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Wzór umowy 

(nieczystości płynne) 

W dniu ……….. roku w Białej Podlaskiej, pomiędzy: Akademią Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 00-968 Warszawa ul. Marymoncka 34,  

Filia w Białej Podlaskiej, 21-500 Biała Podlaska ul. Akademicka 2, NIP: 525-001-18-75, 

REGON: 000327830-00025, zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym, reprezentowaną 

przez: 

1.  Zastępcę Kanclerza ds. Filii AWF w Białej Podlaskiej – …………………………., 

2.  Zastępcę Kwestora ds. Filii AWF w Białej Podlaskiej – ………………………….., 

 

a 

…………………………………………………………………………………………………......,  

z siedzibą: ……………………………………………………………………………, wpisaną do 

………………………………….., NIP: ………………………, REGON: ………………….., 

zwaną w dalszej treści umowy Wykonawcą, reprezentowaną przez: ……………………………. 

została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 

Informacje wstępne 

1. Wyboru Wykonawcy dokonano w wyniku zapytania ofertowego na świadczenie usługi 

wywozu nieczystości płynnych z Ośrodka Sportów Wodnych Rybitwy k/Pisza w roku 

2022. Do niniejszego zamówienia ustawy z dnia 11 stycznia 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r., poz. 1129 z późn. zm.) nie stosuje się w 

oparciu o dyspozycję art. 2 ust. 1  pkt 1.  

2. Prawidłowy przebieg realizacji zamówienia ze strony Zamawiającego nadzorować będzie          

………………, tel. ………………, natomiast ze strony Wykonawcy nadzorować będzie 

………….., tel. ………………..  

§ 2 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi wywozu nieczystości 

płynnych z terenu Ośrodka Sportów Wodnych Rybitwy. 

2. Miejsce wykonywania zamówienia: Ośrodek Sportów Wodnych Rybitwy k/Pisza, 12-200 

Pisz, woj. warmińsko-mazurskie. 

3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje każdorazowo:  

1) dojazd pojazdem asenizacyjnym do zbiornika bezodpływowego na nieczystości płynne, 

umiejscowionego w Ośrodku Sportów Wodnych Rybitwy k/Pisza, 12-200 Pisz, 

2) opróżnienie zapełnionego zbiornika bezodpływowego z nieczystości płynnych 

(stanowiących ścieki socjalno-bytowe), 

3) wywiezienie nieczystości płynnych do oczyszczalni ścieków. 

4. Zamawiający przewiduje przez okres trwania umowy konieczność wywiezienia 1422 m3 

nieczystości płynnych, gdzie 80% tej ilości będzie wywożone w trakcie trwania obozów 

letnich. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia ilości m3 

nieczystości płynnych w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego w okresie 

realizacji umowy. 

5. Zamawiający wymaga, żeby wywóz nieczystości płynnych wykonywany był pojazdem 

asenizacyjnym o pojemności beczki 10 m3.  

6. Stopień napełnienia osadnika ścieków i częstotliwość wywozu, przy założeniu całkowitego 

napełnienia zbiornika ścieków w samochodzie określa każdorazowo Wykonawca usługi. Jest 

on również całkowicie odpowiedzialny za przepełnienie osadnika ścieków i skutki finansowe 

tego zdarzenia. 



Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

 

 

Strona 2 z 4 

7. W dniu rozpoczęcia wywozu sporządzony zostanie protokół podpisany przez przedstawicieli 

obu stron, w którym podana zostanie głębokość komór zbiornika do lustra nieczystości oraz 

stan liczników. Faktyczna ilość wywiezionych nieczystości płynnych nie może przekraczać 

ilości zużytej wody określonej na podstawie odczytu oplombowanych wodomierzy. Przy 

każdorazowym wywozie Wykonawca zobowiązany jest wystawić dokument (potwierdzenie 

wywozu nieczystości płynnych) stwierdzający ilość wybranych ze zbiornika nieczystości 

płynnych, którą potwierdzi swoim podpisem osoba upoważniona przez Zamawiającego.  

8. W przypadku nie wywiezienia nieczystości płynnych w terminie, Wykonawca jest 

całkowicie odpowiedzialny za przepełnienie zbiornika bezodpływowego i skutki finansowe 

tego zdarzenia. 

9. W momencie odbioru nieczystości płynnych z terenu Zamawiającego, Wykonawca staje się 

ich faktycznym posiadaczem z wszelkimi konsekwencjami wynikającymi z ustawy z dnia 

14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. z 2022r. poz. 699 z późn. zm). 

§ 3 

Sposób realizacji przedmiotu umowy 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania wszelkich prac związanych z realizacją 

przedmiotu zamówienia w terminach uzgodnionych z Zamawiającym tak, by nie kolidowały 

one z codzienną pracą Zamawiającego. 

2. Wykonawca ma prawo, po uzgodnieniu z Zamawiającym, zlecić wykonanie części 

zamówienia podwykonawcy, za którego działania lub zaniechania ponosi pełną 

odpowiedzialność wobec Zamawiającego. 

