netto 

(słownie: ………………), plus obowiązujący podatek VAT - 8%, co daje cenę ……….. zł brutto 

(słownie: ……………………….). 

2. Wartość wynagrodzenia za przedmiot umowy określona w ust. l będzie ustalana miesięcznie po 

wykonaniu usługi w oparciu o ilość opróżnionych zbiorników i stawkę jak w ust. 1  

3. Stawka określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu 

zamówienia. 



4. Cena wywozu nieczystości płynnych określona w ust. 1 jest stała i nie ulegnie zmianie w okresie 

trwania umowy. 

§ 4 

1. Strony ustalają, iż zapłata za wykonane usługi dokonywana będzie w okresach miesięcznych. 

2. Zapłaty za wykonane usługi Zamawiający będzie dokonywał na podstawie faktury VAT 

wystawionej przez Wykonawcę w ciągu 21 dni od jej otrzymania. 

3. Podstawą zapłaty wynagrodzenia jest złożenie prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

4. Zapłata faktury VAT będzie dokonywana przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy 

określony w fakturze. 

5. Za datę zapłaty strony ustaliły dzień obciążenia konta bankowego Zamawiającego. 

6. Za zwłokę w realizacji zapłaty Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe. 

7. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

§ 5 

Okres realizacji przedmiotu umowy: 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r. 

 

§ 6 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:  

1)  za odstąpienie lub rozwiązanie umowy przez Zamawiającego bądź Wykonawcę z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości wynagrodzenia umownego brutto za jeden 

miesiąc świadczenia usług określonego w § 5 ust. 1 umowy,  

2) z tytułu opóźnienia w świadczeniu usług - w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto 

określonego w § 5 ust. 1 umowy za każdą godzinę opóźnienia, 

3)  z tytułu opóźnienia w usunięciu uchybień w świadczeniu usług wskazanych przez 

Zamawiającego - w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 

1 umowy za każdą godzinę opóźnienia liczoną od terminu wyznaczonego przez 

Zamawiającego na usuniecie uchybień. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z faktury/rachunku Wykonawcy 

lub ich dochodzenia na zasadach ogólnych.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.  

 

§ 7 

1. Oprócz przypadków określonych w Kodeksie cywilnym Zamawiającemu przysługuje prawo do 

odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 

1)  wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,  

2)  stwierdzenia niewykonywania lub nienależytego wykonywania przedmiotu umowy 

niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub warunkami umowy przez Wykonawcę,  

3)  likwidacji bądź ogłoszenia upadłości Wykonawcy. 

2. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

okolicznościach określonych w ust. 1.  

3. Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.  

4. W przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy Zamawiający może 

rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym.  

5. W przypadkach odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy, Wykonawcy przysługuje 

wynagrodzenie należne za zakres prac wykonanych do dnia odstąpienia lub rozwiązania umowy.  

6. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy za 3 dniowym okresem wypowiedzenia, 

w przypadku podłączenia budynku Ośrodka Leczenia Odwykowego  w Woskowicach Małych do 

sieci kanalizacyjnej. 



 

§ 8 

Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie za zgodą obu stron                          

i wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.  

 

§ 9 

1. Osobami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację niniejszej umowy są: 

1) ze strony Zamawiającego: ……………………….. 

2) ze strony Wykonawcy: ………………………….. 

2. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez zgody 

Zamawiającego. 

3. Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki: 

1) ogłoszenie z dnia 15.12.2021 r. 

2) oferta Wykonawcy z dnia …………………………. r. 

 

§ 10 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie w szczególności przepisy 

Kodeksu cywilnego oraz przepisy szczególne dotyczące przedmiotu zamówienia. 

2. Ewentualne spory wynikłe w trakcie i na skutek realizacji umowy będą poddawane pod 

rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo i rzeczowo dla  Zamawiającego. 

 

§ 11 

Umowę sporządzono w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym jeden egzemplarz dla 

Wykonawcy, oraz dla Zamawiającego. 

 

 

 

 

WYKONAWCA:       ZAMAWIAJĄCY: 

 