§ 4 

Termin wykonania przedmiotu umowy 

1. Odbieranie i wywóz nieczystości płynnych odbywać się będzie sukcesywnie wg bieżących 

potrzeb Zamawiającego wynikających z zapełnienia zbiornika bezodpływowego 

nieczystościami płynnymi od 14.06.2022r. do 31.12.2022r. 

2. W okresie trwania obozów letnich Wykonawca zobowiązany będzie do wywożenia 

nieczystości płynnych codziennie, wraz z sobotami i niedzielami, wyłącznie w godzinach 900-

1300 i 1600-2000 (przy założonej częstotliwości wywozu dwa razy dziennie).           W 

pozostałym okresie Wykonawca zobowiązany będzie do wywożenia nieczystości płynnych w 

terminie 1 dnia od daty telefonicznego zgłoszenia wynikającego z bieżących potrzeb 

Zamawiającego. 

§ 5 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Szacunkowa wartość przedmiotu umowy określona w oparciu o przewidywane w okresie 

obowiązywania niniejszej umowy ilość nieczystości płynnych przewidzianych do 

wywiezienia w ilości 1422 m3, zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik do 

umowy wynosi ………………. zł. brutto (słownie: ………………………………………...), 

2. Za wywóz 1 m3 nieczystości płynnych Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę jednostkową 

brutto w wysokości ……… zł, brutto (słownie złotych: ……………………………………), 

3. Podana w ust.2 jednostkowa cena brutto obejmuje wszystkie koszty i składniki związane          

z wykonaniem zamówienia tj. np: koszt sukcesywnego wywozu 1 m3 nieczystości płynnych, 

ewentualne upusty cenowe, obowiązującą na dzień składania oferty, stawkę podatku VAT            

i jest stałą (ryczałtową) ceną jednostkową, która przez okres trwania umowy nie może ulec 

zmianie i nie będzie podlegać waloryzacji.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia ilość nieczystości 

płynnych przewidzianych do wywiezienia w zależności od rzeczywistych potrzeb. 

5. Ostateczna wartość przedmiotu umowy będzie wyliczona na podstawie ustalonej ceny 

jednostkowej za wywóz 1 m3 nieczystości płynnych oraz faktycznej ilości wywiezionych m3, 



Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

 

 

Strona 3 z 4 

potwierdzonej każdorazowo podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania 

Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy. 

§ 6 

Warunki płatności 

1. Rozliczenie – zapłata za realizowane zamówienie dokonywana będzie w okresach 

miesięcznych, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT płatnej przelewem 

bankowym, wystawionej z terminem płatności nie krótszym niż 21 dni od daty doręczenia 

jej Zamawiającemu.  

2. Miesięczne faktury powinny być wystawiane na podstawie wskazań wodomierzy oraz 

dokumentów (potwierdzenia wywozu nieczystości płynnych), w których podane będą ilości 

każdorazowo wybranych ze zbiornika i wywiezionych m3 nieczystości płynnych, 

potwierdzone podpisem osoby upoważnionej przez Zamawiającego. 

3. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

§ 7 

Kary umowne 

1. Zamawiający ustala odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

przedmiotu umowy w formie kar umownych tj. Zamawiającemu przysługuje prawo do 

naliczania i egzekwowania kar umownych od Wykonawcy za każdy przypadek 

niewykonania przedmiotu zamówienia w terminach określonych w § 4, w wysokości 200,00 

zł brutto.  

2. Należności z tytułu kar umownych wynikłych w okresie realizacji mogą być potrącane z 

fakturowanych należności Wykonawcy na zasadach określonych przepisami Kodeksu 

Cywilnego, na co Wykonawca wyraża zgodę.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar 

umownych, o których mowa w ust. 1, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i 

utraconych korzyści.  

4. Na naliczone kary umowne Zamawiający wystawi notę obciążeniową. Wykonawca 

zobowiązuje się do zapłaty zastrzeżonych kar umownych na rachunek wskazany przez 

Zamawiającego, w terminie do 21 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej. 

§ 8 

Zmiany umowy 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron, wyrażoną na 

piśmie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności zmian 

dokonanych z naruszeniem tej formy. 

2. Przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy: 

1) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, 

2) zmiany danych teleadresowych,  

§ 9 

Postanowienia końcowe 

1. Strony ustalają, że z dniem podpisania, niniejsza umowa reguluje wzajemne prawa  

i obowiązki Stron. 

2. Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy, strony poddają 

rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym ze względu na siedzibę AWF                          

J. Piłsudskiego, Filia w Białej Podlaskiej.  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – 2 egzemplarze otrzymuje 

Zamawiający, 1 egzemplarz Wykonawca. 
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§ 10 

Załączniki do umowy 

Załącznikiem stanowiącym integralną część niniejszej umowy jest oferta Wykonawcy.   

 

  

   ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA:    

 


